
SPRÁVA PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY KLUB PATHFINDER O JEJ ČINNOSTI 

VO FUNKČNOM OBDOBÍ 2014-2016 

 

Na poslednom sneme Klubu Pathfinder, ktorý sa konal 23.3.2014 v Prahe, sa 

odsúhlasila zmena právnej formy Klubu Pathfinder z občianskeho združenia na 

zapísaný spolok. S novou právnou úpravou došlo nutne aj k určitým zmenám v 

organizačnej štruktúre Klubu, ktoré sú zakotvené v nových stanovách spolku. 

Kontrolným orgánom spolku sa stala osemčlenná správna rada, ktorú vedie z titulu 

funkcie predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Jej členmi 

sú Marek Škrla, Karel Staněk, Vít Vurst, Petr Bujok, Jaroslav Šlosárek, Roman Kašpar 

a Teodor Knobloch. Pôsobnosť správnej rady je určená stanovami spolku v bode 4.10.   

Podľa stanov spolku zvoláva správnu radu jej predseda podľa potreby. Jej prvé 

stretnutie sa uskutočnilo 23. 3. 2014 a na základe svojich právomocí menovala za 

predsedu spolku Davida Čančíka a za podpredsedu Lukáša Jurečka. V roku 2015 bolo 

členmi správnej rady rozhodnuté, že jej rokovanie sa uskutoční dvakrát za rok a jej 

kontrolná činnosť bude spočívať predovšetkým formou kontroly zápisov orgánov 

spolku. Prvé zasadnutie správnej rady sa koná vždy v jarnom období po uzavretí 

hospodárenia spolku v uplynulom roku a jeho súčasťou je predloženie revíznej správy 

spolku. Systém práce tohto orgánu bol doplnený o ďalšie detaily, ako je účasť hostí na 

jeho zasadnutiach, účasť jeho členov na zasadnutiach výkonnej rady a zasielanie 

zápisov správnej i výkonnej rady.  

Po konferenciách združení v roku 2015 sa v máji konala správna rada, ktorá menovala 

druhého podpredsedu a štatutárneho zástupcu spolku Romana Buchtela. Členstvo 

v správnej rade ukončil Pavel Zvolánek a na jeho miesto nastúpil novozvolený 

predseda Českého združenia Vít Vurst. 

Pravidelným hosťom na správnych radách je predseda spolku David Čančík, ktorý 

členov rady vždy informuje o najdôležitejších rozhodnutiach výkonnej 

rady, o napĺňaní vízie a smerovania spolku a o aktuálnom dianí v organizácii. Ak je na 

programe správnej rady bod, ktorý sa týka širších súvislostí spolupráce v Klube 

pôsobiacom v Moravskosliezskom a Českom združení, ako hostia sú pozývaní aj 

Roman Buchtel a Lukáš Jureček, ktorí podávajú členom správnej rady správu 

o aktuálnom dianí v im zverených oblastiach. Súčasťou úsilia čo najlepšie koordinovať 

kontrolnú činnosť správnej rady s činnosťou Klubu sú aj pravidelné schôdzky medzi 

predsedom správnej rady a predsedom Klubu.  



Zvlášť chcem oceniť úsilie, ktoré predseda Klubu vynakladá na zachovanie úzkej 

spolupráce, činností i spoločných projektov medzi Klubom Pathfinder v Českej 

a Slovenskej republike. Táto téma je často súčasťou agendy spoločných stretnutí 

nielen s predsedom, ale aj  na riadnych zasadnutiach správnej rady. Záleží nám na 

tom, aby tradične nadštandardná spolupráca medzi českými a slovenskými 

pathfindrami fungovala aj naďalej, aj keď sa objavujú tendencie k osamostatňovaniu 

a vytváraniu nezávislých aktivít. Uvedomujeme si, že cirkev v Čechách, na Morave 

a na Slovensku má svoje duchovné, organizačné i právne špecifiká v oblasti práce s 

deťmi, no radi by sme udržali čo najväčšiu spolupatričnosť a dobré vzťahy na všetkých 

úrovniach činností Klubu Pathfinder medzi všetkými troma územnými oblasťami. 

Táto rozdielnosť v smerovaní sa prejavila napríklad aj pri organizovaní vodcovských 

kurzov na Morave, ktoré sa dovtedy vždy konali v rámci celej Česko-Slovenskej únie. 

Správna rada sa situáciou zaoberala a rozhodla, že vzhľadom na kvalitu kurzu 

a vzájomné porozumenie treba udržiavať prepojenie práce v Klube medzi 

jednotlivými združeniami.  

Správna rada sledovala aj napĺňanie vízie a smerovania Klubu Pathfinder na roky 

2014-2017 predovšetkým v oblasti prípravy metodických materiálov, ale aj 

vnútorných smerníc, a interných dokumentov. Zamerala sa aj na kontrolu 

vzdelávacieho systému spolku a práve prebiehajúcich vzdelávacích projektov. Zapojila 

sa aj do formulácie vízie spolku pod názvom „Vize 2021“, ktorú predstavil David 

Čančík na poslednej správnej rade. 

Správnej rade boli v uplynulom období predložené dve revízne správy za roky 2014 

a 2015. Obidve vypracovali členovia komisie menovaní správnou radou - hospodár 

cirkvi Marek Škrla, člen správnej rady Roman Kašpar a daňový poradca Stanislav 

Rusňák. Za KP boli prítomní predseda David Čančík a účtovníčka Stanislava Sotlová. 

V oboch prípadoch komisia konštatovala, že účtovníctvo je vedené kvalitne, 

prehľadne a zodpovedá vykonaným finančným transakciám v hotovosti aj na 

bankových účtoch. Všetky transakcie sú podložené riadnymi dokladmi, ktoré prijala 

účtovníčka na spracovanie na základe súhlasu zodpovedných vedúcich a predsedu 

Klubu. Súčasťou revíznej správy za rok 2015 je aj správa inventarizačnej komisie, ktorá 

v zložení Ingrid Zatroch, Roman Buchtel a Lukáš Jureček vykonala požadovanú 

inventúru. 

 

 



Rád by som na záver poďakoval členom správnej rady za ich kontrolnú činnosť, ktorú 

vykonávali v posledných troch rokov v rámci organizácie Klubu Pathfinder. Boli 

aktívnymi a platnými členmi tohto orgánu a vážim si ich čas, úsilie a obetavosť, ktoré 

venovali rozvoju organizácie. Mnohí z nich sú aj aktívnymi vedúcimi na nižších 

organizačných stupňoch a rozumejú jej potrebám i problémom a zdieľajú jej radosti 

i starosti.  

Ďakujem aj členom výkonnej rady, ktorá sa pravidelne stretávala a niesla hlavné 

bremeno organizácie a činnosti Klubu. Ďakujem za nadšenie pre prácu s deťmi, za ich 

tvorivosť a nápady na zlepšenie a skvalitnenie práce s mladou generáciou. Zvlášť 

chcem poďakovať vedúcim Klubu na Morave Lukášovi Jurečkovi a v Čechách 

Romanovi Buchtelovi, že v im zverených oblastiach boli oporou pre vedúcich na 

nižších organizačných úrovniach Klubu a vytvárali im dobré metodické i organizačné 

zázemie.  

Moje zvláštne poďakovanie patrí vedúcemu Klubu Pathfinder Davidovi Čančíkovi za 

jeho profesionalitu, odbornosť a neutíchajúci záujem o prácu s deťmi. Ďakujem mu aj 

za jeho otvorenú komunikáciu so správnou radou a všetkými zainteresovanými 

v organizácii Klub Pathfinder.  

A nakoniec najväčšie poďakovanie a ocenenie vašej práce od správnej rady patrí 

všetkým vám, vedúcim a dobrovoľníkom, ktorí sa týždeň čo týždeň stretávate s našimi 

deťmi a vytvárate im nielen bohatý a zaujímavý program, ale zároveň s nimi budujete 

vzťahy, cez ktoré vnímajú, že nad nimi je niekto, komu sa oplatí dôverovať, kto ich má 

rád a s kým môžu v živote počítať. 

 

 

Mikuláš Pavlík 

predseda Správnej rady Klubu Pathfinder z.s. 

Brno, 12.3.2017 


