
Výročná správa 2010
Detská organizácia Fénix





Príhovor 
predsedu

Keď si prezerám fotografie a vnáram sa do ruko-
lapných spomienok, cítim sa ako v rozprávke. Tá 
rozprávka sa začína:

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za 
siedmimi dolami bol jeden zámok, ktorý mal 27 
nádvorí, 290 izieb a v nich bývalo 4712 usilovných 
mravčekov, ktoré stále niečo robili, organizovali, 
hrali sa aj učili a nepoznali slovo nuda. 

Skúste sa aj vy pozrieť do zámku plného nápadov 
a určite mi dáte za pravdu, že celý rok 2010 v det-
skej organizácii Fénix skutočne stál za to. 

Prelistujte si našu výročnú správu a uvidíte v nej 
prácu tých, čo venovali svoj voľný čas deťom, 
ktorí sa aj napriek všetkým ťažkostiam nenechali 
odradiť a zostali „večnými deťmi“.
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Charakteristika
organizácie Fénix v číslach

čle
no

via

ak
ti
vit

y

FÉNIX je 
samostatná, 
dobrovoľná or-
ganizácia detí, mlá-
deže a dospelých, v ktorej môžu 
členovia uspokojovať svoje záľuby 
a potreby, zdokonaľovať svoje vedo-
mosti, získavať nové zručnosti, nájsť 
priateľstvo a úctu kamarátov, 
môžu sa spoľahnúť na pomoc 
a pomáhať iným.
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Vzdelávacích podujatí 
pre vedúcich základných kolektívov
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Základné
kolektívy

Územné organizácie

Členovia organizácie sa združujú podľa vlastných záujmov, ktorým sa 
venujú v rámci pravidelných stretnutí pod vedením vedúceho – 

dobrovoľného pracovníka s deťmi a s mládežou.

Základné kolektívy tvoria Územné organizácie

•	 Sú organizačnými podjednotkami s určitou mierou autonómie 

•	 pracujú na regionálnej úrovni priamo s deťmi

•	 koordinujú činnosť základných kolektívov združenia, spadajúcich do ich územnej pôsobnosti, 

•	 usporadúvajú voľnočasové a vzdelávacie podujatia pre svojich členov

•	 vysielajú účastníkov a dobrovoľníkov na celoslovenské podujatia

•	 spoločne so Slovenskou správnou radou sa podieľajú na ich organizácii.

družiny / kluby / oddiely
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Územné organizácie a ich predsedovia
Banská Bystrica Sitnianska 7, 974 01 Banská Bystrica Huntošová Alena

Bardejov Tačevská 24, 058 01 Bardejov Stachura Milan

Bidovce Kecerovce 137, 044 47 Kecerovce Lechman Pavol

Bratislava – Pankúchova Rovniankova 15, 851 02 Bratislava Kolárik Martin

Dubnica nad Váhom Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková

Bratislava V. Ondrejovova 28, 821 03 Bratislava Droppová Marta

Dobšiná SNP 492, 049 25 Dobšiná Gömöriová Anna

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

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

Hrabušice Hrabušice 129, 053 15 Hrabušice Barabásová Mária

Košická Belá Košická Belá 295, 044 65 Košická Belá Danielová Katarína

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

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

Košice Braniskova 9,040 01 Košice Janette Šalachová

Lučivná Štefánikova 559/32, 059 38 Štrba Ceklárová Andrea

Mlynky Hámor 27/38, 053 75 Hnilec (od 27.11.2009) Revajová Michaela

Nová Baňa Cintorínska 55, 968 01 Nová Baňa Rusňáková Zuzana

Prešov Dargovská 1, 080 01 Prešov Galuščák Bohdan

Senica Kaplínska 1099, 905 01 Senica Cigánková Zdenka

Sládkovičovo Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo Macura Pavol

Snina Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina Talarovič Jozef

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

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

Trebišov Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov Telepovský Miroslav

Závod Závod 244, 908 72 Závod Jediná Janka

Zemplínska Teplica Komenského 71, 075 01 Trebišov Roman Pavel

Zvolen Jabloňová 16, 960 01 Zvolen Ptačovská Iveta

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

Trnovec nad Váhom Okružná 925, 925 71 Trnovec nad Váhom Klincková Eva
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Architektonika 
Detskej organizácie 

Fénix
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Správne centrum

Pravidelná a systematická práca 
s deťmi a mládežou

Chod organizácie v roku 2010 zo Správneho centra zabezpečovali:

•	 Pravidelné stretnutia základných kolektívov

•	 Pravidelné plánované podujatia základných kolektívov

•	 101 fénixáckych kilometrov

•	 333 fénixáckych cyklokilometrov 

•	 Od Dukly po Devín

•	 Športová Fénixiáda

•	 Tvorivé dielne 

•	 Detské tábory 

Administratívne ústredie organizácie Správne centrum, zamestnáva tím platených pracovníkov pod vedením 
predsedu, ktorý je stálym rezidentom SC.

•	 Eva Pintérová (predsedníčka DO Fénix)

•	 Ľudmila Móriková (ekonómka, hospodárka)

•	 Adriana Nagyová (office manažérka do 30. 6. 2010)

•	 Katarína Hornišová (office manažérka od 1. 7. do 30. 9. 2010)

•	 Milan Lukáč (office manažér od 1. 10. 2101)

•	 Katarína Obuchová (projektová manažérka)

•	 Martin Talarovič (správa webovej stránky, grafik)

•	 Viera Dobiášová (šéfredaktorka časopisu Let s Fénixom)

•	 Ladislav Pavlačka (správa počítačovej siete)
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Kampane

Regionálne stretnutie

2. Celoslovenské stretnutie

Pokračovali sme v tradícii organizovania regionálnych 
stretnutí. Celkovo sa uskutočnili 4 regionálne stretnutia

w
w

w
.do-fenix.sk

STRETNUTI
awww.do-fenix

.s
k

RE

GION LNE

wwww www .ww do-fenix
.s

k

Remata

 

pri Handlovej

Štyri dni strávilo vyše 100 detí z celého Sloven-
ska na 2. celoslovenskom stretnutí fénixákov na 
Remate pri Handlovej. Záštitu nad podujatím 
prevzal primátor mesta Handlová, Ing. Rudolf 
Podoba. Účastníkov privítal v obradnej miest-
nosti MsÚ. Bola to prehliadka činnosti a spolu-
patričnosti DO Fénix 

•	 Neužívaj – užívaj si slobodu! (protidrogová kampaň)

•	 Radšej potrební, ako spotrební! (Ekologicky zameraná kampaň)

•	 Poď von! (Športové aktivity)

•	 Veď pomáhať sa má! (Pomoc a solidarita)

•	 Detské práva!

•	 Poď medzi nás! (propagácia OZ)
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Rematapri Handlovej
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Vzdelávanie dobrovolníkov

Mládežnícka výmena

•	 „Úspešne	pri	práci	s detským	kolektívom“ (vzdelávanie akreditované MŠ SR) pozostáva zo 4 základných 

modulov: Mladý vedúci, Mládežnícky vedúci, Vedúci zotavovacích podujatí, Hlavný vedúci tábora. 

•	 „Len	tak“ – mladí ľudia sú informovaní o dobrovoľníctve, ako sa stať dobrovoľníkom, čo to znamená, 

•	 „Chceš?	Môžeš!“	– základný vzdelávací kurz pre dobrovoľníkov, ktorí prejavujú záujem pracovať ako vedúci 

a animátori v táboroch a ako facilitátori rozličných akcií. V tomto roku sa uskutočnil na Krahuliach. Podujatie 

môžeme charakterizovať ako zážitkovo-vzdelávacie.

•	 	„Veľká	výmena	skúseností	mladých	dobrovoľníkov“ – interaktívne, voľne moderované stretnutie dob-

rovoľníkov sa uskutočnilo v priebehu roka 3 razy a zúčastnilo sa ho 125 záujemcov. Veľká výmena skúseností 

poskytla príležitosť pre rovesnícke učenie a tvorbu mládežníckych iniciatív.

V tomto roku sa uskutočnila na Kaskádach pri Galante pod názvom 
GOOD WILL. Účastníci sa učili, ako pracovať s deťmi, ktoré sú iné.

Názov symbolizuje dobrú vôľu, ktorú by mal mať každý pracovník 
s mládežou (či už dobrovoľník alebo zamestnanec) a „Dobrý Will“ je aj 
akýmsi symbolom pre zanieteného a nadšeného pracovníka s deťmi 
a s mládežou.

Cieľom	projektu	bolo:	

•	 vzdelávanie	dobrovoľníkov	pracujúcich	s deťmi	a s mládežou	

•	 vytvorenie	priestoru	na	výmenu	skúseností

•	 stabilizácia	spolupráce	zúčastnených	organizácií,		
ale	aj	medzi	jednotlivcami

•	 aktívna	participácia	účastníkov	školenia



11

Medzinárodný 
tábor

•	 Medzinárodný tábor 

•	 40 účastníkov z DO Fénix

•	 Organizátor :  

IFM-SEI, rakúska organizácia Kinderfreunde a česká organizácia Pionýr 

•	 Približne 800 účastníkov 

•	 myšlienka solidarity a etiky 

•	 ako dosiahnuť vo svete nejaké zmeny

•	 možnosť získať nových kamarátov

•	 Uskutočnil sa aj tzv. medzinárodný trh, kde jednotlivé organizácie mohli 

prezentovať svoje krajiny a kultúry.

I

Celý	projekt	vychádzal	z 5	hlavných	tém:
DETSKÉ PRÁVA

SEXUALITA A RODOVÉ ROLE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KLIMATICKÉ ZMENY

SVETOVÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM

PREDSUDKY A STEREOTYPY
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12

Veď pomáhať sa má
Pomôžme	Shide	a Kate
Náplňou bolo:

•	 zorganizovanie pochodu za Shidu a Kate so symbolickým účastníckym poplatkom

•	 zorganizovanie Športovej fénixiády pre Shidu a Kate so symbolickým účastníckym 
poplatkom

•	 zorganizovanie podujatia, napr. predaj vlastnoručne napečených koláčikov 
v priestoroch školy, z ktorého výťažok šiel prostredníctvom DO Fénix Shide.

•	 informovanie dospelých, požiadanie o ich pomoc, hľadanie adopitívnej rodiny pre 
malú Kate, aby si  mohla obliecť školskú uniformu 

•	 napísanie pozdravov pre Shidu a Kate k fotografiám zo zbierok zorganizovaných 
pre ne a pod. 

Balík	pre	priateľa
•	 Detská organizácia Fénix vyhlásila nefinančnú zbierku na pomoc obetiam povodní 

s názvom Balík pre priateľa. Na schôdzkach ZK deti spolu popremýšľali, čo všetko by ľuďom v zaplavených 
obciach pomohlo zmierniť či prežiť následky ničivých povodní. Možno je to oblečenie, ktoré už nenosíte. 
Alebo hrnce, ktoré už nepoužívate. Či hračky, s ktorými sa deti už nehrajú. Pribaliť mohli balíčky ryže či ces-
tovín. Užitočnými boli aj rôzne hygienické potreby (napr. toaletný papier, šampón, mydlo). 

•	 Z týchto vyzbieraných vecí vytvorili Balíček pre priateľa, pripojili k nemu napísaných zopár povzbudivých 
slov a zasielali balíky do Markoviec, ktoré patrili medzi obce postihnuté povodňami najviac. 

Deti	deťom
•	 V spolupráci s organizáciou Gyermekbarát v Maďarsku sme 

pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómske deti 
v mestečku SOS v Békešskej župe zorganizovali na národnostne zmiešanom území zbierku hračiek, kníh 
a školských pomôcok, ktoré odovzdali deti v dedine Doboz svojim rovesníkom. Zbierka pokračovala pria-
mo v škole v Doboze a odtiaľ ju deti odniesli do obce Battonya, kde je veľká koncentrácia detí zo sociálne 
zanedbaného prostredia. Táto zbierka bola organizovaná v spolupráci so ZŠ v Horných Salibách a so ZŠ 
v Doboze. U detí mala veľký úspech.

DETI  
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72-hodinový dobrovoľnícky maratón organizovaný 
Radou mládeže Slovenska.

Zapojených	14	ÚSpR	DO	Fénix	so	svojimi	kolektívmi	

V rámci tohoto projektu sme: 
•	 zorganizovali návštevy domovov dôchodcov 

•	 zhotovovali sme vtáčie búdky

•	 pripravili ekologické aktivity

Za najúspešnejší považujeme projekt ÚSpR Stará Turá: 
čistenie lesného chodníka v rámci regionálneho stretnutia 
ľudí zo Starej Turej, Krásna nad Kysucou, Novej Dubni-
ce a Sládkovičova pod odborným dohľadom správcu 
mestských lesov – Lesotour a ÚSpR Dubnica nad Váhom.

Členovia DO Fénix Dubnica nad Váhom v rámci projek-
tu zrealizovali aktivitu „Maľovaná škola“. Po rekonštrukcii 
školy zostali v átriách nepekné potrubia od vzducho-
techniky, rovnako aj plochy v priestoroch materskej 
školy. V rámci projektu „72 hodín bez kompromisu“ si deti 
s vedúcimi zvolili veselé jednoduché motívy a tie nama-
ľovali na tieto plochy, aby základná aj materská škola boli 
veselšie a deti sa v nich cítili lepšie. Projekt tak prispel 
k skultúrneniu prostredia, v ktorom deti trávia tretinu 
svojho času počas dňa.

72 hodín 
bez kompromisu
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Finančná správa
PRÍJMY

SPOLU 343 455 €

Dotácia z MŠVVaV
133 708 €

Dotácia z iných 
štátnych orgánov, fondov
69 386 €

Členské príspevky 
4 585 €

Príspevky od fyzických osôb 
(účastnícke poplatky)
111 854 €

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 
23 046 €

Dary – Nadácia 
Tatra banky 
350 €

Ostatné príjmy
504 €

Úroky
22 €

Európsky fond regionálneho rozvoja 
– program cezhraničnej spolupráce
57 956 €

IUVENTA 
– Mládež v akcii
10 340 €

Iné dotácie
1 090 €
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Významné projekty v roku 2010
•	 ECHOSTAR 
•	 Krídla
•	 Fit s Félixom
•	 Otvorme dvere detským právam  

(ÚSpR Zemplínska Teplica)
•	 Zelený karpatský región

SPOLU 323 471 €  (hradené z dotácie 133 708 €)

VÝDAVKY

Mzdy
999,80 €

Mzdy (hradené z dotácie)
16 350,50 €

Poistné a príspevky (hradené z dotácie)
5 163,74 €

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru
(hradené z dotácie)
3 300 €

Tovary a ostatné služby
188 763,21 €

Tovary a ostatné služby (hradené z dotácie)
55 893,76 €

Bežné transfery (hradené z dotácie)
53 000 €
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Detská organizácia Fénix ďakuje 
za aktívnu pomoc a spoluprácu 

v roku 2010

Ministerstvu školstva SR

Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže

Národnej agentúre Mládež v akcii

Rade mládeže Slovenska

Nadácii Intenda

T-Mobile – Nadácii Pontis

Topgal, a. s.

zahraničným partnerom

Slovenskej humanitnej rade

Slovenskej hipoterapeutickej asociácii

darcom 2% z dane

Mestskému úradu v Handlovej 

mestským a obecným úradom





Výročná	správa	2010
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