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Slovo na úvod 

Milí priatelia,

s veľkou radosťou sa k Vám opäť prihovárame, aby sme sa spoločne pozreli na rok 
2007. Rok veľmi pestrý a bohatý, plný zážitkov a nových skúseností.
Pracovať s mladými ľuďmi je na jednej strane namáhavé a vyžaduje veľa úsilia a 
tvorivosti, na druhej strane je to niečo, čo nám dáva silu a čo nesieme vo vnútri – 
nadšenie, zápal, entuziazmus a samozrejme obrovská radosť z výsledkov a ovocia 
našej práce. Pri našich aktivitách si stále viac uvedomujeme, že najdôležitejšie pri 
práci s mladými ľuďmi sú vzťahy. Tráviť spolu čas, radovať sa a tvoriť spolu nové 
veci, byť druhému blízko, keď ma potrebuje – byť mu priateľom. 
Na základe tohto princípu sme sa v roku 2007 venovali 15 centrám mladých po 
celom Východnom Slovensku. Každé centrum má svojho koordinátora, ktorí sa spolu 
takisto stretávajú na pravidelnú formáciu a zdieľanie sa. Je úžasné sledovať, ako sú 
tieto centrá plné života, nových nápadov a kreativity. 
Okrem toho sme pokračovali vo formácii hudobníkov a spevákov. Pravidelne prebie-
hajú stretnutia, na ktorých sú vítaní všetci, ktorí majú túžbu hrať a spievať. 
Z otvorených aktivít si dovolíme spomenúť koncert Tak to zakrič!, ktorý sa uskutočnil 
na Hlavnej ulici v Košiciach už po druhýkrát a na ktorom sme okrem dobrej hudby, 
tanečnej skupiny a svedectiev predstavili takisto nové hudobné CD z našej produk-
cie: Prepare Music – Chcem dnes. 
Hostí z Talianska sme privítali už na 3. ročníku Kongresu mladých Hosanna, na kto-
rom sa zúčastnilo približne 300 mladých ľudí! Super skúsenosť! 
Poďakovať sa chceme špeciálne našim priateľom z Koinonie Ján Krstiteľ a takisto OZ 
Žabky na prameni a ich internetovej televízii iTV. Vďaka!
Viac o všetkých našich aktivitách, projektoch a samozrejme o nás sa dozviete práve 
v tejto výročnej správe Občianskeho združenia Priateľ.
Ďakujeme vám za Vašu podporu a Vaše sympatie.

  Michal Irsák   Mária Olearniková 
  predseda OZ Priateľ  podpredseda OZ Priateľ
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Úvod
OZ Priateľ je dobrovoľná, nepolitická detská a mládežnícka organizácia 
pôsobiaca na území Slovenskej republiky so sídlom na Jesenského ul. 26 
v Košiciach.

Poslanie
Vychovávať samostatných, solidárnych, zodpovedných a angažovaných 
mladých ľudí a pomôcť im naplno rozvinúť potenciál ich intelektuálnych, 
tvorivých a športových zručností v spolupráci s rodičmi a dobrovoľníkmi.

Ciele
Hlavným cieľom  združenia je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti detí 
a mládeže, vytváranie optimálnych podmienok i možností pre ich rast a seba-
realizáciu a vytváranie podmienok na výchovnú prácu s deťmi a mládežou 
s dôrazom na zmysluplné prežívanie voľného času. 
Tieto ciele uskutočňuje združenie predovšetkým nasledovnými aktivitami:
a) prázdninové táborové pobyty
b) domáce i zahraničné exkurzie
c) medzinárodné výmeny
d) organizovanie stretnutí mladých počas celého roka
e) hudobná a umelecká činnosť
f) športová činnosť
g) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných 
 a kultúrnych hodnôt.
Združenie je pri napĺňaní svojich cieľov otvorené pre spoluprácu s ďalšími 
mládežníckymi organizáciami. Činnosť združenia je zameraná na dosahova-
nie verejnoprospešných cieľov.

Občianske združenie 
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Členstvo v strešných organizáciách 

OZ Priateľ pôsobilo v roku 2007 v 15 centrách mladých na území Košické-
ho a Prešovského samosprávneho kraja. V minulom roku malo 150 členov, 
ktorí sa zúčastňovali našich pravidelných aktivít.

Orgány združenia  predsedníctvo
                                    kontrolná komisia   
Predsedníctvo
Predseda         Michal Irsák            
Podpredseda   Mária Olearniková           
Členovia    Marek Fatľa 
                                           Lucia Fedorčáková 
                                           Martin Gurčík
                                        Veronika Kolečavová 
                                           Michal Podolák
                                  Ivana Popaďáková
                                  Lenka Uchaľová

Kontrolná komisia  Valentín Humeňanský
                                  Jitka Jenčová
                          Andrea Kmecová
Kancelária OZ Priateľ Mária Olearniková
    Jana Vasilevová

Štruktúra organizácie   

Priateľ

OZ Priateľ je od roku 2006 členom Potravinovej banky Slovenska a pozoro-
vateľskou organizáciou Rady mládeže Slovenska.



Priateľ v roku

Systematická činnosť

Na území Košického a Prešovského kraja sme mali v roku 2007 15 rovesníc-
kych skupín, v ktorých prebiehali 2x mesačne pravidelné stretnutia. 
Košice - 3, Prešov - 3, Široké - 2, Vranov nad Topľou, Humenné, Kračúnovce, 
Sečovská Polianka, Medzev, Košický Klečenov, Dargov.

Vzdelávanie

Pravidelné stretnutia koordinátorov mladých
4 supervízne stretnutia, na ktorých mali koordinátori o.i. možnosť podeliť sa 
so svojimi skúsenosťami, pokúsiť sa riešiť problémy vo svojich centrách...

Pravidelné stretnutia hudobníkov
4 v roku - Keďže dôležitou súčasťou našich aktivít je hudobná zložka, snaží-
me sa venovať mladým talentom, aby svoj talent rozvíjali a využívali v rámci 
aktivít OZ. 

Koordinátori mladých sa počas prázdnin zúčastnili 10- dňovej vzdelávacej 
aktivity v Taliansku, kde si v medzinárodnom prostredí vylepšili svoje komu-
nikčné schopnosti, dostali nové podnety na prácu vo svojich centrách, naučili 
sa ako zaujať svojich rovesníkov, nadviazali nové kontakty.

Otvorené aktivity

Víkendové stretnutia
V roku 2007 sme zorganizovali 3 víkendové stretnutia mladých, na každom 
z nich sa zúčastnilo okolo 100 mladých. Sú to stretnutia vedené formou ne-
formálneho vzdelávania, mladí majú možnosť 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.

Veľké stretnutia pre verejnosť - pravidelne 2 ročne 
Stretnutie Victory 
Prešov, január 2007, 200 účastníkov. Téma: Pravda - klamstvo - sloboda

Tak to zakrič!
Koncert na Hlavnej ul. v Košiciach, máj 2007. 
Koncert gospelovej formácie Prepare music (členovia OZ Priateľ), kde sme 
uviedli nové CD z našej produkcie.

Kongres mladých Hosanna
Košicie, máj 2007, približne 300 účastníkov.
Tvorivé dielne (hudba, tanec, spev, futbal), zahraničný speaker z Talianska, 
koncert gospelovej kapely Jordán. 
Obe májové akcie sme po prvýkrát organizovali v spolupráci s mestom Koši-
ce a pod záštiou primátora mesta Ing. Františka Knapíka. 
          
Tábory
V roku 2007 sme prvýkrát  organizovali 4 turnusy táborov. 
Organizácie sa ujali naši dobrovoľníci.
Hurááá tábor, pre deti 8 - 10 r., 33 účastníkov
... niekto ako Kráľ, 11 - 13 r., 32 účastníkov
Poďme tvoriť, 14 - 17 r., 70 účastníkov
Buď IN, 18 - 26 r., 40 účastníkov.
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Pravidelné krátkodobé aktivity
Ples priateľov
január 2007, hotel Gloria Palac v Košiciach 
Zúčastnilo sa 150 hostí - okrem členov združenia sa ho zúčastnili aj naši 
partneri, podporovatelia a sympatizanti. Bol to v poradí druhý ples našej 
organizácie, začala sa tak tvoriť pekná nová tradícia.

Vianočný deň    
december 2007, Považská ul., Košice 
Nedeľné decembrové popoludnie v spoločnosti priateľov - už tradičná akcia 
OZ Priateľ - vianočný punč, koledy, spoločné hry, program, vianočné peči-
vo, predaj kreatívnych výtvorov členov OZ. Pozvaní boli členovia a priatelia 
združenia.

Dobrovoľníctvo
Naši dobrovoľníci vedú rovesnícke skupiny, aktívne sa zapájajú do organizá-
cie aktivít. Rozvíjame záujem  našich členov o dobrovoľníctvo, aj minulý rok 
sme sa zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít organizovaných Iuventou, 
OZ Plusko, mali sme zastúpenie aj na jazykových kurzoch Rady Európy v 
Írsku a Taliansku.

Priateľ v roku 

Spolupráca
Úzko spolupracujeme s Koinoniou Ján Krstiteľ, ktorá nám pomáha pri orga-
nizácii našich podujatí, poskytuje nám lektorov pri vzdelávacích aktivitách, 
podporuje nás materiálne. My im poskytujeme dobrovoľníkov na ich aktivi-
ty. Väčšinu našich veľkých podujatí organizujeme práve v spolupráci s KJK.
V roku 2007 sme nadviazali spoluprácu s OZ Žabky na prame-
ni - do ich internetovej televízie pravidelne dodávame naše príspevky, 
informujeme sa navzájom o aktivitách.
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Propagačná činnosť

Potravinová banka Slovenska

Komunitné centrum Vyšný Klátov

-web - v roku 2007 sme plánovali spustiť novú webovú stránku, čo sa nám 
však nepodarilo, ale predpokladáme, že začiatkom roka 2008 už bude pl-
nohodnotne fungovať. 
- vydavateľská činnosť - v informačníku Koinonie Ján Krstiteľ Vietor máme ob-
časnú rubriku Mladí mladým, kde uverejňujú svoje príspevky naši členovia. 
- v minulom roku naši dobrovoľníci v spolupráci s Koinoniou Ján Krstiteľ vy-
dali  CD s názvom Chcem dnes. Obsahuje 11 pôvodných gospelových piesní.
- videoprezentácie -  zostrihy z našich aktivít (táborov, stretnutí)  ponúkame 
na predaj, prípadne sú na našej webovej stránke. Pravidelne ich uverejňuje-
me aj na iTV, ktorú prevádzkuje OZ Žabky na prameni.
- ďalšia propagácia - naše aktivity sa snažíme propagovať rôznymi spôsobmi 
- informujeme o nich na webe našom aj spriatelených organizácií, vyrábame 
a distribuujeme letáky a iné informačné materiály v rámci našich finančných 
možností, o aktivitách určených pre širokú verejnosť pravidelne informujeme 
aj v Rádiu Lumen.
- informačné aktivity - v našich centrách a aj blízkom okolí sme zorganizovali 
v minulom roku niekoľko informačných kampaní - worshipových koncertov - 
napr. Sečovská Polianka, Križovany, Široké.
- zúčastnili sme sa Košického kultúrneho leta - kultúreho podujatia, ktoré pra-
videlne organizuje mestská časť Košice - Staré Mesto. Naša kapela tam vy-
stúpila s vlastným programom.

Sme členmi Potravinovej banky Slovenska, aktívne sa podieľame na jej akti-
vitách.

Máme rozostavané centrum vo Vyšnom Klátove, ktoré bude po dokončení 
slúžiť ako vzdelávacie centrum aj na víkendové aktivity združenia. 
Stavba napreduje vďaka sponzorom a darcom. V roku 2007 bola dokonče-
ná strecha – pokrytie plechom od firmy Prefa – Austria, vonkajšie a vnútorné 
omietky na objekte. V jednej časti objektu boli osadené okná, lebo naším 
zámerom je túto časť uviesť prednostne do prevádzky v priebehu roka 2008.
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Prehľad príjmov a výdavkov v roku 2007 

Hospodárenie 

Príjmy – výnosy Suma v Sk 
Prijaté dary 6538620,-
Príspevok 2%         297556,- 
Ostatné príjmy   38229,- 
Spolu 6874405,- 

Výdavky – náklady Suma v Sk
Mzdy, odvody, dohody  316546,- 
Kancelárske výdavky       16785,- 
Výdavky na “Klátov “            6004800,- 
Výdavky na tábory a ost. projekty   514323,- 
Ostatné výdavky 2985,- 
Spolu                                     6855439,- 
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Ďakujeme

Poďakovanie

Koinonii Ján Krstiteľ
Mestu Košice

Mestskej časti Košice - Staré Mesto
Rade mládeže Slovenska

Obecným úradom, kde pôsobia naše centrá, osobitne Sečovskej Polianke, 
Košickému Klečenovu

Hardy STUDIU
GB Videu

Rádiu Lumen

Darcom, sponzorom, zvlast všetkým, ktorí nám v minulom roku prispeli svojmi 
2% z daní. 

Špeciálne poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám venovali svoj 
voľný čas a aktívne sa podieľali počas celého roka na organizovaní aktivít.


