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ZÁHORÁCKY FÉNIX je občianske združenie detí, mládeže a dospelých, ktoré vzniklo  

6. septembra 2006. V roku 2020 sme mali 2 715 členov. 

 

Naša organizácia pôsobí primárne v oblasti Záhoria a širšieho okolia. Centrum 

„Záhorie“ so sídlom vo VTSÚ Záhorie (Vojenskom technickom a skúšobnom ústave 

Záhorie). Pracujeme s deťmi a mládežou vo veku od 6 do 30 rokov a všetku túto 

prácu vykonávajú naši dobrovoľníci.  

  

Pravidelná a systematická práca sa uskutočňuje v základných kolektívoch,  

kde vedúcimi sú dobrovoľníci starší ako 18 rokov, ktorí realizujú pravidelnú, 

systematickú, ako aj nepravidelnú činnosť v oblasti športu, turistiky, techniky, 

prírody, ľudských a detských práv a iných rôznych oblastiach. 

 

–   je naše krédo   – 

Organizácia funguje na demokratických princípoch, jej členov spája spoločné úsilie 

a skvalitnenie života detí a mládeže, kde si môžu uspokojiť svoje potreby, zdokonaliť 

svoje vedomosti, zveľaďovať zručnosti, nájsť nových priateľov naučiť sa pracovať 

v spoločnosti, kolektíve a mnoho iného. 

 

Aktívne pri našej činnosti spolupracujeme s obecnými a mestskými úradmi, 

vedieme deti a mládež k aktívnej participácii, k neformálnemu vzdelávaniu, 

k akreditovanému vzdelávaniu, k medzinárodným aktivitám aj v rámci Európskej 

únie a k mobilite mládeže. 
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[Zadajte text] 
 

Pracujeme aj s deťmi zdravotne a telesne postihnutými, so sociálne slabšieho pros-

tredia, zo znevýhodneného prostredia a v neposlednom rade i s rómskymi deťmi, 

ale aj s mládežou z reedukačných centier. 

Členská schôdza je najvyšším orgá-

nom detskej organizácie ZÁHORÁC-

KY FÉNIX, ktorá pozostáva z členov 

starších ako 18 rokov. Schádza sa raz 

ročne. 

Výbor ZÁHORÁCKEHO FÉNIXU je najvyšším výkonným orgánom medzi členskými 

schôdzami a schádza sa minimálne štyrikrát za rok, v prípade potreby aj častejšie. 

Výbor je volený Členskou schôdzou, ktorej sa zo svojej činnosti zodpovedá. V roku 

2020 sa konali štyri zasadnutia. 

Zdena Cigánková 

  Ing. Mária Szekeres Cigánková 

    Mgr. Adam Rojkovič 

Mgr. Vladimír Šváček, Mgr. Slávka Hrebíčková, 

Bc. Marián Dimmel, Damián Taraba 
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Kontrolná komisia je kontrolným orgánom ZÁHORÁCKY FÉNIX, zodpovedá sa 

členskej schôdzi, zúčastňuje sa na zasadnutí výboru. Komisia je 3-členná, 

predsedom je Bc. Erika Vaňková. 

Správcom webového sídla www.zafenix.com je Bc. Marián Dimmel. 

• Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou – Ing. Mária Szekeres Cigánková 

• Zamestnanosť mladých ľudí – Mgr. Adam Rojkovič 

• Tvorivosť a podnikavosť – Mgr. Vladimír Šváček 

• Participácia – Mgr. Slávka Hrebíčková 

• Mládež a zdravotný štýl – Zdena Cigánková 

• Sociálne začlenenie (inklúzia) – Mgr. Anna Martiniaková 

• Dobrovoľníctvo – Ing. Gabriel Szekeres 

• Práca s mládežou – PaedDr. Petr Filip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň v ZÁHORÁCKOM FÉNIXE pracuje spolok Záhorákov, ktorý je tvorený 

z členov, dobrovoľníkov, priateľov, rodičov a podporovateľov starších ako 30 rokov. 

ZÁHORÁCKY FÉNIX je členom rady mládeže Trnavského kraja a Rady mládeže 

Slovenska. 



[Zadajte text] 
 

 

V roku 2020 pracovalo 152 základných kolektívov a združujú sa podľa prirodzených 

záujmov, ktorým sa venujú v rámci pravidelných stretnutí základných kolektívov 

pod vedením vedúceho, dobrovoľníka nad 18 rokov. 

Počet dobrovoľníkov v roku 2020   -     699 

- z toho od 15 do 17 rokov  -        38 

- z toho nad 18 rokov  -     661 

Počet členov celkom    -  2 715  

- z toho do 14 rokov    -      927 

- z toho od 15 do 17 rokov  -     572 

- z toho od 18 do 30 rokov  - 1 078 

+  nad 30 rokov   -    138  

 

 

- počet krajov   -        5 

- počet okresov   -      17 

- počet základných kolektívov -    152 
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[Zadajte text] 
 

  AKTIVITY              POČET           ÚČASTNÍCI 

 informačné aktivity (kampane, festival) 17   1372

 jednodňové podujatia   187   3047

 POBYTOVÉ PODUJATIA 2020              POČET           ÚČASTNÍCI 

 realizované v SR bez zahraničnej účasti 9   612

 realizované v SR so zahraničnou účasťou 2     73

 v zahraničí     1     38

VZDELÁVACIE PODUJATIA 2020             POČET           ÚČASTNÍCI 

 vzdelávacie podujatia pre členov  94   1329
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[Zadajte text] 
 

Najväčšiu pozornosť sme venovali práci základných kolektívov a práci miestnych 

klubov, ktoré organizovali: 

• Otvorené podujatia pre členov aj nečlenov organizácie 

• Otvorené podujatia na verejných priestranstvách 

• Choď von – zamerané na šport, turistiku, skauting a zálesáctvo 

• Život v prírode – zamerané na ekológiu, poznanie fauny a flóry 

• Zdravý životný štýl – zamerané na ochranu zdravia 

• Na tvojom názore záleží – zamerané na spätnú väzbu a evalváciu  

neformálnom vzdelávaní  

• Len tak – zamerané na neformálne vzdelávanie 

• Dôveruj, ale preveruj – zamerané na kritické myslenie a boja proti 

dezinformáciám 

• výšľapy borovými lesmi 

• výstupy na turisticky zaujímavé miesta v našom regióne 

• 100 jarných km so ZÁHORÁCKYM FÉNIXOM 

• 200 km na bicykli so ZÁHORÁCKYM FÉNIXOM 

• Konferencia „O detských 

právach“ 

• Online konferencia „Vplyv 

koronakrízy na mládež“ 

• Záhorácky festival hudby, 

piesní a tanca 

• Záhorácky detský bežecký 

pohár 

  



[Zadajte text] 
 

• Jarné víkendy 

• Zdravý život v prírode 

• Mladý záchranár 

• Mladý zdravotník 

• Jesenné všeličo 

• Pobyt v boroch

• Dobrodružný tábor | 7 dní | hl. vedúci: Mgr. Miroslav Tehlár 

• Športový tábor | 7 dní | hl. vedúci: PaedDr. Petr Filip  

• Tanečno-športový tábor | 7 dní | hl. vedúca: Mgr. Jana Albrechtová 

• „Bomba“ tábor | 7 dní | hl. vedúca: Mgr. Natália Seličová 

• Volejbalový camp | 7 dní | hl. vedúci: Mgr. Peter Riecky 

• Tábor „Pohoďák“ | 7 dní | hl. vedúca: Mgr. Anna Martiniaková 

• Atletický tábor | 7 dní | hl. vedúca: Mgr. Natália Seličová 

• Mladí zálesáci | 7 dní | hl. vedúci: Mgr. Ján Beňa 

• Karatisti na Záhorí | 5 dní | hl. vedúci: Bc. Marián Dimmel 

• Tábor priateľstva | 4 dni | hl. vedúci: Mgr. Adam Rojkovič   
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[Zadajte text] 
 

 

Situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 prinútila organizátorov súťaže ZDBP 

vyhodnotiť najúspešnejších pretekárov za uplynulý rok zo šiestich zrealizovaných 

kôl, resp. pretekov, pričom sa každému rátalo 5 najlepších výsledkov. Pôvodne sa 

malo uskutočniť 15 bežeckých podujatí. Našim deťom sa podarilo vybojovať 22 

pódiových umiestnení, s bilanciou 9 prvých, 10 druhých a 3 tretie miesta. 

 

• I. kolo: Beh Jurským parkom  -  Borský Svätý Jur 

• II. kolo: Malokarpatský kros  -  Plavecký Mikuláš 

• III. kolo: Beh k Radošovským vinohradom -  Radošovce 

• IV. kolo: Beh kúpeľným parkom  - Smrdáky 

• V. kolo: Medlenov chodník   -  Gbely 

• VI. kolo: Veľká cena Mesta Holíč  - Holíč 

-11- 



[Zadajte text] 
 

                MENO A PRIEZVISKO KATEGÓRIA  PORADIE 

1.   -  Anna Pagáčová benjamínkovia – dievčatá II. miesto  

2.   -  Nicolas Michalovič benjamínkovia – chlapci I. miesto 

3.   -  Romana Habová mladšia prípravka – dievčatá II. miesto 

4.   -  Jakub Pauko mladšia prípravka – chlapci I. miesto 

5.   -  Erik Alexander Šimek mladšia prípravka – chlapci II. miesto 

6.   -  Nela Stašková prípravka – dievčatá I. miesto 

7.   -  Amélia Zalenáková prípravka – dievčatá II. miesto 

8.   -  Krištof Haba prípravka – chlapci I. miesto 

9.   -  Marek Išunin prípravka – chlapci III. miesto 

10. -  Regina Slezáková najmladšie žiačky II. miesto 

11. -  Matias Michalovič najmladší žiaci I. miesto 

12. -  Pavlína Ort-Mertlová mladšie žiačky II. miesto  

13. -  Vanda Habová mladšie žiačky III. miesto 

14. -  Teodor Volek mladší žiaci I. miesto 

15. -  Adam Boškovič mladší žiaci  II. miesto 

16. -  Rebecca Slezáková staršie žiačky I. miesto   

17. -  Matej Brezina starší žiaci  I. miesto 

18. -  Eric Houndjo starší žiaci II. miesto 

19. -  Timea Michalovičová dorastenky II. miesto  

20. -  Timotej Roman Haba dorastenci I. miesto 

21. -  Ivan Sedlák dorastenci II. miesto  

22. -  Michal Nehyba dorastenci III. miesto 
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Hlavným poslaním podujatia je oživovať 

ľudové tradície a kultúrne dedičstvo našich 

predkov. Poznávať ľudové zvyky, piesne, tance 

a kroje. 

  

Festival je celoročné vyvrcholenie činnosti 

základných kolektívov  v oblasti kultúry. 

 

• prehliadka ľudových krojov detí Záhoria; 

• ľudové tance v krojoch – Borský Mikuláš, Borský sv. Jur, Hlboké, Šaštín; 

• rómske piesne a tance – súbor Rozmarínek zo Šaštína „Rómsky kvet“; 

• spev, najmä slovenské ľudové piesne z Hlbokého, Senice, Gbelov, Unína, 

Rohožníka a Trnavy; 

• spev našich dobrovoľníkov, mladých vedúcich – Lea, Nikol, Sarah, Ivo, Veve; 

• hudba, prehliadka detských dychoviek, mládežnícka kapela – Borský Mikuláš, 

Šaštín, Senica; 

• jazzové vystúpenie mládežníkov zo Senice; 

• spev a gitara našich vedúcich – Miro Tehlár, Maroš Slezák, Janko Slezák, Majco 

Dimmel.  



[Zadajte text] 
 

Našej organizácii boli na základe vypracovaných žiadostí udelené 2 akreditácie: 

1. VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE DOBROVOĽNÍKOV 

- Mladý vedúci, garant – Zdena Cigánková. 

- Mládežnícky vedúci ZK, garant – PaedDr. Petr Filip. 

2. VEDÚCI ZOTAVOVACÍCH PODUJATÍ A TÁBOROV 

 

- GARANT 

- Zdena Cigánková 

 

- LEKTORI   

- Ing. Roman Krištofík 

- Ing. Daniel Pšeno 

- Ing. Gabriel Szekeres 

- Ing. Mária Szekeres 

- Mgr. Adam Rojkovič 

- PaedDr. Petr Filip 
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Naša organizácia pracuje s mladými ľuďmi na báze dobrovoľníctva. Cieľom je ich 

motivovať ich k dobrovoľníckej práci, podporovať ich iniciatívu, stretávanie mládeže 

z iných krajín, regiónov, najmä našich susedov ako Česká republika, Maďarsko, 

Rakúsko a iných. Chceme, aby vzájomne spoznávali nové krajiny, ich kultúru, 

takisto, aby reprezentovali našu kultúru a nadväzovali medzi sebou nové 

priateľstvá. V rámci školení dobrovoľníkov a výmenných diskusií je cieľom zvýšiť 

povedomie mladých ľudí o možnostiach participácie mladých v spoločnosti. Cieľom 

je vytvoriť priestor pre mladých ľudí, ktorí prostredníctvom zážitkov a 

neformálneho vzdelávania rozvíjali a nadobudli nové kompetencie, naučili sa 

participácii a spoločne rozvíjať svoje nápady. 

  

Naše základné kolektívy spolupracujú aj v rámci prihraničných oblastí s dobrovoľ-

níkmi, najmä z Rakúska a Českej republiky.  
 

Veľká pozornosť u našich dobrovoľníkov je venovaná i projektom, ktoré organizuje 

Rada mládeže Slovenska, kde sa deti i mladí ľudia venovali skrášľovaniu svojho 

okolia, úpravám športových, detských ihrísk, maľovania plotov, lavičiek, čisteniu 

chodníkov, prírody, studničiek v našom regióne, kde pôsobia jednotlivé základné 

kolektívy. Týmto sme sa podieľali na  príprave priestorov pre voľnočasové aktivity 

pre mládež a deti.  

 

 

 

  

-16- 
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Dotácia MŠVVaŠ SR 106 332,00 € 

Dotácia z iných štátnych orgánov 3 500,00 € 

Dotácia z iných subjektov 2 500,00 € 

Hodnota dobrovoľníckej práce 6 020,72 € 

Ostatné príjmy 71 980,00 € 

Z toho: 

Členské príspevky 4 380,50 € 

2 – 3 % z dane 3 383,02 € 

CELKOM  190 332,72 € 

 

VÝDAVKY   CELKOVÁ SUMA Z TOHO DOTÁCIA MŠVVaŠ 

610 – mzdy, platy 46 581,43 € 38 580,71 € 

620 – poistné a príspevky 22 439,59 € 22 439,59 €  

630 – tovary a ostatné služby 94 340,46 € 28 340,46 € 

640 – bežné transfery 26 970,49 € 16 970,49 € 

CELKOM 190 331,97 € 106 331,25 € 
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Za aktívnu pomoc a spoluprácu v roku 2020 by sme sa radi poďakovali: 

• Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTE – Slovenský 

inštitút mládeže, Ministerstvu vnútra SR, VÚC Trnavského kraja; 

• Rade mládeže Trnavského kraja; 

• darcom 2 – 3 % z daní; 

• mestským a obecným úradom; 

• leteckému krídlu Malacky; 

• jazdnej polícii MV SR; 

• primátorovi Mesta Senica, prednostovi Okresného úradu; 

• riaditeľovi VTSÚ Záhorie Ing. Františkovi Petrášovi; 

• zahraničným partnerom z Česka, Rakúska, Maďarska, Slovinska; 

• rodičom, dobrovoľníkom a priateľom našej organizácie, ktorí prispeli 
k naplneniu cieľov ZÁHORÁCKEHO F
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Kontakty 

ZÁHORÁCKY FÉNIX 
Kaplínska 1099/7, SK-905 01 Senica 

e-mail: zafenix@gmail.com 

web: www.zafenix.com 

 

 
 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú 

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Zostavil: kolektív autorov 

Grafická úprava: Mgr. Andrej Lelič 

Neprešlo jazykovou úpravou 

Počet výtlačkov: 50 

Schválené výborom ZÁHORÁCKY FÉNIX dňa 20. marca 2021. 

 

 


