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Klub Prieskumník – Pathfinder je  občianske združenie detí a  mládeže, ktoré 
ponúka:
•  vyvážený rozvoj osobností detí a mládeže
• priateľstvá 
• poznávanie prírody 
• kresťanské hodnoty 
• bezpečné trávenie voľného času
• aktivity v klubovni aj v prírode
• výlety, víkendovky
• letné i zimné tábory
• poučenie i zábavu
• vedenie k zodpovednosti a službe druhým 
•  viac ako 20 rokov registrovanej činnosti v SR

KPP má skvelých dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi, lebo:
•  majú srdce zapálené pre deti, či mladých ľudí 
•  sú školení v akreditovaných programoch a každoročne pravidelne vzdelávaní 
•  sme súčasťou celosvetovej rodiny klubov Pathfinder

Deti a  mladí ľudia tu  môžu poznávať sami seba, hľadať odpovede na  svoje 
otázky, zažívať dobrodružstvo, či byť užitoční pre druhých. Preto: 
• ak hľadáte pre svoje deti bezpečné prostredie, ste na správnej adrese
• ak chcete, aby vaše deti zaujímavo a hodnotne trávili svoj voľný čas, a zdravo 
sa rozvíjali, môžete sa na nás obrátiť
• môžete sa pridať k oddielu detí, či skupine mládeže 
• kliknite na www.pathfinder.sk 

Predstavenie
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Základné údaje
Názov: Klub Prieskumník – Pathfinder, o.z.

Sídlo: Cablkova 3, 821 04  Bratislava 

IČO: 35667729

Číslo účtu: SK96 0900 0000 0001 7366 0285

Kontakty

Web: www.pathfinder.sk

e-mail: klub@pathfinder.sk

telefón: 02/4342 1360;  +421 915 693 872 

Korešpondenčná adresa: Cablkova 3, 821 04  Bratislava 

       Personálne obsadenie

Predseda: Ján Šolc

Podpredseda: Jaroslav Bielik

Hospodár: Zdenko Stiskala 

Projektový manažér: Janka Šolcová

Detské kresťanská školy: Lýdia Grešová

Vedúci mládeže: Marek Majtán-Černák

Riadiaci výbor

Oddiely KPP: Mládež:

Ján Šolc
Jaroslav Bielik
Zdenko Stiskala
Jana Šolcová
Lýdia Grešová
Matej Kulcsár
Milan Kapusta
Eva Jelínková
Renáta Rezáková
Nikol Palanská 
Terézia Zentková
Marek Majtán-Černák

Marek Majtán-Černák
Timotej Gurka
Jana Kolesárová
Barbora Ondrušková
Nicole Duranová
František Tóth
Gabriel Kopilec
Kristína Kulcsárová
Ivona Cierbusová
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Organizačná štruktúra KPP

Snem

Riadiaci výbor

Oddiely

Stred

Banská Bystrica
Brezno

Lučenec
Martin
Zvolen
Revúca

DKŠ

Východ

Prešov
Kežmarok

Košice 
Spišská Nová Ves

Rakúsy 
Červenica 

BA1, BA1, BnB, 
BB1,BB2,FL, KK, KE1, 

KE2, LV, LH, LM, LC, MT, 
MI, PN, PP, PB, PD, PO, 
PU, Rankovce, Rakúsy, 
RC, RS, RV, SE, TO, TN, 

TT, VA, ZM, ZV

Mládež

Západ

Bratislava
Považská Bystrica

Púchov
Vaďovce

BA, BB, KE, PP, PO, LC, 
TN, ZV...
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“Bol to rok plný výziev. Pre mňa, pre mojich spolupracovníkov. Mala to byť pre nás nová 
skúsenosť vedenia KPP. No v skutočnosti to bola úplne nová skúsenosť pre všetkých 
nielen v  KPP ale pre celý svet. V  úvode roku sme síce zvládli Snem KPP so  skvelou 
atmosférou plní entuziazmu a plánov ale vtedy ešte nikto netušil, že sa budeme musieť 
popasovať s výzvou s menom „korona“. Táto výzva sa pretavila do všetkých oblastí našej 
práce s deťmi, dobrovoľníkmi, vedúcimi a rodičmi. Museli sme prepnúť do online sveta, 
ale vďaka Bohu sme mohli realizovať aspoň niekoľko aktivít a táborov počas leta. Som 
Bohu vďačný za každého vedúceho a vedúcu – dobrovoľníkov, ktorí sa  i v náročných 
podmienkach zaujímali o deti a mladých ľudí a ktorým nezostali deti ľahostajné.”

Ján Šolc

Vedenie organizácie

Ján Šolc
predseda

Jaroslav Bielik 
podpredseda

Zdenko Stiskala
hospodár

Jana Šolcová
projektová koordinátorka
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Cieľom OZ Klub Prieskumník – Pathfinder je realizovať kvalitnú a systematickú 
prácu s  deťmi a  mládežou za  účelom ich celkového osobnostného rozvoja, 
vedenia k  dôvere Pánu Bohu, k  ľudským právam, slobodám a  hodnotným 
postojom k životu v spoločnosti a to pomocou neformálneho vzdelávania. 

Tento cieľ dosahujeme prípravou a realizáciou rôznych aktivít: 
•  Pravidelnou činnosťou s deťmi a mládežou v základných kolektívoch 
• Výchovných a  vzdelávacích kurzov mládežníckych vedúcich, mladých 
vedúcich a učiteľov detí pre kvalitnú prácu s deťmi a mládežou.
• Celoživotným vzdelávaním vedúcich základných kolektívov (ZK) pre 
skvalitňovanie ich dobrovoľníckej služby deťom a  mladým ľuďom a  to aj  na 
medzinárodnej úrovni.
• Vytváraním podmienok pre vznik ZK  a ich finančnej podpory.
• Oblastnými stretnutiami ZK za účelom spoznávania sa, motivácie a súťažami 
detí v ich vedomostiach a zručnostiach.
• Oddielovými, oblastnými, celorepublikovými a medzinárodnými zotavovacími 
podujatiami pre deti a mládež.
• Sprostredkovaním účasti na  školeniach iných organizácií pre pracovníkov 
s mládežou.
• Podporou dobrovoľníckych aktivít organizovaných samotnými mládežníckymi 
vedúcimi.
• Organizovaním podujatí, ktoré umožňujú praktické dobrovoľnícke zapojenia 
mládeže.

Poslanie organizácie
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Hlavnými aktivitami KPP sú:
• Pravidelná a systematická činnosť s deťmi a mládežou.
• Výchova a vzdelávanie mladých a mládežníckych vedúcich – vodcov, radcov 
a učiteľov detí.
• Príprava a organizovanie príležitostných aktivít a podujatí pre deti.
• Príprava a organizovanie aktivít a podujatí pre mládež.

 Pravidelná a systematická činnosť s deťmi a mládežou 
Základnou činnosťou OZ je pravidelná a systematická práca s deťmi a mládežou, 
organizovanou v  družinách, oddieloch, triedach alebo skupinách s  cieľom 
realizovať výchovno-vzdelávacie programy Klubu Prieskumník – Pathfinder. 
 Systematická práca s  deťmi a  mládežou (3 - 15 rokov)  v  družinách 
a oddieloch  KPP  je celoročná systematická práca prostredníctvom výchovno-
vzdelávacieho programu Stupne zdatnosti, ako aj nepravidelné aktivity (výlety, 
víkendovky, tábory, detské konferencie, festivaly a  i.). Cieľom je  podporiť 
všestranný rozvoj osobnosti v oblastiach fyzickej zdatnosti, sociálnych zručností, 
táborníctva, poznávania Boha a prírody, kreativity, etiky a hodnôt. 
 Detská kresťanská škola (DKŠ) je systematická práca s deťmi a mládežou, 
zameraná na  rozvoj kresťanských a  biblických hodnôt prostredníctvom 
celoročnej činnosti s  nimi. Cieľom je  poskytnúť orientáciu v  kresťanských 
hodnotách, poznávať Bibliu, rozvinúť schopnosť myslenia, vyjadrenia 
a prezentácie svojich názorov, čo prispieva aj k rozvoju ľudských a občianskych 
práv.
 Systematická práca s mládežníkmi od 16 do 30 rokov. Cieľom celoročnej 
činnosti je  posilniť rozvoj osobnosti, rozvoj vzťahu k  Bohu, prírode, rozvoj 
kľúčových kompetencií mladých ľudí v  prostredí mimo školy i  rodiny, ako  aj 
prostredníctvom špecifických činností KPP, neformálneho vzdelávania a iných 
projektových metód. Mladých ľudí vedieme k dobrovoľníctvu a zapojeniu sa vo 
svojej komunite.  
 Rozvíjajúcou sa oblasťou je práca s deťmi predškolského veku – Pathfinder 
Junior.

Hlavné aktivity KPP
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625 členov a členiek

32 základných kolektívov

23 okresov Slovenska

1872 pravidelných stretnutí

24 letných a zimných táborov

109 nepravidelných aktivít pre deti a mládež
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Oddiel je  základným prvkom Klubu Prieskumník – Pathfinder. Tvoria ho  deti, 
radcovia a  dospelí vedúci a  máva rôzny počet členov. Veľké oddiely sa  delia 
na menšie družiny a to podľa veku. 
Obsah činnosti oddielu/družiny je určený spoločnými vzdelávacími programami 
„Stupne zdatnosti“ a „Odborky“. Stupne zdatnosti obsahujú 3 časti a napredujú 
podľa veku detí. Odborky sú  založené na  individuálnom výbere dieťaťa 
a samostatnom rozvoji až na veľmi kvalitnú úroveň. Okrem týchto programov 
je  náplň schôdzok tvorená podľa schopností a  možností vedúcich a  detí 
v oddieloch. Medzi bežné aktivity patria klubové schôdzky, poznávanie prírody, 
ručná tvorivosť, hudba a spev, hry, pohybové aktivity, výlety, vzdelávanie, tábory 
a  podobne. Pre malé deti v  predškolskom veku pripravujeme samostatný 
nenáročný program malých pathfinderov. 

Oddiely

Činnosť
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Sú vyvrcholením  práce s  deťmi počas roka. Poskytujú priestor na  intenzívne 
pôsobenie medzi deťmi a vedúcimi a ponúkajú rôzne zážitky, sebaspoznávanie 
a  budovanie priateľstiev. Bývajú kvalitne tematicky pripravené, často formou 
celotáborovej etapovej hry.

Oddiely spolupracujú v rámci regiónov. Na Slovensku máme 3 regióny – východ, 
stred a  západ. Výsledkom tejto spolupráce je  spoločná príprava a  realizácia 
akcií, ktoré majú tento regionálny charakter – OSP alebo Múzičiek. Tieto akcie 
sú  tematicky zamerané a  snažia sa  inšpirovať a  motivovať deti k  dobrému 
pokračovaniu na pathfinderskej ceste. Dôležitým efektom je aj rozvoj sociálnych 
kontaktov detí a mládeže a rozvoj ich osobnostných kvalít. Zúčastňujú sa aj deti 
a mládež, ktoré doteraz nie sú organizované v  KPP. 
V  celoštátnych aktivitách prevažujú predovšetkým aktivity so  vzdelávacím 
zameraním, ako sú  kurzy pre radcov, vodcov a  učiteľov detí. Tiež pravidelné 
každoročné špeciálne školenia pre nich alebo lektorský kurz Master Guide. 
Na  celoštátnej úrovni pravidelne organizujeme aj  letný tábor pre deti, ktoré 
nemajú možnosť navštevovať oddiel KPP, a raz za štyri roky aj veľký spoločný 
letný tábor camporee. Takéto letné camporee organizujeme pravidelne 
aj v spolupráci s českým KP a ich deťmi. 

Tábory

Akcie celoslovenské a regionálne
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V  KPP pokladáme za  veľmi dôležitú výchovu a  vzdelávanie mladých  
a  mládežníckych vedúcich (radcov a  vodcov). Máme vytvorený 
systematický vzdelávací program, ktorý má  tri stupne. Prvým 
stupňom je  radcovský kurz, kde pripravujeme mladých vedúcich  
na kvalitnú spoluprácu s  vodcami a  časť práce s  deťmi. Druhým stupňom 
je vodcovský kurz a tretím lektorský kurz Master Guide. Po úspešnom ukončení 
kurzov sú  aktívni radcovia a  vodcovia každoročne vzdelávaní na  špeciáloch, 
ktoré sú zároveň motivačnými stretnutiami v práci s deťmi. KPP má radcovský 
i vodcovský kurz akreditovaný pri MŠ SR. 

Vzdelávanie a podpora
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Vzdelávanie vodcov a radcov
Kurz radcov sme sa  kvôli obmedzujúcim nariadeniam rozhodli odložiť 
na  rok 2021. Kurz vodcov bol v  roku 2019. V  tomto roku sme museli viacero 
naplánovaných vzdelávacích akcií zrušiť alebo zmeniť. Napriek tomu sme 
uskutočnili nasledujúce vzdelávacie udalosti:

Online špeciál radcov Dobromat, 22.-24.5.2020 + Odovzdávanie Kukulíka 
23.8.2020, 14 účastníkov.
Radcovia a  radkyne mali možnosť posilniť svoje kompetencie a  zručnosti, 
posilniť solidárne vnímánie. Okrem toho si  posilnili prostredníctvom online 
pátracej hry schopnosť rozhodovať sa  a  kriticky myslieť. Výsledkom špeciálu 
bola tiež pomoc pre projekt „Zachráňme Kukulíka“ vo  forme kufríku pre 
novonarodené opustené bábätko.
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V reakcii na aktuálnu situáciu a možnosť iba online stretávania skupín DKŠ sme 
zrealizovali 2 online webináre na témy:
• Ako zrealizovať online škôlku s malými deťmi (od technickej prípravy, cez 
program stretnutia až po špecifiká videohovoru oproti osobnému stretnutiu) 
• Online nástroje pre prácu so  staršími deťmi (rôzne možnosti v  online 
priestore, aplikácie, programy, tipy na aktivity a inšpirácie pozvanými lektormi) 
Webinárov sa zúčastnilo 10 a 11 pracovníkov a učiteľov s deťmi v DKŠ.
Nepriaznivá situácia okolo COVID-19 nám nedovolila zorganizovať prezenčné 
jarné školenie ani jesenný seminár.

Webináre pre učiteľov DKŠ

Outdoor v práci s mládežou, 26.6.-28.6.2020, 25 účastníkov, prezenčne
Na tejto akcii nás lektori naučili, ako pripravovať a realizovať aktivity s mládežou 
v prírode a v rámci zážitkovej pedagogiky sme si to vyskúšali aj sami na sebe.

Service learning v práci s mládežou, 22.-24. 9. 2020, 7 účastníkov
Prezenčne sme sa vzdelávali, ako sa učiť službou.

Escaperoom online, 13.12.2020, cca 7 účastníkov
Školenie o online etapovej hre s prvkami escaperoom a sci-fi. 

Líderstvo, 20.11.2020 + 18.-19. 12. 2020, 11 účastníkov, online
Akreditované vzdelávanie Líderstvo- vedenie mladých ľudí nás naučilo napríklad 
ako riešiť konflikty alebo princípy timemanažmentu.

Reagovali sme na presun do online priestoru a urobili niekoľko školení o online 
nástrojoch a platformách (napr.: Teams, Zoom, Jamboard,  zdieľané dokumenty, 
Slido, Kahoot, Padlet, Mural, Miro, OpenSong, WorshipLeader...) a  ich využití 
pri práci s  deťmi a  mládežou. Udiali sa  aj školenia a  webináre na  aktivizáciu 
v online priestore.
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Projekty a podujatia pre deti
Detské festivaly talentov - Múzička Kežmarok, Múzička Lučenec a  Detská 
bohoslužba v  Považskej Bystrici, sme nemohli zorganizovať pre nepriaznivú 
situáciu okolo COVID-19.
 Detská kresťanská škola (DKŠ) v  roku 2020 pokračovala v  podpore detí 
k štúdiu Biblie formou súťaže Biblický Pátrač. V dvoch regionálnych blokoch 
sa do súťaže zapojilo 88 detí a mladých ľudí od 3 do 18 rokov. Finále bolo kvôli 
pandemickej situácii zrušené. Vyhodnotenie súťaže prebehlo na základe 2 testov 
na regionálnej úrovni a účastníci získali odznak Pátrača vo farbe tohto ročníka. 
Kvôli pandemickým opatreniam a  sociálnej izolácii sme koncom školského 
roka pripravili miniPátrača, obdobu Biblického Pátrača upravenú pre použitie 
v domácnosti v online verzii. Počas 5 týždňov účastníci študovali 5 biblických 
kapitol a  absolvovali 5 testov online formou. Zúčastnilo sa  jej 18 súťažiacich 
od 5 do 14 rokov.
 Pripravili sme materiály pre deti k  Modlitebnému týždňu Cirkvi 
adventistov s.d. (CASD). Materiály boli vydané spolu s materiálmi pre dospelých 
vydavateľstvom Advent-Orion. 



 Zapojili sme sa do Svetového dňa modlitieb za ohrozené deti a pripravili 
sme informačné video. 
 Článok o  aktivitách DKŠ vyšiel aj  v  európskom obežníku Služby  
deťom CASD. 
 K 7 piesňam zo školení minulých rokov sme nahrali hudobné doprovody 
a spolu s notovými zápismi zverejnili na webovej stránke.
 Zapojili sme sa  do celosvetového festivalu Detských talentov v  rámci 
25. výročia vzniku Služby deťom v  CASD. Zo  Slovenska sme do  európskeho 
kola poslali všetkých 10 zapojených príspevkov, z  nich 2 príspevky postúpili 
do finálového kola. 
 Na webovej stránke sme v rámci podpory zmysluplného využitia voľného 
času počas 1. vlny pandémie COVID-19 zozbierali a  zdieľali aktivity, tipy 
a materiály k škôlke doma, tiež návody na vytvorenie online škôlky. 
 V  rámci podpory sme vytvorili skupinu na  Facebooku pre učiteľov DKŠ  
a skupinu pre vzájomné zdieľanie rodičov detí, rovnako nechýbala ani osobná 
a on-lina podpora učiteľov a pracovníkov DKŠ.

16
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Rok 2020 v oddelení mládeže začal veľmi sľubne. Na sneme klubu Pathfinder 
24.-26.1. bol zvolený nový vedúci celoslovenskej mládeže a  nový tím 
spolupracovníkov vedúceho mládeže - výbor mládeže. Všetko vyzeralo veľmi 
fajn, ale potom prišla v  marci pandémia a  všetko zastavila. No  napriek tomu 
sme prežili požehnaný rok a dokázali sme z minima vyťažiť maximum, aj napriek 
nepriaznivým okolnostiam. 
Rok 2020 sa  tak stal rokom hľadania nových ciest organizovania akcií  
a aj prístupu ako uchopiť fungovanie mládeže počas nepriaznivých situácií. 

Podujatia pre mládež

Uskutočnené akcie v roku 2020
 31.1.-2.1. Školenie lokálnych vedúcich mládeže v  Žiline, 12 účastníkov, 
prezenčne
 Po niekoľkých rokoch došlo k stretnutie lokálnych vedúcich mládeže v Žiline. 
Stretli sme sa tu, aby sme sa mohli spoločne zdieľať a hľadať cesty a motiváciu, 
ako robiť mládeže na  zboroch. Spoločne sme vytvorili víziu a  zhodli sme sa, 
že chceme podporovať mládežníkov na zboroch, oslovovať tiež tých, ktorí odišli 
z našich mládeží a hľadali sme cesty, ako rozšíriť naše mládeže a osloviť aj iných 
mladých, ktorí nie sú kresťania. 
 15.2. Mládežnícka bohoslužba Trenčín, 100 účastníkov, prezenčne
 Stretnutie v  Trenčíne bolo medzinárodne a  už pomaly sa  z  neho stáva 
tradícia. Zámerom tejto mládežníckej akcie je spolu sa stretnúť, prežiť sobotnú 
bohoslužbu spolu netradičnou formou. Súčasťou bohoslužby je  vždy dobrý 
rečník a dobré chvály. Tento rok sme sa zaoberali témou: 3 kroky od lepšieho. 
Hlavný rečník hovoril ako jednoducho v troch krokoch je možné skvalitniť náš 
život. Večer je teambuilding v znamení laser game a iných zaujímavých aktivít. 
 21.-28.3. Modlitebný týždeň mládeže, online
 Modlitebný týždeň mládeže prebieha v rámci celej našej cirkvi celosvetovo 
a tradične funguje tak, že sa stretávajú mládeže lokálne a čítajú si prednášky 
modlitebného týždňa a  potom sa  spoločne modlia. Tento rok nebolo také 
niečo možné, pretože práve v marci tohto roku prišla pandémia a tak sme mali 
celoslovenský lockdown. Tento modlitebný týždeň sme každý večer prežili aspoň 
sledovaním videa, ktoré natočili jednotlivé mládeže na  Slovensku na  tému 
modlitebného týždňa. Cieľom bolo zapojiť jednotlivé mládeže na  vymyslenie 
a natočenie videa na danú tému modlitebného týždňa. 
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 27.3. Živé chvály z obývačky, 40 účastníkov, online
 Tým, že bol lockdown, hľadali sme možnosť, ako byť spolu a chváliť Boha 
piesňami, tak vznikol online formát, kde každý, kto chcel, mohol sa  pripojiť 
a piesňami z našich domovov osláviť Boha. Cieľom tohto stretnutia bolo naplniť 
túžbu človeka po spoločenstve a oslave Boha piesňami. 
 26.6.-28.6.2020, Outdoor práca s mládežou, 25 účastníkov, prezenčne
 Tento výcvik bol realizovaný lektormi z  Iuventy. Na  tomto výcviku sme 
si vyskúšali a naučili sa rôzne aktivity, ako pracovať s mládežou či už v prírode, 
alebo aj  online. V  rámci zážitkovej pedagogiky sme si  to vyskúšali aj  sami 
na sebe. 
 17-26.7. Youth for Jesus - Halíč, 100 účastníkov, prezenčne
 Mladí pre Ježiša je  pravidelná letná akcia mládeže, ktorá je  zameraná 
na službu druhým ľudom. Tento rok sme boli v Haliči, kde sme boli ubytovaní 
v základnej škole a spali sme po triedach. Chodili sme do mesta zbierať odpadky, 
upratovali sme základnú školu a  jej okolie, plus sme chodili na  námestiach 
a  mali sme tzv. výstavu zdravia. Cieľom tejto akcie je  dať príležitosť mladým 
ľudom byť užitočnými a motivovať ich do služby druhým ľudom. 



 11-13.9. Východná Vysoká, 165 účastníkov, prezenčne
 Táto mládežnícka víkendovka je veľmi obľúbená na Slovensku. Má tiež svoju 
tradíciu budovanú desiatky rokov. Veľmi radi tu chodia aj mládežníci z Českej 
republiky. Vždy v nedeľu spolu zdoláme nejaký štít vo Vysokých Tatrách. Tento 
rok to bol Jahňací štít. Cieľom tejto akcie je stretnúť sa a zažiť spolu požehnaný 
čas pri dobrom programe.
 
 20.11.2020 + 18.-19.12.2020, Líderstvo, 11 účastníkov, online
 Koncom roka akreditované vzdelávanie Líderstvo určené pre každého, kto 
sa chce vzdelávať v oblasti vedenia. V tomto tréningu sme sa naučili napríklad 
ako riešiť konflikty, alebo princípy timemanažmentu.

 YFJ BOHOSLUŽBY: 2.5.2020; 30.5.2020; 13.6.2020; 27.6.2020; 28.11.2020; 
online
 Séria online vysielaní pre povzbudenie a motivovanie mladých v ich viere.
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Klub Prieskumník – Pathfinder je  neziskovým občianskym združením, 
ktoré získava prostriedky pre svoju činnosť z  členských príspevkov, dotácií 
a sponzorských darov. Podstatná časť výdavkov na činnosť je krytá dotáciami 
Cirkvi adventistov s.d. a štátnymi dotáciami MŠSR. Výška členského príspevku 
je  4€ za  rok. Príjmy z  2 – 3% z  daní a  dary poskytujú ďalší prispievatelia. 
Hospodárenie podlieha našej vnútornej kontrole revíznou komisiou a  tiež 
kontrole MŠSR.
Vzhľadom na koronavírus na Slovensku a s tým súvisiace opatrenia vlády SR, 
sa nepodarilo realizovať všetky naplánované podujatia na rok 2020. Prejavilo 
sa  to aj  v  celkovom zníženom rozpočte, taktiež znížením v  príjmovej časti. 
Upravili sme však náš interný regrantový systém tak, aby sme mohli navýšiť 
dotácie na  podujatia, ktoré bolo možné zrealizovať. Pri tomto prerozdelení 
finančných prostriedkov sme využili dotáciu aj  s  dodržaním podmienok 
stanovených MŠSR. Napriek obmedzeniam sme podporili čo najviac podujatí 
oddielov, ktoré sa dali zrealizovať, či už prezenčne alebo online formou.

Základné ekonomické údaje
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Druh Suma
Pomôcky a materiál 29055.13

Cestovné 2741.16
Stravovacie služby 3747.26

Ubytovanie 16798.54

Vstupné 862.00

Kopírovanie a tlač 277.12

Nájomné 4984.50
Lektorské služby 1303.50
Rôzne iné služby 5295.92
Spolu 65065.13

Druh Suma
Príspevky od MŠ SR 31937.00

Príspevky od CASD 17117.30
Účastnícke poplatky a dary 22131.25
Registračné poplatky 1937.50
Príspevky z 2% z dane 1206.06
Spolu 74329.11

Správa o hospodárení za rok 2020

Výdaje

Príjmy
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Štatistiky

Počet základných kolektívov (ZK)
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Kategória: Po
če

t

z toho vo veku do 14 rokov vrátane: 236
z toho vo veku 15 – 17 rokov vrátane: 80
z toho vo veku 18 – 30 rokov vrátane: 103
Počet členov nad 30 rokov: 206
Spolu všetkých členov: 625

Štatistika členov

Mierny pokles členov spôsobili komplikácie pri registrácii a  obmedzenia 
stretávania súvisiace s koronou a vládnymi nariadeniami. Deti a mladí rastú a to 
prirodzene spôsobuje presuny v rámci vekových kategórií.
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Štatistika podujatí

Podujatia Po
če

t p
od

uj
at

í

Po
če

t ú
ča

st
ní

ko
v

Vzdelávacie podujatia 25 651
Jednodňové 39 916
Pobytové podujatia v SR bez zahraničnej účasti 12 368
Pobytové podujatia v SR so zahraničnou účasťou 11 368
Pobytové podujatia realizované v zahraničí 1 13
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Napĺňanie misie a strategických cieľov KPP
Dokončený strategický plán do r. 2022 má 6 hlavných oblastí:

Hlavné oblasti Cieľ Najvýznamnejšie aktivity v roku 2019 Plnenie
v 2020

1 Manažment 
a vedenie KPP

Udržať efektívny manažment 
a vedenie KPP

Zachovaná štruktúra demokratického 
vedenia organizácie: snem, výbory, 
regionálne stretnutia. Nové: výmena 
zástupkyne za východ. Prechod 
na pravidelnejšie online porady a stretnutia. 
Realizácia platenej supervízie pre riadiaci 
výbor.

 100%

2 Systematická 
práca

Realizovať kvalitnú 
a systematickú prácu s deťmi 
a mládežou za účelom ich 
celkového osobnostného 
rozvoja, vedenia k dôvere 
Pánu Bohu, k ľudským právam 
a hodnotným postojom k životu 
a k enviromentálnej výchove.

Prvá vlna pandémie pozastavila 
činnosť viacerých skupín, preto sme 
sa sústredili na podporu v online priestore. 
V medziobdobí sme podporili fungovanie 
družín špeciálnymi dotáciami pre COVID 
opatrenia.

80%

3 Vzdelávanie 
a školenia

Realizácia kvalitných 
akreditovaných vzdelávaní, 
realizácia ďalších vzdelávaní.

Podarilo sa veľmi promptne reagovať 
na vzdelávacie potreby mladých 
a mládežníckych vedúcich, najmä 
v kontexte online nástrojov. Podarilo 
sa zrealizovať online aj prezenčné formy 
špeciálov. Podporili sme vzdelávania u iných 
akreditovaných subjektov. Uskutočnil 
sa kurz Líderstvo a iné.

100%

4
Systém podpory 
a rozvoja 
na kraji/oblasti

Rozvoj pravidelnej činnosti KPP 
prostredníctvom na potreby 
zameranej podpory jednotlivých 
vedúcich, radcov, dobrovoľníkov 
špeciálne vybraným a plateným 
zamestnancom pre daný kraj/
oblasť.

Podarilo sa zrealizovať minimum 
regionálnych stretnutí. Prebehla 
úprava plánu, ako podporiť regióny 
a to prostredníctvom osobných 
pozvaní pracovníkov, ktorí pracovali 
v predchádzajúcich obdobiach. Uskutočnil 
sa výskum, ktorí poukázal na prínos 
Pathfinderu, ako prostriedku pre pastoráciu.

90%

5

Zapájanie 
sa do diania 
a mládežníckej 
politiky

Zapájanie sa do aktuálneho 
diania, aktualizácia aktivít 
v súlade s novými trendmi.

Pozvanie do verejných diskusií na podporu 
rozvoja dobrovoľníctva a budovania 
inkluzívnej spoločnosti. 
Členstvo v Komisii hodnotiteľov Angažovaná 
škola.

 100%

6

Rozvoj 
národných 
a medzinárod-
ných spoluprác

Vhodne reagovať na príležitosti 
spolupráce, prípadne iniciovať 
spoluprácu.

Spolupráca s ČR KP a ďalšími 
iniciatívami mladých z ČR. Prepájanie 
aktivít a podporných foriem mladých 
a mládežníckych vedúcich.

90%
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Vízia na rok 2021
Pokračujeme v  pláne realizovania strategického plánu do  roku 2022 
so zapracovaním konkrétnych čiastkových cieľov do hlavného zamerania nášho 
OZ, ktorým bolo otvorenie družín a skupín pre nové deti. Tento konkrétny cieľ 
by  sme chceli realizovať hlavne vyhľadávaním nových dobrovoľníkov z  rady 
mladých ľudí, dospelých i rodičov hlavne na miestach, kde oddiely kedysi boli, 
ale i na miestach, kde nemáme základné kolektívy. Pre týchto dobrovoľníkov 
– vedúcich chceme vytvoriť kvalitné motivačné vzdelávanie pomocou 
vodcovských a  radcovských kurzov, špeciálov a  motivačných konferencií 
(prípadne online webinárov). Tiež chceme začať prenášať dôrazy nového 
strategického plánu do našich výchovno – vzdelávacích aktivít. Dôležitou úlohou 
je  tiež zapájať nových lektorov Master Guide do  výchovno – vzdelávacieho 
procesu v KPP, rozširovať možnosti spolupráce a taktiež spoluprácu s lokálnymi 
vedúcimi oblastí. 
V  r.2021 by  sme chceli uskutočniť spoločný medzinárodný tábor Camporee 
spolu s  pathfinderami z  Čiech. Chceli by  sme čo  najviac motivovať oddiely 
k  činnosti a  týmto táborom by  sme radi naštartovali nielen spoluprácu, ale 
aj  odovzdávanie inšpiratívnych modelov fungovania v  rôznych špecifických 
podmienkach a možnostiach práce s deťmi. 
Chceme rozvíjať spoluprácu so základnými mládežníckymi kolektívmi, aby sme 
podchytili mladých ľudí, ktorí opúšťajú oddiely, v ktorých vyrástli ako deti. 
Pre učiteľov detí budeme pokračovať v  plánovaných návštevách priamo 
v  triedach DKŠ s cieľom viac spoznať a podporiť učiteľov a  ich prácu s deťmi 
a získať reálny prehľad o problémoch a výzvach v tejto oblasti práce s deťmi. 
V tejto práci plánujeme pokračovať dlhodobo v nasledujúcom 5 ročnom období 
strategického plánu. 
Ďalším plánom je  pokračovať v  obnove festivalu detských talentov  
aj  na západnom Slovensku – „Múzička“. V  spolupráci so  Štúdiom Nádej 
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plánujeme vydať v roku 2021 niektoré produkty, ktoré majú napomôcť v práci 
s  deťmi. Chceme tiež motivovať hlavne vedúcich, ktorí prešli vzdelávaním 
v  OZ KPP v  minulosti. Sú už pravdepodobne rodičmi, alebo dospelými, ktorí 
vnútri nosia stále hodnoty a kompetencie, ktorými sme ich vyzbrojili. Chceme 
v  mestách a  obciach, v  ktorých žiju,́ umožniť, aby vo  svojich komunitách 
vytvárali nielen priestor na aktivity, ale i nové družiny a oddiely. Budeme vytvárať 
podporné vzdelávacie a motivačné stretnutia pre týchto, v minulosti vyškolených 
vodcov a radcov. Rovnako chceme prepojiť mladých ľudí s týmito rodičmi, aby 
vytvárali dostatočne silné tímy, ktoré dokážu systematicky a dlhodobo pracovať 
s deťmi. Chceme do našich činností zapojiť čo najviac rodičov aj tých, ktorí ešte 
neboli vzdelávaní v  Klube Pathfinder. Chceme ich motivovať, aby čo najviac 
participovali na neformálnej výchove i v mimoškolských aktivitách. 
Chceme podporovať i  naďalej neformálne vzdelávanie v  rôznych oblastiach 
nášho portfólia služieb. Postupne vyškoľovať, preškoľovať a vzdelávať vodcov 
i  radcov v  zručnostiach, ktoré potrebujú pre prácu s  deťmi a  mladými ľuďmi. 
Pripravujeme niekoľko webinárov so špecifickými témami podľa potrieb našich 
dobrovoľníkov – vedúcich KP (napríklad: Sexuálne zneužívanie detí, Hry počas 
pandémie, Fungovanie oddielovej činnosti počas pandémie, atď.)
Chceme participovať aj na vzdelávacích aktivitách, ktoré neorganizuje OZ Klub 
Pathfinder, kde môžu naši dobrovoľníci získať cenné zručnosti a  skúsenosti 
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(KPM v Žiline a iné). Chceme podporiť dobrovoľníkov z cirkevného prostredia, 
kde sa  nachádza množstvo deti,́ s  ktorými môžu pracovať. Chceme ale tiež 
naďalej podporovať a iniciovať činnosti, ktorými slúžime deťom z necirkevného 
prostredia škôl, ulíc atď. Budeme hľadať možnosti na  budovanie a  podporu 
hĺbkových dynamických procesov, ktoré v našich skupinách vznikajú. Budeme 
preto hľadať aktívne prostriedky, ktoré by  vzťahy aj  dynamiku skupiny  
mohli podporiť. 
Tiež sa  chceme zamerať, aby čo najviac mladých, ktorí prechádzajú 
do adolescentného veku, bolo zapojených do dobrovoľníctva a služby a mohli 
si  nájsť svoje miesto v  Klube Pathfinder, alebo inde, kde môžu aktívne slúžiť 
(napríklad Červený kríž a iné), aby nezostali pasívni. Chceme teda spolupracovať 
s vedúcimi, ktorí sa venujú mládeži a podporovať ich v aktívnej službe, ktorá čo 
najviac ovplyvňuje ich komunitu. 
Chceme tiež podporovať zameranie sa  na komunity, v  ktorých žijeme, aby 
sa  naše deti a  mladí ľudia nestali len “akciovými klientmi”, teda neboli len 
účastníci alebo tvorcovia akcií, ale mali dosah na vlastné komunity.
Túžime i  naďalej vytvárať a  podporovať vzťahy medzi vedúcimi, ktoré sú 
dôležitou súčasťou pri službe deťom a mladým ľuďom. 
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Záver
V úvode roka sa uskutočnil snem KPP po dvojročnom období. Snem sa niesol 
v úžasnej atmosfére a zástupcovia oddielov prežili vzájomne inšpirujúci čas. 
Vzhľadom na  výmenu vedenia v  Klube Pathfinder sa  v  nasledujúcom období 
museli nový predseda a  podpredseda naučiť spolupracovať so  svojimi 
spolupracovníkmi a vymedziť si kompetencie a zodpovednosti. 
Z dôvodu vypuknutia pandémie sme museli množstvo programu upraviť, zrušiť 
alebo preložiť, prípadne predefinovať. 
Zrušili sme pre pandémiu napríklad plánovaný tábor pre deti z celého Slovenska, 
ktoré nemajú svoj vlastný oddiel. Museli sme zrušiť vodcovské špeciály, ktoré 
boli súčasťou vzdelávania. Podarili sa však aspoň čiastočné lokálne stretnutia 
v  rámci nariadení. Čiastočne sme zrealizovali špeciál zameraný na  prežitie 
v zimnej prírode. Časť bola online a časť reálne pre veľkých odvážlivcoch, nie 
však hromadne z celého Slovenska pre zákaz cestovania medzi okresmi. Takže 
len niektorí jednotlivci dokázali aj reálne prežiť noc v zimnej mrazivej prírode. 
Realizovali sme ale niekoľko webinárov – online vzdelávania s rôznymi odbornými 
témami. Prípadne webináre motivačného charakteru s  odovzdávaním 
skúsenosti vedenia oddielov a činnosti v čase pandémie alebo iných krízových 
období. 
Na poslednú chvíľu, po  zrušení pandemických opatrení, sa  nám podarilo 
koncom júna zrealizovať školenie pre vedúcich KP  i  vedúcich mládežníckych 
kolektívov s  témou Outdoor pri práci s  deťmi a  mládežou. Bolo to  veľmi 
inšpirujúce víkendové školenie s  množstvom nápadov na  činnosti, ktoré 
využívajú moderné technológie, ale zameriavajú sa na pobyt v prírode. 
V spolupráci so Štúdiom Nádej sme sa snažili nájsť nové projekty, ktoré sa ale 
nepodarilo zrealizovať z rôznych príčin. Jedným z príkladov je, že sa nepodarilo 
získať licenciu na dabing seriálu Superbook. 
Podarilo sa vydať materiál pre dievčenské skupinky Božia wifina, pre dievčatá 
od  7 do  14 rokov. V  tejto súvislosti sme realizovali niekoľko webinárov pre 
rodičov, prípadných záujemcov mladých ľudí o vedenie takýchto skupín, ktoré 
sa dajú realizovať aj online, nielen prezenčne. 
Tento rok však ukázal aj ustávanie činnosti viacerých pathfinderských oddielov 
na  minimum a  to najmä oddiely na  západnom Slovensku. Tento dlhodobý 
trend zasiahol aj stredné Slovensko a preto pred KPP stojí výzva oživiť činnosť 
týchto oddielov, či už povzbudením starších vodcov, alebo nájdením nových 
vedúcich. Prípadne zakladať úplne nové oddiely. 
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Poďakovanie
Ďakujeme každému nášmu dobrovoľníkovi a  dobrovoľníčke za  záujem, 
snahu a  obetavosť i  v  ťažkých časoch pandémie. Hlavne preto, lebo mnoho 
príprav muselo byť realizovaných online, neosobne. Osobne ďakujem 
aj mojim spolupracovníkom vo výbore KPP za veľmi dobrú spoluprácu počas 
náročných časov pandémie. Ďakujem im  za ochotu operatívne meniť plány 
a  preberať zodpovednosť za  vzniknuté neočakávané rozhodnutia v  súvislosti 
s pandemickými nariadeniami. Ďakujem Pánu Bohu za Jeho vedenie a pomoc, 
ktorú nám pri tejto službe dával. Ďakujeme vedeniu Slovenského združenia 
CASD, MŠVVaŠ SR, Iuvente, spolupracujúcim organizáciám i našim sponzorom 
za dobrú spoluprácu, ideovú i finančnú podporu našej práce s deťmi a mládežou. 

Ján Šolc, predseda OZ KPP 
Prešov, 1. december 2020 
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