
Dedko, čo vie všetko

... alebo Výročná správa detskej organiz ácie FÉNIX, o. z.



„Možnosť realizovať sa azda v každej oblasti, či už cestovania, turistiky, lyžovania, volejbalu, tvorivých dielní, spevu, 

dramatizácie... je toho skutočne na výber. A to najhlavnejšie: príležitosť získať kamarátov, mať množstvo zážitkov a 

zábavy.“

Michaela Revajová – ÚO Mlynky

„Všetko, čo prospieva zdravému rozvoju dieťaťa – vedomosti, zručnosti, zmysluplné vyplnenie voľných chvíľ v oddieloch 

pôsobiacich na celom Slovensku. Množstvo každoročne organizovaných táborov, celoslovenských akcií...“

Beáta Šramková – ÚO Krásno nad Kysucou

„Nezabudnuteľné zážitky. To je asi to najhodnotnejšie, čo môže Fénix dať. Zážitky sú podľa mňa dnes luxus, ktorý vám 

nemôže ponúknuť hocikto len tak. Vždy si radšej zvolím pobyt s Fénixom ako drahú dovolenku pri mori.“

Martin Kačík – ÚO Dubnica nad Váhom

„Super využitý voľný čas so super ľuďmi v super kolektíve so super zážitkami. Nie je pravda, že decká chcú sedieť len pri 

počítačoch. Ony chcú byť aktívne, chcú ukázať, čo vedia, chcú byť aj samostatné, chcú súťažiť, chcú byť tvorivé a chcú 

sa aj veľa nového naučiť.“ 

Zuzana Kuldová, ÚO Jelka

Každý rok o takomto čase mávam vel’kú dilemu. Ako 

pod’akovat’ l’ud’om, pre ktorých dobrovol’ník nie je len výraz  

v slovníku? Tentoraz  na to použĳ em iba jednu vetu: 

Vážim si vašu prácu a z celého srdca vám d’akujem! 

Eva Pintérová

Každý rok o takomto čase mávam vel’kú dilemu. Ako predstavit’ detskú organizáciu FÉNIX, o. z., l’ud’om, ktorí ju ne-

poznajú? Ako sprostredkovat’ tie úžasné chvíle, zážitky a miesta, ktoré boli dejiskom stretnutia fénixákov? 

Tentoraz to spravia za mňa iní.  Na otázku – Keby vás niekto oslovil ohl’adom vol’ného času (mladý človek alebo rodič 

kvôli diet’at’u), čo mu v súvislosti s Fénixom viete ponúknut’? Odpovedali dobrovol’níci:
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Children organisation FÉNIX is voluntary organisation for children, youth and adults. Members have many opportuni-

ties to spend time on what they are insterested in, improve knowledge, acquire skills or fi nd new friends. Th ey help others 

and they can count on our help if it’s needed. 

Main goals of FÉNIX are to support implementation and development of regular and systematic work with children and 
youth in non-formal education, to support voluntary activities, to get involved as many people as possible etc.

Čo sú to za 

l’udia a ako to

vlastne fu nguje?
Územná organiz ácia Predseda Adresa

Banská Bystrica Huntošová Alena Sitnianska 7, 974 01 Banská Bystrica

Bardejov Stachura Milan Tačevská 24, 058 01 Bardejov

Bidovce Lechman Pavol Kecerovce 137, 044 47  Kecerovce 

Bratislava – Pankúchova Kolárik Martin Rovniankova 15, 851 02  Bratislava

Dubnica nad Váhom Kačíková Soňa Pod hájom 967,018 41 Dubnica n./Váhom

Bratislava V. Bachratý Slavomír Ondrejovova 28, 821 03  Bratislava

Dobšiná Gömöriová Anna SNP 492, 049 25 Dobšiná

Nová Dubnica Zavacký Miroslav J. Kráľa, 018 51 Nová Dubnica

Handlová Karová Oľga Morovnianska cesta 54/1, 972 51  Handlová

Hrabušice Barabásová Mária Hrabušice 129, 053 15  Hrabušice

Košická Belá Danielová Katarína Košická Belá 295, 044 65 

Kráľová pri Senci Deáková Darina Kráľová pri Senci 179, 900 50  Kráľová pri Senci

Krásno nad Kysucou Šramková Beáta 9. mája 1430, 023 02  Krásno nad Kysucou

Košice Šalachová Janette Branisková 9, 040 01 Košice

Lučivná Vavrová Alena Štefánikova 559/32, 059 38  Štrba

Mlynky Revajová Michaela Hámor 27/38, 053 75 Hnilec

Nová Baňa Rusňák Jozef Cintorínska 55, 968 01 Nová Baňa

Humenné Lišaníková Silvia Komenského 1, 066 01 Humenné

Senica Rojkovič Adam Kaplínska 1099, 905 01  Senica

Sládkovičovo Macura Pavol Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo

Snina Talarovič Jozef Gagarinova 1559/4, 069 01  Snina

Sobrance Surovcová Jaroslava 2. ZŠ Komenského 12, 073 01  Sobrance

Stará Turá Ištoňa Peter SNP 266/1, 916 01  Stará Turá

Trebišov Telepovský Miroslav Hodvábna 1291/1, 075 01  Trebišov

Závod Jediná Janka Závod 244, 908 72  Závod

Zemplínska Teplica Roman Pavel Komenského 71, 075 01  Trebišov

Zvolen Ptačovská Iveta Jabloňová 16, 960 01  Zvolen

Žilina – Vlčince Rychlá Beáta B. S. Timravy 11, 010 08  Žilina

Trnovec nad Váhom Klincková Eva Okružná 925, 925 71 Trnovec nad Váhom

Čachtice Rábara Zdenko 1. mája 386, 916 21 Čachtice

Jelka Kuldová Zuzana Školská 399/1, 925 23 Jelka

Detská organiz ácia FÉNIX, o. z., jej ciele 
Detská organizácia FÉNIX, o. z., je samostatná, dobrovoľná organizácia detí, mládeže a dospelých, v ktorej môžu 

členovia uspokojovať svoje záľuby a potreby, zdokonaľovať si vedomosti, získavať nové zručnosti, nájsť priateľstvo a úctu 

kamarátov, môžu sa spoľahnúť na pomoc a pomáhať iným.

DO FÉNIX je organizáciou, ktorá pripravuje deti na život v spoločnosti, pomáha ich formovať ako budúcich občanov 

a súčasne chce napĺňať ich voľný čas zmysluplnou činnosťou.

Ciele detskej organiz ácie FÉNIX, o. z.  
a) podporovať realizáciu a rozvoj pravidelnej a systematickej práce s deťmi a s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania

b) podporovať zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj 
c) podporovať cieľavedomú výchovu mladej generácie k demokracii 

d) podporovať rozvoj poznatkov mladej generácie v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských práv

e) podporovať dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí
f ) zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie počtu zapojených detí a mladých ľudí do pravidelných činností

Ako to fu nguje? Skoro ako v matematike:
• člen + člen + člen + ... = základný kolektív

• základný kolektív + základný kolektív + ... = územná organizácia

• územná organizácia + územná organizácia + ÚO + ÚO... = detská organizácia FÉNIX, o. z.
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Groš is a coin that was used long long time ago. Tri groše is an old tale and also name of our pro-

ject. It was competition created for children and youth to participate in activities every month for a 

year. Th eme of project was European year of active ageing and solidarity between generations.

Ty vieš,

kol’ko ich je? Tri groše ako

v rozprávke

Tri groše – ako v rozprávke

Rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Požičiavali sme, vracali sme aj seb e sme nechali. 
Prostredníctvom etapovej hry TRI GROŠE ÚO ľahko napĺňali ciele Európskej komisie. Vytvorený bol priestor pre aktívnu 

participáciu detí a mladých ľudí na činnosti organizácie a podporili sme sebarealizáciu detí a mládeže vo voľnom čase. 
Tri aktivity mesačne sa premenili na tri groše, ktoré zaštrngali v mešcoch územných organizácií. Každý mesiac sme na 

stránke www.do-fenix.sk vyhlasovali úlohy, ktoré bolo treba splniť. 

Hra bola určená pre členov DO FÉNIX, zapojilo sa 18 ÚO. 
Nevyhnutnosťou bolo zhotoviť mešec, jeho obrázok poslať na ústredie a potom už len plniť úlohy. Najaktívnejší boli 
odmenení výletom do najbližšieho krajského mesta.

Poradie prvých troch:
1. Handlová

2. Zemplínska Teplica

3. Nová Dubnica

Mnohovravné čísla: Členovia
Počet členov do 30 rokov veku vrátane 4 706

Počet dobrovoľníkov 806

Počet okresov 28

Počet základných kolektívov 314

Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti 14 725

Aktivity pre deti a mládež Počet podujatí Počet účastníkov

Vzdelávacie podujatia pre členov 76 1 476

Vzdelávacie podujatia pre vedúcich základných zložiek 59 739

Vzdelávacie podujatia pre dobrovoľníkov 62 902

Jednodňové podujatia pre deti a mládež 909 3 524

Viacdňové podujatia pre deti a mládež 44 2 463

Pobytové podujatia – realizované v SR bez zahraničnej účasti 27 732

Pobytové podujatia – realizované v zahraniční (účastníci zo SR) 4 132

Medzinárodné aktivity 8 249

Informačné aktivity, kampane, festivaly aktivít a pod. 45 7 006

Iné 56 4 405

Počet informačných CD a DVD nosičov 850
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Th is year for fi rst time we had offi  cial event to reward  our members for their work. It was called FÉNIX’s volunteer of 

the year.  

Main topic of Children’s conference was tolerance and understanding other people. Realize that eve-

ryone has own story. Th at  there are children that are orphans, have 6 or more siblings etc.

... rozprávali

ako vel’kí

Vieš, čo je

FeDoR?

Vieš, čo je FeDoR?

Tento rok mali ÚO po prvý raz možnosť vyjadriť svoju vďaku nomináciou na ocenenie Fénixáckho dobrovoľníka roka. 

Konalo sa v Oščadnici, v hoteli Marlene. Moderátorom večera bol Patrik Herman a svojím vystúpením nám spestril 

večer aj superstarista Peter Bažík. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa.

Súťažilo sa v siedmich kategóriách. 

FeDoRa získali:

•  Zlaté pierko – Estera Tóthová a Kristína Jaššová
•  Zlaté krídlo – Helena Elexová a Jozef Soroka, in memoriam

•  Veľké srdce – Patrik Herman a Marián Hanuľa

•  Správna cesta – ZK STÁR z ÚO Humenné
•  Skvelý nápad – ZK Šikovné ručičky z ÚO Krásno nad Kysucou

•  Pierko pomoci – Mesto Nová Dubnica a riaditeľ VTSÚ František Petráš

•  Celoživotné dielo – Eva Pintérová

Detská konferencia „Sú medzi nami“, 1. – 3. jún 2012  

Detská konferencia je pomerne netradičný fenomén medzi aktivitami detí. Téma tej našej, v čase

1. – 3. júna v RZ Kováčová Bienska dolina, bola pod názvom: Sú medzi nami.

Sú medzi nami deti s rôznymi inakosťami, ktoré ich odlišujú od rovesníkov. Deti s jazykovou bariérou, s inou farbou 

pleti, siroty, jedináčikovia, dvojičky, deti z mnohopočetných rodín, deti zo sociálne slabšieho prostredia, talentované deti. 

Všetky majú jedno spoločné: sú medzi nami. 

Deti – účastníci konferencie – sa zamýšľali nad tým, ako sa im medzi nami žije. Pomenúvali pozitíva a negatíva rôz-

nych inakostí a hľadali riešenia zdanlivo neriešiteľných problémov. 

Odborným garantom konferencie bola psychologička Mgr. Martina Sopková – Hagarová.
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Solidarity 1 + 1 = together St. Valentin, Rakúsko

• Prípravné stretnutie 20. – 22. 4. 2012, 

  MvA 3. – 10. 7. 2012 

• Cieľ: Dozvedieť sa čo najviac o solidarite v rámci jednot-

livých krajín. Rozvíjať solidaritu v krajine.
• Účastníci: Slovensko, Dánsko, Fínsko, Poľsko, Rakúsko 

a ČR

• Vek: 13 – 18 rokov, 5 dobrovoľníkov zo Slovenska

Hear the Word, Heal the World, Bratislava Slovensko

• 30. 6. 2012 – 7. 7. 2012
• Témy: práca s web stránkou, tvorba loga, prezentova-

nie, budovanie značky organizácie, práca s médiami, ako 

vytvoriť kampaň (čo k tomu treba), rozvíjanie tvorivosti, 
fl exibility, spolupráce, komunikácie a riešenie problémov
• Účastníci: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko

• Vek: 18 +, 7 dobrovoľníkov zo Slovenska

EFN Seminar 2012 Oer-Erkenschwick, Nemecko

• 25. – 28. 10. 2012 

• Téma: organizácia a iniciatíva mladých ľudí v organi-

zácii; ako podporiť mladých k vytvoreniu ich vlastného 

priestoru, vlastnej organizácie a byť iniciatívny bez po-

moci dospelých; mládež podieľajúca sa na rozhodovaní 

v organizácii

• Účastníci: členské krajiny IFM SEI 

• Vek : 18 +, 2 účastníci zo Slovenska

Youth Ex change Otrokovice 2012 

• 28. 7. – 4. 8. 2012 Ivančice ČR, vek 15 – 20 rokov, 

Rakúsko, SR, ČR
• Téma: šport, denné a nočné hry, tvorivé aktivity, mul-
tikultúra (jedlá, tanec...), naučiť sa niečo nové, spoznať 

kultúru, zvyky a tradície

• Účastníci: Česká republika, Rakúsko, Slovensko, 
11 účastníkov zo Slovenska

Enter camp was about fun, meeting new friends and getting to know yourself. It was full of activities and games.
Th is year’s international project was training course called Hear the Word, Heal the World. We also partici-

pated in projects sucha s Solidarity 1 + 1 = together, EFN seminar and Youth Exchange in Otrokovice.

Je Mládež v akcii 

program aj pre 

nich?

Vieš, čo je

Enter Camp?

Enter Camp  

4. – 11. 8. 2012, RZ Kováčová – Bienska dolina

55 detí + 11 dobrovoľníkov = Enter Camp = veľká zábava, spoločne strávené chvíle, spoznanie nových kamarátov 

a hlavne seba samého. 

Lucia Labošová:

„Najviac zo všetkého sa mi páčilo, že sa také množstvo mladých venuje deťom a vynakladá veľa voľného času práve im. 
Po dlhom čase som videla mladých ľudí, ktorí nemyslia len na seba a svoju zábavu, ale aj na zábavu iných. Dokážu 
sa pre nich úplne obetovať a pripraviť nezabudnuteľný program plný hier, súťaží a rôznych iných aktivít, ktorý nielen 

vymyslia a prepracujú, ale nehanbia sa ho aj zúčastniť.“ 
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4th national Slovak meeting is annual event in FÉNIX. Th is year’s theme was ecology and world around us. Children 

had to make ecological commitment for four days. Activities were for example: write/ draw how is world in 2050, life 

in future, make ecological mascot etc.

Memebers of FÉNIX participated in project 72 hours. Idea of it is to make something 

good and hepful for other people or enviroment in these three days (72 hours).

Čo sa dá stihnút’ 

za 72 hodín?

Čo robia, ked’ sa 

všetci stretnú?

1. deň

Slávnostné otvorenie 4. celoslovenského stretnutia fénixákov 
Ekologický záväzok ÚO – Okolo nás v roku 2050 – 

S ochranármi do roku 2050  (prezentácia článkov a ukáž-
ky posterov)

Nalaďme sa na rovnakú nôtu: Večer pri hudbe 

2. deň

Život v budúcnosti
Nech sa páči, vyberte si! (športový maratón)

Veľká ekologicko-zážitková  super hra

Prijatie u starostky OÚ Hrabušice
Ekologický maskot 

Moderované štúdio

Na bicykli okolo Slovenska

Diskotéka v zelenom

3. deň

Cestovanie  nielen v obývačke

Cestujeme v čase

Cestujeme medzi workshopmi
Nasadať! Nasledujúca zastávka: Bláznivé preteky

Pozor! Vagón aj pre dospelých

Cestovanie v obývačke – projekt v rámci kampane Veď po-
máhať sa má
Minitalent Fénixu

Vyhodnotenie 4. CSS

Záverečná diskotéka

4. deň

Voľný program ÚO

72hodín – projekt koordinovaný Radou mládeže Slovenska

72 hodín je trojdňový maratón dobrovoľníctva. Kedykoľvek počas týchto troch dní a zároveň akokoľvek dlho sa dobro-

voľníci po celom Slovensku púšťajú do aktivít takmer každého druhu. Výsledkom je krajšie a kultúrnejšie okolie, usmiati 

ľudia a veľmi veľa pozitívnych vedľajších účinkov.

•  zapojených ÚO: 7
•  zapojených dobrovoľníkov: 282

•  odpracovaných hodín: 144

•  vyčistené: 3 obce
•  vyčistené: 3 areály (športoviská) pre deti
•  2 razy sme potešili seniorov výrobou darčekov a pozdravov

•  1 raz sme vymaľovali školu

•  1 raz sme stavali búdky pre vtáčiky

4. celos lovenské stretnutie Hrabušice – Podlesok 
13. – 16. 9. 2012  pod záštitou PaedDr. Jany Skokanovej, starostky obce Hrabušice, 150 účastníkov
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Live library is method to help people to get rid of prejudice and stereotypes.
We try to help as much as we can. We helped to raise money for castle Krásna Hôrka and also for our African friend 

Shida to fi nish her studies. We started new project Travelling in living room to help children in the world to get basic 

school supplies. For Christmas we paid driving course for our member who lives alone even he is only in high school.

Nemyslia len na 

seba – pomáhajú.

Je živá knižnica 

budova?

Pomáhali sme:

Obnova hradu Krásna hôrka – fi nančná zbierka členov DO FÉNIX Bidovce

Pomôžme Shide a Kate – zaslanie fi nančných prostriedkov na dokončenie štúdia na Kisumu college

Cestovanie v obývačke – zbierka školských pomôcok pre deti na Kube

Darované Vianoce – vodičský preukaz pre člena DO FÉNIX, o. z., Števka Ducka, ktorý sa pasuje 

s pomocou kamarátov so životom sám.

Živá knižnica
Metóda odbúravania predsudkov a stereotypov, zoznamovania sa s novým pohľadom na veci okolo nás.

Čimelice (ČR) – v spolupráci OZ PIONÝR: téma – Dobrovoľníctvo

Lučivná – pozvaný pán Frank: téma – Moji rodičia na cisárskom dvore Márie Terézie

Lučivná – pozvaná Mária Badairová: téma – Odpúšťať a pomáhať

Lučivná – žiak 4. triedy: téma –  Nástrahy na nevidiacich

Humenné – pozvaný Vladimír Stefanič: téma – Ak sa človek vzdá prv, ako začne konať, môže pred sebou zavrieť dvere

Humenné – pozvaná Jarka Španová – matka, ktorú postihla zákerná choroba a musela sa rozhodnúť, či pre deti obetuje 

svoju nohu

Humenné – pozvaný Vlastimil Durkot – úspešný podnikateľ, ktorý dal mládeži rady do života a recept, ako byť úspešný 

Humenné – pozvaný Martin Drobňák – mládežník, ktorý ako osemnásťročný založil občianske združenie a dnes ob-
novuje vojenské cintoríny z I. sv. vojny

Dobšiná – pozvaná pani Kulkurová, seniori mesta Dobšiná: téma – Ako sa žilo v minulosti?

Dobšiná – pozvaný pán Jevčina: téma – História a záchrana kultúrnych pamiatok
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Big part of our activities in organisation are sports. Cycling is one of them. Our members helped to clean and renew 

roads for cyclists, renewed marking and many other things. Another activity was 1400km around Slovakia. As the title 

says they went around Slovakia on their bicycles and passed 1400 km.

Stačili im na to 

tri groše?

Stretol si ich

na bicykli?

Na kolesách
Na bicykli za históriou Vihorlatu 

•  vyčistených takmer 50 km peších trás a cyklotrás v mikroregióne Sninské rybníky

•  obnova turistického značenia 60,8 km peších trás a cyklotrás v mikroregióne Sninské rybníky 

•  obnova 2 technických monumentov bývalej lesnej úzkokoľajky

•  obnova 1 vojnového cintorína

•  10 dobrovoľníkov zapojených do prác na komplexnej obnove vojenského cintorína, osadenie 2 ks orientačnej mapy na 

turisticky frekventovaných miestach
•  distribúcia 5000 ks turistických máp „Mikroregión Sninské rybníky“
•  41 dobrovoľníkov zapojených do prác pri vyčistení turistických trás a obnove technických pamiatok

1400 km okolo Slovenska
•  Trasu absolvovali traja dobrovoľníci z Trebišova na bicykloch.
•  Najazdili niečo vyše 1400 km.

•  Z 31 evidovaných územných organizácii navštívili 26.

„Počas celej cesty sme stretávali veľa milých ľudí, ktorí nám fandili. Boli sme úprimne radi, ba nebojím sa povedať – 
pyšní, že môžeme byť priami poslovia myšlienky – šíriť ciele organizácie Fénix zo sedadiel bicyklov.“

Miroslav Telepovský – ÚO Trebišov

Fi nančná správa za rok  2012

Skutočné príjmy

Dotácia z MŠ VVaŠ SR (programy ADAM) 168 285,0

Dotácia z iných štátnych orgánov 75 550,0

Členské príspevky 5 295,0

Úroky z vkladov 4,0

Ostatné príjmy 94 376,0

Príjmy celkom 343 510,0

Skutočné výdavky
Celková suma 

výdavkov
Hradené z dotácie 

MŠ VVaŠ SR

610 – mzdy, platy 26 997,0 26 997,0

620 – poistné a príspevky 8 655,0 8 655,0

630 – tovary a ostatné služby 226 484,0 73 920,0

633 016 – reprezentačné výdavky 0 0

637 027 – dohody o prácach mimo pracovného pomeru 4 020,0 3 620,0

640 – bežné transfery 58 713,0 58 743 0

Výdavky celkom (610 + 620 + 630+ 640) 320 849,0 168 285,0
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Fotogaléria Fotogaléria

Tri groše Celoslovenské stretnutie

Živé knihy 72 hodín

Enter Camp Živá kniha

Tri groše Celoslovenské stretnutie

Konferencia 72 hodín

Mládež v akcii Pomáhali sme

FeDoR Celoslovenské stretnutie

Konferencia 72 hodín

Mládež v akcii Na kolesách
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Ďakujeme za aktívnu pomoc a spoluprácu v roku 2012
We are thankful for your help and cooperation

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR

Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže

Národnej agentúre Mládež v akcii

Rade mládeže Slovenska

Nadácii Orange

Keeper, s. r. o., Humenné

Topgal Slovensko, s. r. o., Rožňava

Ondrejovi Buchanovi

Patrikovi Hermanovi

Vladimírovi Maňkovi

O. z. Štvorlístok deťom

Martine Sopkovej 

Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zlaté Moravce

Rozhlasovému a nahrávaciemu štúdiu Žilinskej Univerzity RAPEŠ

zahraničným partnerom

Slovenskej humanitnej rade

darcom 2% z dane

Mestskému úradu v Hrabušiciach

Správe NP Slovenský raj

OS HZS Slovenský raj

Mestskému úradu v Krásne nad Kysucou

Obecnému úradu Kráľová pri Senci

Dedko, čo vie všetko, alebo Výročná správa detskej organizácie FÉNIX, o. z., 2012
vydané s podporou MŠVVaŠ SR v máji 2013

Detská organizácia FÉNIX, o. z., Račianska 72, 830 03 Bratislava 3, 

email: fenix@do-fenix.sk, web: www.do-fenix.sk
grafi cká úprava: Zoltán Korcsmáros


