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V duchu si predstavujem, že som na plese. 
Vyhlásená je dámska volenka, a tak vás všetkých vy-

zývam k tancu. Prevediem vás tanečným parketom s ná-
zvom – Detská organizácia Fénix.

Hneď pri dverách spôsobne stoja deti. Sú stredobo-
dom pozornosti nás všetkých. Pre ne dokážeme od rána 
do večera vymýšľať a neúnavne pripravovať podujatia. 
Pre ne sme ochotní vyzuť si topánky a bosými nohami 
behať po lúke, naháňať motýle alebo len tak ležať v tráve 
a preberať všetky boľačky detskej dušičky. 

Uprostred parketu sa usmievajú mladí dobrovoľníci: 
plní elánu,  plánov a odhodlania spoločne prekonávať 
prekážky a robiť radosť sebe aj iným. Ich spontánnosť, 
nadšenie a radosť z práce je nákazlivá a všetkých posúva 
dopredu.

Pod hlavným pódiom sa sústredili vedúci základných 
kolektívov a všetci dospelí, ktorí po celý rok pracujú s deť-
mi a pre deti. Nežiadajú odmenu, nečakajú na pochvalu. 
Odplatou sú im rozžiarené detské očká. Okrem množstva 
odpracovaných hodín ich hreje predovšetkým pocit dob-
re vykonanej práce.

Tón udáva orchester: členovia Slovenskej správnej rady, 
Správny výbor, Kontrolná a revízna komisia a Správne 
centrum. Snaží sa vylúdiť tú najkrajšiu, najjemnejšiu me-
lódiu, no občas sa stane, že „husličky zaškrípu“, tu i tam 
zaznie falošný tón, ale i to k živej hudbe patrí.

Všetci spolu však tvoria úžasný súzvuk: zohratí taneční-
ci aj hudobníci veľkolepej prehliadky. Aká bola atmosféra 
na plese v roku 2009? Posúďte sami! 

 Eva Pintérová, predsedníčka DO Fénix

Smiem
prosiť?
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Detská organizácia Fénix je samostatná dobrovoľná orga-
nizácia detí, mládeže a  dospelých, v ktorej môžu členovia 
uspokojovať svoje záľuby a potreby, zdokonaľovať vedo-
mosti, získavať nové zručnosti, nájsť priateľstvo a úctu ka-
marátov, môžu sa spoľahnúť na pomoc a pomáhať iným. 

Bola založená 5. apríla 1991. 
Pôsobí na celom území Slovenska.
Jej sídlom je Sládkovičovo, Fučíkova 460. 
Správne centrum sídli, a teda aj korešpondenčná adresa 
DO Fénix je na: Račianskej ul. 72, 830 03  Bratislava.

Detská organizácia Fénix rešpektuje spoločenské pod-
mienky, v ktorých pracuje. Podieľa sa na realizácii spolo-
čenských potrieb pri starostlivosti o deti školského veku, 
obhajuje ich záujmy ako aj mládeže a dospelých, ktorí sú 
jej členmi, a prostredníctvom svojich riadiacich orgánov 
presadzuje ich oprávnené požiadavky a potreby. Spolu-
pracuje s detskými a mládežníckymi organizáciami Európ-
skej únie. 

Je členom Rady mládeže Slovenska, Slovenskej huma-
nitnej rady, medzinárodnej organizácie IFM-SEI. 

DO Fénix získala akreditáciu MŠ SR pre vzdelávanie dob-
rovoľníkov.

Patrí medzi organizácie, ktoré sa môžu uchádzať o fi-
nančnú podporu MŠ v rámci programu ADAM 1.

Detská

a spoločnosťorganizácia 
Fénix
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Detská organizácia Fénix je organizáciou, ktorá pripravu-
je deti na život v spoločnosti, pomáha ich formovať ako 
budúcich občanov a súčasne chce napĺňať ich voľný čas 
zmysluplnou činnosťou. Do svojej činnosti zapája aj so-
ciálne odkázané deti a vytvára pre ne také podmienky, 
aby sa mohli zúčastňovať podujatí, ktoré organizuje. Pri-
oritou Detskej organizácie Fénix je, aby sa jej členovia pri 
činnosti vo voľnom čase aj neformálne vzdelávali, mali 
možnosť získavať sociálne kompetencie a skúsenosti. 
Toto neformálne vzdelávanie sa realizuje v úzkej súčin-
nosti s formálnym vzdelávaním. Za najúčinnejšie a naje-
fektívnejšie neformálne vzdelávanie považujeme vzdelá-
vanie najmä pomocou dobrovoľných aktivít vo voľnom 
čase. Členov vedieme tak, aby mali možnosť prístupu 
k rozhodovacím procesom v spoločnosti. Za týmto úče-
lom spolupracujeme s OÚ, MÚ, s detskými parlamentmi. 
Detská organizácia Fénix vychováva deti tak, aby sa ak-
tívne zapájali do riešenia špecifických problémov v obci 
alebo v meste. Zároveň tým vedie svojich členov k aktív-
nej participácii na živote obce či mesta.

Detská organizácia Fénix sa riadi vo svojej činnosti 
Dohovorom o právach dieťaťa a pre jej aktivity je charak-
teristický článok 3 Dohovoru, ktorý hovorí, že „najlepšie 
záujmy dieťaťa musia byť prvoradé“. Propaguje Dohovor 

Detská 

a účinnými prostriedkami podrobne zoznamuje s jeho 
princípmi a ustanoveniami dospelých i deti.

V Detskej organizácii Fénix môže každé dieťa zdravo 
uplatniť svoje schopnosti, užitočne a príjemne stráviť 
voľný čas, realizovať svoje záľuby v medziach podmienok 
organizácie, nachádzať pritom dobrodružstvo, poučenie 
i zábavu, objavovať krásu všedného dňa, nachádzať pev-
né priateľstvo, rozdeliť sa o svoje starosti i radosti, nachá-
dzať pomoc, ak ju potrebuje, a poskytovať pomoc tým, 
ktorí sú v núdzi.

V Detskej organizácii Fénix každý člen chráni česť or-
ganizácie, aktívne prispieva k životu kolektívu, ktorého je 
členom, a snaží sa odstrániť svoje chyby a nedostatky. 

Detská organizácia Fénix ponúka deťom romantiku 
turistických výprav a táborových ohňov, dobrodružstvo 
letných a zimných táborov, radosť zo športových zápole-
ní a hier, poznávanie iných krajín.

Detská organizácia Fénix chce, aby nikomu nechýbalo 
nadšenie, zápal pre dobrý čin, odvaha a zodpovednosť pri 
vážnych skutkoch a hlboký ľudský cit pre spravodlivosť.

a deti

organizácia

Fénix 
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Práva člena
Spolurozhodovať•	  o činnosti svojho kolektívu.
Voliť a byť volený.•	
Vystúpiť z organizácie.•	
Využívať výhody poskytované organizáciou.•	

Povinnosti člena
Činorodo•	  sa zúčastňovať práce svojho kolektívu.
Plniť stanovené úlohy, dodržiavať mravné zásady.•	
Chrániť česť organizácie.•	
Hmotne a členskými príspevkami podporovať •	
organizáciu.
Práva a povinnosti skupinových a kolektívnych členov •	
upravujú smernice vydané Slovenskou správnou 
radou.

Mravné zásady člena
PRAVDA•	 : Hovorím a ctím pravdu a česť mi je 
nadovšetko.
PRACOVITOSŤ:•	  Vážim si prácu svoju i prácu iných.
PRIATEĽSTVO: •	 Som priateľom všetkých ľudí.
POZNANIE: •	 Chcem sa učiť a veľa vedieť.
PRÍRODA:•	  Chránim prírodu a učím sa v nej žiť.
DOBROČINNOSŤ:•	  Nezištne pomáham všetkým,  
čo sú v núdzi.
(PATRIOTIZMUS) VERNOSŤ:•	  Som verný svojmu národu 
a som hrdý, že žijem na Slovensku.

Práva
a povinnosti

člena
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Naše
Naše aktivity môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:

Pravidelne sa opakujúce aktivity pre deti a mládež  •	
periodická oddielová, krúžková alebo klubová čin-
nosť podľa osobného výberu, na lokálnej úrovni, ve-
dená plnoletými detskými vedúcimi a mládežníckymi 
lídrami

Pobytové podujatia pre deti a mládež (t. j. viacdňo-•	
vé podujatia)

Viacdňové a pobytové podujatia•	
aktivity určené zväčša pre členov, spravidla s vyšším 
počtom účastníkov (víkendové výlety, tematické tá-
bory, ozdravné tábory)

Jednorazové podujatia pre deti a mládež •	
tematicky zamerané akcie menšieho i väčšieho rozsa-
hu (tvorivé dielne, oslavy sviatkov, športové súťaže, 
turistické výlety, hry, karnevaly, koncerty, kampane, 
otvorené podujatia...)

Vzdelávacie aktivity pre členov, pracovníkov s mlá-•	
dežou a mládežníckych lídrov
vzdelávacie podujatia  zamerané na osobnostné a soci-
álne obohacovanie členov, ako aj na rozvoj rozličných 
schopností a talentov; zvláštnu kategóriu školení pred-
stavujú tie, ktoré sú určené pre nádejných mladých 
dobrovoľníckych pracovníkov s deťmi a mládežou, 
kurzy, školenia, tvorivé dielne, neformálne stretnu-
tia, trhoviská skúseností a nápadov, poznávacie vý-
lety, exkurzie...

Informačné kampane zamerané na zvýšenie infor-•	
movanosti verejnosti 
verejné kampane v uliciach miest a obcí zamerané 
osvetovo na zvýšenie vnímavosti verejnosti, najmä 
mladej, voči ľudským a detským právam, práci dobro-
voľníkov, činnosti OZ a neziskových organizácií

 Publikačná činnosť•	
prostredníctvom webových stránok a štvrťročne vydá-
vaného časopisu udržuje Detská organizácia Fénix živý 
kontakt medzi svojimi členmi a zároveň aj s verejnos-
ťou; detská organizácia Fénix svojim členom i verejnos-
ti ponúka osvetové, metodické a iné publikácie týkajú-
ce sa práce s deťmi a mládežou, pedagogiky voľného 
času a problematiky Dohovoru o právach dieťaťa. 

aktivity



6

Územnéorganizácie

banská
bystrica

bardejov

bidovce

bratislava
-pankúchova

bratislava
5

dobšiná

dubnica
nad Váhom

handlová

hrabušice

košická
belá

kráľová
pri senci

krásno
nad kysucou

lučivná

mlynky

nová
baňa

nová
dubnica

prešov

senica

sládkovičovo

snina

sobrancestará
turá

trebišov
závod zemplínska

teplica
zvolen

žilina
-vlčince

veľké
úľany

šaľa

podolie

liptovská
teplička

bratislava 
3

Jaroslava Surovcová
sobrance@do-fenix.sk
+421 915 256 294

Jozef Talarovič
snina@do-fenix.sk
+421 918 744 494

Milan Stachura
bardejov@do-fenix.sk
+421 915 144 458

Miroslav Telepovský
trebisov@do-fenix.sk
+421 918 651 572

Pavel Roman
zemplinskateplica@do-fenix.sk
+421 911 216 302

Katarína Danielová
kosickabela@do-fenix.sk
+421 908 134 344

Bohdan Galuščák
presov@do-fenix.sk
+421 905 228 465

Mária Barabásová
hrabusice@do-fenix.sk
+421 911 258 042

Andrea Ceklárová
lucivna@do-fenix.sk
+421 908 264 704

Anna Gömöriová
dobsina@do-fenix.sk
+421 907 476 582

Michaela Revajová
mlynky@do-fenix.sk

činnosť ukončená
k 1. 1. 2010

Beáta Nagyová
krasnonadkysucou@do-fenix.sk
+421 904 444 663

Beáta Rychlá
zilinavlcince@do-fenix.sk
+421 903 030 644

Miroslav Zavacký
novadubnica@do-fenix.sk
+421 910 943 615

Soňa Kačíková
dubnicanadvahom@do-fenix.sk
+421 905 789 828

Peter Ištoňa
staratura@do-fenix.sk
+421 907 702 767

Zdena Cigánková
senica@do-fenix.sk
+421 903 210 297

Janka Jediná
zavod@do-fenix.sk
+421 905 553 870

Iveta Ptačovská
zvolen@do-fenix.sk
+421 911 208 544

Oľga Karová
handlova@do-fenix.sk
+421 902 629 574

Alena Huntošová
banskabystrica@do-fenix.sk
+421 904 405 403

Jozef Rusňák
novabana@do-fenix.sk
+421 904 593 318

Pavol Macura
sladkovicovo@do-fenix.sk
+421 908 187 597

Darina Deáková
kralovaprisenci@do-fenix.sk
+421 907 701 892

Martin Kolárik
bratislavapankuchova@do-fenix.sk
+421 904 843 430

Marta Dropová
bratislava5@do-fenix.sk
+421 907 123 647

Pavol Lechman
bidovce@do-fenix.sk
+421 915 907 547

činnosť ukončená
k 1. 1. 2010

činnosť ukončená
k 1. 1. 2010

činnosť ukončená
k 1. 1. 2010

činnosť ukončená
k 1. 1. 2010
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Najvyšším orgánom je Valná hromada pozostávajúca 
z delegátov zastupujúcich jednotlivé územné organizá-
cie. Zasadá raz za 4 roky. V roku 2009 nebola zvolaná.

Medzi zasadnutiami Valnej hromady je najvyšším orgá-
nom Slovenská správna rada (SSpR), zvolená Valnou 
hromadou, vrátane predsedu a podpredsedu. Sloven-
ská správna rada za pomoci Správneho centra (SC) kaž-
doročne usporadúva sériu veľkých podujatí na celoslo-
venskej úrovni.

Medzi zasadnutiami SSpR riadi organizáciu Správny vý-
bor (SpV) na čele s predsedom a podpredsedom.

Valná hromada tiež volí členov Kontrolnej a revíznej 
komisie (KaRK), ktorí si spomedzi seba zvolia svojho 
predsedu.

Organizačnými podjednotkami s určitou mierou autonó-
mie sú územné organizácie priamo pracujúce s deťmi 
na regionálnej úrovni. Územné organizácie koordinujú 
činnosť  základných kolektívov združenia, ktoré spadajú 
do ich územnej pôsobnosti a usporadúvajú voľnočasové 
a vzdelávacie podujatia pre svojich členov. Okrem toho 
vysielajú účastníkov a dobrovoľníkov na celoslovenské 
podujatia, prípadne sa spoločne so Slovenskou správnou 
radou podieľajú na ich organizácii.

V základných kolektívoch – v družinách, kluboch, od-
dieloch sa členovia organizácie združujú podľa vlastných 
záujmov, ktorým sa venujú v rámci pravidelných stretnu-
tí pod vedením vedúceho – dobrovoľného pracovníka 
s deťmi a mládežou.

Štruktúra
organizácie
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Správne centrum, administratívne ústredie organizácie, 
zamestnáva tím platených pracovníkov pod vedením pred-
sedu SSpR, ktorý je stálym rezidentom SC.
Chod organizácie v roku 2009 zo Správneho centra za-
bezpečovali:

Eva Pintérová (predsedníčka DO Fénix)
Ľudmila Móriková (ekonómka, hospodárka)
Adriana Nagyová (office manažérka)
Lucia Madáčová (koordinátorka mládežníckych výmen 
– prechodne)

Územné organizácie a ich predsedovia
ÚSpR Korešpondenčná adresa ÚSpR Priezvisko Meno
Banská Bystrica Sitnianska 7, 974 01 Banská Bystrica Huntošová Alena
Bardejov Tačevská 24, 058 01 Bardejov Stachura Milan
Bidovce Kecerovce 137, 044 47 Kecerovce-Košice okolie Lechman Pavol
Bratislava - Pankúchova Rovniankova 15, 851 02 Bratislava Kolárik Martin
Bratislava III. Škovránčia 1, 811 06 Bratislava (do 27. 11. 2009) Kiffuszová Michaela
Bratislava V. Ondrejovova 28, 821 03 Bratislava Dropová Marta
Dobšiná SNP 492, 049 25  Dobšiná Gömöriová Anna
Handlová Morovnianska cesta 54/1, 972 51 Handlová Karová Oľga
Hrabušice Hrabušice 129, 053 15  Hrabušice Barabásová Mária
Košická Belá Košická Belá 295, 044 65 Košická Belá Danielová Katarína
Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci 179, 900 50 Kráľová pri Senci Deáková Darina
Krásno nad Kysucou 9. mája 1430, 023 02 Krásno nad Kysucou Nagyová Beáta
Liptovská Teplička Liptovská Teplička 551, 059 40 Liptovská Teplička Knappová Monika
Lučivná Štefánikova 559/32, 059 38 Štrba Ceklárová Andrea
Mlynky Hámor 27/38, 053 75 Hnilec (od 27. 11. 2009) Revajová Michaela
Nová Baňa Cintorínska 55, 968 01 Nová Baňa Rusňáková Zuzana
Nová Dubnica J. Kráľa, 018 51 Nová Dubnica Zavacký Miroslav
Podolie Hlavná 805, 916 22 Podolie Kucmen Rudolf
Prešov Dargovská 1, 080 01 Prešov Galuščák Bohdan
Senica Kaplínska 1099, 905 01 Senica Cigánková Zdena
Sládkovičovo Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo Macura Pavol
Snina Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina Talarovič Jozef
Sobrance 2. ZŠ Komenského 12, 073 01  Sobrance Surovcová Jaroslava
Stará Turá SNP 266/1, 916 01 Stará Turá Ištoňa Peter
Šaľa Okružná 8, 927 01 Šaľa Kilárová Nadežda
Trebišov Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov Telepovský Miroslav
Veľké Úľany Štefana Majora 560, 925 22 Veľké Úľany Winklerová Ingrid
Závod Závod 244, 908 72  Závod Jediná Janka
Zemplínska Teplica Komenského 71, 075 01 Trebišov Roman Pavel
Zvolen Jabloňová 16, 960 01 Zvolen Ptačovská Iveta
Žilina - Vlčince B. S. Timravy 11, 010 08 Žilina Rychlá Beáta

Katarína Obuchová (projektová manažérka)
Martin Talarovič (správa webovej stránky, grafik)
Viera Dobiášová (šéfredaktorka časopisu Let s Fénixom)
Ladislav Pavlačka (správa počítačovej siete)

Dobrovoľníci. Venujú  sa deťom a mládeži ako detskí 
a mládežnícki vedúci v rámci pravidelnej činnosti v zá-
kladných kolektívoch a tiež ako animátori a facilitátori 
podujatí. Túto prácu vykonávajú prevažne bezplatne a vo 
svojom voľnom čase.
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Aktivity DO Fénix v roku 2009 Počet podujatí Počet účastníkov
Vzdelávacie podujatia pre členov žiadateľa 86 781
Vzdelávacie podujatia pre vedúcich základných zložiek žiadateľa 38 495
Vzdelávacie podujatia pre dobrovoľníkov 65 760
Jednodňové podujatia pre deti a mládež 834 23 791
Viacdňové podujatia pre deti a mládež 47 1 175
Pobytové podujatia 

- realizované v SR bez zahraničnej účasti 28 1 957
- realizované v SR so zahraničnou účasťou 4 192
- realizované v zahraniční (účastníci zo SR) 4 162

Medzinárodné aktivity 4 56
Iné 12 3 814

Charakteristickým znakom roku 2009 bolo pokračovanie 
v snahe zdokonaľovať prácu Detskej organizácie Fénix, 
a to na úrovni riadiacich štruktúr i na úrovni aktivít pre 
deti a mládež.

Obrovský podiel zásluhy na činnosti DO Fénix v uplynu-
lom roku však majú stovky dobrovoľníkov, ktorí svojou 
obetavosťou a tvorivosťou prispeli k napĺňaniu cieľov or-
ganizácie, a ktorých tu, žiaľ, nie je možné vymenovať.

Výsledky

v 
ro

ku2009

Aktivity pre deti a mládež
Priama práca s deťmi a mládežou je ťažiskovou náplňou 
činnosti a hlavným nástrojom pre dosahovanie cieľov 
Detskej organizácie Fénix. 

V rámci pravidelnej činnosti pracovalo 273 základných 
kolektívov, ktoré sa stretli 10 561 ráz, čo predstavuje pri-
bližne 52 536 hodín odpracovaných dobrovoľníkmi.

Členovia
DO Fénix združovala v roku 2009 celkovo 4 695 členov. 
Zloženie 
Počet členov do 30 rokov veku vrátane 4 411

z	toho		•	vo	veku	do	15	rokov	vrátane		 3 701
	 •	vo	veku	16–19	rokov	vrátane	 633
	 •	vo	veku	20–26	rokov	vrátane	 103
	 •	vo	veku	27–30	rokov	vrátane		 74

Počet dobrovoľníkov vo veku 16–18 rokov, 
ktorí sa zúčastňovali na organizovaní aktivít 
pre deti a mládež  226

Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane, 
ktorí organizovali aktivity pre deti a mládež   397

Počet okresov, v ktorých pôsobia nižšie organizačné 
zložky žiadateľa  31

Počet základných organizačných zložiek žiadateľa 273

Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti  10 561
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SKUTOČNÉ VÝDAVKY Celková suma výdavkov z toho hradené z dotácie MŠ SR

Mzdy, platy 22 580 18 662,92

Poistné a príspevky 4 719 3 905,35

Tovary a ostatné služby 241 298 51 389,73

z toho 

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru  4 389 3 718,8

Bežné transfery 59 750 59 750

VÝDAVKY CELKOM (610 + 620 + 630+ 640) 328 347 133 708

SKUTOČNÉ PRÍJMY

Dotácia z MŠ SR (programy ADAM) 133 708

Dotácia z iných štátnych orgánov 23 998

Členské príspevky 5 473

Úroky z vkladov 55

Ostatné príjmy 174 235

PRÍJMY CELKOM 337 469

Finančná
DO Fénixspráva

Ako nezisková organizácia závisí Detská organizácia Fénix na zdrojoch nepochádzajúcich z komerčnej činnosti. Výrazný 
podiel v percentuálnom zastúpení týchto zdrojov predstavuje dotácia z MŠ SR, štrukturálne fondy EÚ a zdroje od spon-
zorov a ďalších fyzických a právnických osôb.
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ĎakujemeDetská organizácia Fénix ďakuje za aktívnu pomoc a spoluprácu v roku 2009

Ministerstvu školstva SR

Iuvente – Inštitútu detí a mládeže SR

Národnej agentúre pre mládež, program Mládež v akcii

Visegrad fund

Rade mládeže Slovenska

Rade mládeže trnavského kraja

Nadácii Intenda

Nadácii Pontis program T-Mobile

Nadácii Štvorlístok deťom

Firme Topgal, a. s.

Zahraničným partnerom

Slovenskej humanitárnej rade

Slovenskej hipoterapeutickej spoločnosti

Darcom 2 % z dane 

Mestským a obecným úradom
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Len tak 
Vzdelávací program, v rámci ktorého sú mladí ľudia informovaní 

o dobrovoľníctve (ako sa stať dobrovoľníkom, čo to znamená) 

a zároveň sú informovaní o projektoch Národnej agentúry pre 

mládež – Mládež v akcii. 

Nájdi v osemsmerovke názvy 

vzdelávacích podujatí.1.

r i c s l o m k

m v h t n s l z
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r k š s t ľ r ť
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Krídla

Vzdelávací program na 

podporu participácie detí 

na činnosti DO Fénix. Detské 

rady...

... sa oboznamujú s Doho-

• 
vorom o právach dieťaťa a šíria ho primeranými formami 

medzi svojich spolužiakov, kamarátov, rodičov a verej-

nosť. 

... sa podieľajú na vzniku a činnosti detských parlamentov 

• 
pracujúcich pri obecných zastupiteľstvách, školách a pod. 

... plnia úlohy zodpovedajúce veku a skúsenostiam detí. 

• 
Aby sa dokázali podieľať na riadení svojej organizácie, 

musia sa to postupne naučiť.Ordinácia Dr. FélixaProjekt realizovaný za podpory Nadácie Pontis v programe T-Mobile bol voľným pokračovaním projektu Zdravie na chrbte. 
Do nonstop otvorenej ordinácie mohli deti i rodičia písať svoje otázky týkajúce sa práve chrbtice a prob-

lémov či otázok 
súvisiacich s ňou, na ktoré im odpovedali  odborníci. Tejto téme sa venovalo i pexeso, na ktorom sám kocúr Félix predvádza cviky na chrbticu, či už v ľahu alebo na fi t lopte. Okrem návodu, ako cvičiť, ponúka deťom pexeso možnosť, ako stráviť voľný čas a precvičiť si pamäťové alebo motorické schopnosti, či zabaviť sa s kama-rátom alebo rodičom. Každý mesiac dostal výherca tašku od fi rmy Topgal, a. s.

Vzdelávanie

Chceš? Môžeš!Základný zážitkovo-vzdelávací 

kurz pre dobrovoľníkov, ktorí 

majú záujem pracovať ako vedúci 

či animátor v tábore, ako facilitá-

tor rozličných podujatí. V tomto 

roku sa uskutočnil v Krahuliach. 

Veľká výmena skúseností 

mladých dobrovoľníkov

Interaktívne, voľne moderova-

né stretnutie dobrovoľníkov sa 

uskutočnilo v priebehu roka 3- krát 

a zúčastnilo sa ho 125 účastníkov. 

Veľká výmena skúseností poskytla 

príležitosť pre rovesnícke učenie 

a tvorbu mládežníckych iniciatív.

Našeprojekty
Mládežnícke výmeny a dobrovoľníctvo

To understand and be understood
Projekt organizovaný v spo-

lupráci s hostiteľskou organi-

záciou v Redone je zameraný 

na komunikáciu, a to hlavne 

neverbálnu a medzikulturálnu.

Množstvo workshopov, 

komunikačných hier a súťaží 

presvedčilo účastníkov, že 

komunikácia má mimoriadny 

význam na úrovni rôznych 

kultúr. Pri zdolávaní prekážok, 

ktoré dobrovoľníci v jednotli-

vých hrách prekonávali, bola 

nevyhnutná tímová spolupráca. 

Takto neformálne sa dostali do 

situácií a rozhodnutí, ktoré im 

pomohli vnímať okolitý svet 

v širších súvislostiach.

Time Machine
Mládežnícka výmena, ktorej cieľom bolo...vzdelávanie mladých 
• 

vedúcich z rôznych krajín Európy,
sprostredkovanie priestoru na výmenu skúseností,

• 
podpora vlastnej tvorivosti mladých ľudí pri práci 

• 
s deťmi,
praktická skúsenosť s prípravou, vedením 

• 
a realizáciou aktivity.Projekt prebiehal v rekreačnom zariadení SKI Krahule a zúčastnilo sa ho 28 mladých ľudí z Poľska, 

Rumunska, Maďarska, Česka a zo Slovenska.

Vylúštením hrebeňovky zistíš názov hostiteľskej organizácie v Redone

2.

1. Ostrov v Indickom oceáne a zároveň
  názov animovaného fi lmu

2. Perla Šariša
3. Meniny má 23. februára

A
A

1. 2. 3.

Ľudské práva

Krajina Zázračno
Tento program je  venovaný výchove detí k uplatňovaniu det-
ských a ľudských práv. Príbehy motýľa Pravomila boli spraco-
vané do publikácie, ktorá tvorí podklad pre výchovný program 
detí mladšieho školského veku.

Ako sa volá pracovný zošit 
pre malých fénixákov?
 A) Pravomil a Krajina zázrakov
 B) Motýľ Pravomil v krajine Zázračno
 C) Zázraky pre malých a veľkých

Okuliare pre Afriku

Zbierka dioptrických okuliarov v spolupráci 

s OZ Pionýr pre nemocnicu v Keni. Okuliare 

dostanú ľudia, ktorí zle vidia a ktorí si ich inak 

nemôžu dovoliť. 

Nazbierali sme 1 651 ks okuliarov, 240 puz-

dier a niekoľko stoviek sklíčok, ktoré poputujú 

do Kene. 

1. Zbierali  deti  v roku 2009 pre Afriku

2. Pravomil pomáha deťom oboznámiť 

sa s detskými právami; predstavuje 

múdreho  Pravomila 

3. Zbierka hračiek, kníh a školských 

pomôcok pre deti v Budapešti

4. Konala sa v Krásne nad Kysucou 

už 5. rok
5. Krajina, v ktorej  pôsobí Pravomil

1.
2.

3.
4.

5.

Vylúštením tajničky sa dozvieš, 

kam poputujú naše okuliare.

Burza nepotrebných vecíUž 5. rok sa konala 21. 5. 2009 v Krásne nad Kysucou „Burza nepo-
trebných vecí“. Fénixáci počas celého mesiaca prinášali prevažne 
hračky, plyšové postavičky... Veci, ktoré by inak putovali do koša, 
urobili radosť malým i veľkým. Vyzbieralo sa 667 kusov, ale len 
6 z nich naozaj vyhodili. Radosť z vecí bola veľká, no najšťastnejšie 
boli asi najmenšie deti, ktoré prišli na burzu a odniesli si pre iných 
nepotrebné, no pre ne potrebné veci... Dovidenia! O rok tu bude 
burza opäť!

Deti deťom

Zbierka hračiek, kníh a školských pomôcok pre 

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a rómske deti v Maďarsku, ktoré odovzdali 

deti priamo v Budapešti svojim rovesníkom do 

klubovne pre rómske deti a deti zo sociálne 

znevýhodneného  prostredia.

1. Okresné mesto v Trnavskom kraji 

2. Tvrdé Y

3. Rozprávková postava, ktorá rozsýpa sneh

4. Korešpondenčná hra v DO Fénix 

5. Jedny z najstarších hlavolamov na svete

6. Časopis DO Fénix

7. Dúhový karavan priateľstva, Poď von! ... súhrnne nazývame...

8. Veľké mesto Juhomoravského kraja

9. Hlavné mesto Slovenska

10.  Projekt na posilnenie cezhraničnej spolupráce má názov Turistika bez ...

11.  Organizuje projekt Máme svoj les

12. V Dobšinej vypracovali Mapy šťastia a ...

13. Prírodný úkaz po daždi

You' re (in) right Detský tábor v  Kamenici nad 
Cirochou za účasti detí z Poľska, 
Maďarska a Slovenska, podpo-
rený Višegrádskym fondom, bol 
zameraný na oboznámenie detí s Dohovorom o právach 

dieťaťa, na výmenu skúsenosti v oblasti práce s Dohovorom 

v jednotlivých krajinách a na vzájomnú prezentáciu det-

ských organizácií.

Ako by si preložil názov tábora? A) Máš pravdu, si v práve B) Ľudské práva na ulici C) Dohovor o právach dieťaťa

Krídla
Vzdelávací program 

DO Fénix

orenej 
eti i rodičia 

na ktoré 
borníci. 
valo 

m sám 
dza 
či už 
opte

Zbierku sme organizovali v spolupráci s partnerskou organizáciou... 

3.

1.
2.

3.4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.11.

12.
13.

i šš

5.

4.

6.

Echostar

Súťaž zameraná na 

získavanie informácií 

v oblasti ľudských práv. 

V mesačných intervaloch 

boli na webovej stránke 

prostredníctvom vybra-

nej známej osobnosti 

zadávané úlohy, ktorými 

boli súťažiaci podnecova-

ní k samostatnej čin-

nosti – vlastnoručnému 

získavaniu informácií. 

Každý mesiac bola 

súťaž vyhodnocovaná a 

najlepší riešitelia dostali 

tričko s logom DO Fénix 

a nápisom „Som kto som.“ 

Poskladaj si 
svojho Fénixa!

1

1/2

2 3 4 5 6

Detská organizácia Fénix je samostatná dobrovoľná organizácia detí, mládeže a dospelých, v ktorej môžu 
členovia uspokojovať svoje záľuby a potreby, zdokonaľovať  vedomosti, získavať nové zručnosti, nájsť pria-
teľstvo a úctu kamarátov, môžu sa spoľahnúť na pomoc a pomáhať iným. Bola založená 5. apríla 1991. Pôsobí 
na celom území Slovenska.

www.do-fenix.sk



Kampane

Radšej potrební ako spotrební

Pod týmto názvom prebiehajú 

v DO Fénix aktivity v rámci Dňa 

Zeme. ÚSpR organizujú čistenie 

studničiek, potokov, zber druhot-

ných surovín. Ku kampani sa viažu 

podujatia: Lesníci a deti, Stretnutie 

so sokoliarmi, Zelená Petržalka, Jar 

sa prebudila a pod.

Mnohé ÚSpR zhotovujú kŕmidlá, 

vytvárajú „Vianočné stromčeky pre 

zvieratká“, o ktoré sa potom starajú 

celú zimu.

Stará Turá  sa do kampane zapojila  prostredníctvom pro-

jektu podporeného Nadáciou pre deti Slovenska v rámci 

programu Hodina deťom, pod názvom:

Máme svoj les Predstavitelia mesta zverili DO Fénix „partizánsku nemocnicu“ 

v horách Bielych Karpát vo Vetešovom jarku.  Nemocnicu 

zrenovovali, zapojili sa do projektu obnovy jedle bielej 

v okolí „svojej“ nemocnice. Vysadili 800 nových stromčekov, 

pomohli pri selektovaní stromov, odhadzovaní haluziny po 

ťažbe a pod. Barča: Keď som sa prihlásila na turistiku, prvá akcia, na 

ktorú som išla, bolo vešanie vtáčích búdok. Povešali sme ich 

10, z toho 1 pre sovu a 9 pre menšie vtáčiky. Ja si myslím, že 

búdky sme vešali pre dobrú vec a mám z toho dobrý pocit 

a tiež verím, že sa naše búdky zapáčia aj vtáčikom, pre ktoré 

boli určené. Tomáš: Môj prvý stromček som zasadil tak, že som vykopal 

priemerne hlbokú jamu, do nej som dal sadeničku stromčeka 

a zahrabal hlinou. Potom som zobral 3 koly a zapichol ich 

okolo stromčeka. Nakoniec som zobral pletivo a obtiahol ho 

okolo kolov. To je všetko. Simona: Les je dôležitou zložkou prírody, a preto ho 

treba chrániť, ale aj obnovovať. My sme sa do toho pustili 

tak naplno, ako sme vedeli. Najprv sme pomáhali odhádzať 

kopu haluzia, aby mali malé stromčeky svetlo. Neskôr sme 

im do lesa začali vysádzať kamarátov. K malým stromčekom 

sme dali koly a pletivo, aby prežili „útoky“ vetra a divej zveri. 

Nakoniec sme vtáčikom postavili ich malé domčeky – vtáčie 

búdky, ktoré sme povešali na stromy do lesa. Myslím, že sme 

im pomohli dostatočne, a dúfam, že budeme pokračovať aj 

ďalej. 

Mnohé ÚSpR zhotovujú kŕmidlá a opatrujú vtáčatá počas 

zimy, vytvárajú „Vianočné stromčeky pre zvieratká“, o ktoré sa 

potom starajú celú zimu.

Koľko obyvateľov má 
Stará Turá a Dobšiná?

Poď von!Táto tradičná kampaň sa konala 

v ÚSpR na jar. Doplnená bola súťaža-

mi s cieľom propagovať telesný pohyb 

na čerstvom vzduchu a zdravý spôsob 

života, rozširovať a tvoriť konkrétne 

druhy smiešnych pohybov, netradič-

ných športov a podobne, s cieľom 

prezentovať pohyb ako zábavu.

Dúhový karavan 

priateľstva

Túto kampaň robíme každoročne ako sériu jednodňo-

vých podujatí. Je to symbolický karavan tvorivých dielní 

a interaktívnych hier na tému prekonávania etnických 

a iných predsudkov, budovania priateľstiev a po-

rozumenia medzi rovesníkmi s rozličným kultúrnym 

zázemím. 

Ordinácia Dr. Félixa
Projekt realizovaný za podpory Nadácie Pontis v programe T-Mobile 

bol voľným pokračovaním projektu Zdravie na chrbte. 

Do nonstop otvorenej ordinácie mohli deti i rodičia  písať svoje otáz-

ky týkajúce sa práve chrbtice a problémov či otázok s ňou súvisiacich, 

na ktoré im odpovedali  odborníci. Tejto téme sa venovalo i pexeso, na 

ktorom sám kocúr Félix predvádza cviky na chrbticu, či už v ľahu alebo 

na fi t lopte. Okrem návodu, ako cvičiť, ponúka deťom pexeso možnosť, ako stráviť 

voľný čas a precvičiť si pamäťové alebo motorické schopnosti, či zabaviť sa s kama-

rátom alebo rodičom. Každý mesiac dostal výherca  tašku od fi rmy Topgal, a. s.

Koľko párov obrázkov 

je v pexese Cvičme s Félixom?

A) 12

B) 16
C) 18

Mapy šťastia a smútku 

Prostredníctvom tohto projektu účast-

níci rôznymi technikami vytvárajú mapy 

skúmaného regiónu. Zbierajú a tvoria 

zaujímavé príbehy a mýty o krajine, kde 

žijú, naučia sa krajinu stvárniť a pocho-

piť význam svojej činnosti, spoznávajú 

históriu svojho kraja, vedia rozpovedať, 

pochopiť a hľadať súvislosti. Organizujú 

vychádzky, výlety, expedície, pozorova-

nia, dokumentujú  svoje poznatky a zá-

žitky. Využívajú k tomu rôzne techniky. 

Základné informácie sú tvorené tak, aby 

sa bez problémov mohli prenášať na 

výstavy v rámci regiónu DOBŠINSKÉHO 

KRAJA. Na mape nechýbajú  šťastné 

miesta, miesta, ktoré sa členom skupiny 

páčia, ktoré sú niečím špecifi cké, kde 

sa návštevníci dobre cítia, miesta ku 

ktorým sa viažu  príbehy. Zároveň sa tu 

nachádzajú  miesta, ktoré sú smutné, 

škaredé, ale i zničené, miesta, ktoré by 

chceli zmeniť, oživiť, skrášliť...

Čo nám o projekte napísali dievčatá 

Saška Molčanová, Kika Vlčeková a Bibka 

Vlčeková?

Do Ramže chodíme všetci veľmi radi. 

Je to lesopark, ktorý dali postaviť pre 

dobšinské deti pracovníci Mestských le-

sov. No nielen pre deti, ale aj pre dospe-

lých. Je tam veľmi pekná príroda. Hlavný 

vstup do Ramže je pri našej základnej 

škole a ide cez Chodník zdravia. No dá 

sa do nej dostať zo všetkých svetových 

strán. My tam chodíme radi preto, lebo 

sa tam môžeme perfektne zabaviť v kaž-

dom ročnom období. Dá sa tam hojdať, 

hrať futbal, ale aj iné športy, preliezať 

po rebríkoch a krokodílovi. V zime zasa 

možno sánkovať, „kľzakovať“ a stavať 

snehuliakov alebo len tak sa guľovať 

a šantiť na snehu. Malé deti sa môžu hrať 

na pieskovisku alebo voziť na vláčiku. 

Pre každého je tam niečo. 

Keď je teplo, tak tam môžeme ísť s ro-

dičmi a kamarátmi aj na celý deň. Je tam 

veľké ohnisko s lavičkami. Často si ope-

káme špekáčiky, ale dá sa uvariť aj guláš. 

A neprekáža nám, aj keď začne pršať. 

Máme sa kde skryť, lebo sú tam postave-

né tri prístrešky, pod ktorými sú lavičky 

so stolom. Len škoda, že cez tie strechy 

trochu preteká, ale dá sa to vydržať. Naj-

lepšie na Ramži je, že tam tečie potôčik. 

Takže, keď je veľmi horúco, máme sa 

kde osviežiť. Do našej Ramže chodíme 

aj plniť úlohy – Mapy šťastia a smútku 

alebo cez Dni Zeme, Dni športu a tiež 

sme tam aj cez letné prázdniny. Čistíme 

prírodu a zbierame odpadky, aby sme 

pomohli životnému prostrediu. Je nám 

tam dobre a sme šťastní, že takéto niečo 

v našej malej Dobšinej máme. 

No veľa sa nám aj nepáči. Nepáči sa 

nám, že tam chodia neposlušné deti 

a hlavne mládež. Pijú alkohol a potom 

to tam ničia. Veľakrát sa to už muselo 

opravovať, aby sa tam mohol pripraviť 

Juniáles alebo niečo iné. Býva to tam 

veľmi špinavé, všade samé odpadky, 

ohorky z cigariet, fľaše od alkoholu, 

smeti v potoku, zničené preliezačky 

a hojdačky. A ešte sa nám nepáči, že 

sa na to ohradené územie chodia pásť 

kravy s pastierom. Potom tam nemáme 

ani kde stúpiť. Nevieme, prečo ich nepa-

sú vedľa pri lese, veď je tam veľká lúka, 

kde by sa všetky pomestili. Mali by im 

to pracovníci z Mestských lesov zakázať! 

Nám je z toho veľmi smutno, a preto by 

sme chceli všetkým odkázať: „Neničte 

prírodu!“ Šťastní sme v našej Ramži, keď 

pribúdajú nové prístrešky, hojdačky 

a lavičky.

Tvorivé dielne

Séria kultúrno-výmenných podujatí zameraných najmä na výtvarnú 

tvorivosť a tradičné kultúrne prejavy. Tieto podujatia organizujú 

všetky ÚSpR, sú súčasťou stretnutí dobrovoľníkov, detí i vedúcich 

ZK. Tvorivé dielne sa osvedčili pri veľkých výmenách skúseností or-

ganizovaných pre dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou, 

kde sú ponúknuté námety na ďalšiu činnosť.

Detské táboryMedzi pravidelné každo-ročne opakujúce pobytové 
podujatia patria detské tábory, ktoré organizovala 

ÚSpR Senica, Snina, Slád-kovičovo, Zvolen, Stará Turá, Handlová, Krásno nad Kysucou, Bratislava, Dobšiná, Nová Dubnica, Banská Bystrica, Kráľová pri 
Senci a  Prešov.

Turistika bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spo-

lupráce v oblasti cestovného ruchu na základe trvalo 

udržateľného rozvoja životného prostredia

Projekt realizuje Územná správna rada Snina v spolu-

práci s ďalšími  partnermi.

Hlavným cieľom projektu je zväčšenie možností vy-

užitia turistickej atraktivity prihraničnej oblasti. Tento 

cieľ sa  realizuje prostredníctvom zlepšenia kvality 

turistických služieb ,vďaka systému certifi k
ácie turis-

tických služieb, školeniam zamestnancov v turistickom 

odvetví; propagáciou príro
dných a kultúrnych hodnôt 

prihraničnej oblasti;  z
lepšením toku informácií o tu-

ristických ponukách, kultúrnych a turistických poduja-

tiach; vytvorením poľsko-slovenskej turistickej ponuky.

 Lokálne projekty

101 fénixáckych km 

a 333 fénixáckych 

cyklokilometrov

Jednodňové podujatia cyklicky sa 

opakujúce v ÚSpR „101 Fénixác-

kych kilometrov“ a „333 Fénixác-

kych cyklokilometrov“ ako aj 

priebežné celosezónne jednodňo-

vé a viacdňové turistické podujatia 

realizované základnými kolektívmi. 

Realizovala ich hlavne ÚSpR Ban-

ská Bystrica, Bardejov, Dobšiná, 

Nová Baňa, Nová Dubnica, Slád-

kovičovo, Snina, Stará Turá, Závod, 

Zemplínska Teplica a Zvolen. 

Športová Fénixiáda

Otvorená súťaž v netradičných športoch pre chlapcov 

i dievčatá v troch vekových kategóriách. Výber disciplín 

zdôrazňuje zábavný aspekt telesného pohybu. Navyše 

je ich súbor otvorený novým disciplínam, ktorými môžu 

prispieť samotní súťažiaci, a tak spolu formovať vlastnú 

súťaž. Táto súťaž si našla svojich priaznivcov nielen v tá-

boroch a na  viacdňových stretnutiach, ale i v činnosti 

ZK. Pravidelne ju realizuje Banská Bystrica, Bidovce, 

Bardejov, Bratislava, Dobšiná, Hrabušice, Krásno nad Ky-

sucou, Košická Belá, Nová Baňa, Nová Dubnica, Podolie, 

Senica a Snina.

Patrí račí trojboj do 

základných disciplín? 

1. celoslovenské stretnutie fénixákov
 Začali sme novú tradíciu stret-nutí členov Detskej organizá-cie Fénix. Vzájomná výmena skúseností, prezentácia čin-nosti jednotlivých územných rád, meranie síl v rôznych súťa-žiach. Bolo to skrátka stretnu-tie pre všetkých, ktorí sa chceli  niečo naučiť od kamarátov, ukázať svoju činnosť a zmerať si sily v súťažiach. Uskutočnilo sa v septembri na Sninských rybníkoch. 

Z postrehov účastníkov:Ja som Anka zo Spišskeja rada hrám hokej.Peťo tančí v Drevári,Majka hrá na klavíri.Lenka basket ľúbi,až sa jej parí z trúby.Keď sa zjaví Nikolka,je s ňou veľká kovbojka.Štetcom rada šermuje,Bianka ťa zmaľuje.Paťo vtipmi hýri,
stvára rôzne divy.Šaňo futbalista veľký je,s Fénixom si užije.

„Tak to je pieseň, ktorú sme zložili my účastníci 1. celoslo-venského stretnutia Fénixá-kov na Sninských rybníkoch. Vypočuli si ju všetci, ale len na vlastné riziko. Melódia nebola nič moc, ale boli sme ocenení nálepkou.“

Ďalšia skupina sa predsta-vila rozprávkou. Zahrali ju na výbornú a jej obsah vám sprostredkujeme aspoň v pí-somnej  podobe:

Kde bolo, tam bolo, za siedmi-mi horami, na brehu Sninských rybníkov, pod bralom Sninské-ho kameňa, žila Snehulienka Monika.  Klebety hovoria, že pochádza z Krásna nad Kysu-cou, ale my vieme, že to nie je pravda, lebo ju mnohí vídajú na brehu Sninských rybníkov s gitarou v ruke a s košíkom plným hríbov. Vo dne, v noci ju  pozorovalo sedem trpaslíkov. Najstarší, najkrajší, najmúdrej-ší, najvzdelanejší, najvtipnejší a najznámejší z nich bol Milan, pôvodom zo Starej Turej, kde mu všetci hovoria Celebrita. Občas sa preháňa na rýchlom Favorite, taktiež zvanom Šíp, s pivom v ruke. Druhý najstarší je Šimon z Bardejova. Rozumie sa počítačom a aktívne špor-tuje. Všetky naše rozprávky klamú, ak tvrdia, že trpaslíkmi boli len chlapci. My sme zis-tili, že v okolí Sniny je to inak. Trpaslíci vôbec neboli zami-lovaní do Snehulienky, lebo mali svoje trpaslice. Najstaršia, najukecanejšia bola Patrícia z Liptovskej Tepličky. Veľmi rada klame a rada sa fl áka. Fláka sa po vonku a hrá hazardné hry. Tínedžerka  Ivanka z Betlanoviec sa rada korčuľuje, bicykluje a počúva tvrdý punk. Aj naše dve najrozmaznanej-šie trpaslíčky, Miška zo Sniny a Monča,  nezostávajú nič dlžné  svojej povesti – od rána do večera drtia počítačové hry a presviedčajú Snehulienku o tom, že ju nemusí oživovať princ, ale Game over a tlači-dlo Enter.  Naším najmladším a najšedivejším trpaslíkom je Peťko zo Starej Turej, ktorý to 

všetko vymyslel a spískal, ale pamätníci hovoria, že si pa-mätá dobu, keď bol vták Fénix ešte len červíkom.

Ďalšie skupiny sa preukázali svojimi namaľovanými portrét-mi, niektorí zavítali na lampá-reň, no a skupina „básnikov“ sa nám predstavila takto: 
Máme na to náladu,aby sme sa zišli.
Na fénixácku parádus úsmevom sme prišli.

Z rôznych kútov Slovenskasme už včera zavítalia s novými kamarátmi,aby sme sa spoznávali. 
Snina, Krásno nad Kysucoua či nová Dubnicaopäť nás raz privítalafénixácka  stanica. 

Handlová a Stará Turáprišli na stretnutie tiež,ak chceš zažiť veľa smiechu,aj s nami sa zoznámiť smieš. 
Jurko na počítači hráva,kurča s ryžou  vyjedáva,je to dobrý kamarát,historický šerm má rád. 

Katka prišla z Handlovej,šport ju zaujíma,
basketbal či plávanieaj hokejbal je psina. 

Tímea je z Dubnice,taktiež rada pláva,a keď jazdí na korčuliach,na každého máva. 

Simona je z Krásna,takisto  aj Jakub,
obaja radi športujúa chodia na nákup. Slávka je naše slniečko,rada sa zabáva,

s varením a športovanímproblémy nemáva. 
Martin prišiel z Dubnice, futbal rád hráva,
a keď je už naučený,za počítačom  sedáva.

Ktorá ÚSpR bola hostiteľom prvé-ho celosloven-ského stretnutia fénixákov?

Staré príslovie hovorí: 

„Neusni na vavrínoch!“

Odpovede na otázky 

môžeš zaslať na mailovú 

adresu : spravnecentrum@

do-fenix.sk  1. júna 2010 

a  6. decembra 2010. 

Zo správnych odpovedí 

v každom termíne  

vyžrebujeme toho, kto 

získa tričko s logom 

DO Fénix.

Našeprojekty

Mobile 

e ototáz-
siacicich, 
xesoo, na

7.

Od Dukly po Devín 

Turistické podujatie s výrazne nadregionálnym odkazom, každoročne rea-

lizované pri príležitosti výročia SNP. Jeho zmyslom je nielen pripomenúť si 

národný sviatok, ale aj stmeliť členov v spoločnom podujatí. Podujatie je spre-

vádzané súťažami o najkrajšiu fotografi u, najkrajšiu kresbu a najlepší príspe-

vok do časopisu. V tomto roku sa zapojila Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, 

Hrabušice, Krásno nad Kysucou, Nová Baňa, Prešov, Sládkovičovo a Snina.

9.

10.

8.
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