
Výročná správa 
detskej organizácie FÉNIX, o.z. 

za rok 2015



v roku 2015 sa pod hlavičkou detskej organizácie FÉNIX, o.z. udia- 
lo veľké množstvo podujatí v regiónoch celého Slovenska, viaceré 
boli organizované na celorepublikovej úrovni a niekoľko podujatí sa 
uskutočnilo aj v rámci medzinárodnej spolupráce. DO FÉNIX or-
ganizuje podujatia pre deti a mládež už dlhé roky – blíži sa 25. 
výročie vzniku organizácie – a za to všetko patrí vd

,
aka ľud

,
om, 

ktorí sa aktivít FÉNIXU zúčastňujú, ktorí ich podporujú, ako aj tým, 
ktorí ich organizujú.

Som presvedčený, že vytvárať priestor pre osobnostný rozvoj 
detí a mládeže je absolútne zmysluplná činnosť. Robiť to zmys-
luplným spôsobom je podmienka pre dlhodobé fungovanie organizá-
cie. O tom, že to vo FÉNIXE takto funguje, svedčí počet členov, 
podujatí i dlhoročná tradícia. Dovoľte mi pod

,
akovať sa za všetkých 

angažovaných osobitne jednému človeku, ktorý je s FÉNIXOM od 
jeho začiatku a dlhých 10 rokov stál na jeho čele – pani Evke 
Pintérovej – za všetko, čo pre FÉNIX urobila a stále robí!

Som si istý, že aj do budúcnosti budú mimoškolské aktivity detí 
a mládeže hrať pri ich rozvoji kľúčovú úlohu. Pevne verím, že 
tak FÉNIXU ako aj d

,
alším podobným organizáciám, ktoré úspešne 

pracujú s deťmi a mladými ľud
,
mi na Slovensku, sa bude dariť 

efektívne pokračovať vo svojich aktivitách a nad
,
alej svoje služby 

pre deti a mladých ľudí zlepšovať a prispôsobovať ich aktuálnym 
potrebám.

Všetko dobré a veľa krásnych zážitkov!
Ing. Norbert Škorvaga, Predseda DO FÉNIX, o.z.

Milí Priatelia,





Detská organizácia FÉNIX, o. z. vznikla 5. apríla 1991 ako 
občianske združenie detí, mládeže a dospelých. Zameriava sa na 
celoročnú systematickú prácu s deťmi a mládežou. Členmi DO 
FÉNIX sú deti do 15 rokov a mladí ľudia vo veku od 16-30 rokov. 
V súčasnosti o. z. združuje 5921 členov (detí, mladých ľudí, dob-
rovoľníckych pracovníkov) na celom Slovensku v rámci územných 
organizácií a základných kolektívov. Podstatný podiel práce s deťmi 
a mládežou vykonávajú dobrovoľníci. 

Hlavným zameraním organizácie je vytvárať deťom a mládeži 
podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľné-
ho času s použitím metód neformálneho vzdelávania. Prepájaním 
formálneho a neformálneho vzdelávania rozširujeme sociálne a 
životné zručnosti a kompetencie detí a mladých ľudí, aktívne ich 
zapájame do činnosti a projektov na Slovensku aj na medziná-
rodnej úrovni. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom 
pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj prebudiť v nich záujem a 
snahu osobne sa podieľať na tvorení priestoru, v akom by chceli 
žiť a tiež pomôcť im získavať schopnosti, zručnosti a skúsenosti, 
ktoré na to budú potrebovať.

Kto sme?





Zapracovávať nové metódy a prístupy do výchovno-vzdelávacích 
programov. Zapojiť mladých ľudí v našej organizácii do štruktúro-
vaného dialógu, poskytovať im priestor na vyjadrovanie názorov a 
realizovanie svojich nápadov. Deti a mladých ľudí inšpirovať a viesť 
k aktívnej participácii, k medzinárodným aktivitám, k mobilite mládeže.

 
Vytvárať atraktívne príležitosti pre deti a mladých ľudí pre 

aktívne trávenie voľného času.

Rozpracovať a zaviesť do praxe nové metódy evaluácie v orga-
nizácii a aktívne do evaluácie zapojiť deti a mladých ľudí. 

Čo chceme dosiahnuť?





Predseda DO FÉNIX
Mgr. Eva Pintérová 

Podpredseda DO FÉNIX
Mgr. Patrik Herman

Riaditeľ ústredia
Milan Lukáč 

Projektový manažér
Mgr. Katarína Kepenešová (do júna 2015), Mgr. Petra Ištoňová

Medzinárodné vzťahy
Mgr. Martina Barboríková 

Hospodárka
Ing. Ľudmila Móriková

Správca počítačovej siete
Mgr. Ladislav Pavlačka

 V roku 2015 na Ústredí DO FÉNIX 
pracovali





Neformálne vzdelávanie 
Katarína Kepenešová, projekty@do-fenix.sk

Zamestnateľnosť mladých ľudí
Mária Barabásová, barabasovamaria@centrum.sk

Tvorivosť a podnikavosť
Janette Šalachová, kosice@do-fenix.sk

Participácia
Jozef Talarovič, snina@do-fenix.sk

Mládež a svet (mobilita, globálne témy)
Martina Barboríková, international@do-fenix.sk

Zdravie a zdravý životný štýl
Beáta Šramková, beata4@centrum.sk

Sociálne začleňovanie (inklúzia)
Patrik Herman, casopis@do-fenix.sk

Dobrovoľníctvo
Patrik Reindl, patrik.reindl@gmail.com

Práca s mládežou
Milan Lukáč, spravnecentrum@do-fenix.sk 

Venovali sme sa týmto témam:





Organizačnými podjednotkami sú územné organizácie (ÚO), ktoré 
pracujú na regionálnej úrovni priamo s deťmi. Územné organizá-
cie koordinujú činnosť základných kolektívov (ZK) spadajúcich do 
ich územnej pôsobnosti a usporadúvajú voľnočasové a vzdelávacie 
podujatia pre svojich členov. 

Bez nich to nejde

Naše ÚO
Územná organizácia, Predseda, kontakt
Banská Bystrica, Huntošová Alena, banskabystrica@do-fenix.sk
Bardejov, Stachura Milan, bardejov@do-fenix.sk
Bidovce, Mgr. Lešík Michal, bidovce@do-fenix.sk
Bratislava, Pankúchova, Mgr. Kolárik Martin, bratislavapankuchova@do-fenix.sk
Bratislava — M-klub, Bachratý Slavomír, bratislavam-klub@do-fenix.sk
Čachtice, Ing. Rábara Zdenko, cachtice@do-fenix.sk
Červený Kameň, PaedDr. Gáborová Zuzana, cervenykamen@do-fenix.sk
Dubnica nad Váhom, PaedDr. Kačíková Soňa, dubnicnadvahom@do-fenix.sk
Handlová, Mgr. Maňáková Mária, handlova@do-fenix.sk
Handlová, Námestie baníkov, Mgr. Soláriková Mária, handlovacvc@do-fenix.sk
Humenné, Ing. Lišaníková Silvia, humenne@do-fenix.sk
Humenné – šachy, Aľušíková Marianna, humennesachy@do-fenix.sk
Hrabušice, JUDr. Barabás Jozef, hrabusice@do-fenix.sk
Jelka, Mgr. Kuldová Zuzana, jelka@do-fenix.sk
Klenová, Mgr. Štofíková Emília, klenova@do-fenix.sk
Košice, Mgr. Šalachová Janette, kosice@do-fenix.sk





Naše ÚO
Košice−Barca, Bc. Szepesiová Helena, kosicebarca@do-fenix.sk
Košice, Družicová 5, Chomová Mária, kosicedruzicova5@do-fenix.sk
Košice−Západ, Mgr. Kopčáková Jaroslava, kosicezapad@do-fenix.sk
Košická Belá, Ing. Danielová Katarína, kosickabela@do-fenix.ssk
Kráľová pri Senci, Mgr. Deáková Darina, kralovaprisenci@do-fenix.sk
Krásno nad Kysucou, Mgr. Šramková Beáta, krasnonadkysucou@do-fenix.sk
Krásnohorské Podhradie, RNDr. Gaálová Jarmila, krasnohorskepodhradie@do-fenix.sk
Lučivná, Mgr. Otčenášová Stanislava, lucivna@do-fenix.sk
Mlynky, Mgr. Revajová Michaela, mlynky@do-fenix.sk
Nová Dedinka, Mgr. Kakačková Eva, novadedinka@do-fenix.sk
Nová Dubnica, Mgr. Zavacký Miroslav, novadubnica@do-fenix.sk
Rožňava, Bc. Bučeková Etela, roznava@do-fenix.sk
Senica, Bc. Rojkovič Adam, zanikla k 31.12.2015
Sládkovičovo, Mgr. Macura Pavol, sladkovicovo@do-fenix.sk
Snina, Mgr. Talarovič Jozef, snina@do-fenix.sk
Snina, Hviezdoslavova, Mgr. Minčič Marek, sninahviezdoslavova@do-fenix.sk
Sobrance, Surovcová Jaroslava, sobrance@do-fenix.sk
Stará Turá, Ing. Ištoňa Peter, staratura@do-fenix.sk
Trebišov, RNDr. Telepovský Miroslav, trebisov@do-fenix.sk
Trnovec nad Váhom, PaedDr. Klincková Eva, trnovecnadvahom@do-fenix.sk
Važec, Mgr. Jakubeková Viera, vazec@do-fenix.sk
Závod, Mgr. Jediná Janka, zavod@do-fenix.sk
Zemplínska Teplica, RNDr. Roman Pavel, zemplinskateplica@do-fenix.sk
Zvolen, Mgr. Ptačovská Iveta, zvolen@do-fenix.sk
Žilina – Vlčince, Mgr. Rychlá Beáta, zilinavlcince@do-fenix.sk





Základné kolektívy podľa veku plnia úlohy v troch vekových  
kategóriách:

Krajina Zázračno (5 – 9 roční)
Signály z vesmíru - Echostar (10 – 14 roční)

MaŤ(t)o pod kontrolou (15- 18 roční)  
- program zameraný hlavne na dobrovoľnícke aktivity

Základné kolektívy podľa záujmu plnia úlohy v ôsmich oblastiach:

Radšej potrební, ako spotrební
Ved

,
 pomáhať sa má

Expedície za poznaním 
Neužívaj, užívaj si slobodu 

Pod
,
 medzi nás 

Netradične tradične     
PC – C@MP 
Vstup voľný! 

FÉNIXOVO - výchovné  programy  
pre deti DO FÉNIX





Zobud
,
 sa a pod

,
! 

Etapová hra Zobud
,
 sa a pod

,
! bola zameraná na rozvoj det-

ských rád, spoluprácu členov, pomoc územným organizáciám, ktoré 
vo svojej činnosti len začínajú. 

Do plnenia úloh sa zapojilo 13 územných organizácií, pomáhali, 
zlepšovali, propagovali a zbierali body. Tri najlepšie detské rady  
boli ocenené:

1. miesto – Gumkáči, ÚO Handlová
2. miesto – Smile, ÚO Važec
3. miesto – Pluto 5P, ÚO Humenné

Okuliare pre Afriku

Cestovanie v obývačke 

Maňušky pre Sobrance

Tí, ktorí potrebujú pomoc iných

Zbierka oblečenia a hračiek pre imigrantov

Zbierka pre neziskovú organizáciu Maják nádeje

NAŠE TOPKY V ROKU 2015





. celoslovenské stretnutie Fénixákov
Uskutočnilo sa 11.-14. júna vo Veľatoch pri Trebišove. Celosloven-

ského stretnutia sa zúčastnilo 140 detí a mladých ľudí z celého 
Slovenska. K príjemnej atmosfére prispeli aj naši partneri z 
mad

,
arskej Békescsaby. 

Téma stretnutia: Cesta okolo sveta 

Detská konferencia – Sú medzi nami:  Nebud
,
 nevšímavý

12. júna prebehla detská konferencia pod vedením psychológa 
Filipa Hrica z internetovej poradne IPčko. Hovorilo sa o šikane, o 
problémoch mladých ľudí, o problémoch, o ktorých niektorí možno 
ani nevedia, že existujú.

Mládežnícka konferencia – Šanca pre teba 
V októbri 2015 dostali mladí ľudia šancu vyjadriť svoje postoje, 

názory, nápady  a získať nové informácie a kompetencie na mlá-
dežníckej konferencii Šanca pre teba zameranej na témy parti-
cipácia, zotrvanie v organizácii, štruktúrovaný dialóg, možnosti pre 
mladých ľudí. Diskutovať na konferenciu prišlo 35 mladých ľudí.  

NAŠE TOPKY v ROKU 2015





Manažment detských organizácií
Vzdelávací program je primárne určený pre predsedov územ-

ných organizácií detskej organizácie FÉNIX, o. z.,  ale aj pre tých, 
ktorí sa zaoberajú myšlienkou založiť vlastné o. z. zaoberajúce sa 
prácou s deťmi, ale nevedia ako na to. Účastníci absolvujú 2- fá-
zové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax. 

Úspešne pri práci s detským kolektívom 
vzdelávanie akreditované MŠ V V a Š SR pozostáva z 2 

základných  modulov: 

Mladý vedúci:
Absolvent vzdelávacieho modulu Mladý vedúci  získa základné 

schopnosti a zručnosti zamerané na prácu s deťmi, absolvovanie 
tohto modulu tvorí základ pre d

,
alšie vzdelávanie.

Mládežnícky vedúci:
Neformálne vzdelávanie tvorí neodmysliteľnú súčasť pri práci s 

deťmi a mladými ľud
,
mi. Aby táto práca a vedenie detí a mladých 

ľudí bolo na určitej úrovni a prinášalo očakávané výsledky, je ne-
vyhnutné, aby v pozadí tohto vzdelávania stáli vyškolení dobrovoľ-
níci, ktorí rozumejú práci s deťmi a mladými ľud

,
mi a mali osvojené 

základné princípy práce s detským kolektívom a MVO.

Akreditované vzdelávanie 





Prevažne vážne
Štruktúra a činnosť našej detskej organizácie  je tvorená tak, 

aby na činnosti mohli participovať deti a mladí ľudia. Na územných 
organizáciách sú vytvorené detské rady a detské parlamenty, 
ktoré treba d

,
alej vzdelávať a naučiť ich samostatnej  práci.  

V 4 ucelených cykloch sa členovia pod metodickým vedením  
Ústredia DO FÉNIX vzdelávajú počas celého roka.

Idem do toho
Séria školení pre dobrovoľníkov a budúcich dobrovoľníkov o 

dobrovoľníctve a dobrovoľníkoch. Naša organizácia sa tiež zaoberá 
programom ERAZMUS+ a je jednou z organizácií, ktoré projekty 
realizujú a participujú na projektoch iných organizácií. Práve z toho 
dôvodu vznikla potreba zorganizovania série školení pre dobrovoľ-
níkov a o dobrovoľníctve na úrovni ÚO.

Nalieváreň
Séria školení vedúcich základných kolektívov, ktorých snahou je zlep-

šovať prístup cieľových skupín k relevantným a kvalitným informáciám.

Veľká výmena skúseností mladých dobrovoľníkov
Interaktívne, voľne moderované stretnutie dobrovoľníkov sa usku-

točnilo v priebehu roka 3 razy a zúčastnilo sa ho 125 záujemcov. 
Veľká výmena skúseností poskytla príležitosť pre rovesnícke učenie 
a tvorbu mládežníckych iniciatív.

Cyklické vzdelávanie v DO FÉNIX





Fénixácky dobrovoľník roka, alebo FeDoR  pod záštitou poslanca 
Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku. Ocenenia tradične boli 
udelené v 7 kategóriách:

Zlaté pierko
Stela Štofíková, ÚO Snina, Michal Mazánik, ÚO Nová Dubnica

Správna cesta
ZK Divadelný Sobrance, ÚO Snina

Skvelý nápad
ÚO Dubnica nad Váhom

Veľké srdce
Maroš Lišaník, ÚO Humenné, Dušan Antolík, ÚO Snina

Zlaté krídlo
Alena Huntošová, ÚO Banská Bystrica, Ľudmila Móriková, hospo-

dárka

Odvážny čin
Dušan Gábor, ÚO Červený Kameň

Absolútny FeDoR
Pavol Lechman, ÚO Bidovce

Oceňovali sme najlepších





Aj tento rok sa najlepší z najlepších za odmenu pozreli do 
Európskeho parlamentu. Päťdňový výlet bol odmenou aj pre víťazov 
etapovej hry Zobud

,
 sa a pod

,
! Základný kolektív Gumkáči z Han-

dlovej spolu s d
,
alšími aktívnymi dobrovoľníkmi navštívili francúzsky 

Štrasburg, pozreli si historické centrum mesta, navštívili Európsky 
súd pre ľudské práva, Európsky parlament, privítal ich poslanec 
Vladimír Maňka a plavili sa lod

,
ou po rieke Ĺille. 

  Deti v Európskom parlamente v 
Štrasburgu





Štruktúrovaný dialóg Každý hlas zaváži
Pokračovanie mal úspešný projekt Každý hlas zaváži zameraný 

na dialóg mladých ľudí o veciach, ktoré sa ich týkajú a ich názor 
na ne je veľmi dôležitý. Projekt sa realizoval vo viacerých kolách, 
každé kolo bolo zamerané na inú tému. 

Projekt Za jedno lano
Projekt bol realizovaný v rámci programu Európskej komisie 

Erasmus+, Akcia 3.72 – Štruktúrovaný dialóg v oblasti podpory 
reformy politík. Zmyslom projektu bolo zároveň vytvoriť funkčný 
systém pravidelného dialógu medzi zainteresovanými skupinami, teda 
medzi mladými ľud

,
mi a tzv. dôležitými dospelými – tvorcami politík 

so zámerom spoločnej tvorby opatrení, ktoré by vyhovovali potre-
bám mladých ľudí. 

Vyjadrili svoj názor





 It´s time to move on
Táto medzinárodná výmena bola zameraná na aktívnu partici-

páciu mladých na živote v ich krajine a komunite a zlepšovanie 
kompetencií. Tie si účastníci zapisovali počas celého týždňa a na 
záver získali certifikát získaných kompetencií neformálnym vzdelá-
vaním Youthpass. Do výmeny sa zapojil aj starosta obce Jelenec, 
ktorý prijal všetkých účastníkov na obecnom úrade a porozprával 
im o aktivitách mládeže v obci. Účastníci výmeny tiež ako dobro-
voľníci pomáhali pri organizovaní podujatia Army race. 

ERAZMUS+ vo FÉNIXE





CZ-PL-SK Evaluation Seminar  
Miesto: Konstancin-Jeziorna, PL 

Termín: 7. - 10. 5.
Obsah: hodnotiaci seminár o 

ERASME+ / Počet účastníkov: 25
Urban Garden

Miesto: Griébal, Spain 
Termín: 15. - 25. 8.

Obsah: Mestské záhrady 
Počet účastníkov: 30

Medzigeneračné učenie vedúcich
Miesto: Chrudim, CZ 
Termín: 13. - 15. 11.

Obsah: generačná výmena 
Počet účastníkov: 25

Be online
Miesto: Ivančice, CZ 
Termín: 21. 11. - 1. 12.
Obsah: fotografovanie 
Počet účastníkov : 22

Activating youth (EDS)
Miesto: Faro, Portugalsko / Termín: 1 .10. 2015 - 1. 10. 2016
Obsah: práca v mládežníckom centre mobility / Počet účastníkov: 4

25. výročie založenia o.z. Pionýr
Naši traja dobrovoľníci sa v Prahe zúčastnili oslavy 25. výročia 

slobodného Pionýra. Navštívili český parlament, rokovali s Pionýrom 
o d

,
alšej spolupráci, prebrali možnosti voľnočasových aktivít pre deti 

a príslušnej legislatívy, pozreli si mesto a zúčastnili sa slávnostného 
poobedného programu v známych Bohniciach. 

Bambiriáda
Dobrovoľníci z Mlynkov sa zúčastnili Bambiriády v Českých 

Budějoviciach. Ich hostiteľom  bola Rada mládeže Budějovického 
kraja. Témou tohtoročnej Babmiriády  bolo  Hráme sa v Euró-
pe. Každá z organizácií predstavovala jednu z krajín Európy. DO 
FÉNIX  reprezentovala Slovensko.

FÉNIXÁCI V ZAHRANIČÍ





DO FÉNIX SNINA

 Spoločne pre región 2015: Vihorlatské úzkokoľajky - 2.etapa
Cieľom projektu bolo obnoviť a v teréne zvýrazniť zaujímavé 

technické objekty sninskej a stakčínskej úzkokoľajky.
Jedinečné technické diela, ktoré ukrývajú lesy vo Vihorlatských 

vrchoch, postupne obnovujú nadšenci zo Sniny, Stakčína, ale aj z 
Uličskej doliny. Detská organizácia Fénix Snina sa môže pochváliť 
tým, že patrí medzi šiestich predkladateľov projektu, ktorých rea-
lizáciu cez Karpatskú nadáciu finančne podporila spol. U. S. Steel 
Košice.

Objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských 
vrchoch

Vd
,
aka nenávratnému finančnému príspevku bolo  v obci vy-

budované múzeum s dvoma expozíciami a zrealizovaných niekoľko 
aktivít.

Aktivity boli realizované obcou Zemplínske Hámre a Detská 
organizácia Fénix Snina bola jedným z partnerov projektu, re-
alizovala logistiku a vyznačenie Hámorského náučného chodníka, 
prípravu remeselných dielní v priestoroch múzea, prípravu TIC, 
remeselných stánkov a zastrešila rôzne organizačné veci. 

TOPKY Z NAŠICH  REGIÓNOV





DO FÉNIX KOŠICE ZÁPAD

Nosme sa so srdcom a pri srdci
Cieľom projektu  bolo podporiť rodičov a záujemcov o zdravé 

nosenie detí, priblížiť nosenie širšej verejnosti a predstaviť ho aj 
ako spôsob, kedy sa dá užívať si vzájomnú blízkosť s dieťatkom 
a zároveň mať voľné ruky. Každý účastník projektu si mohol pod 
odborným dohľadom vyskúšať pomôcky na nosenie, rôzne doplnky, 
bolo mu poskytnuté poradenstvo a kontrola viazania šatky/nosiča a 
pod. 

TOPKY Z NAŠICH  REGIÓNOV



Human camp Human camp Human camp Human camp 
NarniaNarniaNarniaNarnia    

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného 
programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný 
Detská organizácia Fénix 



Na podporu a skvalitnenie našej práce sme v roku 2015 vydali 
niekoľko publikácií a metodických materiálov: 

Časopis Let s Fénixom (4 čísla)

HUMAN CAMP NARNIA
Mgr. Petra Ištoňová, ISBN 978-80-89239-38-2

Výročná správa detskej organizácie FÉNIX, o. z.   
za rok 2014,

Kol. autorov, ISBN 978-80-89239-37-5

Cestovanie v obývačke - Indonézia

Metodický materiál k administratívnej práci  
(práca s Vivantom, finančný manuál)

Metodický materiál k celoročnému projektu Zobud
,
 sa a pod

,
! 

Naše publikácie



Zo štatistiky 
roku 2015



Členovia

Počet členov do 30 rokov veku vrátane 6164
Počet dobrovoľníkov 650
Počet okresov 27
Počet základných kolektívov 393
Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti 17292

Aktivity pre deti a mládež

Počet podujatí / účastníkov
Vzdelávacie podujatia pre členov 111 2222
Vzdelávacie podujatia pre vedúcich základných zložiek 43 536
Vzdelávacie podujatia pre dobrovoľníkov 86 1150
Jednodňové podujatia pre deti a mládež 943 38051
Viacdňové podujatia pre deti a mládež 66 3597
Pobytové podujatia – realizované v SR bez zahraničnej účasti 
 26 586
Pobytové podujatia – realizované v zahraniční (účastníci zo SR) 
 8 250
Medzinárodné aktivity 7 218
Informačné aktivity, kampane, festivaly aktivít a pod. 78 15343
Iné 71 1256



Správa strýka
Držgroša :)



SKUTOČNÉ PRÍJMY EUR

Dotácia z MŠVVaŠ SR (Programy pre mládež) 144 990,-
Dotácia z iných štátnych orgánov 27.207,35
Členské príspevky  7.757,-
Úroky z vkladov 3,-
Ostatné príjmy 96.412,10

PRÍJMY CELKOM 276.369,45

SKUTOČNÉ VÝDAVKY
Celková suma výdavkov / z toho z dotácie MŠVVaŠSR

610 – mzdy, platy 33.375,73 / 32.615,73
620 – poistné a príspevky 10.621,69 / 10.531,75
630 – tovary a ostatné služby 180.980,18 / 51.084,12
637 027 – odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru  
 6.496,35 / 5.736,35
640 – bežné transfery 50.758,40 / 50.758,40

VÝDAVKY CELKOM  275.736,- / 144.990,-





detská organizácia FÉNIX, o. z. d
,
akuje za aktívnu pomoc a 

spoluprácu v roku 2015:

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvu zahraničných vecí SR

Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže
Národnej agentúre pre mládež

Rade mládeže Slovenska
IFM SEI • Nadácii Orange

firme TOPGAL Slovensko, s.r.o.
firme InBags • CK BUBO Travel Agency

Lujze Lysinovej • Filipovi Hricovi
Marekovi Džalajovi • Vladimírovi Maňkovi
Občianskemu združeniu Štvorlístok deťom

Občianskemu združeniu NitraOnko
Občianskemu združeniu IPčko • Slovenskej humanitnej rade

Karpatskej nadácii • spol. U. S. Steel Košice
Obecnému úradu Jelenec • Ladislavovi Púchovskému

zahraničným partnerom
darcom 2% z dane

ĎAKUJEME



Výročná správa 
detskej organizácie FÉNIX, o.z. 

za rok 2015



Výročná správa detskej organizácie FÉNIX, o.z. za rok 2015
ISBN 978-80-89239-39-9

Adresa: Račianska 72, 831 03  Bratislava

  +421 2 44 63 63 71, 
  +421 918 486 034

  predseda@do-fenix.sk
   www.do-fenix.sk
   www.fb.com/dofenix
   www.instagram.com/do_fenix


