
 
 
 
 
  

 
Ahoj Pathfindri,  
Sme vďační za ďalšie dva roky počas ktorých sme ako pathfindri mohli prežiť veľa 
dobrodružstiev s Bohom. Prišiel čas na Snem Pathfinderov. Bude sa konať 29.4.-1.5.2022 
vo Veľkom Slavkove. 
  
Chceme ho urobiť formou motivačnej konferencie, na ktorej prežijeme povzbudenie 
v službe deťom. Preto sa budeme snažiť čo najviac pracovných bodov pripraviť dopredu a čo 
najviac skrátiť pracovné veci, ktoré potrebujeme prerokovať a odhlasovať. Celú pracovnú 
časť chceme stihnúť v sobotu večer, aby sme mali viac času na motivačný program. 
Prosíme vás, aby ste v tom s nami spolupracovali. 
  
Príprava na Snem bude prebiehať takto: 
  
Do 4.4.2022  23:59 potrebujeme, aby každý oddiel/skupina mládeže nahlásil 
delegáta/delegátov za svoj oddiel. 
Počet delegátov za oddiel/skupinu mládeže sa podľa stanov určuje týmto kľúčom: 
Do 15 členov oddielu jeden delegát, za každých ďalších 15 členov oddielu jeden delegát. Ak 
počet posledných členov dosiahne 10, môže byť zvolený ďalší delegát. 
Oddiel zvolí svojich delegátov a oznámi ich Lydke Grešovej (lgresova@casd.sk). Ona im 
potvrdí prijatie správy a delegátov zaeviduje. 
Členovia výboru sú automaticky delegátmi. (Podľa rokovacieho poriadku) 
  
Rovnako do 4.4.2022  23:59 potrebujeme, aby ste nám doručili písomné pripomienky 
a návrhy pre jednanie snemu. (návrhy do agendy) Prosíme, aby návrhy boli čo najviac 
vecné, konkrétne, presne formulované a konštruktívne. Prosím zvážte, či je potrebné, aby 
o návrhu rokovalo viacero desiatok delegátov snemu, alebo by bolo lepšie návrh adresovať 
menšej a tým pádom efektívnejšej skupine ľudí vo výbore klubu Pathfinder. Tiež prosím 
myslite na to, že chceme mať povzbudzujúcu atmosféru a nechceme ju pokaziť ani dlhým ani 
konfliktným rokovaním. Písomné pripomienky a návrhy pre jednanie snemu prosím posielajte 
na bielikjaro@gmail.com a jansolc@pathfinder.sk . 
  
Do 11.4.2022  23:59 potrebujeme, aby sa stretli delegáti za okrsok (západ, stred, východ) 
a vytvorili návrh kandidátov do výboru za svoj okrsok. Každý okrsok bude zastúpený dvoma 
kandidátmi. (Dvaja kandidáti za východ, dvaja za stred, dvaja za západ.) Kandidáti musia 
súhlasiť s tým, že budú navrhnutí do výboru. Prosím vyberte osoby, ktoré budú zastupovať 
záujmy celého okrsku a celého pathfindru. O navrhnutých kandidátoch sa bude hlasovať na 
sneme. 
Návrhy kandidátov prosím posielajte na bielikjaro@gmail.com a jansolc@pathfinder.sk . 
  
Potom (dátum ešte nie je, najneskôr do 22.4.2022) bude (asi online) výbor KPP, ktorý 
z písomne zaslaných pripomienok a návrhov pre jednanie snemu a zaslaných návrhov 
kandidátov do výboru KPP zostaví návrh agendy snemu. Tú pošle delegátom spolu 
s programom snemu. 
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Do 25.4.2022  23:59 Delegáti sa predbežne vyjadria k návrhu agendy snemu. To sa udeje 
online. Definitívne schválime agendu na začiatku pracovnej časti snemu. 
  
29.4.-1.5.2022 bude Snem Pathfinderov. Chceme ho prežiť v priateľskej atmosfére. Chceme 
sa navzájom povzbudiť a obohatiť do ďalšej služby. 
Program Snemu vám pošleme neskôr. 
  
Pred samotným Snemom KPP dostanú delegáti program, rokovací poriadok a všetky 
potrebné materiály pre účasť. 
 
Rovnako na ubytovanie a stravovanie sa budú prihlasovať delegáti a hostia (spolupracovníci 
vedúci, radcovia, vedúci mládežníckych skupín...) v polovici apríla. Včas vám e-mailom 
pošleme prihlášku. Žiaľ, z kapacitných dôvodov nebude možné zúčastniť sa snemu 
s rodinami. Veríme, že to nebude prekážkou vašej účasti a spoločný čas nám bude 
požehnaním. 
 
Súčasťou snemu budú aj workshopy a živé knihy. Na tomto odkaze 
(https://forms.gle/F7o2kWP24HKYmnKX9) sa môžete vyjadriť, o ktorý workshop by ste mali 
záujem – ide o prieskum, nie o prihlasovanie. Na workshopy sa bude prihlasovať pri 
registrácii na mieste. Chceme pripraviť také, ktoré vás zaujímajú a pomôžu vám, k tomu 
potrebujeme vašu pomoc. 
 

Rekapitulácia časového harmonogramu: 
Do 4. 4. 2022 – oddiely nahlásia delegátov 
Do 4. 4. 2022 – oddiely pošlú návrhy do agendy 
Do 11. 4. 2022 – delegáti za každý okrsok pošlú návrh dvoch kandidátov do výboru KPP 
za svoj okrsok. 
Najneskôr do 22. 4. 2022 – Výbor KPP pošle delegátom návrh agendy a program snemu.  
Do 25. 4. 2022 – delegáti sa predbežne vyjadria k agende snemu 
29.4.-1.5.2022 – Snem Pathfinderov 

  
V prílohe posielame Stanovy KPP. 
 
 
Za prípravný tím a výbor KPP: 

Jarko Bielik - pracovná časť Snemu KPP, predpríprava 
(0907 322 608, bielikjaro@gmail.com) 

Janko Šolc - program Snemu KPP, workshopy 
(0907 091 144, jansolc@pathfinder.sk) 

Lydka Grešová - prihlasovanie a ubytovanie 
(0949 840 414, lgresova@casd.sk) 
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