PRÍHOVOR
Rok 2017 v DO FÉNIX. Aký bol? Aké podujatia a aktivity sa konali?
Členstvo sa počas rokov mení. Členovia prichádzajú, odchádzajú
a niektorí sa vracajú. V roku 2017 nás bolo oficiálne 6905 v 46 základných organizáciách po celom Slovensku. Spoločne sme zorganizovali
1650 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 74399 ľudí. Slušné, čo poviete?
Vo vnútri ročenky nájdete informácie o jednotlivých základných organizáciách. Predseda alebo predsedníčka každej organizácie vám predstaví činnosť svojich členov a ukážku zaujímavých podujatí, ktoré realizovali.
Počas roka sa konali aj národné projekty. Je už pravidlom, že súčasťou
fénixáckeho roka je etapová hra. Hra Vyskilluj sa bola zameraná na rozvoj zručností (napr. digitálne, prezentačné). Víťazi z Dubnice nad Váhom
získali za svoju snahu výlet do Bratislavy, kde absolvovali fotografický
workshop, spoznávali Staré mesto prostredníctvom mestskej hry a boli
ocenení v priestoroch TV Markíza.
Venovali sme sa projektom, ktoré vedú deti a mládež k solidarite,
upriamujú pozornosť a podporujú ich záujem o témy ľudských práv,
zdravého životného štýlu, rozvoja kľúčových kompetencií a participácie
(I ACT, Premietaj aj Ty s Fénixom, Magická 8, Okuliare pre Afriku, atď.).
Mladší i starší členovia sa vzdelávali na Veľkej výmene skúseností, Detskej konferencii Sú medzi nami, akreditovanom vzdelávaní Mladý vedúci
i na medzinárodných školeniach a výmenách mládeže.
Koniec roka vyvrcholil slávnostným oceňovaním Fénixácky dobrovoľník roka, skrátene FeDoR. Ocenení boli nováčikovia v organizácii, skusení
Fénixáci a v kategórii Pierko pomoci či Veľké srdce aj ľudia, ktorí našu
organizáciu a jej členov podporujú.
Každý rok prináša nové aktivity, nové projekty, nové podujatia, nových členov, nové administratívne úkony, nové... Čo sa však nemení je,
že vo Fénixe má človek vždy skvelé zážitky, zaujímavé skúsenosti, kopec
zábavy a priateľov.
Martina
riaditeľka Ústredia DO FÉNIX

BANSKÁ BYSTRICA
Sitnianska 7, 974 01 Banská Bystrica
Alenka Huntošová
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Naša organizácia má za sebou už viac ako 20
ročnú činnosť s deťmi. Je to dlhé, ale veľmi krásne
obdobie plné zážitkov a poznaní. Stále sme tu, raz je
nás viac raz menej, ale vždy prichádzajú deti nové,
ktoré chcú patriť do našej organizácie a niečo s nami
prežiť. Veď Fénix je tu pre všetkých. Naša činnosť
je rôznorodá a všestranná. Obľúbené sú najmä
podujatia: karneval, šarkaniáda, zimné radovánky,

Október je mesiac, keď jeseň sfarbí stromy
všetkými farbami. My vtedy pripravujeme pre deti
kolobežkový pretek a šarkaniádu. Deti tieto
podujatia milujú a veľmi sa na ne tešia. Nie každý
má kolobežku a vie na nej jazdiť. Udržať rovnováhu
je prvoradé a kto to dokáže, môže vyskúšať jazdu
medzi prekážkami. O to väčší je to potom zážitok.
Takže radosť a tiež strach patria k tomu, keď si
deti vezmú kolobežku a začnú jazdu. Radostné
pokrikovanie na kamarátov, úsmev a veselá nálada
patria neodmysliteľne k tomuto podujatiu.
Počas leta trávime čas pri mori, ktoré prospieva
alergikom a astmatikom, no hlavne nás zbližuje.
Deti spoznávajú inú kultúru, inú krajinu a hlavne veľa
športujú.

Mikuláš, divadelné vystúpenia, tanečné súťaže,
športové podujatia, turistické výlety do blízkeho
okolia a mnoho ďalších nemenej zaujímavých. Deti
sa vždy tešia, či už na tradičné podujatia, ktoré
organizujeme každý rok, alebo na nové. Chceme
naďalej pokračovať v našej práci a tešiť sa spolu
s deťmi z nových zážitkov a priateľstiev.

BARDEJOV
Pod Lipkou 32, 058 01 Bardejov
Milan Stachura

PODUJATIA - 30

21 jednodňové
8 vzdelávacie
1 iné

305
Fungujeme
už
bezmála
tri
desaťročia
a základom našej činnosti je stále turistika pre deti
a mládež. Neskôr k tejto činnosti pribudli streľba
zo vzduchovej pušky, aktivity vo vode spojené
so základmi plávania, športové súťaže i súťaže

zamerané na výchovu k bezpečnosti v doprave.
Na záver stručné zhodnotenie našej činnosti
zo strany jedného vedúceho: „Pánu bohu do okien
nestrieľame, na turistike vždy trafíme do cieľa
a v bazéne sa nám ešte nikto neutopil.“

Jedným z hlavných podujatí našej organizácie
v Bardejove je súťaž pre mladých strelcov s názvom
Strelecká liga. Táto súťaž, ktorá pozostáva z troch
súťažných kôl, beží v našej organizácii už bezmála
dvadsať rokov. V prvom ročníku ligy to bola len
súťaž pre členov jedného krúžku, v ďalšom už
pribudli strelci z viacerých krúžkov v Bardejove
a neskôr aj z iných obcí okresu. Mladí strelci tak
dostali možnosť porovnávať si svoju výkonnosť a čo
je dôležité, dostali možnosť odkukať ako pristupujú
k preteku tí najlepší. Poďme však k streleckej lige
2017. Konala sa v mesiacoch január – marec, každý
mesiac jedno kolo. Zúčastnilo sa jej vyše tridsať
mladých strelcov, chlapcov i dievčat.

pomohli aj mladší členovia), že môžeme navštíviť
v zime Tatry, pritom si pozrieť zaujímavú výstavu
ľadových sôch na Hrebienku a ešte to okoreniť
turistikou. U nás od nápadu k realizácii nie je ďaleko
a tak koncom januára naša výprava zamierila
autobusom z Bardejova do Starého Smokovca.
Tohtoročná tematika sôch bola zameraná na
slávne dielo ešte slávnejšieho architekta Gaudiho,
ktorým je slávna barcelonská katedrála Sagrada
Familia. Ľadové modely katedrály určite zaujali nás
všetkých, dospelých a hlavne deti.

V januári je zima ešte len v polčase, turistické
podujatia pre deti vo vyšších polohách Tatier je
ťažko organizovať pre nevhodné podmienky. Je
tu však háčik v podobe záujmu detí o turistiku
v Tatrách. Zdanlivo gordický uzol sme však
úspešne vyriešili v podobe turistického podujatia
v prijateľných podmienkach pre všetky deti. Je
síce pravda, že sme nevyliezli do vysokohorského
terénu, ale v Tatrách sme boli. Páni a panie vedúce
prišli s nápadom (trochu im pri tom rozmýšľaní

V polovici novembra sme si vybrali, skôr
objednali, pekné počasie a vybrali sa za výhľadmi
do Bachledovej doliny. Bolo to podujatie pre
viaceré generácie turistov, ten najstarší mal už
hlboko cez sedemdesiat, no a ten najmladší len
niečo viac ako sedem. Všetkých nás spájala odveká
túžba človeka vidieť viac, ďalej, vyššie. Nebolo to
až také jednoduché. Obyčajní smrteľníci sa vyviezli
k Chodníku korunami stromov na lanovke. Keďže
my nie sme obyčajní smrteľníci, pre nás platilo
peši ďalej zájdeš. A zašli sme. Po asi 3 km sme
prišli k nami hľadanej atrakcii – Chodníku korunami
stromov. Každý si išiel oči vyočiť.

BIDOVCE
Bidovce 209, 044 45 Bidovce
Marta Tóthová
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DO FÉNIX Bidovce funguje od roku 1991. Jej
členmi je v súčasnosti 204 detí a dospelých z Bidoviec a okolitých obcí. Dobrovoľníci pracujú s deťmi v rôznych oddieloch, v ktorých sa deti venujú
rozličným činnostiam podľa svojho záujmu. Máme
Pri príležitosti Dňa detí sme uskutočnili tradičnú
športovú Fenixiádu. Zameraná bola na propagáciu
pohybu, tradičných aj netradičných športov
a v neposledom rade na propagáciu činnosti DO Fénix.
Podujatie sa uskutočnilo na ihrisku a v priestoroch
školského dvora ZŠ Bidovce. Deti súťažili v rôznych
športových disciplínach. Mohli sa zúčastniť turnaja
vo vybíjanej či minifutbale a súťažili v rôznych
zábavných športových úlohách (hľadanie pokladov,
skok vo vreci, triafanie na cieľ, štafetové súťaže,
skákanie cez švihadlo, streľba na kôš, zakladanie
ohniska).
Deti sa zúčastnili aj podujatia, ktoré začalo v obci
Opiná, kde spoznávali náučný chodník, krásu
a jedinečné bohatstvo Dubnických opálových baní históriu, ale aj dnešný alarmujúci stav tejto prírodnej
atrakcie. Počas turistickej vychádzky spoznávali faunu
a flóru regiónu. Nasledovala pešia túra na vrch Dubník
v severnej časti Slanských vrchov, kde sa nachádza
najvyššia stavba na Slovensku - 318 m vysoký oceľový
stožiar, ktorý plnil funkciu vysielača až do roku 2011.
Deti prešli trasu v dĺžke takmer 15 km.

napríklad kluby: počítačový, florbalový, futbalový,
literárno-redakčný, výbíjanej... Okrem pravidelnej
činnosti naša ZO usporadúva rôzne podujatia: exkurzie, návštevy divadelných vystúpení, výlety, kultúrno-spoločenské podujatia, športové a iné súťaže.

BRATISLAVA
Lužná 12, 851 04 Bratislava
Martina Barboríková

PODUJATIA - 4

3 medzinárodné
1 iné

8
V organizácii nastali veľké zmeny – zmena
predsedu, zmena pravidelnej činnosti, noví členovia
atď. DO FÉNIX Bratislava sa stal v podstate novou
základnou organizáciou, ktorá svoju činnosť
postupne rozbieha. Napriek názvu, pôsobíme

aktuálne najmä v obci Veľké Úľany. Venujeme
sa spoločenských hrám – benefitom hrania hier,
podpore aktívnej komunity a organizácii podujatí.
Rok 2017 bol premiérou nášho najväčšieho
podujatia Maratón spoločenských hier.

Maratón
spoločenských
hier je
spojenie slov, ktoré sa cez víkend v obci
Veľké Úľany stalo dobre známym.
Aj tu máme dobrovoľníkov, ktorí sú
zapálení pre našu činnosť a zároveň sú
vášnivými hráčmi spoločenských hier.
Počas 2 dní sa maratónu zúčastnilo až
250 hráčov. Zabavili sa, spoznali nových
ľudí, zapojili sa do súťaží a participovali
na workshopoch (benefitiy hier, tvorba
vlastnej hry). Do organizácie sa zapojila
miestna komunita (ZŠ, súkromné osoby,
podnikatelia, žiaci). Tešíme sa zas o rok.

Ďakujeme všetkým účastníkom podujatí a dobrovoľníkom. Za pomoc pri organizácii Maratónu spoločenských
hier patrí veľké ďakujeme ZŠ Veľké Úľany. Podujatie podporili aj Nadácia ZSE, Grain Slovakia, Ludopolis.

BRATISLAVA V. M-KLUB
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava
Slavomír Bachratý
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Píše sa rok 2007 a náš Fénix, Bratislava V.
M-klub aka Škola Šeliem po prvýkrát vstupuje
do šaštínskych lesov. Ešte netuší, že sa práve toto

miesto stane prechodným domovom pre mnohých
Kung Fu bojovníkov na mnoho rokov.

Počas obdobia 2008 a 2016 sa okrem športu,
bojových umení, zábavy, ale aj ohňa, hier či
lukostreľby, infiltrovala do nášho programu letných
pobytových podujatí zábava menom Kotman.
Kotman je humorné akčné superhrdinské kung
fu dielko študentov našej školy, teda Fénixákov
od 6 do 50 rokov. Počas letných prázdninových
Kung Fu campov sme spolu s deťmi napísali,
natočili a postprodukčne upravili 7 pokračovaní

tejto klubovej ságy. Príbehy hrdinov z Konca Sveta
rozprávajú o bojovníkoch dobra a zla. Sága je
o priateľstve, oddanosti a odvahe, ale aj o zrade,
pýche a o zle. Dej je vsadený do prekrásnej,
čarovnej a občas magickej prírody v okolí letoviska
Gazárka. Neoddeliteľná súčasť je i hlboký a úprimný
environmentálny podtext, propagácia prírody a jej
dôležitosti v našom živote a samozrejme humor.

ČACHTICE
1. mája 386, 916 21 Čachtice
Zdenko Rábara

PODUJATIA - 15

2 viacdňové
7 jednodňové
5 vzdelávacie
1 iné
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ZO Fénix Čachtice patrí k pomerne mladým
organizáciám, keďže vznikla iba v roku 2011.
Zakladajúci členovia boli viac menej mladí nadšenci
pre turistiku a cyklistiku, ktorí sa rozhodli tráviť
čo najviac času v prírode, či už na jedno alebo
viacdňových podujatiach. Neskôr bola nadviazaná

V súčasnosti sa ZO venuje rôznym aktivitám: účastiam v atletických súťažiach, turistikám, ručným
prácam, organizovaniu prednášok
ako napríklad stretnutie s hasičmi a psovodmi. Na čo sme veľmi
pyšní, členovia sa stretávajú aj so
seniormi v našej obci. V súčasnosti sa ZO orientuje aj na rozvoj
povedomia v oblasti environmentalistiky. Preto tiež organizujeme
tradičné čistenie Čachtickej doliny
aj s ďalšími žiakmi základnej školy.
Toto podujatie je skombinované
aj s rôznymi diskusiami. Cieľom je
edukovať mladých členov v oblasti separácie odpadu a ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

spolupráca aj so základnou školou v Čachticiach,
konktrétne s pani Mgr. Gregorovičovou, ktorá mala
pre takýto typ spolupráce veľmi pozitívny postoj.
Neskôr sa pojem Fénix po základnej škole rýchlo
rozšíril a ani sme sa nenazdali a máme cez stovku
členov.

ČERVENÝ KAMEŇ
Červený Kameň 228, 018 56 Červený Kameň
Zuzana Gáborová

PODUJATIA - 13

8 jednodňové
4 vzdelávacie
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S činnosťou Detskej organizácie Fénix som sa
stretla po prvý raz pred takmer deviatimi rokmi,
kedy do obce Červený Kameň chceli prísť členovia
DO Fenix Nová Dubnica pod vedením Mgr. Mirka
Závackého. Po niekoľkých telefonátoch sme
pomohli zorganizovať akciu v obci a pán Závacký
nás informoval o činnosti Fénixu. Následne sa
po pár mesiacoch narodila DO Fénix Červený
Kameň, ktorej v jej začiatkoch veľmi ochotne
pomáhal práve Mirko, za čo som mu vďačná a o tomto Fénix naozaj je. O pomoci, o ochote,
spolupatričnosti, vzájomnej úcte s veľkou mierou
empatie a aktívnom vypĺňaní voľného času.
S pomocou rodičov, dobrovoľníkov a DHZ v Červenom Kameni
sme v obci v zime spravili klzisko pre širokú verejnosť. Chodili
k nám korčuľovať i z okolitých
obcí a deti tak aktívne trávili voľný čas. Zahrali sme si hokejový
turnaj s rodičmi. Maminky zatiaľ
pripravili teplý čaj a občerstvenie. Šport, nadšenie a ochota nás
spojili a veruže sme spoločne
prežili nejeden veselý dlhý zimný večer na klzisku pri umelom
osvetlení.

Naša organizácia je jednou z najmenších, čo sa
týka počtu členov. Primárne sa venujeme ochrane
prírody v spolupráci s ochranárskymi združeniami,
dobrovoľníkmi a miestnymi organizáciami. Svojich
členov oboznamujeme s tradičnou ľudovou
kultúrou, ktorá má v obci bohatú históriu (tradičný
ľudový odev, zvyky, tradície). Voľný čas trávime čo
najviac v prírode (obec leží v chránenej krajinnej
oblasti Biele Karpaty), pozorovaním vzácnych
druhov rastlín i živočíchov. Samozrejme nechýbajú
sezónne športové aktivity (lyžovanie, korčuľovanie,
atletika, kolektívne hry a turistika).

DUBNICA NAD VÁHOM
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom
Soňa Kačíková
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ZO Dubnica nad Váhom mala v roku 2017 vyše
400 členov a k jej hlavným devízam patrí, že združuje
aj deti predškolského veku, s ktorými vedúci aktívne
pracujú a organizujú pre nich veľmi zaujímavé
podujatia. ZO pracuje i s mladými ľuďmi, reaguje

AKO SME SA VYSKILLOVALI
Deti z našej základnej organizácie sa zapojili
do etapovej hry Vyskilluj sa, v duchu ktorej
sa niesla celá činnosť dvoch základných
kolektívov - Divadelníci a Včielky.
V priebehu niekoľkých mesiacov plnili
zadané úlohy osobitne. Na záver spojili sily
a svoje schopnosti sa rozhodli prezentovať
spoločne. Mladšie deti nacvičili muzikál Albert
a námorníci o sile a význame priateľstva.
Staršie deti pripravovali scénu a všetko
potrebné. Predviesť sa rozhodli na Deň
matiek pred väčším publikom.
Deti dokázali, že priateľstvo nepozná
hranice. Že veľkí môžu pomôcť mladším a tí
mladší môžu tiež starších voľačomu priučiť.
Spoločné úsilie detí bolo ocenené víťazstvom
v etapovej hre a odmenené výletom
do Bratislavy, ktorý bol plný prekvapení
a nefalšovanej detskej radosti.

na aktuálne výzvy, zapája ich do štruktúrovaného
dialógu a vzdeláva ako mládežníckych lídrov.
Raritou je ZK Divadelníci, ktorý sa každoročne
predstavuje novým divadelným predstavením.

GALANTA
Mierová 1454/10, 924 01 Galanta
Terézia Puterová

PODUJATIA - 9

8 jednodňové
1 iné

90
So
Sládkovičovom
sme
spolupracovali
takmer od vzniku DO Fénix. V roku 2017 sme sa
rozhodli osamostatniť a založili sme vlastnú ZO.
Máme dodnes 90 členov a 8 vedúcich. Naša
členská základňa sa stále rozširuje. V činnosti
sa
zameriavame
na
zmysluplné
trávenie
voľného času detí. Organizujeme výlety, divadlá,

V roku 2017 sme zahájili svoju vlastnú
činnosť. Prevažná väčšina akcií sa teda
uskutočnila v r. 2018, predtým sme pracovali
spolu so ZO Sládkovičovo. Naša činnosť je
zameraná na športové, turistické, poznávacie
a kultúrne akcie. V decembri sme mali
napríklad tvorivé dielne s témou zima
a vianočné zvyky a tradície. Deti si vyrábali
rôzne ozdoby, besedovali o Vianociach,
spievali zimné piesne. Náš spevácky súbor
Severáčik vystúpil s koledami na námestí
Galanty a s kolekciou vinšov a vianočných
piesní deti pozdravili aj seniorov v dome
sociálnych služieb Pátria. Pri tejto príležitosti
im deti odovzdali vlastnoručne zhotovené
darčeky. Seniori ich zasa pohostili
sladkosťami. Súčasťou našej činnosti je aj
návšteva divadelných predstavení. Jedno
z najvydarenejších bolo Popolvár v SND.
Jednalo sa o muzikálový balet s peknými
a veselými pesničkami. Zúčastnilo sa ho 43
detí a 2 vedúci.

turistické vychádzky. V spolupráci s klubom
detí pri ZŠ G. Dusíka organizujeme najrôznejšie
kultúrne a športové akcie, karnevaly, tvorivé
dielne, vystúpenia speváckeho zboru Severáčik.
Do budúcnosti plánujeme nadviazať spoluprácu
s niekoľkými organizáciami v meste a osloviť
sponzorov. Tešíme sa na spoluprácu s inými ZO.

HANDLOVÁ
Morovnianska cesta 1866/55, 972 51 Handlová
Beata Deliová
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8 vzdelávacie
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Územná správna rada bola založená v decembri
1991 pod názvom ÚSpR Prievidza. Zakladajúcimi
členmi boli L. Szibilla, G. Tomeková, B. Riečanová.
Členskú základňu tvorilo 115 členov. Neskôr sa
organizácia rozšírila o viac vedúcich. Činnosť bola
zameraná hlavne na turistiku a tábory. Robili sa
školenia pre táborových pracovníkov. V roku 1993
prešla väčšia časť organizácie na ZŠ Morovnianska

cesta Handlová, pretože p. Gabriela Tomeková
prešla na túto školu učiť. V škole sa vytvorili oddiely
a tiež pribudli noví vedúci. Práca v oddieloch
nabrala iný charakter, zamerali sme sa na kultúrnu
a športovú činnosť. Naša organizácia sa snaží deťom
vytvárať podmienky na aktívne, obohacujúce
a prospešné trávenie voľného času.

Ako sme už zvyknutí, každé leto fénixáci
zo základnej školy Morovnianska cesta pripravujú
letný denný tábor. Tento rok bol tábor plný
noviniek. Deti okrem zaujímavých výletov, darčekov
a krásnych klobúkov čakali aj dvaja nadšení
animátori. My, animátori – Mária a Lukáš, sme sa
tento tábor starali o zábavu, poslušnosť a hlavne
o priateľské vzťahy medzi deťmi.
Boli sme spolu v kine na rozprávke, hrali sme
sa na Remate, spoznávali Banskú Štiavnicu a jej
okolie, kaštieľ Antol, fárali sme v bani Cígeľ, šantili
sme v aquaparku Turčianske Teplice, obdivovali
zvieratká v ZOO Bojnice, navštívili sme zrúcaninu
hradu Revište a lúčili sme sa v Zveroparku.
Pri lúčení sa nám tlačili do očí slzičky. Veď sme
prežili krásnych osem dní.
Našli sme si nových kamarátov, odložili sme
mobily a tablety, naučili sa hrať zaujímavé hry,
prežili sme nádherné chvíle, veľa sme sa nasmiali
a to všetko SPOLU.

„Hoci je práca s deťmi ťažká a unavujúca, musím
uznať, že toto je najlepší tábor, na akom som bola.
A určite si nielen ja z tohto tábora odnesiem krásne
spomienky.“

HANDLOVÁ NÁMESTIE BANÍKOV
Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
Mária Soláriková

PODUJATIA - 33

19 jednodňové
4 vzdelávacie
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Naša organizácia vznikla v roku 2016 a začali sme
pracovať so siedmimi kolektívmi a 77-mi členmi.
Zakladateľmi DO FÉNIX HANDLOVÁ NÁMESTIE
BANÍKOV boli p. Oľga Karová a Mgr. Mária
Soláriková, ktorá vykonáva funkciu predsedníčky.
Od nášho vzniku podporuje našu činnosť Mesto
Handlová a Mestská knižnica Handlová, s ktorými
úzko spolupracujeme pri organizácii podujatí.

Dnes máme 11 kolektívov a 123 členov. Medzi
najlepšie pracujúce kolektívy patria: Mládežníci,
Gymnasti, Tvorivé dielne a Šmolkovia.
Mesačne pripravujeme v priemere 2 podujatia,
ktoré sú zamerané na kultúrnu a športovo-turistickú
činnosť.
Najkvalitnejším podujatím v minulom roku bolo
podujatie „Spolu proti násiliu a neznášanlivosti“.

Podujatie Spolu proti násiliu a neznášanlivosti
bolo sprístupnené širokej verejnosti v pondelok
3. 4. 2017 o 16,00 hod. v kinosále DK, presne
po 72 rokoch slobody v našom meste.

O svoje spomienky a skúsenosti z vojnových
pohnutých časov sa s tínedžermi podelili cez
videoprojekciu Eva Mosnáková, ktorej sa ranné
detstvo spája aj s našou Handlovou. Ako účastníčka
odboja bola vyznamenaná prezidentom Andrejom
Kiskom Radom Ľ. Štúra II. triedy za mimoriadne
zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
v oblasti výtvarného umenia. Výpovede odzneli cez
videoprojekciu aj z úst Lýdie Piovarcsyovej a osobne
od historičky Mgr. Jany Oswaldovej a predsedníčky
Karpato-nemeckého spolku Hildegarde Radovskej.

440 účastníkov podujatia sa zišlo v kinosále
DK a prenieslo sa v čase prostredníctvom
videoprodukcie,
autentických
a
osobných
výpovedí ľudí, ktorí tu v Handlovej prežili obdobie
druhej svetovej vojny. Pripomenuli si na udalosti
a ťažké chvíle spojené s okupáciou a oslobodením
Handlovej.
Žijeme v dobe unáhlených úsudkov a silných
slov. Preto považovali organizátori podujatia:
DO FÉNIX Handlová Námestie baníkov, CVČ,
Mestská knižnica, DK a ZUŠ Handlová za dôležité,
aby odzneli príbehy tých, ktorí svojimi spomienkami
pripomínajú minulosť a pomáhajú súčasníkom
pochopiť zúfalstvo, obetavosť a zodpovednosť,
ktorú ľudia nosili vo svojich srdciach aj napriek
neustálej hrozbe smrti.

Tento emotívny zážitok bol platformou pre ďalšie
interaktívne podujatie pre mládež, ktoré pripravili
organizátori v septembri 2017.
Boli spolu, lebo
sú proti násiliu
a neznášanlivosti.
Buďte aj vy...

HRABUŠICE
Hrabušice 129, 053 15 Hrabušice
Jozef Barabás
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5 viacdňové
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1 pobytové
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Prvé stretnutie našich detí s Detskou
organizáciou Fénix sa uskutočnilo priamo „v teréne“
na celoslovenskom turistickom viacboji Prines
oheň a zvíťazíš na Záhori v roku 1998. Odvtedy už
uplynulo veľa času a aj my sme trochu „povyrástli“,
ale s Fénixom sme stále dobrí priatelia.

Väčšina
„skalných“
sa
stretáva
hlavne
na turistických potulkách vo voľnom čase, s cieľom
cestovať a spoznávať nové krajiny a kultúry
a nadväzovať priateľstvá s rovesníkmi zo zahraničia,
ale aj z rozličných krajov Slovenska.

Medzi obľúbené akcie isto patria každoročné
splavy na rafte riek Dunajca a Vltavy.

5. deň: návrat na Slovensko, Bratislava-Hrabušice.

V tomto roku sme Dunajec splavovali v máji
(7. 5. - 9. 5. 2017). Okrem zážitkov na vode účastníci
spoznávali národný park Pieniny, navštívili Červený
kláštor, zoznámili sa s jeho históriou, ale gro celého
podujatia bol splav rieky Dunajec na raftoch. Okrem
toho sme navštívili Spišskú Starú Ves a okolie.
Od 20. 9. do 24. 9. 2017 sme sa vydali do susedného Česka splavovať Vltavu. Utáborili sme sa
vo Vyššom Brode a na druhý deň sme splavovali cez Rožmberk až do Českého Krumlova, kemp
Nove Spoli.
3. deň: splav: Český Krumlov - kemp Zlatá Koruna, obed a prehliadka v Českom Krumlove, ubytovanie v kempe.
4. deň: splav: Zlatá Koruna - Boršov – návrat
do Českého Krumlova, oddych.

Naším cieľom bolo aktivizovať cieľové skupiny
vo voľnom čase, zvyšovať šance cieľových skupín
cestovať a spoznávať nové krajiny a kultúry a nadväzovať priateľstvá s rovesníkmi zo zahraničia.

HUMENNÉ
Komenského 1, 066 01 Humenné
Silvia Lišaníková

PODUJATIA - 73

2 viacdňové
42 jednodňové
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10 vzdelávacie
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V dňoch 22. – 24. 6. 2017 sme sa my, Fénixáci,
vybrali na potulky do malebného prostredia
Západných Tatier. Prvou zastávkou bolo Literárne
múzeum P. O. Hviezdoslava. Prostredie dýchalo
históriou. Aspoň na chvíľku sme mali možnosti
ponoriť sa do tajov už uplynulých dní, spoznať
a priblížiť si Hviezdoslavov život, jeho diela a tvorbu.
V múzeu sa nachádza aj Čaplovičova knižnica. Bolo
zaujímavé vidieť, že aj staré knihy sú nádherné
a že všetky vedomosti pramenia práve z nich.
Druhou zastávkou bol pamätný dom Martina
Kukučína v Jasenovej. Ďalšou zastávkou bol jeden
z najkrajších slovenských hradov, a to Oravský hrad.
Na konci prehliadky, posilnení novými informáciami
a s pyšným úsmevom na perách, sme si kúpili
suveníry ako spomienku na stopu, ktorú sme tu
zanechali.
Po nečakanej nočnej búrke sa počasie ráno
umúdrilo. Po raňajkách nás čakala niekoľko
kilometrová túra. Naším cieľom boli Roháčske plesá.
Prvou zastávkou bola Tatliachova chata, pri ktorej
sa nachádza Tatliachovo pleso. Po posilnení sa
jedlom a vodou, sfotení tejto prírodnej nádhery,
sme sa pobrali ďalej. Našou silou bola chuť vidieť
to, čo dosiaľ naše oko nezazrelo. V srdci prírody
sme cítili jej silu a veľkosť. Po približne 20 km túre
sme sedeli v autobuse unavení, spotení, hladní,
ale šťastní. Prekonali sme samých seba, svoj strach
z výšok a svoju lenivosť. Túra však nebolo to jediné,

čo nám tento deň priniesol. V ústrety nás vítalo
Múzeum Oravskej dediny.
V posledný deň sme dali zbohom našej ubytovni
a vydali sa do obce Oravská Polhora, kde sme
navštívili Expozíciu Hviezdoslavovej hájovne
a Expozíciu Mila Urbana. Neskôr sme sa autobusom
presunuli do obce Klin, kde sme navštívili Sochu
Krista – vernú kópiu tej, čo sa nachádza v Rio de
Janeiro. Vlakom sme podvečer prišli domov šťastní,
bez ujmy na zdraví a samozrejme o poznanie
bohatší!

HUMENNÉ - ŠACHY
Tolstého 102/3, 066 01 Humenné
Marianna Aľušíková

PODUJATIA - 26
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2 pobytové
5 vzdelávacie

2 iné

74
„Gens una sumus“ je medzinárodný pozdrav
a motto šachistov. Preložiť ho možno ako „Sme
jeden národ, jedna rodina“. Toto motto je vlastné
aj našej organizácii, ktorá vznikla v roku 2013 z lásky
k šachu a k práci s mládežou. Je hlavným motívom,
ktorý nás spája naprieč iným rozdielom a ktorý sa
pretavuje do našej činnosti. Ako badať už z nášho
názvu, zameriavame sa na rozvoj a podporu
ŠACHU, teda športu, ktorý hrá približne 9% celkovej
populácie v 160 krajinách sveta.
Šach nepozná žiadne obmedzenia čo sa týka
pohlavia, rasy, vierovyznania, zdravotného stavu

či veku hráčov. Šach v sebe zahŕňa prvky umenia,
vedy a športu, preukázateľne rozvíja logické
myslenie a cibrí pamäť.
Nakoniec, aj jeden z otcov americkej revolúcie
Benjamin Franklin považoval život za druh šachovej
partie „Šach nás učí nestrácať vieru a nádej
pri prevahe protivníka a nevzdávať sa nádeje
na víťazstvo ani pri najviac citeľných ranách, ktoré
môžeme dostať v honbe za úspechom.“
Šach je šport, v ktorom o výsledku rozhodujú
taktické, strategické a plánovacie schopnosti
hráčov a tiež ich pozornosť a vnímavosť.

Podujatie Živý šach začalo písať svoju históriu
v Humennom v sobotu 16. 9. 2017 na nádvorí
humenského zámku.

na život a na smrť ako v minulosti, aj dnes však
ponúka neopakovateľný zážitok pre každého diváka
– od tých najmenších až po seniorov.

Na obriu šachovnicu sa prvýkrát postavilo 32
dobrovoľníkov a profesionálnych šermiarov, aby
pred zrakmi divákov zviedli súboj, počas ktorého
sa stali doslova figúrkami v rukách šachistov,
strieborných medailistov z extraligy. Aj keď sa ich
súboj skončil nakoniec remízou večným šachom,
bolo sa na čo pozerať. Každý ich ťah bol prevedený
živou figúrou. Vyhadzovanie figúr sa dialo formou
pútavých šermiarskych súbojov, ktoré ohúrili všetky
vekové kategórie.

„Šachy sú šport, ktorý je zatvorený zväčša
v tichých miestnostiach a možno aj preto s ním
ľudia nemajú taký osobný kontakt. Povedali sme
si, že toto je skvelá príležitosť, kedy ľudia môžu
šachy vidieť a zažiť aj inak. Snaha o popularizáciu
tohto športu je v Humennom rôznorodá – či už
prostredníctvom šachovej kaviarne, organizovania
súťaží, turnajov pre školy a verejnosť. Je potešujúce,
že šachy sú športom, ktorý v Humennom doslova
žije“.

Živý šach nie je novinkou. Touto hrou si krátili
voľné chvíle panovníci už v 8. storočí. Moderná
podoba živého šachu síce neobsahuje súboje

JELKA
Školská 399/1, 925 23 Jelka
Zuzana Kuldová
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Základná organizácia DO Fénix Jelka pracuje od roku
2010 na základe motivácie Evky Pintérovej a Ľudky
Mórikovej, s ktorými sa už dávno poznáme a vedeli
o mojej činnosti s deťmi ešte z bratislavskej územnej
rady. Po zmene môjho profesijného pôsobiska do obce
Jelka prišiel nápad aj so založením základnej organizácie
DO Fénix na Základnej škole v Jelke. Naši členovia sú
prevažne vo veku od 6 do 15 rokov, aj keď máme aj
starších odchovancov, ktorí s nami stále spolupracujú.
Venujeme sa širokému spektru záujmovej činnosti
v 21 kolektívoch od športových, najmä kinball, vybíjaná,
florbal, stolný tenis, cez výtvarné, dramatické, ekologické
a ochranárske, až po spoločenský tanec – čím sme
aj trochu výnimoční, lebo v našom okolí takýto druh
záujmovej činnosti inak dostupný nie je. Zmysel našej
práce vidíme v super využitom voľnom čase, so super
kamarátmi a super zážitkami, zdôrazňujúc pravidelnosť
a systematickosť. Nakoľko je v našej ZO vyšší počet detí
zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, sú pre nás

formy neformálneho vzdelávania veľmi dôležité. Činnosť
spestrujeme výletmi, na ktorých majú deti možnosť
spoznať nových ľudí, získať nové vedomosti a zručnosti
– napríklad sme boli vyrábať ručne papier v Prietrži, svoje
fyzické zdatnosti sme si overovali na lanovej prekážkovej
dráhe na Čiernej vode, kuchárske umenie ukázali deti
na palacinkovom dni – pri pečení lahodných palaciniek.
Samozrejme, je pri všetkom veľa dobrej zábavy a zážitkov.
Pri organizovaní náročnejších podujatí potrebujeme
aj pomoc, ktorej sa nám dostáva od Obecného úradu
v Jelke, Domu kultúry v Jelke, Dobrovoľného hasičského
zboru v Jelke, Červeného kríža v Galante a mnohých
rodičov, ktorí sú radi, že ich deti zmysluplne trávia svoj
voľný čas. Vždy ochotní pomôcť sú aj všetci z ústredia
Fénixu – veľká vďaka! Nezabúdame, že decká chcú byť
aktívne, chcú ukázať čo vedia, chcú byť aj samostatné,
chcú súťažiť, chcú byť aj tvorivé a chcú sa aj veľa nového
naučiť. A v neposlednom rade pri každom podujatí
aj dobre reprezentovať DO Fénix.

Sme jednou z mála ZO, ktoré sa môžu popýšiť
záujmovou činnosťou, akou je spoločenský tanec.
Máme už aj tanečné páry, ktoré chodia na súťaže.
Záujmové útvary sa volajú Star dance a Let´s dance.
Pravidelne každý piatok je naším tréningovým dňom,
kedy sa učíme tance, kroky a choreografie a prepotíme
nejedno tričko. Tvoríme jednu veľkú tanečnícku rodinu
a tešíme sa na každé vystúpenie. Nereprezentujeme
tým len nás, ale aj našu ZO a dúfame, že prispievame
k dobrému menu celej DO FÉNIX.

Každoročne usporiadame jednu z najväčších akcií
fénixáckeho roka – tanečnú prehliadku, aby sme sa mohli
v plnej kráse predviesť verejnosti. Po generálke sme sa
stretli v podvečer v Kultúrnom dome v Jelke krásne
vyobliekaní a pripravení na vystúpenie. Predstavilo sa
43 tanečníkov v 6 skupinách – od najmenších až po
veľkých. Tancovali sa štandardné a latinsko-americké
tance, nálada bola výborná, atmosféra veľkolepá. Všetci
hostia a rodičia boli nadšení z výkonov tanečníkov.
Šťastné úsmevy a veľký potlesk boli pre nás všetkých
odmenou a povzbudením do ďalšej práce.

KLENOVÁ
Klenová 111, 067 72 Klenová
Emília Štofiková
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Naša organizácia ma pomerne krátku históriu,
nakoľko sme vznikli ešte len pred tromi rokmi.
Napriek tomu sme vďaka Fénixu už toho veľa zažili
a videli.
Kľúčovým momentom pre založenie našej
organizácie bolo stretnutie s Marekom Minčičom,
ktorý nás svojim rozprávaním tak namotivoval,
že sme museli ísť do toho.
Fénixáci z Klenovej sú stále na cestách.
Spoznávame blízke aj vzdialené regióny a mestá.
Dňa 26.05. 2017 sme sa rozhodli, že navštívime naše
hlavné mesto Bratislavu. Nakoľko sme z opačného
konca republiky, tak náš výlet za poznávaním
Bratislavy trval tri dni. Prvý deň sme navštívili NR SR.
Mali sme možnosť vidieť priestory, kde sa rozhoduje
o najdôležitejších otázkach každodenného života.
Po prehliadke NR SR sme navštívili aj Bratislavský
hrad.
Na druhý deň sme si naplánovali výlet do ZOO.
Aj napriek tomu, že už nie sme úplne malí, sa nám
v bratislavskej ZOO veľmi páčilo. Večer sme sa ešte
vybrali na potulky večernou Bratislavou, aby sme si
mohli pozrieť kultúrne a historické pamiatky nášho
hlavného mesta. Posledný deň sme ešte navštívili
pamiatky, ktoré sme nestihli počas uplynulých dní
a vydali sme sa na dlhú cestu domov.

Naša organizácia pracuje hlavne s deťmi od troch
do pätnástich rokov, ale máme medzi sebou aj
starších členov.
Venujeme sa hlavne spoznávaniu kultúry
a histórie Slovenska, turistike, športu. V súčasnosti
sme založili aj nový divadelný kolektív, ktorý je síce
zatiaľ len v začiatkoch, ale vyzerá to, že u nás máme
skutočne hviezdy.

KOŠICE
Branisková 9, 040 01 Košice
Janette Šalachová
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ZO Košice vznikla v roku 2011 a odvtedy
zrealizovala stovky podujatí. K najvýraznejším
činnostiam patrí organizácia kultúrno-poznávacích,
športových podujatí, charitatívnych projektov,
tvorivých dielní a projektov týkajúcich sa krásy.
V roku 2017 sme okrem tvorenia so šikovnými
rúčkami zorganizovali veľké športovo-zábavné
niekoľkodňové podujatie na Sninských rybníkoch
pod názvom „Nebo a zem Vihorlatu“. Naši fénixáci
pozorovali tmavé nebo pod vedením astronómov
priamo v astrofyzikálnom ústave SAV v Kolonickom

Sedle, preskúmali horniny Vihorlatu, vyliezli aj
na Sninský kameň. V múzeu v Zemplínskych
Hámroch objavili krásny minerál Vihorlatit
a oboznámili sa so životom našich babiek a dedkov
na dedine. Popri spoznávaní krásnej krajiny sme
sa bavili, opekali špekáčiky, spievali, súťažili
na športovej Fénixiáde a zahrali úžasné hry ako sú
Galaxia a Veľká hra, počas, ktorej objavili aj poklad.
Najdôležitejší moment však tkvie v tom, že každý si
našiel kamaráta, nikto z nás neostal sám a domov
sme sa vracali ako jedna veľká rodina.

K našim najmilším charitatívnym akciám patria
pravidelné zbierky pre Psí útulok v Haniske. Dvakrát
ročne si nájdeme čas na zbierky potravín a rôznych
potrieb a pomôcok pre psíkov. Samozrejme, že ich
aj venčíme, pohladkáme ich a aj si ich pritúlime.
Tento rok nás dokonca psíky odmenili a zúčastnili
sa nášho ďalšieho športového podujatia „Pohyb
a pobyt v prírode“. Psíky nám ukázali svoje kúsky,
ošetrovateľky predviedli ako sa správne o psíka
postarať, keď ideme na prechádzku do lesa
a naučili sme sa ošetriť psíkovi aj poranenú labku.
My na oplátku sme tentoraz odovzdali v rámci našej
zbierky štyri plné vrecia t.j. asi 120 kg plastových
vrchnáčikov, aby si za ne mohli kúpiť v útulku
potrebné veci.

klubu Rozlomity nás naučili správne klásť nohy
na skalné útvary a správne sa pridržiavať výčnelkov.
Lezecká stena preverila nielen našu zručnosť, ale aj
kondičku.

Počas tohto podujatia sme sa naučili aj podávať
prvú pomoc, pomáhala nám pani doktorka
MUDr. Gabriela Tischlerová. Horolezci z lezeckého

KOŠICE BARCA
Tešedíkova 3, 040 17 Košice
Helena Szepesiová

PODUJATIA - 16

11 jednodňové
4 vzdelávacie
1 iné

28
Naša ZO je trochu špecifická, pracujeme
s deťmi, ktoré sa nejakým spôsobom odlišujú,
ale nám to vôbec nevadí. V našom kolektíve je
veselo aj pri práci. Snažíme sa viesť deti k tomu,

Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa rozhodli vyčistiť
naše okolie od odpadkov. Za konkrétny cieľ sme si
vybrali chránený miestny park. Na začiatku podujatia
sa konal krátky príhovor s dôrazom na význam Dňa
Zeme. Spoločne sme sa potom presunuli do parku
a vyčistili ho od odpadkov. Akcia sa nám vydarila
a všetci sme mali skvelý pocit z dobre vykonanej
práce.
V rámci dňa holokaustu sme si spravili podujatie,
na ktorom sme si na začiatku prediskutovali, čo
každý vidí pod pojmom Holokaust. Na základe
diskusie sme si vysvetlili historické podrobnosti
a pozreli si zaujímavý film. K filmu mal každý
množstvo otázok, preto sa značná časť poobedia
vymedzila na samotnú diskusiu. Objasnili sme si
súvislosti témy holokaustu a témy ľudských práv
a prečo je aj v dnešných dňoch potrebné si vážiť
všetky národy rovnako.

aby si vážili prírodu. Zameriavame sa samozrejme
aj na kreatívne práce, na turistiku, na spoznávanie
našej krásnej krajiny.

KOŠICE DRUŽICOVÁ 5
Družicová 5, 040 12 Košice
Mária Chomová

PODUJATIA - 22

17 jednodňové
4 vzdelávacie
1 iné

100
Naša organizácia vznikla v roku 2013, ked´ som
sa odhodlala aplikovať do našej práce s deťmi aj
rôzne projekty, aktivity s kreatívnou tvorbou a iné.
Zamerali sme sa na environmentálnu výchovu,
ľudové tradície - ľudové pohybové hry so spevom,

na kreatívnu tvorbu - výtvarné a pracovné umenie,
na vychádzky do prírody s poznávaním života
zvierat, rastlín. Zároveň im vštepujeme lásku
k prírode, k ochrane prírody a k prehlbovaniu
priateľstiev a pod.

Deti sa oboznámili s EKO - prírodou
v netradičnom prostredí, kde navštívili Hobity (staré
domčeky) pokryté trávou a rastlinami - kvetmi.
Deti sa zúčastnili rôznych aktivít, celý čas sa
pohybovali vonku v záhrade, ktorá bola výnimočná

tým že všade kvitli krásne kvety. Pri jazierku sa
občerstvili, nachádzali sa tam aj drevené preliezky,
hojdačky, drevené klady. Na záver sa deti vyhrali
na preliezkách a šťastné a plné nezabudnuteľných
zážitkov sa vrátili domov.

KOŠICE POLIANSKA
Polianska 1, 040 01 Košice
Katarína Gamčíková

PODUJATIA - 2

1 jednodňové
1 iné

15
Sme nová organizácia, ktorá sa venuje najmä
zdravému životnému štýlu. Počas víkendov radi
cestujeme vlakom do Tatier alebo Slovenského raja,
kde sa potom lopotíme s výstupmi, ale vždy to stojí
za to. Pohybu sa venujeme aj po vyučovaní, učíme

sa správne držať telo a posilniť svaly aj srdiečko.
Okrem toho raz za čas organizujeme Zdravé
pečenie. Zisťujeme, aké dobroty sa dajú upiecť či
navariť v zdravších variantoch.

Zdravé pečenie je asi naša najobľúbenejšia
aktivita. Zvládli sme už upiecť napríklad perníčky,
hruškovojablkový koláčik, ale aj rôzne iné lákadlá,
ako sú donuty či pizza. Všetky recepty zvládnu

urobiť deti samy, učia sa ako sa používajú kuchynské
prístroje a tiež, že je dôležité po sebe kuchyňu
upratať a o upečené fajnoty sa podeliť.

KOŠICE SEVER
Študentská 1, 040 01 Košice
Katarína Pukanská

PODUJATIA - 35

5 viacdňové
12 jednodňové
6 informačné
4 vzdelávacie

5 pobytové
3 iné

37
Cieľ ZO Košice Sever predovšetkým:
Aktívne tráviť voľný čas – športovými aktivitami –
turistika, lezenie, cestovanie;
Viesť deti so zdravotným postihnutím k športovým aktivitám formou hry a zábavy.

V spolupráci s miestnou samosprávou organizujeme informačné kampane pre deti z mesta, aby sa
rozšírilo ich povedomie o športových možnostiach
v Košiciach (Veľtrh voľnočasových podujatí, Vyber si
svoj šport, detské lezecké tábory, Ulica nemá šancu, Hravenisko, Gurman fest).

AHOJ PRAHA!
V dňoch 6.-10.12.2017 sme sa zúčastnili kultúrnošportového podujatia v Prahe s cieľom spoznať túto
európsku metropolu, plnú kultúry, zábavy a športu.
Vo štvrtok, hneď po príchode a ubytovaní sme
vyrazili spoznávať uličky malebnej Prahy. Metrom
sme sa odviezli do mesta a obdivovali sme krásu
starého centra. V piatok sme sa zúčastnili Dňa
otvorených dverí v Agentúre na správu satelitov
GSA (European Global Navigation Satellite System
Agency) európskej vesmírnej agentúry ESA. V Prahe
sa nachádza európska centrála správy polohového
systému Galileo. Vypočuli sme si prednášku, aký
polohový sytém ESA vytvorila, ako fungujú satelity,
ako sa určuje poloha na Zemi – ktoré sme mohli
vidieť v trošku zmenšenej podobe. Pomocou
mobilných zariadení budeme systém využívať
nielen v doprave, ale aj na lokalizáciu záchranných
akcií – v horách, ale aj na mori. Mohli sme si vyskúšať
3D okuliare a vo virtuálnom zobrazení nás zachránil
vrtuľník v horách a na mori. Napokon sme vyhrali
milé darčeky.

V ďalších dňoch sme využili športoviská Prahy
na lezecké trénovanie a vo voľných chvíľach sme
objavovali krásne zákutia Prahy – Karlov most,
Václavské námestie, Malú stranu, Prašnú bránu
a ďalšie. Navštívili sme aj Múzeum čokolády.

KOŠICE ZÁPAD
Považská 16, 040 11 Košice
Jaroslava Kopčáková

PODUJATIA - 81

87
ZO Košice Západ vznikla v roku 2014. Jej
zakladatelia boli v minulosti sami dlhoročnými
nadšenými a aktívnymi členmi ZO v ich rodnom
meste - v Bardejove. Činnosť ZO Košice Západ je
pestrá, v minulosti sme sa snažili venovať naším

57 jednodňové
12 vzdelávacie
2 viacdňové
2 pobytové
2 medzinárodné

4 informačné
2 iné

najmenším - detičkám (a ich rodičom) a aktivitám
pre nich od úplného narodenia. Momentálne je
naša ZO najaktívnejšia v oblasti činnosti pre detičky
škôlkarského veku.

PO STOPÁCH VESELEJ VEVERIČKY- ŠPORTOVÝ DEŇ
Jeseň je krásna, plná farieb. Tento krásny čas
sme využili a spoločne strávili čas s rodičmi a deťmi,
dobrovoľníkmi z CZ ECAV Košice-Terasa v rámci
športového dňa na Hornom Bankove pod názvom
Po stopách veselej veveričky. Deti išli s rodičmi
po lesnom chodníčku a všímali si farebné stužky
a odkazy, ktoré im zanechala veverička a tak sa
dostali postupne k jednotlivým stanovištiam, kde
mohli plniť rôzne úlohy - napr. stavať hniezdo
pre veveričku, triafať loptičkami do plechoviek

s obrázkami nepriateľov veveričky, ochutnávať
maškrty... a nakoniec hľadať veveričku. Každému sa
podarilo nájsť veveričku a dôjsť na spoločnú lúku,
kde mohli vyrábať z listov veveričku alebo hríbiky
z gaštanu a modelovacej hmoty. Nechýbala ako
poďakovanie odmena pre všetky deti v podobe
drevenej veveričky, koláčik v tvare veveričky
a sladký oriešok, no a v neposlednom rade
obľúbená opekačka.

KOŠICKÁ BELÁ
Košická Belá 235, 044 65 Košická Belá
Katarína Danielová

PODUJATIA - 55

1 viacdňové
46 jednodňové
2 informačné
4 vzdelávacie

2 iné

78
Naša ZO Fénix vznikla 1. októbra 2009,
zakladateľkou je Katarína Danielová a 13 detí.
Informácie o tejto organizácii som získala z internetu,
kde ma zaujala rôznorodá činnosť a zameranie
organizácie. Napísala som e-mail a čakala čo bude

Naša prvá akcia vo Fénixe bola
návšteva hlavného mesta ČeskaPrahy, dodnes sa na túto aktivitu pri
stretnutiach so staršími členmi spomína. Dnes máme 78 členov od 8
až po 25 ročných, robíme vzdelávacie, zážitkové aj spoznávacie akcie,
zapájame sa do projektov Fénixu
a zúčastňujeme sa celoslovenských
stretnutí. Podarilo sa nám nadviazať
aj spoluprácu s OÚ, ÚSŽ a Tom Sivec, spoločné akcie sú atraktívne
a populárne v dedine.
Najviac sme pyšní na víťazstvo
v etapovej hre MOJA EURÓPA, ako
víťazi sme boli pozvaní do Bratislavy,
silný zážitok bolo vyhodnotenie súťaže na Bratislavskom hrade a návšteva televízneho štúdia Markíza.

nasledovať, po určitej dobe som dostala odpoveď
aj pozvanie na stretnutie v Trebišove. V Trebišove
sme boli príjemne a milo prekvapení prístupom
aj aktivitami, ktorými sme boli zamestnaní
na stretnutí.

KRÁĽOVÁ PRI SENCI
Školská 190, 900 50 Kráľová pri Senci
Darina Deáková

PODUJATIA - 24

243
DO FÉNIX Kráľová pri Senci vznikla v roku
1997. Venujeme sa pravidelnej činnosti rôzneho
zamerania a organizujeme rôzne podujatia. Medzi

V roku 2017 sme navštívili
divadelné predstavenie Polepetko.
Bolo určené pre našich najmenších
členov. Predstavenie o chlapčekovi,
ktorý všetko poplietol bolo milým
predstavením toho, ako veľa chýb
človek spraví, no i to ako je nutné
sa z nich poučiť. Skryté posolstvá
predstavenia hravo všetci pochopili
a podnietili ďalšiu diskusiu a mnoho
otázok.

11 jednodňové
9 vzdelávacie
1 viacdňové
2 pobytové
1 iné
naše naj patrí Deň detí, Detský letný tábor, Strašiáda
a Karneval. Časť našich aktivít venujeme turistickým
podujatiam, napr. Za krásami Slovenska.

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE
Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Jarmila Gaálová

PODUJATIA - 20

15 jednodňové
4 vzdelávacie
1 iné

82
Naša ZO bola založená na základe programu
1+1 na podnet predsedníčky ZO Košice Janette
Šalachovej. Základná organizácia pracuje na pôde
Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí.
Zloženie našich členov je špecifické tým, že
väčšinou pochádzajú z menej podnetného
prostredia v oblasti, kde financií v rodinách je

V roku 2017 sme v prvých dňoch
otvorenia Chodníka v korunách
stromov v Bachledovej doline
absolvovali turistickú vychádzku.
Autobus vyrazil v skorých ranných
hodinách. Pre mnohých členov ZO to
bola prvá príležitosť v živote uvidieť
naše veľhory. Počasie nám prialo
a výhľady boli tým malebnejšie,
čím viac sme stúpali v nadmorskej
výške. K chodníku sme vyšliapali
po vlastných a poviem vám, bol to
riadny strmák. Asi najväčším zážitkom
bola obrovská vyhliadková veža,
z ktorej sme pozorovali nielen vrcholy
Belianskych Tatier ale aj známe Tri
korunky v Pieninách. Domov sme
sa vracali unavení, ale s množstvom
nezabudnuteľných zážitkov.

nedostatok aj na každodenné živobytie. V rámci
Základnej organizácie Krásnohorské Podhradie
organizujeme podujatia, ktoré by bez finančných
príspevkov DO Fénix o.z. nebolo možné realizovať.
Pracujeme s deťmi pravidelne a snažíme sa o to, aby
spoznávali nielen blízke okolie, ale aj vzdialenejšie
krásy našej vlasti.

KRÁSNO NAD KYSUCOU
Mládežnícka 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou
Beata Šramková

PODUJATIA - 87

1 viacdňové
69 jednodňové
6 informačné
3 pobytové

7 vzdelávacie
1 iné

599
Základná organizácia Krásno nad Kysucou sa
zameriava na zmysluplné trávenie voľného času
detí a mládeže formou rôznych tvorivých dielní,
športových aktivít, súťaží, turistikou. Každoročne

Počas Andersenovej noci vo Fénixáckom klube
mali Fénixáci možnosť opäť stráviť noc vo svojej
klubovni. Deti sa radovali, súťažili, preverili si
svoje vedomosti a zručnosti v literárnom kvíze
hľadaním
rozprávkového
pokladu,
čítaním
rozprávok od Hansa Christiana Andersena a Pavla
Dobšinského. Na nočnej hre zažili dobrodružstvo
s lampášmi a baterkami. Podľa indícií našli mamuta
v kultúrnom dome. Navštívili miestnu knižnicu.
Privítali Kňažnú a rytierov v dobových kostýmoch
a takto sa preniesli do stredoveku. Na záver večera
besedovali so spisovateľkou a tá im na dobrú noc
prečítala rozprávku. Ráno sa po občerstvení, plní
dojmov, emócií, zážitkov a spomienok vrátili domov.
Starší fénixáci urobili zbierku nepotrebných
kníh, ktoré má každý doma, a tým doplnili knihy
v miestnej školskej knižnici. Podarilo sa im vyzbierať
150 kníh. Okrem rozšírenia knižnice žiaci využili túto
akciu na upratanie, roztriedenie a rekapituláciu
prečítaných a stratených kníh u seba doma.
Všetkým sa zbierka páčila.

organizuje pobytové podujatia, spoznáva krásy
Slovenska a aj históriu. Zameriava sa aj na zdravý
životný štýl a práva dieťaťa.

LEVOČA
ZŠ Francisciho 11, 054 01 Levoča
Zuzana Dovalová

PODUJATIA - 64

5 viacdňové
53 jednodňové
5 vzdelávacie
1 iné

216
Naša ZO začala svoju činnosť v roku 2016, keď
k nám prišla na pozvanie pani riaditeľky Evka
Pintérová. Oslovilo nás oduševnenie, s ktorým
rozprávala o činnosti a podujatiach, ktoré Detská
organizácia FÉNIX organizuje. Začali sme veľmi
jednoduchými podujatiami. Osvedčené aktivity

sme obohatili a doplnili pestrými obmenami. Našou
pýchou sú rôzne aktivity Venčeka, Sedmokrásky
a Zvončeka zaoberajúce sa folklórom – prezentovali
sme v ročenke 2016. Na podujatia sa snažíme
pozývať čo najviac našich kolektívov i širokú
verejnosť. Darí sa nám i v športových aktivitách.

Z našich úspešných akcií by som chcela
vyzdvihnúť naše športové aktivity, na ktorých sa
zúčastňuje najviac detí! Športové popoludnie,

hádzanárske turnaje, cyklotúry, futbalové zápasy...
to je len kúsok z našich podujatí. Veď posúďte.

LUČIVNÁ
Lučivná 756, 059 31 Lučivná
Stanislava Otčenášová

PODUJATIA - 43

2 viacdňové
36 jednodňové
4 vzdelávacie
1 iné

66
S Detskou organizáciou Fénix spolupracujeme
už niekoľko rokov. Naša základná organizácia má
vyše 60 členov. Máme za sebou bohatú históriu
podujatí.
Naším cieľom je naučiť deti zmysluplne tráviť
voľný čas, vzbudiť v nich záujem o svet a jeho

fungovanie. Zameriavame sa najmä na rozvoj
športových schopností, ale aj na rozvoj kultúrneho
cítenia. Vo všetkých aktivitách sledujeme
neformálne vzdelávací rozmer. Riadime sa princípmi
zážitkovej pedagogiky.

Z príležitosti Mesiaca úcty k starším sme navštívili
Domov seniorov v Lučivnej a bohatým kultúrnym
programom sme pozdravili starkých v tomto zariadení. Učíme tým deti vážiť si starých ľudí, prechovávať k nim úctu. Starkí sa z vystúpenia detí veľmi tešili. Deti im vlastnoručne zhotovili aj malé pozornosti
ako pamiatku na tento deň.

sme si krásnych snehuliačikov, ktorí sa teraz celé
zimné obdobie budú usmievať na nás zo všetkých
okien budovy.

V snahe dostať do povedomia detí prevenciu
drogových a iných závislostí sme pre nich zorganizovali podujatie, na ktorom sme poukázali na to,
ako drogy, alkohol, fajčenie a nesprávna životospráva ovplyvňujú naše zdravie. Deti si vlastnoručne
zostrojili organizmus zdravého a chorého človeka
a mali možnosť porovnať stav jednotlivých orgánov.
Prezreli si prezentáciu s danou tématikou a zasúťažili si vo vedomostnom teste.
S príchodom prvého snehu sme sa rozhodli aj
priestory našej školičky oživiť motívmi zimy. Keďže
naše detičky sú veľmi tvorivé a šikovné, zhotovili

NOVÁ DUBNICA
Komenského sady 55/17, 018 51 Nová Dubnica
Miroslav Zavacký

PODUJATIA - 64

1 viacdňové
49 jednodňové
4 informačné

1 pobytové
8 vzdelávacie
1 iné

309
Základná organizácia Detskej organizácie Fénix
v Novej Dubnici vznikla v januári 2009 z iniciatívy
podtatranského rodáka Miroslava Zavackého,
ktorý sa dlhoročne venuje práci s mládežou
v oblasti turistiky a spoznávania rozličných
regiónov Slovenska. Členmi našej organizácie sú
predovšetkým deti zo všetkých novodubnických
škôl, ale aj deti z blízkeho okolia. Členmi organizácie
sú však aj rodičia našich členov, ktorí pracujú ako
dobrovoľníci a vypomáhajú ako vedúci základných
kolektívov a pri organizovaní rôznych podujatí,
ktorých sa následne aj aktívne zúčastňujú.
Najväčší ohlas u našich členov majú letné
zážitkovo – relaxačné pobyty v prírode, pravidelné
podujatia Vysoké Tatry v zime a jeseni, zimný
výstup na Strážov a účasť na Dubnickej 30-tke
a Novodubnickej 25-ke, turistické výlety na Vápeč,
V roku 2017 sme zorganizovali letný ralexačno –
vzdelávací pobyt v prírode už 9-ty raz. Snažíme sa
ich organizovať vždy na inom mieste v Trenčianskom
kraji. Každoročne sa ich zúčastňuje priemerne
25 detí. Od roku 2011 nám prispieva na realizáciu
pobytov zo svojho rozpočtu aj Mesto Nová Dubnica.
Doterajšie podujatia sa konali:
2009 Horná Súča – Vlčí vrch
2010 Lysá pod Makytou – Chata Dešná
2011 Trenčianske Jastrabie – Patrovec
2012 Belušské Slatiny – Bonums
2013 Podskalie – Rekreačné zariadenie
2014 Podkylava – Ranč Kolumbia
2015 Podkylava – Ranč Kolumbia

Homôlku, Omšenskú babu, Vršatec, či Považský
Inovec. Návštevy Slovenského raja, Malej Fatry
či Prahy sa tiež tešia obľube našich členov.
Poldenné výlety do blízkeho okolia Novej Dubnice
nerozlučiteľne spojené s opekanými dobrotami sú
populárne pre našich najmenších. Svoj voľný čas
venujú deťom a mládeži naši dobrovoľníci, vedúci
základných kolektívov z radov pedagógov i rodičov.
V súčasnosti je
309 členov zaradených
do 22 základných kolektívov s rozličným
zameraním: najviac v 9 kolektívoch prevažuje
oblasť turistiky a športu, technike a vede sa venujú
v troch kolektívoch, v 2 kolektívoch prevažuje
literárno dramatická tvorba. V ostatných kolektívoch
je činnosť rôznorodá a pestrá, nakoľko okruh
záujmových činností nie je v organizácii ohraničená.
2016 Podkylava – Ranč Kolumbia
2017 Bolešov - Chata Giljanka

POLONINY
SNP 420/16, 067 61 Stakčín
Marek Minčič

PODUJATIA - 66

403
DO Fénix Poloniny je jednou z najvýchodnejšie ležiacich územných oblastí na Slovensku, ktorú tvorí členská základňa v počte vyše 400 členov. V tejto územnej
oblasti sa venuje jej predseda Mgr. Marek Minčič spolu
so svojimi zverencami hlavne turistike. Turistike nielen
po miestnych krásnych Poloninách, ale raz ročne zavíta
aj do Tatier či Slovenského raja. Ďalšou jeho záľubou je

3 viacdňové
28 jednodňové
3 informačné
7 pobytové
1 medzinárodné

20 vzdelávacie
4 iné

cyklistika, ku ktorej sa snaží priviesť aj množstvo mladých ľudí vo svojej organizácii. Vo svojom repertoári
má niečo aj pre menej zdatných, a to v podobe návštev krásnych slovenských či zahraničných miest ako
Bratislava, Košice, Rožňava, susedná Praha, Viedeň, či aj
vzdialenejšie Skopje, Ohrid, Belehrad a Solún. To všetko
môžete zažiť s DO Fénix Poloniny.

Praha - Máj je nielen mesiacom lásky ale aj mesiacom, kedy Do Fenix Poloniny kráčajú ulicami
tohto nádherného historického mesta. Táto akcia
patrí celkovo medzi najžiadanejšie výlety, aj keď
večer líhame unavení s nachodenými kilometrami
v nohách, no s dobrým pocitom, že sme prešli kus
histórie a že zajtra uvidíme opäť niečo nové.
Grécko: Tradičnou letnou priam šialenou akciou
je krásna dovolenka v podobe 15 dňového zájazdu
do horúceho Grécka. A prečo takmer šialenou?
Skúste sa pridať a zažijete tú úžasnú atmosféru
na piesočnatých plážach Iónskeho mora.
Osvienčim, Krakow, Wieliczka, Energylandia: Netreba zabúdať aj na ťažšie chvíle histórie ľudstva,
preto sa každoročne vraciame s našimi dorastencami do Osvienčimu, lebo aj to je súčasť histórie, ktorú
by mala dnešná mládež poznať. Nie je to však len
o akomsi smútku, preto počas tohto výletu navšte-

vujeme aj krásny Krakow a jeho pamiatky, úžasnú
Wieliczku hlboko pod zemou a taktiež sa zájdeme
vyšalieť do obrovského zábavného parku s množstvom atrakcií.

REVÚCA
ZŠ J.A. Komenského 1009/7, 050 01 Revúca
Zuzana Kovaľová

PODUJATIA - 2

1 jednodňové
1 iné

36
Základná organizácia Fénix v Revúcej vznikla pri
Základnej škole J. A. Komenského a zatiaľ má len 36
členov, ale veríme, že sa budeme zväčšovať. Keďže
sme noví, postupne sa zoznamujeme s aktivitami
Fénixu a veríme, že sa nám podarí úspešne sa
začleniť. Naša organizácia sa nachádza v peknom
prostredí medzi kopcami a horami, ale zároveň

aj v sociálne slabom prostredí. Naše aktivity sa
sústredia na športové podujatia, radi robíme
atletiku, rôzne športové maratóny a veľmi radi sa
zúčastňujeme hokejových zápasov. Spoločne radi
spoznávame krásy nášho regiónu a krásy našej
krajiny. ☺

Pre nás asi najvýznamnejšie podujatie bolo tesne
pred Vianocami 2017, kedy sme sa spoločne pobrali
navštíviť vianočný Poprad a samozrejme, nenechali
sme si ujsť hokejový zápas domáceho klubu
HK Poprad. Počas nášho výletu sme sa nadýchali
čerstvého tatranského vzduchu a správne sa naladili

na tú pravú vianočnú atmosféru. Počas hokejového
zápasu sme si užili kopec gólov, povedali sme si
niečo o „fair-play“ pravidlách a samozrejme, ako sa
máme správať počas športových podujatí. V závere
sme si užili „ďakovačku“ víťazného domáceho tímu.

ROŽŇAVA
Zlatá 2, 048 01 Rožňava
Etela Bučeková

PODUJATIA - 36

4 viacdňové
24 jednodňové
8 vzdelávacie

104
Detská organizácia Fénix pôsobí nadregionálne
na celom území Slovenska a nás teší, že od januára
2015 sme aj my, ZO Rožňava, ich súčasťou. Pôsobíme
pri ZŠ Zlatá 2 a preto sme v neustálom kontakte
s mládežou, ktorú sa snažíme zapájať do činnosti.
Akcie, ktoré uskutočňujeme sa zameriavajú

Jedno z viacdňových
podujatí bola aj návšteva
Bojníc. Zamerali sme sa
na to najkrajšie čo sme
v Bojniciach našli, teda
ZOO a návštevu zámku.
Využili sme najlacnejšiu
dopravu,
ktorá však
prekvapila kvalitou – vlak.
Zámok nás neprekvapil,
bol krásny, a v sprievode
štyroch rozprávok sme
sa cítili úžasne.

na činnosť, ktorá je zaujímavá pre našich členov. Ide
napríklad o návštevy rôznych kultúrnych podujatí,
turistiku organizovanú v okolí nášho pôsobiska.
Niekedy sa nám podarí zrealizovať aj akcie, ktoré sa
konajú aj mimo nášho kraja. V každom prípade sa
pokúšame zaujať čo najviac našich členov.

SLÁDKOVIČOVO
Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo
Pavol Macura

PODUJATIA - 37

8 vzdelávacie
16 jednodňové
7 viacdňové

1 informačné
2 pobytové
3 iné

255
Naša ZO vznikla v roku 1991 a patrí k zakladajúcim
členom našej Detskej organizácie Fénix. Počas
dlhej a bohatej činnosti sa nám darilo osloviť
stovky a stovky detí, ktoré mohli realizovať svoje
záujmy v desiatkach základných kolektívov.
Za najdôležitejšiu a jedinečnú úlohu považujeme
pravidelné
stretávanie
sa
našich
členov
v základných kolektívoch počas celého roka.

Počas uplynulého štvrťstoročia sme svoje úsilie
zamerali na prírodu a realizáciu vodáckych splavov
našich riek, lyžiarskych pobytov v Krkonošiach,
na Spiši i v Podhradí. Popri iných činnostiach
je u našich členov najväčší záujem o turistické
podujatia a pobyt v prírode, kde umožňujeme našim
členom napĺňať túžby po objavovaní, poznávaní,
po romantike táborových ohňov a život v kolektíve
svojich rovesníkov.

OTVORENIE TURISTICKEJ SEZÓNY 101 FKM
Týmto turistickým podujatím otvárame turistickú
sezónu v našich základných kolektívoch. Cieľom
podujatia je motivovať našich členov venovať sa
pešej turistike a pobytu v prírode počas celého roka.
K tomu má dopomôcť aj plnenie 101 FKM. Sme radi,
že na podujatí sa zúčastnilo 128 našich členov, ale
aj nečlenov spolu so svojimi vedúcimi.
Teší nás, že o podujatie tohoto typu je v našej
organizácii trvalý záujem. Aj naďalej budeme
vytvárať podmienky pre organizáciu podujatí
v oblasti pešej turistiky.

ZA KRÁSAMI JESENE
Na záver turistickej sezóny v našej ZO pre
našich členov (i nečlenov) organizujeme tradičný
pochod „Za krásami jesene“. Pochodom chceme
podnietiť efektívne trávenie voľného času v prírode,

na čerstvom vzduchu v spoločnosti svojich priateľov.
Na trase pochodu môžu pozorovať jesennú prírodu
a zlepšiť si svoju fyzickú kondíciu. Ani drobný dážď
deti neodradil od opekania, rozličných hier a aktivít.

SNINA
Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina
Jozef Talarovič

PODUJATIA - 45

13 jednodňové
10 informačné
1 pobytové
16 vzdelávacie

4 medzinárodné
1 iné

273
DO FÉNIX Snina sa aktívne venuje propagácii ľudových remesiel počas folklórnych slávností
v okolitých obciach regiónu Zemplína a v skanzene
v Humennom – ukážky tkania na krosnách, krosienkach, plstenie, spracovanie ovčej vlny na kolovrát-

V roku 2017 sa konal letný zážitkový kurz Na salaši.
Celé sa to odohrávalo na Sninských rybníkoch, kde
sa stretlo 20 účastníkov, ktorí mali chuť zažiť ako sa
žilo kedysi, aké to mali bačovia na salaši a ako si
nažívali s ovečkami. Keďže kedysi každý správny
bača mal pracovnú košeľu, aj oni si vyrobili jednu.
Večer sme si prerobili chatku na Bačovu Kolibu,
ktorá bola výstavkou našich zručností. V utorok ráno
sa deti učili ako si správne vyrezať drevenú lyžicu.
Okrem toho mali deti možnosť vyrobiť si srdiečka,
na ktoré mohli vypáliť venovanie. Streda sa niesla
vo význame tkania. Ráno k nám prišli babičky
z neďalekej dediny, aby nám ukázali ako sa tkalo
na krosnách a ako nádherne si pri tom spievali. Deti
dostali malé krosienka, na ktorých si začali vyrábať
vlastné koberčeky, uteráky či tašky. Štvrtok sa z nás
stali už praví pastieri oviec, keď sme si vyrezali
pastierske palice. V piatok nás čakal celodenný
výlet na farmu do Dlhého nad Cirochou. Taktiež
sme si prezreli drevené kostolíky v Kalnej Roztoke.
Blížil sa posledný deň a bolo to poznať. Do bačovho
denníka sme zapísali naše najlepšie zážitky, aby
sme na ne nezabudli. Večer sa konal v slávnostnom

ku, práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu, ukážky
kováčstva, drevorezby, výroby pastierskych píšťal,
holubičiek z dreva, výroba košíkov, maľovanie ikon
na sklo... Kulinárne tvorivé dielne a chovateľské dielne so zameraním na chov oviec (Projekt Interreg).

duchu. Každý dostal za úlohu odieť sa do pracovnej
košele, chopiť lyžicu, palicu, utkanú tašku cez plece
a zhromaždiť sa pri svetle sviečok. Slávnostne sme
im odovzdali certifikát o absolvovaní zážitkového
kurzu a zagratulovali, že to celé bravúrne zvládli.

SNINA - ŠTUDENTSKÁ
Študentská 1446/9, 069 01 Snina
Daniel Lupták

PODUJATIA - 33

26 jednodňové
1 informačné
1 pobytové
4 vzdelávacie

1 iné

216
Naša organizácia vznikla v roku 2017 a už má
viac ako dvesto členov od šesť do šesťdesiat rokov.
Počas roka sme zorganizovali niekoľko desiatok

Predĺžený víkend 1. 6. – 3. 6.
patril zdatným žiakom našej školy, členom turistického krúžku
a členom Detskej organizácie
Fénix. Žiaci strávili víkend v Nízkych Tatrách. Cieľom bolo dosiahnutie vrcholu vo výške 1946
m.n.m. – výstup na Kráľovú hoľu.
Letné búrkové počasie však prekazilo plány a v nadmorskej výške
1690 m., po vystúpení na Kráľovú skalu, sa plán trasy nedobrovoľne zmenil. Odmenou za tento
smelý výkon bola plavba loďkami
po Palcmanskej Maši a kŕmenie
pstruhov na pstruhovej farme. To
už počasie nesklamalo a slniečko
nás vyhrievalo počas celej plavby.

akcií napr. turistika, športové podujatia, vedomostné
súťaže a iné. V tomto roku máme v programe
podobné podujatia, ale aj výlet k moru do Albánska.

SOBRANCE
Komenského 12, 073 01 Sobrance
Jaroslava Surovcová

PODUJATIA - 19

14 jednodňové
4 vzdelávacie
1 iné

73
Fénix sa jednoducho rád hrá. Ked píšem HRA, tak
myslím doslova hra.
Slovo poď sa hrať, podme sa hrať sa skoro vytláča
z rodín a tiež medzi deťmi. Takže my sa radi proste
hráme. Nemusia to byť pompézne súťaživé podujatia
(hoci samozrejme rada pripravím aj také). Je veľkým
zadosťučinením, keď vidím, že deti sú veselé, hravé
a že ich hry, ktoré som sa hrávala ešte ja ako dieťa,
zaujali a obohatili detský svet aký má pravo prežiť
každé dieťa kým má ten dar byť bezstarostným

Pred sviatkami sme pripravovali s deťmi
z divadelného krúžku výrobky na Vianočnú
besiedku, ktorú chystáme pred Vianocami.
Do prípravy sa mohli zapojiť všetci. Zároveň sme
tak pripravovali aj scénky pre naše divadlo, ktoré
je síce v tomto roku zatiaľ v malých hraných
vystúpeniach. Všetko bolo veľmi zábavné, náučné
a hlavne každé dieťa sa mohlo realizovať. Počas
podujatia Hurá do divadla! si deti skúšali pozície
v divadle, zoznamovali sa s jednotlivými rolami
a úlohami hercov. Pripravovali sme dialógy, skúšali
scenáre a kostýmy, a čítali texty. Deťom sa to veľmi
páčilo a hrali sa na budúcich hercov.

dieťaťom. Poznáte tú hru na remeselníkov? Takže
našim remeslom je... ! Byť „dopravným policajtom,
učiteľom, športovcom na švihadle, kaderníčkou,
staviteľom pyramíd z lega“. Občas nás náš fantazíjny
svet zavedie do sveta princezien, drakov, či sa
skamarátime s PIPI DLHOU pančuchou. Dúfam,
že náš každodenný boj o zdravý vývoj našich detí
bude víťazný a deti budú vždy rady spomínať na náš
domovský FÉNIX v Sobranciach.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Nejedlého 2, 052 05 Spišská Nová Ves
Michaela Revajová

PODUJATIA - 47

3 viacdňové
33 jednodňové
2 pobytové
8 vzdelávacie

1 iné

69
Naša DO Fénix začala svoju činnosť v roku
2010 s 19 členmi pod vedením predsedníčky
Mgr. Michaely Revajovej v Mlynkoch. V súčasnosti
sme svoju pôsobnosť presunuli pod Spišskú Novu

V lete organizujeme EduFénix camp, kde si všetci
zdokonaľovali svoju angličtinu a plávanie. Nechýbali
tvorivé dielne, športová Fenixiáda, jazda na koni,
Minitalent Fénixu a návšteva jaskyne Domica.
V zime sme zorganizovali Zimný lyžiarsky camp,
kde sa, vďaka skúseným inštruktorom, začiatočníci stali lyžiarmi a lyžiari sa zdokonalili v lyžiarskych
zručnostiach. Nechýbalo ani korčuľovanie, klzákovanie, stolný tenis a diskotéka.
Každoročne sa snažíme pre deti vniesť niečo
nové, zaujímavé a atraktívne do Fénixu. V tomto
roku sme vďaka zakúpeným trampolínam
(s pomocou firmy EMRACO) pripravili vystúpenie
v rámci školy, boli sme pozvaní na slávnostné
otvorenie Majstrovstiev stredných škôl v basketbale,
na Frankovom memoriále a v Centre voľného
času pri príležitosti MDD. Trampolíny nám slúžia aj
na kondičnú prípravu a rozvíjanie koordinačných
schopností našich členov. Stretávame sa raz
týždenne na „podľa detí“ najlepšom Fénix jump-e.

Ves. Aktívne sa zapájame do rôznych projektov,
organizujeme rôzne športové, kultúrne, tvorivé
a turistické akcie pre deti.

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

PODUJATIA - 25

1 viacdňové
9 jednodňové
3 informačné
1 pobytové

9 vzdelávacie
2 iné

34
Naša organizácia v Starej Turej má členov
od žiakov prvého stupňa základnej školy
až po vysokoškolákov, a tomu prispôsobujeme
aj našu činnosť. Snažíme sa zaujať všetkých, preto
pripravujeme podujatia čo najvšestrannejšie.

Každý má priestor na sebarealizáciu, ale musí
to byť zaujímavé aj pre ostatných. Stretávame
sa v klubovni každú stredu, kde väčšinu týchto
nápadov aj realizujeme. Z toho potom vyplynú naše
výpravy za poznaním do okolia, ale aj ďalej do sveta.

V Starej Turej bol rok 2017 pre DO Fénix
jubilejný. Pred tridsiatimi rokmi sme začali v meste
s mládežníckou turistikou a s touto tradíciou
kontinuálne pokračujeme v našej činnosti dodnes.
Z tohto dôvodu sme pol roka prehrabávali všetky
archívy a hľadali všetko, čo sa hodí na výstavu.
Tú sme zorganizovali v Dome kultúry Javorina.
Výstavou sme zmapovali a verejnosti priblížili
celú históriu našej existencie. Najpríjemnejšie boli
návštevy bývalých členov a ich potomkov, ale aj ich
rodičov. Spomínali, ale hlavne sa divili, že to je už
toľko rokov, že to prežilo a úspešne žije dodnes.

na ulici, prechádzali sa nočným mestom a užívali
si krásne leto. Rok 2017 bol pre nás výnimočný
a nezabudnuteľný.

Ako odmenu za tak náročnú prácu sme sa rozhodli
letný tábor stráviť v zahraničí. Naša bývala členka
Zuzka už niekoľko rokov pracuje v Chorvátsku a toto
pozvanie sa odmietnuť nedalo. Zbalili sme bicykle,
rafty a celú táborovú výbavu na nákladiak, posadali
do áut a boli sme v Meduline na Istrii. More síce bolo
prioritou, ale neodolali sme ani spoznávaniu širšieho
okolia – na bicykloch, pešo aj autami. Hrali sme
sa na pirátov, po večeroch premietali letné kino

Náš predseda Peter Ištoňa bol ocenený vedením
DO Fénix ako Absolútny dobrovoľník roka 2017.

STUPAVA
Pri potoku 19, 900 31 Stupava
Mariana Gregorová

PODUJATIA - 8

6 jednodňové
1 informačné
1 iné

33
„Kam to ideš? Do Fénixu? To je čo?“, „Ty stále
chodíš niekam do prírody, môžem ísť niekedy
s tebou?“ Na tieto a takéto otázky som odpovedala
svojim priateľom a kolegom približne pred rokom.
Tak som začala vysvetľovať, čo je to Fénix a že
ja som tam už viac ako 20 rokov. Že jasné, môžu
ísť so mnou, ale či by chodili aj keby išlo ešte 20
detí... No a potom som vzala 4 deti z našej školy

Výnimočné
je
pre
nás
každé podujatie, ale prvenstvo
udeľujeme bicyklovému výletu
do lezeckého parku. Keď sme
unavení a s vyplazeným jazykom
dobicyklovali do cieľa, zrazu
únava akoby mihnutím čarovného
prútika opadla - karabínky, lezecké
úväzy, prilby majú zvláštne čaro.
Nasledovali minúty inštruktáže
(ten čas sa vtedy vliekol žalostne
pomaly) a konečne sme stúpali na
strom. V konfrontácii so stúpajúcou
výškou klesala trošku naša odvaha,
no túžba po dobrodružstve bola
silnejšia ako všetko ostatné.
Zvládli sme to všetci na jednotku
a do portfólia obľúbených činností
pribudol nový koníček.

na 9. celoslovenské stretnutie Fénixákov. Po návrate
bolo rozhodnuté: založíme si DO Fénix Stupava!
Čoskoro sa k nám pridali ďalší a ďalší. Skvelé
zážitky z našich dobrodružných turistických výprav
máme aj vďaka podpore zo strany rodičov, ktorí sú
vždy ochotní pomôcť. Okrem toho radi kreslíme,
tvoríme, hráme sa, spievame, tancujeme, súťažíme
a pri tom všetkom sa naučíme veľa nového.

TREBIŠOV
Komenského 32, 075 01 Trebišov
Miroslav Telepovský

PODUJATIA - 27

3 viacdňové
14 jednodňové
1 pobytové
8 vzdelávacie

1 iné

36
ZO Fénix Trebišov vznikla začiatkom školského
roku 2002/2003 na pôde štátneho gymnázia. Jej
prvými členmi sa stalo 24 študentov prímy. Založili
sme cykloturistický oddiel a začali organizovať
cykloturistické akcie v blízkosti mesta. Postupne
vznikol aj turistický oddiel. V súčasnosti máme tri
oddiely a 38 členov.
Pre členov organizujeme buď pešie vychádzky
alebo cyklovychádzky, ktoré nie sú fyzicky náročné
a zvládnu ich všetci bez väčších problémov.
V zimnom období organizujeme vianočný turnaj
v kolkoch a v elektronických šípkach. Od roku
2007 organizujeme cez letné prázdniny letné
cykloturistické alebo turistické tábory. Hľadáme vždy

nové a zaujímavé lokality, ktoré sú vhodné na turistiku
a cykloturistiku ale predovšetkým spĺňajú podmienky
príjemného a pekného prežitia niekoľkých dní
v krásnom prírodnom prostredí Slovenska. Kolesá
našich bicyklov takto prešli chodníky v okolí Vinného
jazera (2007), v Slovenskom raji (2008, 2011),
okolie Sninských rybníkov (2009, 2014), chodníky
v Pieninách a susednom Poľsku (2012), chodníky
v Štefanovej, Terchovej a Malej Fatre (2013). V roku
2015 sme absolvovali turistický tábor v Žiarskej
doline. V roku 2016 nás turistické nohy zaviedli
do krásneho prostredia Adrpašských, Teplických
a Broumovských skál v Čechách. Turistické chodníky
v Roháčoch sme prechodili v minulom roku.

V tomto roku máme naplánovanú krásnu prírodu
v okolí Ružomberka a Vlkolínca. Naším cieľom
je obhliadka podhorskej osady Vlkolínec, ktorá
je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry
zapísanou do Zoznamu Svetového dedičstva
UNESCO, výstup na vrchy ako Salatín, Veľký
Brankov či Veľký Choč. Po príjemnej turistike majú
možnosť členovia Fénixu zmerať si sily v športových
súťažiach na športovej fenixiáde a brannom preteku.
Večer si stále spríjemníme posedením a spevom pri
táboráku a spoločenskými hrami.

Snine sme došli na bicykloch (80 km). Naším cieľom
nie je len naháňať kilometre, ale predovšetkým
sa aj zabávať. Počas táborov organizujeme rôzne
preteky, súťaže, táboráky, večerné zábavy, nočné
hľadanie pokladov a pod.

V priebehu roka sa so staršími členmi odvážime aj
na dlhšie cyklovychádzky. Takto sme už niekoľkokrát
prešli trasu Trebišov – Hejce a späť (140 km) alebo
Trebišov – Morské oko a späť (130 km). Do tábora pri

TRNOVEC NAD VÁHOM
Školská 302, 925 71 Trnovec nad Váhom
Eva Klincková
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Naša základňa vznikla v roku 2010. Cieľom
DO Fénix Trnovec nad Váhom je, aby sa deti
neformálnym spôsobom vzdelávali a zmysluplne
trávili svoj voľný čas. Naše podujatia sú viac
Terra Permonia, Kalvária - Banská Štiavnica
...Banskú Štiavnicu sme navštívili 21.10.2017,
zastavili sme sa v tvorivej dielni Terra Permonia,
kde sa deti učia hravou formou pracovať s rôznymi
technickými zariadeniami a vystúpili sme
na Banskoštiavnickú Kalváriu.
Po stopách II. svetovej vojny
...prvú májovú sobotu (06.05.2017) sme sa vybrali
do neďalekej Bratislavy. Navštívili sme Bunker BS 8
Petržalka Kopčany a bratislavský pamätník padlých
sovietskych vojakov Slavín, ktorý je vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku.
Zbierka šatstva a hračiek
... záver roka vždy patrí dobrovoľníckej akcii, ktorá
mala tento rok už 9. ročník. Vyzbieralo sa veľké
množstvo šatstva a hračiek, zozbierané šatstvo sme
odovzdali 12.12.2017 v Zariadení sociálnych služieb
„KREATÍV“ v Klasove. Naša zbierka má v našej obci
veľmi dobrý ohlas a sme veľmi radi, že ľudia aj
v tomto čase myslia na druhých, čo v dnešnej dobe
veľa znamená.

turistického charakteru a snažíme sa deťom ukázať
naše nádherné Slovensko, ale máme aj podujatia,
ktoré pravidelne organizujeme.

VAŽEC
Školská 339, 032 61 Važec
Eva Fedorová
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ZO Važec vznikla v roku 2013 pri Základnej
škole s materskou školou Važec. S Detskou
organizáciou Fénix nás zoznámili a v najlepšom
svetle propagovali v ZŠ v Lučivnej, kde Fénix už
dlhodobo pôsobil. Prvou predsedníčkou ZO Važec
bola Mgr. Viera Jakúbeková, od roku 2017 je
predsedníčka Mgr. Eva Fedorová. Členstvo v našej

organizácii sa pohybuje v rozpätí 170 – 200 členov.
Spolu máme 12 kolektívov. Naši najmladší členovia
sú predškolského veku a najstarší sú pätnásťroční.
Zameriavame sa na kreatívne výtvarné tvorenie,
športovanie, digitálne technológie a v neposlednom
rade na environmentalistiku v našej krásnej okolitej
prírode pod Kriváňom.

DEŇ MATIEK
Pekné verše, detské piesne, hru na gitare, malé
divadielko a veľké ĎAKUJEM. To všetko mali možnosť
si vypočuť mamičky, ktoré prijali pozvanie na tvorivé
dielne organizované v našej základnej organizácii
v utorok 15. mája pri príležitosti Dňa matiek. Deti
pod vedením svojich vedúcich pripravili pre svoje
mamičky krátky program, na ktorý nadväzovali
tvorivé dielne. Deti, mamy i ďalší rodinní príslušníci
mali príležitosť spoločne si vyzdobiť farbami na textil
vlastnú tašku. Pod ich šikovnými rukami vznikli veľmi
pekné výrobky s jedinečnými vzormi. Ďakujeme
všetkým zúčastneným mamičkám, že si našli popri
každodenných povinnostiach chvíľku čas, že sa
nebáli vymeniť varechy za štetce a mohli sme tak
spoločne stráviť veľmi príjemný utorkový podvečer.

ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ
V jeden krásny jesenný deň sme si s deťmi
z nášho oddielu naplánovali spoločný športový
deň. Na multifunkčnom ihrisku sme deťom pripravili
dopravnú križovatku s prechodom pre chodcov,
dopravnými značkami aj semafórmi. Mali pripravené

aj dopravné prostriedky - kolobežky, odrážadlá,
bicykle. Spoločne sme si porozprávali o pravidlách,
rozdelili sme sa do skupín a začali sme sa hrať hru.
Cítili sme sa ako naozajstní šoféri na ceste. Museli
sme dodržiavať aj pokyny pre chodcov a semafór,
aby nedošlo k havárii. Skupiny sa striedali. Po prvej
aktivite sme mali pripravenú ešte jednu. a to
prekážkovú dráhu zloženú z rôznych prekážok,
ktoré deti prekonávali. Na záver sme si spoločne
zaspievali pieseň „Na dopravného strážnika“ a plní
dojmov sme sa rozišli domov.

VRANOV NAD TOPĽOU
Gymnázium Dr. C. Daxnera 88/3, 093 01 Vranov nad Topľou

Viera Voľanská Huntejová
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KMD - Fénix pracuje na Gymnáziu Cyrila Daxnera
pod vedením Mgr. V. Voľanskej. Hlavnou náplňou
našej organizácie je dobrovoľníctvo. Aktívne

spolupracujeme s KC - Európa v Čemernom pre
rómske deti. Snažíme sa spájať majoritu s minoritou.

Medzi naše aktivity patria napríklad Mikuláš v nemocnici vo Vranove nad Topľou, Mikuláš pre deti
s onkologickým ochorením, posedenie so senior-

mi, každoročné organizovanie študentského plesu.
Tento rok sme sa zapojili a boli sme spoluorganizátormi akcie „Poupratujme Vranov“.

ZÁVOD
Závod 908, 908 72 Závod
Jana Jediná

PODUJATIA - 15

1 viacdňové
8 jednodňové
1 pobytové
4 vzdelávacie

1 iné

36
Základná organizácia FÉNIX Závod má
už dlhoročnú tradíciu svojej činnosti. Činnosť
organizácie sa zameriava na zmysluplné využitie
voľného času:

V roku 2017 sme uskutočnili
niekoľko turistických výletov –
do okolia obce a pravidelne sa
zúčastňujeme turistických pochodov
v Studienke či Lakšárskej Novej Vsi.
Navštívili sme kino v Bratislave – deti
sa učili cestovať verejnou dopravou,
správať sa v kine a popritom sme
navštívili nejakú výstavu alebo
múzeum – naposledy Dopravné
múzeum v Bratislave. Navštívili
sme ZOO Lešná v Zlíne, uskutočnili
sme stanovačku na Duchonke
pri Topoľčanoch a na jeseň sme
navštívili Kutnú Horu a okolie. Tieto
aktivity vedú k tomu, aby deti:
•p
 oznali rôzne časti Slovenska
a Česka
• naučili sa spolu vychádzať
• naučili sa samostatnosti
• naučili sa správať vo svete.

• turistické výlety,
• hry v prírode,
• kultúrne aktivity – kino, výstavy, múzeá,
•p
 oznávanie rôznych častí Slovenska a okolitých
štátov.

ZEMPLÍNSKA TEPLICA
Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica
Miroslava Stropkaiová
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Ahoj Fénixáci!
ZO v Zemplínskej Teplici oslávila minulý rok
25. výročie svojho založenia. Za vznik Fénixu v našej
obci vďačíme Pavlovi Romanovi, ktorý ju roky
obetavo viedol. Fénix sa stal súčasťou našich životov.
Stretávame sa na tvorivých dielňach, premietame si,

športujeme i spolu s rodičmi, opekáme. Sme jedna
veľká rodina. Vďaka Fénixu môžeme byť spolu aj vo
voľných chvíľach, naučíme sa veľa užitočných vecí,
dozvieme sa kopec zaujímavostí. Radi spoznávame
nových kamarátov z iných ZO. Vo Fénixe nám je
proste fajn.

ZIMA, ZIMIČKA
Zima, zimička je pre nás vzácna. Do našich
zemplínskych polôh sneh zavíta len málokedy. Keď
však konečne nasneží, radi to využijeme. Večer pri
teplom čaji spomíname na krásne vyvaľovanie sa
v snehu. No a keď nenasneží, zachráni to Zimný
štadión v Trebišove. Korčuľujeme často a radi. Nie
sme síce žiadni profesionáli a pár modrín si vždy
domov prinesieme, ale úsmev na tvári nám nikdy
nechýba. Korčule sú naše!

Touto cestou by sa FÉNIXÁCKA RODINA chcela poďakovať vedeniu
Základnej školy v Zemplínskej Teplici za skvelú podporu a pomoc pri
organizovaní našej činnosti.
Zároveň tiež ďakujeme pani starostke Mgr. Jozefíne Uhaľovej
a obecnému zastupiteľstvu za tvorivú vzájomnú spoluprácu.

Obec Zemplínska
Teplica

Základná škola
Zemplínska Teplica

ŽILINA - VLČINCE
B. S. Timravy 950, 010 08 Žilina
Beáta Rychlá
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Naša ZO vznikla prirodzene ako pokračovanie
pôvodnej ZO Žilina, ktorú viedla zakladateľka
celoslovenskej organizácie a dlhoročná vedúca
Božka Balážová. Keďže mala na chrbte viac krížikov,
sily jej už nestačili na pokračovanie a tak vznikla cca
pred 15 rokmi nová ZO s novým vedením. Od toho

Medzi naše tradičné akcie, ktoré
organizujeme patrí každoročne Deň
detí, ktorý sa uskutočňuje v ZŠ Snežnica,
odkiaľ máme najviac členov. V rámci
tejto akcie pripravujeme pre deti koncert
Deti deťom a následne rôzne súťaže
a hry, pri ktorých sa všetci dobre zabavia.
Každý rok organizujeme aj turistické
podujatia - trojdňový pobyt Víkend
na Kysuciach, kde spoznávame región
horných Kysúc, chodíme na túry po okolí
a prežívame rôzne dobrodružstvá.
Pravidelne navštevujeme i Vysoké
Tatry, či Malú Fatru.
Z kreatívnych činností sa učíme rôzne výtvarné
techniky ako maľovanie na sklo, na textil, na hodváb,
háčkujeme, štrikujeme a vyrábame rôzne zaujímavé
výrobky.

času až podnes je predsedníčkou ZO Mgr. Beáta
Rychlá. Máme okolo 50 členov vo veku 10-26
rokov, združujeme deti zo Žiliny a okolia a snažíme
sa zmysluplne vypĺňať ich voľný čas.
Našou náplňou činnosti je poznávanie krás okolia
a taktiež Slovenska, ale aj tvorivá činnosť.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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