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Milí priatelia, 

	 po	 roku	 opäť	 bilancujeme	 a	 snažíme	 sa	 Vám	 zdokumentovať,	
kam	sme	sa	v	našom	kráčaní	posunuli.	Chceme	Vám	ukázať	naše	aktivity,	
kroky,	úspechy	i	neúspechy...
	 OZ	Priateľ	má	za	sebou	takmer	štyri	roky	existencie	a	posúva	sa	
dopredu....
	 Skúsenosti	z	minulých	rokov	nám	ukazujú	na	potrebu	venovať	sa	
mladým	ľuďom	tam,	kde	žijú.	Preto	sme	sa	rozhodli	viac	času	venovať	
koordinátorom	našich	centier,	aby	oslovovanie	mladých	ľudí	bolo	ešte	
efektívnejšie.	Chceme	ich	podporiť,	rozšíriť	ich	obzory	a	dať	im	krídla,	
aby	dokázali	vzlietnuť	k	svojim	túžbam.	Naša	podpora	bude	v	nasledu-
júcom	období	smerovať	do	centier	OZ	Priateľ,	aby		sa	mladí	ľudia	stali	
aktívnymi	členmi	komunity,	v	ktorej	žijú.
	 Počas	roka	sa	snažíme	reagovať	na	potreby	našich	členov	i	okolia	
a	tomu	prispôsobovať	aj	ďalšie	aktivity.	Preto	sme	v	roku	2008	rozbehli	
nové	 aktivity	 -	 pravidelné	 mesačné	 stretnutia	 na	 vysokoškolských	 inter-
nátoch	 v	 Košiciach.	 Podarilo	 sa	 nám	 zabezpečiť	 klubovňu	 pre	 košické	
centrum,	v	júli	sme	zorganizovali	akciu	Stan	na	KVP,	koncom	roka	pre-
behol	 náš	 prvý	 cyklus	 vzdelávania	 koordinátorov	 centier.	 Zintenzívnili	
sa	stretávania	mladých	hudobníkov	v	Koinonia	Music	School,	nechýbali	
víkendovky,	 veľké	 stretnutia	 pre	 verejnosť,	 letné	 tábory,	 rozbehli	 sme	
tvorivé	dielne	v	Košiciach.	Vo	väčšine	z	nich	plánujeme	pokračovať.
 
	 Ďakujeme	Vám	všetkým,	ktorí	kráčate	s	nami,	podporujete	nás,	
Vám	všetkým,	s	ktorými	sme	v	uplynulom	roku	spolupracovali.
	 Viac	o	Priateľovi	v	roku	2008	sa	dočítate	na	nasledujúcich	stra-
nách.	
	 	 	 	 	 							Mária	Olearniková
																																																					podpredsedníčka	OZ	Priateľ
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Poďakovanie	za	spoluprácu	v	roku	2008

Predsedníctvo

Predseda									 	 Michal	Irsák
Podpredseda			 	 Mária	Olearniková
Členovia										 	 Marcel	Hakoš	
																								 	 Lenka	Uchaľová
																								 	 Miroslav	Dargaj
																								 	 Valentín	Humeňanský
																								 	 Marek	Hvizdoš
																								 	 Michal	Podolák		

Kontrolná	komisia		 Jana	Vasilevová
															 	 	 Dana	Šramková
																							 	 Anna	Marcinčinová

	 Potravinová	banka	Slovenska	-	člen

	 Rada	mládeže	Slovenska	-	pozorovateľ

	 Rada	mládeže	Košického	kraja	-	začala	sa	spolupráca,	
	 v	roku	2009	by	sme	chceli	požiadať	o	členstvo.

II. Členstvo v strešných 
organizáciach

Koinonia	Ján	Krstiteľ
Mesto	Košice
Ministerstvo	školstva	SR
Iuventa
RMS
Rádio	Lumen	
Farnosť	Košice	–	Staré	Mesto
Mestská	časť	Košice	-	KVP
RZ	Zlatá	Idka
BV	Music	
KPK	Group
Reprocentrum
Plazma	Media

GB	video
Daftour
OZ	Žabky
Tanečná	škola	Grimmy
Tanečná	skupina	Le	parkour	
Kamikadze	Crew	Košice	
Emmi	
Betpres
Blažej	Vaščák	
Laco	Free	Style	
(Slovensko	má	talent)	
Cassovia	dance

I. Orgány združenia



Na	území	Košického	a	Prešovského	kraja	sme	mali	v	roku	2008	desať	
centier.	 V	 nich	 pracovalo	 15	 rovesníckych	 skupín,	 v	 ktorých	 prebiehali	
dvakrát	mesačne	alebo	aj	raz	týždenne	pravidelné	stretnutia:	
 
	 	 Košice	-	3
		 	 Prešov	
	 	 Široké	-	2	
	 	 Vranov	nad	Topľou	
	 	 Humenné	
	 	 Kračúnovce	-	2
	 	 Sečovská	Polianka	-2
	 	 Medzev
	 	 Košický	Klečenov
Koncom	roka	začalo	fungovať	aj	centrum	v	Liptovskom	Mikuláši.

Od	nového	školského	roka	sa	snažíme	osloviť	ešte	viac	mladých	Košiča-
nov	aj	VŠ	študentov.	Raz	mesačne	sa	stretávame	na	VŠ	internátoch	UPJŠ	
na	Medickej.	Prvé	stretnutie	sa	konalo	v	novembri	2008.
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1.	Systematická	činnosť
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III. Aktivity

2.	Vzdelávanie
Uskutočnili	sa	4	supervízne	stretnutia	koordinátorov	centier,	na	ktorých	
sa	účastníci	mali	možnosť	podeliť	so	svojimi	skúsenosťami	a	pokúsiť	sa	
riešiť	problémy	vo	svojich	centrách.
Vďaka	týmto	supervíznym	stretnutiam	sa	nám	podarilo	odhaliť	a	riešiť	
niektoré	problémy	a	reagovať	aj	na	začínajúcu	stagnáciu	centier.	
Zo	záverov	týchto	stretnutí	vznikla	potreba	vzdelávať	koordinátorov	cen-
tier,	čo	sme	zrealizovali	vďaka	podpore	MŠ	SR	v	programe	ADAM	2.	
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Vznikol	projekt	HEURÉKA!,	prvý	trojmesačný	cyklus	vzdelávania	mládež-
níckych	lídrov.	Cieľom	projektu	bolo	prispieť	k	napredovaniu	centier	zdru-
ženia,	vytváraniu	nových	a	zapojiť	tak	čo	najviac	mladých	ľudí	do	ak-
tívneho	trávenia	voľného	času.	Dosiahnuť,	aby	koordinátori	boli	schopní	
motivovať	svojich	rovesníkov,	stotožnili	sa	s	identitou	vodcu,	boli	schopní	
hodnotiť,	analyzovať,	syntetizovať,	viesť	svojich	rovesníkov,	tvoriť	vlast-
né	zážitkové	aktivity,	naučili	sa	pracovať	v	tíme,	rozhodovať	sa,	ukázať	
im	možnosti	riešenia	konfliktov.	Zúčastnilo	sa	ho	29	dobrovoľníkov	(13	
–	25	r.),	ktorí	už	centrá	združenia	vedú	alebo	sú	potenciálnymi	lídrami.	
Po	projekte	sme	zaznamenali	 revitalizáciu	centier,	v	priebehu	projektu	
vzniklo	nové	centrum	vo	Finticiach.	Niektoré	centrá	sa	po	pretrvávajú-
cej	 stagnácii	 nanovo	 rozbehli.	 Koordinátori	 získali	 praktické	 rady	 ako	
viesť	svojich	rovesníkov,	motivovať	ich,	naučili	sa	pracovať	v	tíme,	tvoriť	
vlastné	zážitkové	aktivity.	Projekt	sme	realizovali	15.9.	–	14.12.2008	v	
Košiciach.

KMS - Koinonia Music School 
OZ	Priateľ		v	spolupráci	s	Koinoniou	Ján	Krstiteľ	organizuje	už	niekoľko	
rokov	pravidelné	stretnutia	mladých	hudobníkov.	Hudobná	škola	sa	spon-
tánne	zrodila	v	roku	2005	na	základe	potreby	formovať	nových	hudob-
níkov,	spevákov	a	lídrov.	Pri	formácii	sledujeme	a	snažíme	sa	dosiahnuť	
dva	ciele:	duchovný	a	technický	rast.	
Formácia	prebieha	raz	mesačne	v	Košiciach	a	je	určená	všetkým	mladým.	
V	rámci	našich	stretnutí	sa	intenzívne	venujeme	i	technickej	výuke	hrania	
či	spievania.	Pravidelne	pozývame	do	našej	hudobnej	školy	i	externých	
lektorov,	ktorí	nám	pomáhajú	skvalitniť	našu	formáciu	ešte	viac.

7.	Komunitné	centrum	Vyšný	Klátov

6.	Potravinová	banka	Slovenska

Sme	členmi	Potravinovej	banky	Slovenska,	aktívne	sa	podieľame	na	jej	
aktivitách.	Spolupracuje	s	Ministerstvom	poľnohospodárstva	a	výživy	a	
nedávno	požiadala	oficiálne	centrálu	v	Bruseli	o	pridelenie	potravino-
vých	kvót	pre	Slovensko	na	rok	2010.
V	 súvislosti	 s	 tým	 je	 OZ	 pripravené	 aktívne	 sa	 podielať	 na	 distribúcii	
potravín	vo	svojom	regióne	v	danom	období.

Naše	združenie	je	dobre	pripravené	napĺniť	víziu	v	dobe,	v	ktorej	žijeme	
aj	vďaka	novostavbe	vo	Vyšnom	Klátove.	
Objekt	zabezpečí	bývanie	20-tim	dobrovoľníkom.	Je	dimenzovaný	na	ka-
pacitu	100	ľudí.	Bude	mať	k	dispozícii:	kuchyňu	(konečná	výbava	umožní	
obslúžiť	200	stravníkov)	veľkú	konferenčnú	sálu,	dve	menšie	sály,	kniž-
nicu,	 študovňu,	 5	 apartmánov,	 jedáleň,	 bar.	 Umožní	 v	 prostredí	 okolo	
domu	relaxovať	a	športovať.	V	samotnom	objekte	budú	vytvorené	pra-
covné	prostredia,	štúdia.	Objekt	zabezpečí	realizáciu	viacerých	aktivít.
Stavba	sa	ku	koncu	roka	2008	priblížila	k	fáze	dokončenia,	pred	spuste-
ním	je	jedna	časť	objektu	tak,	aby	v	máji	v	nej	už	mohli	byť	zrealizované	
prvé	aktivity	našej	organizácie.



10
5 10

V	 roku	 2008	 sme	 zorganizovali	 3	 víkendové	 stretnutia	 mladých	 v	 RZ	
Zlatá	Idka,	na	každom	z	nich	sa	zúčastnilo	okolo	120	mladých	-	sú	to	
stretnutia	 vedené	 formou	 neformálneho	 vzdelávania,	 mladí	 majú	 mož-
nosť	nadviazať	nové	priateľstvá,	stretnúť	sa	s	priateľmi.	Každé	stretnutie	
má	svoju	nosnú	tému,	ktorá	sa	v	jeho	priebehu	rozvíja.	Sú	určené	členom	
aj	sympatizantom	našej	organizácie.	

	 •	Bez teba to nejde	-	5.-6.	január	2008				
	 •	Najkrajšia SMS	-	12.-13.	apríl	2008
	 •	Nech to neskončí -	11.-12.	okóber	2008

a)	Víkendovky

	 • Victory	v	Prešove	-	12.	januára	2008
	 				takmer	300	mladých	ľudí	

	 •	Creativity show	v	Košiciach	-	22.6.2008
	 Stretnutie	bolo	zorganizované	vďaka	podpore	mesta	Košice	
	 a	pod	záštitou	primátora	mesta	Košice	Ing.	Františka	Knapíka.
	 Zúčastnilo	sa	ho	250	mladých	ľudí.	Súčasťou	programu	bol	aj		
	 kreatívny	pochod	Hlavnou	ulicou	v	Košiciach.

b)	Veľké	otvorené	stretnutia

3.	Otvorené	aktivity

V	súlade	s	cieľmi	nášho	združenia	sa	nám	podarilo	v	Košiciach	aj	vďaka	
podpore	Mesta	Košice	rozbehnúť	prvú	pravidelnejšiu	záujmovú	aktivitu	-	
tvorivé	dielne.	Plánujeme	ju	organizovať	v	pravidelných	intervaloch,	aby	
sa	mohlo	zapojiť	čo	najviac	kreatívnych	mladých	ľudí.

Tvorivé dielne OZ Priateľ -	november	-	december	2008
Táto	aktivita	vznikla	vďaka	finančnej	podpore	mesta	Košice.	Spolu	obsa-
hovala	5	piatkových	stretnutí,	ktoré	boli	otvorené	pre	ľudí,	ktorí	mali	chuť	
kreatívne	tvoriť,	vyskúšať	si	nové	techniky.	Výsledkom	týchto	stretnutí	boli	
vianočné	pozdravy,	ozdobné	taniere,	svietniky,	štítky	na	darčeky,	svieč-
ky,	 nálepky	 na	 okná	 a	 tašky,	 ktoré	 sa	 následne	 predávali	 na	 rôznych	
stretnutiach.

5.	Pravidelné	krátkodobé	aktivity

19.	januára	2008	-	Ples priateľov	v	Hoteli	U	Leva	v	Košiciach,	zúčastnilo	
sa	ho	120	hostí	-	okrem	členov	združenia	sa	ho	zúčastnili	aj	naši	partneri,	
podporovatelia	a	sympatizanti.	Bol	to	v	poradí	tretí	ples	našej	organizá-
cie,	začala	sa	tak	tvoriť	pekná	nová	tradícia.
      
20.	december	2008	 -	Vianočný deň	 -	nedeľné	decembrové	popoludnie	
v	spoločnosti	priateľov	-	už	tradičná	akcia	OZ	Priateľ	 -	vianočný	punč,	
koledy,	spoločné	hry,	program,	vianočné	pečivo,	predaj	kreatívnych	vý-
tvorov	členov	OZ.	Pozvaní	boli	členovia	a	priatelia	združenia.	Zúčastnilo	
sa	ho	cca	100	ľudí.

4.	Záujmové	aktivity
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c)	Iné	otvorené	stretnutia

Mladí	v	centrách	organizujú	väčšie	stretnutia,	kotrých	cieľom	je	osloviť	
ich	rovesníkov	z	blízkeho	okolia.	Taktiež	sme	ochotní	na	základe	pozva-
nia	prísť	a	urobiť	takéto	stretnutie	aj	na	mieste,	kde	ešte	naše	centrum	
nefunguje.	V	minulom	roku	sa	uskutočnilo	niekoľko	takýchto	akcií:

•	17.	február	2008	-	Púť zaľúbených	v	rámci	sviatku	sv.	Valentína	v	Kri-
žovanoch

•	1.	apríl	2008	-	Crazy for...?,	SOU	Prešov

•	3.	máj	2008	-	Crazy for...?,	Nižný	Hrušov

•	26.-28.	august	2008	-	Stanovačka	He touched me!	v	Kračúnovciach.	
Jej	vyvrcholením	bolo	pozvanie	všetkých	mladých	z	dediny	na	večerný	
program	Crazy for...? 

•	21.-26.	júl	2008	-	Mobilná	nízkoprahová	jednotka	-	pilotný	projekt	s	
názvom	Poď si dať!	 -	 takýto	 bol	 pracovný	 názov	 akcie,	 ktorú	 sme	 po	
prvýkrát	zorganizovali	na	území	Sídliska	KVP	v	Košiciach	v	spolupráci	s	
Koinoniou	Ján	Krstiteľ	a	miestnou	samosprávou.
Už	niekoľko	rokov	bolo	naším	snom	zorganizovať	takúto		tzv.	 mobilnú	
nízkoprahovú	jednotku	a	aj	tak	sa	pokúsiť	osloviť	mladých	ľudí.
Cieľom	celej	akcie	bolo	osloviť	mladého	človeka,	častokrát	pod	vplyvom	
alkoholu	a	drog,	pokúsiť	sa	podať	mu	pomocnú	ruku,	porozprávať	sa	s	
ním	a	pozvať	ho	na	večerný	program,	ktorý	pozostával	z	koncertu	alebo	
z	pozerania	filmu.
Sme	 radi,	 že	 napriek	 nepriaznivému	 počasiu	 sa	 nám	 podarilo	 naplniť	
hlavný	cieľ	akcie	-	osloviť	a	zachytiť	mladých	ľudí,		ponúknuť	im	alterna-
tívu	zmysluplného	trávenia	voľného	času.	Vďaka	podpore	a	spolupráci		
so	samosprávou	plánujeme	takúto	akciu	zorganizovať		aj	v	roku	2009.

d)	Tábory

	 V	roku	2008	sme	organizovali	4	turnusy	táborov,	všetky	v	
Škole	v	prírode	v	Kysaku.	Organizácie	sa	ujali	naši	dobrovoľníci.

•	Levíčatá	-	4.-10.	augusta	-	Uskutočnil	sa	tábor	detí	vo	veku	8-10	
rokov.	36	detí	sympatizantov	i	členov	Koinonie	Ján	Krstiteľ.	Pripra-
vujeme	 si	 novú	 generáciu	 mladých,	 preto	 sme	 začali	 s	 detskými	
tábormi.	Pomáhajú	nám	pritom	dobrovoľníci	z	KJK.	Naši	mladí	sa	
tiež	môžu	učiť	ako	viesť	deti.
 
•	Presná trefa	-	18.-24.	augusta	-	Uskutočnil	sa	tábor	starších	detí	
od	11	do	13	rokov.	Počet	zúčastnených	sa	vyšplhal	na	36.	Sú	to	
potenciálni	členovia	OZ,	ktorí	majú	hraničný	vek,	páčia	sa	im	ak-
tivity,	chcú	chodiť	aj	ďalej.	Ponúkame	možnosť	realizovať	sa	v	na-
šich	centrách.	
 
•	Adrenalín bez konca	-	4.-10.	augusta	-	Prišlo	72	mladých	od	14	
do	17	rokov.	Každoročne	je	toto	najviac	zastúpená	veková	kate-
gória.	 Zo	 skúseností	 vieme,	 že	 najviac	 mladých	 sa	 stáva	 členmi	
našej	organizácie	práve	po	skúsenosti	na	tábore.	Tento	rok	bolo	
najväčším	úspechom	naštartovanie	centra	v	LM.

•	Absolut freedom	-	18.-24.	augusta	-	V	našim	záujme	je	aj	starosť	
o	dospelých	mladých	nad	18	rokov.	V	tomto	roku	bolo	na	tomto	
tábore	spolu	24	účastníkov.




