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Úvod 

 

 Aj tento rok, tak ako niekoľko rokov predtým, sa stretávame na stránkach 

našej publikácie vydávanej ako prehľad aktivít, podujatí a táborov 

organizovaných počas letných prázdnin. Súčasťou je aj prehľad zariadení, ktoré 

poskytujú informácie, poradenstvo a služby pre deti a mládež, ako aj pre  ich 

rodičov  a pedagógov počas letných prázdnin. 

 Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

a informačné centrá mladých uvádzajú okrem aktivít pre deti a mládež aj úradné 

hodiny, kedy poskytujú špecifickú sociálnu, psychologickú a liečebno-výchovnú 

starostlivosť deťom a mládeži ohrozeným sociálno-patologickými javmi aj počas 

dvojmesačných letných prázdnin.  

  

 Veríme, že publikácia, ktorú zozbieralo, zostavilo a vydalo naše oddelenie 

mládeže a športu Centra vedecko-technických informácií SR, pomôže rodičom, 

pedagógom, mladým ako aj širokej verejnosti nájsť si svoje miesto a stráviť 

voľné chvíle plnohodnotne  a v prípade núdze vedieť na koho a kedy sa obrátiť 

o radu a pomoc. 

 

 

 

     Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin 
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   Bratislavský kraj 
   Celkový počet:  9 

 

  Okres Bratislava I 

  Celkový počet:  4 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Bratislava 81104, Štefánikova 35 
 Telefón: 02/52493375 

 Email: mojvolnycas@mojvolnycas.sk 

 Vedúci: Viera Horváthová, Ing. 

 Čačky, hračky 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: výroba originálnych výrobkov, návšteva zaujímavých miest v Bratislave i mimo 

nej, súťaže o pekné ceny, dobrá zábava pri hrách, denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Farebné dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: výroba originálnych výrobkov, návšteva zaujímavých miest v Bratislave i mimo 

nej, súťaže o pekné ceny, dobrá zábava pri hrách, denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Farebné dobrodružstvá 2 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: výroba originálnych výrobkov, návšteva zaujímavých miest v Bratislave i mimo 

nej, súťaže o pekné ceny, dobrá zábava pri hrách, denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Malí dizajnéri 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: výroba originálnych výrobkov, návšteva zaujímavých miest v Bratislave i mimo 

nej, súťaže o pekné ceny, dobrá zábava pri hrách, denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Malí remeselníci 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: výroba originálnych výrobkov, návšteva zaujímavých miest v Bratislave i mimo 

nej, súťaže o pekné ceny, dobrá zábava pri hrách, denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Prázdniny v centre voľného času 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

mailto:cvcba1@gmail.com
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Poznámka: za poplatok 60 € výroba originálnych výrobkov, návšteva zaujímavých miest v 

Bratislave i mimo nej, súťaže o pekné ceny, dobrá zábava pri hrách, denne od 8.00 do 16.00 

hod. 

 Svet záhad 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: výroba originálnych výrobkov, návšteva zaujímavých miest v Bratislave i mimo 

nej, súťaže o pekné ceny, dobrá zábava pri hrách, denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 V krajine fantázie 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: výroba originálnych výrobkov, návšteva zaujímavých miest v Bratislave i mimo 

nej, súťaže o pekné ceny, dobrá zábava pri hrách, denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 V krajine fantázie 2 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: výroba originálnych výrobkov, návšteva zaujímavých miest v Bratislave i mimo 

nej, súťaže o pekné ceny, dobrá zábava pri hrách, denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Bratislava 81301, Štefánikova 35 
 Telefón: 02/52493375 

 Email: cvcba1@gmail.com  Web:www.mojvolnycas.eu 

 Vedúci: Ľubica Škultétyová, Mgr. 

 Denný tábor CVČ 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 11.6.2018 Počet účastníkov: 30 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Denný tábor Čačky - hračky 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 48 € 

Vedúci: Viera Horváthová, Ing. 

Termín nahlásenia do: 11.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denne od 8.00 do 16. 00 hod. 

 Denný tábor Farebné dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 11.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 

mailto:cvcba1@gmail.com
http://www.mojvolnycas.eu/
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 Denný tábor Farebné dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 11.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Denný tábor Malí dizajnéri 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 11.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Denný tábor Malí remeselníci 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 11.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Denný tábor Svet záhad 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 11.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Denný tábor V krajine fantázie 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 48 € 

Termín nahlásenia do: 11.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Denný tábor V krajine fantázie 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 11.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 

 Cestovná kancelária Cevarm 

 Adresa: Bratislava 81105, Smrečianska 15 
 Telefón: 02/52498426 Fax: 02/52498426 

 Email: info@cevarm.sk  Web:www.cevarm.sk 

 

 

 

 

 

mailto:cvcba1@gmail.com
http://www.mojvolnycas.eu/
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 Crazy Kubrica 

Začiatok akcie: 13.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Kubranská dolina 

Poplatok: 188 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: letný trhák Crazy Kubrica prináša tebe a tvojim kamošom veľa zábavných hier a 

súťaží, svoju šikovnosť otestuješ na veselej Tlačovke, zábavu rozprúdime obľúbenou 

Krejziádou, kde môžeš tvoriť kostýmy najbláznivejších štýlov, môžeš to rozbaliť vo večernej 

šou Hviezdy majú za tri, alebo sa zahráš na celebritu v galaprograme Skoroako z Holyvúdu, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, materiál na činnosť, 

sladkosti a odmeny, zákonné poistenie, zdravotník, lekárnička 

 Fanlandia 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 13 dní  Cieľová skupina: 7-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kubranská dolina 

Poplatok: 231 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: čaká ťa kreatívny poldeň, hobby program v ktorom si vyberieš aktivitu podľa 

svojej chuti, svoju fantáziu využiješ pri tvorbe fanlanďáckych novín, tanečnom dancy 

programe alebo stavaní lesného obydlia, zažiješ zábavné programy, športovo kreatívne 

olympijské hry, funky day a funky hry, osviežiš sa v bazéne pri vodných hrách, zúčastníš sa 

opekačky s pesničkovou súťažou a karaoke, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

táboroví vedúci, materiál na činnosť, sladkosti a odmeny, zákonné poistenie, zdravotník, 

lekárnička 

 Chata nad plážou 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Kunovská priehrada 

Poplatok: 164 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: je tu opäť osvedčená chata nad plážou so svojím programom, ktorý je plný zábavy, 

humoru, poznania, hier, súťaží a priateľstiev, súťaž o najvtipnejšiu stavbu z piesku, vtipné 

rozcvičky, diskotéky pod holým nebom a táborová opekačka, návšteva kúpaliska v Senici, 

plážový volejbal, bedminton, vybíjaná, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

táboroví vedúci, materiál na činnosť, sladkosti a odmeny, zákonné poistenie 

 Chata nad plážou 

Začiatok akcie: 1.8.2018  Koniec akcie: 7.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Kunovská priehrada 

Poplatok: 164 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: je tu opäť osvedčená chata nad plážou so svojím programom, ktorý je plný zábavy, 

humoru, poznania, hier, súťaží a priateľstiev, súťaž o najvtipnejšiu stavbu z piesku, vtipné 

rozcvičky, diskotéky pod holým nebom a táborová opekačka, návšteva kúpaliska v Senici, 

plážový volejbal, bedminton, vybíjaná, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

táboroví vedúci, materiál na činnosť, sladkosti a odmeny, zákonné poistenie 
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 Lets play 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 115 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: denný tábor je určený deťom, ktoré majú radi zvieratká, zábavu si užiješ pri 

celotáborovej hre Záhada strateného medveďa, v prírodnej rezervácií Sandberg, kde sa okrem 

iného dozvieš, prečo sa na Devínsku kobylu vrátili kozy, čaká ťa príbeh života na zemi, ZOO, 

Dinopark aj 3D film, preskúmame ako funguje hmyzí hotel, na biofarme pohladíš koníka a 

pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, program, starostlivosť o deti, vstupenky, cestovné, 

materiál, pomôcky, odmeny 

 Lets play 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 115 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: denný tábor je určený deťom, ktoré majú radi zvieratká, zábavu si užiješ pri 

celotáborovej hre Záhada strateného medveďa, v prírodnej rezervácií Sandberg, kde sa okrem 

iného dozvieš, prečo sa na Devínsku kobylu vrátili kozy, čaká ťa príbeh života na zemi, ZOO, 

Dinopark aj 3D film, preskúmame ako funguje hmyzí hotel, na biofarme pohladíš koníka a 

pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, program, starostlivosť o deti, vstupenky, cestovné, 

materiál, pomôcky, odmeny 

 Lets play 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 115 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: denný tábor je určený deťom, ktoré majú radi zvieratká, zábavu si užiješ pri 

celotáborovej hre Záhada strateného medveďa, v prírodnej rezervácií Sandberg, kde sa okrem 

iného dozvieš, prečo sa na Devínsku kobylu vrátili kozy, čaká ťa príbeh života na zemi, ZOO, 

Dinopark aj 3D film, preskúmame ako funguje hmyzí hotel, na biofarme pohladíš koníka a 

pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, program, starostlivosť o deti, vstupenky, cestovné, 

materiál, pomôcky, odmeny 

 Prázdniny na ranči 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 12.7.2018 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: Detvianska Huta 

Poplatok: 223 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: originálne prázdniny spojené s výcvikom jazdenia na koni, lukostreľbou, 

lasovaním a ryžovaním zlata, zažiješ správnu atmosféru a pohodu, absolvuješ teoretickú aj 

praktickú starostlivosť o kone aj výcvik jazdenia, na ranči budeš pracovať vo dvojici v skupine 

s 8 koňmi, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, materiál, odmeny, 

poistenie, 9 hodín starostlivosti o kone, výuka jazdenia na koni 

 Prázdniny na ranči 

Začiatok akcie: 12.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: Detvianska Huta 

Poznámka: poplatok je 215 €, originálne prázdniny spojené s výcvikom jazdenia na koni, 

lukostreľbou, lasovaním a ryžovaním zlata, zažiješ správnu atmosféru a pohodu, absolvuješ 

teoretickú aj praktickú starostlivosť o kone aj výcvik jazdenia, na ranči budeš pracovať vo 
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dvojici v skupine s 8 koňmi, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, 

materiál, odmeny, poistenie, 9 hodín starostlivosti o kone, výuka jazdenia na koni 

 

 Prázdniny na ranči 

Začiatok akcie: 21.7.2018  Koniec akcie: 30.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: Detvianska Huta 

Poplatok: 215 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Vedúci:  

Poznámka: originálne prázdniny spojené s výcvikom jazdenia na koni, lukostreľbou, 

lasovaním a ryžovaním zlata, zažiješ správnu atmosféru a pohodu, absolvuješ teoretickú aj 

praktickú starostlivosť o kone aj výcvik jazdenia, na ranči budeš pracovať vo dvojici v skupine 

s 8 koňmi, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, materiál, odmeny, 

poistenie, 9 hodín starostlivosti o kone, výuka jazdenia na koni 

 

 Talentmánia 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 31.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Kubranská dolina 

Poplatok: 188 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: zábavu aj talentovú show zažiješ v crazy tábore, kde ťa čakajú bláznivé crazy hry, 

súťaže inšpirované zábavným televíznym programom Vilomeniny alebo Pevnosť Boyard, 

zapojíš sa do Crazy tanečného bettle, talentovej show, zabaví ťa Pokladománia, Toaleťák aj 

Vysielače - príjimače, v celotáborovej hre Poklad kubrickej hory budeš lúštiť indície, ktoré ťa 

privedú k pokladu, zabavíš sa pri stopovacej hre Špióni a pod, v cene je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, táboroví vedúci, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny, zákonné poistenie 

 

 Teenage camp Kunov 

Začiatok akcie: 7.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Kunovská priehrada 

Poplatok: 211 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Počet účastníkov: 66 

Poznámka: v našom campe ťa čaká všetko možné aj nemožné, zažiješ neuveriteľné veci, 

kúpanie, opaľovanie sa, zábavu, smiech, diskotéku pod holým nebom, hry, spoločenské hry, 

nočnú hru, tvorivé dielne, táborák a pod. , v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

táboroví vedúci, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny, zákonné poistenie, výlet na kúpalisko 

v Senici, zdravotník a lekárnička 

 Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 115 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: ak máš rád vodu a veselé príbehy, tento tábor je ten správny, s kamarátmi 

podnikneš výpravu ku Kačacej fontáne za povesťou o vodníkovi a skamenených chlapcoch, 

dozvieš sa zábavný príbeh vodníka Člupka, vyrobíš si vodnícky klobúk aj zázračný vodnícky 

prút, vo Vydrici budeš loviť strieborné rybky a v rybníku na Železnej studničke kŕmiť kačky, 

navštívime zábavný park a kúpalisko Delfín, pozrieš si vodné rastlinky, jazierko s rybkami, v 
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cene je strava 3x denne, pitný režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky, cestovné lístky, 

materiál a pomôcky na atrakcie, odmeny 

 Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 115 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Poznámka: ak máš rád vodu a veselé príbehy, tento tábor je ten správny, s kamarátmi 

podnikneš výpravu ku Kačacej fontáne za povesťou o vodníkovi a skamenených chlapcoch, 

dozvieš sa zábavný príbeh vodníka Člupka, vyrobíš si vodnícky klobúk aj zázračný vodnícky 

prút, vo Vydrici budeš loviť strieborné rybky a v rybníku na Železnej studničke kŕmiť kačky, 

navštívime zábavný park a kúpalisko Delfín, pozrieš si vodné rastlinky, jazierko s rybkami, v 

cene je strava 3x denne, pitný režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky, cestovné lístky, 

materiál a pomôcky na atrakcie, odmeny 

 Záhady v meste 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 110 €, zľavy: majiteľ karty Cevarm 

Vedúci:  info@cevarm.sk  

Telefón: 02/52498426, 0905605998 

Poznámka: Si fanúšikom záhad a tajomstiev, nový program denného tábora ťa určite poteší, 

pridaj sa objavovať tajomné zákutia a legendy mesta, riešiť rébusy a skladať Mapu pokladov, 

s kamarátmi získaš každý deň indíciu a nájdeš kúsok mapy, ktorá ťa istotne privedie k pokladu, 

čaká ťa dobrodružná plavba loďou na magický hrad Devín, tvorivé kreslenie plavebných 

zážitkov aj nanuková párty, ak sa ti podarí poskladať puzzle, dozvieš sa veľa nových príbehov, 

odhalíš tajomstvá a legendu Bratislavského hradu, tajomné miesta Starého mesta, zabavíš sa 

na Stredovekých rytierskych hrách, vymodeluješ si Posmieváčika, na kúpalisku Delfín sa 

spustíš na tobogáne a zabavíš sa pri vodných hrách, výprava k novej drevenej rozhľadni na 

Kolibe ti odhalí tajomstvo Kamzíka, užiješ si preliezky v Lanolande, zvezieš sa na bobovej 

dráhe, novinkou je strava 3x denne a možný nástup 7.15 hod. , ďalej v cene pitný režim, 

program, vstupenky a cestovné, odmeny 

 Záhady v meste 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 110 €, zľavy: pre majiteľov karty Cevarm 

Vedúci:  info@cevarm.sk 

Telefón: 02/52498426, 0905605998 

Poznámka: Si fanúšikom záhad a tajomstiev, nový program denného tábora ťa určite poteší, 

pridaj sa objavovať tajomné zákutia a legendy mesta, riešiť rébusy a skladať Mapu pokladov, 

s kamarátmi získaš každý deň indíciu a nájdeš kúsok mapy, ktorá ťa istotne privedie k pokladu, 

čaká ťa dobrodružná plavba loďou na magický hrad Devín, tvorivé kreslenie plavebných 

zážitkov aj nanuková párty, ak sa ti podarí poskladať puzzle, dozvieš sa veľa nových príbehov, 

odhalíš tajomstvá a legendu Bratislavského hradu, tajomné miesta Starého mesta, zabavíš sa 

na Stredovekých rytierskych hrách, vymodeluješ si Posmieváčika, na kúpalisku Delfín sa 

spustíš na tobogáne a zabavíš sa pri vodných hrách, výprava k novej drevenej rozhľadni na 

Kolibe ti odhalí tajomstvo Kamzíka, užiješ si preliezky v Lanolande, zvezieš sa na bobovej 

dráhe, novinkou je strava 3x denne a možný nástup 7.15 hod. , ďalej v cene pitný režim, 

program, vstupenky a cestovné, odmeny 
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 Slovenská debatná asociácia 

 Adresa: Bratislava 81104, Pražská 11 
 Email: sda@sda.sk 

 Vedúci: Andrej Schulcz, M.Sc. 

 Letná akadémia Discover 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 29.7.2018 

Trvanie: týždeň  Cieľová skupina: SŠ 

Miesto konania akcie: Rekreačné zariadenie Podskalie 

Poplatok: 210 €, zľavy: áno 

Vedúci: Sára Dečová discover@discover.sk 

Termín nahlásenia do: 31.5.2018 Počet účastníkov: 120 

 Letná akadémia Discover 

Začiatok akcie: 19.8.2018  Koniec akcie: 26.8.2018 

Trvanie: týždeň  Cieľová skupina: SŠ 

Miesto konania akcie: Rekreačné zariadenie Podskalie 

Poplatok: 210 €, zľavy: áno 

Vedúci: Sára Dečová discover@discover.sk 

Termín nahlásenia do: 31.5.2018 Počet účastníkov: 120 

 Letná škola kritického myslenia 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: týždeň  Cieľová skupina: SŠ 

Miesto konania akcie: Modra 

Vedúci: Jakub Kobela, Bc. kobela@sda.sk 

Počet účastníkov: 50 
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  Okres Bratislava II 

  Celkový počet:  1 

 

 Detska misia 

 Adresa: Bratislava 82104, Legionárska 4 
 Telefón: 02/55569378 

 Email: detskamisia@detskamisia.sk  Web:www.detskamisia.sk 

 Vedúci: Michal Fraňo, Ing. 

 Denný tábor pre deti 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-11 rokov 

Miesto konania akcie: Zvolen 

Poplatok: 40 € 

Poznámka: tábor od 8.00 do 16.00 hod. 

 Detský pobytový tábor 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 1 týždeň  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Stredisko DM Prameň Častá 

Poplatok: 130 €, zľavy: 10 € 

Vedúci: Ľubica Hrušovská, Ing. 

Termín nahlásenia do: 20.6.2018 Počet účastníkov: 55 

Poznámka: pri prihlásení do 30.4.2018 zľava 10 € 

 Detský pobytový tábor 

Začiatok akcie: 21.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 1 týždeň  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Stredisko DM Prameň Častá 

Poplatok: 130 €, zľavy: 10 € 

Vedúci: Michal Fraňo, Ing. 

Termín nahlásenia do: 20.6.2018 Počet účastníkov: 55 

Poznámka: pri prihlásení do 30.4.2018 zľava 10 € 

 Detský pobytový tábor 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 1 týždeň  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: DM Prameň 

Poplatok: 130 €, zľavy: 10 € 

Termín nahlásenia do: 20.6.2018 Počet účastníkov: 55 

Poznámka: pri prihlásení do 30.4.2018 zľava 10 € 

 Športový tábor 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 1 týždeň  Cieľová skupina: 9-12 rokov 

Miesto konania akcie: Stredisko DM Prameň Častá 

Poplatok: 135 €, zľavy: 10 €  

Vedúci: David Spodniak 

Termín nahlásenia do: 20.6.2018 Počet účastníkov: 55 

mailto:cvcba1@gmail.com
http://www.mojvolnycas.eu/
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Poznámka: pri prihlásení do 30.4.2018 zľava 10 € 

 Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Kokošovce pri Prešove 

Poplatok: 130 €, zľavy: 10 € 

Poznámka: zľava pri prihlásení do 30.4.2018, strava 6x denne, ubytovanie vo viacposteľových 

izbách 

 Tábor pre dorast 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Lomnica 

Poplatok: 135 €, zľavy: 10 € 

Poznámka: strava 5x denne, ubytovanie vo viacposteľových izbách, doprava vlakom, zľava pri 

prihlásení do 30.4.2018 

 Tábor pre mladší dorast 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 1 týždeň  Cieľová skupina: 12-15 rokov 

Miesto konania akcie: DM Prameň 

Poplatok: 135 €, zľavy: 10 € Vedúci: Vladimír Terem 

Termín nahlásenia do: 20.6.2018 Počet účastníkov: 55 

Poznámka: pri prihlásení do 30.4.2018 zľava 10 € 

 Tábor pre starší dorast 

Začiatok akcie: 28.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 1 týždeň  Cieľová skupina: 15-18 rokov 

Miesto konania akcie: Stredisko DM Prameň Častá 

Poplatok: 135 €135 €, Zľavy: 10 € 

Vedúci: David Spodniak 

Termín nahlásenia do: 20.6.2018 Počet účastníkov: 55 

Poznámka: pri prihlásení do 30.4.2018 zľava 10 € 

 Veľké egyptské dobrodružstvo 

Miesto konania akcie: Častá 

Poznámka: cena od 120 do 135 € do 30.4.2018 zľava, doprava autobusom, na deti čaká 

napínavý program, priateľskí vedúci, veľa hier, pekná príroda a 6x denne chutné jedlo 
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  Okres Bratislava III 

  Celkový počet:  2 

 

 Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

 Adresa: Bratislava 83152, Hagarova 4 
 Telefón: 0244872331 

 Email: amavet@amavet.sk  Web:www.amavet.sk 

 Vedúci: Gabriela Kukolová, Ing. 

 Denný tábor ZVEDAVÍ VEDCI 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5  Cieľová skupina: deti od 7 do 14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Vedúci: Katarína Lehotská lehotska@amavet.sk 

Telefón: 0244872331, 0905506312 

Termín nahlásenia do: 23.7.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: Vyrobíme lávovú lampu, otestujeme silu Pompejí a ďalšie hókusy pókusy pod 

dohľadom vyškolených animátorov. V prípade pekného počasia sa presunieme na čerstvý 

vzduch, kde nás čakajú bádateľské úlohy spojené s poznávaním okolia. Už teraz sme zvedaví, 

aké prekvapenia a objavy nám tieto výlety prinesú :-) 

 Denný tábor ZVEDAVÍ VEDCI 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5  Cieľová skupina: deti od 7 do 14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Vedúci: Katarína Lehotská lehotska@amavet.sk 

Telefón: 0244872331, 0905506312 

Termín nahlásenia do: 30.7.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: Vyrobíme lávovú lampu, otestujeme silu Pompejí a ďalšie hókusy pókusy pod 

dohľadom vyškolených animátorov. V prípade pekného počasia sa presunieme na čerstvý 

vzduch, kde nás čakajú bádateľské úlohy spojené s poznávaním okolia. Už teraz sme zvedaví, 

aké prekvapenia a objavy nám tieto výlety prinesú :-) 

 Tábor LETNÁ UNIVERZITKA 

Začiatok akcie: 6.7.2018  Koniec akcie: 15.7.2018 

Trvanie: 10  Cieľová skupina: deti od 9 do 18 rokov 

Miesto konania akcie: Baško Polje, Chorvátsko 

Vedúci: Katarína Lehotská lehotska@amavet.sk 

Telefón: 0244872331, 0905506312 

Termín nahlásenia do: 6.7.2018 Počet účastníkov: 40 

Poznámka: Na netradičnej morskej univerzitke sa neznámkuje ani neskúša! Už teraz sa tešíme 

na zábavné experimenty zvedavých vedcov pod holým nebom, niečo pre šikovné ruky, ping-

pongové turnaje, kúpanie vo vlnách Jadranu či dobrodružné výlety do okolitých miest. 

 Tábor LETNÁ UNIVERZITKA 

Začiatok akcie: 10.8.2018  Koniec akcie: 19.8.2018 

Trvanie: 10  Cieľová skupina: deti od 9 do 18 rokov 

Miesto konania akcie: Baško Polje, Chorvátsko 

Vedúci: Katarína Lehotská lehotska@amavet.sk 

Telefón: 0244872331, 0905506312 

Termín nahlásenia do: 10.8.2018 Počet účastníkov: 20 

mailto:cvcba1@gmail.com
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Poznámka: Na netradičnej morskej univerzitke sa neznámkuje ani neskúša! Už teraz sa tešíme 

na zábavné experimenty zvedavých vedcov pod holým nebom, niečo pre šikovné ruky, ping-

pongové turnaje, kúpanie vo vlnách Jadranu či dobrodružné výlety do okolitých miest. 

 

 Detská organizácia FÉNIX, o.z. 

 Adresa: Bratislava 83103, Račianska 72 
 Telefón: 0244636371 

 Email: spravnecentrum@do-fenix.sk  Web:www.do-fenix.sk 

 Vedúci: Eva Pintérová, Mgr. 

 Edufénix camp I. 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 8.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 12 rokov 

Miesto konania akcie: Teplý Vrch 

Poplatok: 175 € 

Vedúci: Michaela Revajová, Mgr. mlynky@do-fenix.sk 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 50 

 Edufénix camp II. 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 12 rokov 

Miesto konania akcie: Teplý Vrch 

Poplatok: 175 € 

Vedúci: Michaela Revajová, Mgr. mlynky@do-fenix.sk 

Termín nahlásenia do: 20.6.2018 Počet účastníkov: 50 

 Letné pobytové podujatie Biely Potok 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10+ rokov 

Miesto konania akcie: Biely Potok 

Poplatok: 110 € 

Vedúci: Miroslav Telepovský, RNDr. trebisov@do-fenix.sk 

Termín nahlásenia do: 25.6.2018 Počet účastníkov: 50 

 River camp Malý Dunaj 

Začiatok akcie: 16.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: 6-60 rokov 

Miesto konania akcie: Vlky 

Poplatok: 15 €, zľavy: do 10 rokov zdarma 

Vedúci: Pavol Macura, Mgr. sladkovicovo@do-fenix.sk 

Termín nahlásenia do: 30.7.2018 Počet účastníkov: 50 

 Turistické všeličo, stanujeme varíme v prírode 

Začiatok akcie: 29.6.2018  Koniec akcie: 4.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ATC Trusalová 

Vedúci: Beáta Šramková, Mgr. krasnonadkysucou@do-fenix.sk 

Termín nahlásenia do: 24.6.2018 Počet účastníkov: 30 
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  Okres Bratislava V 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Bratislava 85103, Gessayova 6 
 Telefón: 02/62315979 

 Email: riaditel@cvcgessayova.eu  Web:www.cvcgessayova.sk 

 Vedúci: Katarína Búliková, Mgr. 

 Hobby tábor 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: od 8 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Jana Valachyová 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre šikovné a tvorivé ruky a deti s kreatívnym myslením, výroba rôznych 

predmetov 

 Hrnčiarsky tábor 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: od 6 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 56 € 

Vedúci: Ľubica Kútiková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu, remeslo našich predkov, len pre ozajstných 

záujemcov, tábor je tématický, nie bežný! 

 Hrnčiarsky tábor 2 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1. - 9. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Ľubica Kútiková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 30 

Poznámka: práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu, len pre ozajstných záujemcov, tábor je 

tématický, nie bežný! 

 Lentilky 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Alena Vojteková 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 30 

Poznámka: ako farebné lentilky taký farebný je program tábora, rôznorodá činnosť 

 Mladý záchranár 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Katarína Búliková 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 30 

mailto:cvcba1@gmail.com
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Poznámka: čo treba vedieť o čísle 112 a zložkách záchranného systému, vieš správne reagovať 

vo vypätých situáciách? 

 Starostlivosť o zvieratká "Nie som vec, som zviera" 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: od 5 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 32 €, zľavy: 1/2 deň 

Vedúci: Mária Lomnická administrativa@cvcgessayova.sk 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 12 

Poznámka: poldenný tábor so zameraním na starostlivosť o zvieratká, získavanie nových 

vedomostí a zručností 

 Starostlivosť o zvieratká 2 "Nie som vec, som zviera" 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: od 5 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 €, zľavy: 1/2 deň 

Vedúci: Mária Lomnická 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 12 

Poznámka: poldenný tábor so zameraním na starostlivosť o zvieratká, získavanie nových 

vedomostí a skúseností 

 Šporťáci 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: od 9 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Miroslava Šutorová, PaedDr. 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 30 

Poznámka: pre deti od 9 rokov s dobrou fyzickou kondíciou, program je náročný na kondíciu, 

netradičné športy, súťaže 

 Táborové všeličo 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Katarína Búliková 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 30 

Poznámka: každý deň iné zameranie /prírodoveda, šport, umenie.../, celodenný výlet, hry, 

súťaže 

 Túlavé topánky . Narnia 2 

Začiatok akcie: 20.8.2018  Koniec akcie: 24.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Oľga Švecová 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 30 

Poznámka: tento rok sa účastníci zatúlajú do rozprávky cez históriu, návšteva pamiatok, 

celodenný výlet 

 Túlaví topánky - Narnia 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1. - 9. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Oľga Švecová 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 30 

mailto:cvcba1@gmail.com
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Poznámka: tento rok sa účastníci zatúlajú do rozprávky cez históriu, návšteva pamiatok, 

celodenný výlet 

 Výtvarné odborné sústredenie 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Anna Hrabková 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: len pre vážných záujemcov o výtvarné umenie, nie je to bežný tábor, ide o odborné 

sústredenie s prevahou výtvarnej práce 

 

  Okres Pezinok 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Pezinok 90201, Mladoboleslavská 3 
 Telefón: 033/6901991 

 Email: epicentrum.pezinok@gmail.com  Web:www.cvcpezinok.sk 

 Vedúci: Zuzana Majerníková, Mgr. 

 Letná pokémonová liga 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poznámka: každý piatok od 17.30 do 19.30 hod. 

 Prímestské tábory 

Trvanie: 8 týždňov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Zdena Onuferová, Ing. 

Telefón: 0948222117 
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   Trnavský kraj 
   Celkový počet:  7 

 

  Okres Dunajská Streda 

  Celkový počet:  2 

 

 Fészek 

 Adresa: Dunajská Streda , Nám. Sv. Štefana 336/30 
 Telefón: 0915465224 

 Email: feszek.zarda@gmail.com 

 Web:http://nagymegyericserkesz.sk/feszek.pt/ 

 Vedúci: Szilárd Csémi, Ing. 

 Denný tábor pre deti 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 9-12 rokov 

Miesto konania akcie: Veľký Meder 

Poplatok: 65 €   Vedúci: Kristián Pónya 

Termín nahlásenia do: 30.6.2018 Počet účastníkov: 20 

 Denný tábor pre deti 

Začiatok akcie: 13.7.2018  Koniec akcie: 17.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 9-12 rokov 

Miesto konania akcie: Veľký Meder 

Poplatok: 65 €   Vedúci: Kristián Pónya 

Termín nahlásenia do: 30.6.2018 Počet účastníkov: 20 

 

 Zväz skautov maďarskej národnosti 

 Adresa: Dunajská Streda 92901, Nám. Sv. štefana 296/6 
 Telefón: 031/5527121 

 Email: szmcs@szmcs.sk  Web:www.szmcs.sk 

 Vzorový tábor pre mladých skautov 

Začiatok akcie: 18.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-11 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce 

Poplatok: 35 €   Vedúci: Zuzana Kucserková 

Termín nahlásenia do: 30.4.2018 Počet účastníkov: 35 

 Vzorový tábor pre skautov 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 26.7.2018 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 11-16 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce 

Poplatok: 65 €   Vedúci: Attila Katona 

Termín nahlásenia do: 30.4.2018 Počet účastníkov: 40 
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  Okres Galanta 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum voľného času-Spektrum 

 Adresa: Galanta 92401, Štefánikova 1704/2 
 Telefón: 0317804336 Fax: 0317804336 

 Email: riaditel@cvcga.edu.sk  Web:www.cvcsga.edupage.org 

 Vedúci: Beáta Reisingerová, Mgr. 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: I. stupeň ZŠ 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 50,- € 

Vedúci: Miriam Takácsová, Bc. spektrum@cvcga.edu.sk 

Telefón: 031/7804336 

Termín nahlásenia do: 31.05.2018 Počet účastníkov: 25 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: I. stupeň ZŠ 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 50,- € 

Vedúci: Beáta Popluhárová spektrum@cvcga.edu.sk 

Telefón: 031/7804336 

Termín nahlásenia do: 31.05.2018 Počet účastníkov: 25 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: I. stupeň ZŠ 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 50,- € 

Vedúci: Dominika Jakabová spektrum@cvcga.edu.sk 

Telefón: 031/7804336 

Termín nahlásenia do: 31.05.2018 Počet účastníkov: 25 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: I. stupeň ZŠ 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 50,- € 

Vedúci: Beáta Reisingerová, Mgr. spektrum@cvcga.edu.sk 

Telefón: 031/7804336 

Termín nahlásenia do: 31.05.2018 Počet účastníkov: 25 

 

 Spojená škola - Centrum voľného času 

 Adresa: Sládkovičovo 92521, Školská 1087 
 Telefón: 031/7842069 

 Email: zssladkovicovo@atlas.sk  Web:www.zsmssladkovicovo.edupage.sk 

 Vedúci: Slávka Kramárová, PaedDr. 

mailto:cvcba1@gmail.com
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 Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 2 týždne  Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ 

Miesto konania akcie: SŠ  Vedúci: Miroslava Večerková 

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: pre deti z okolia Sládkovičova 

 Letné aktivity 

Začiatok akcie: 27.8.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Trvanie: týždeň  Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Edita Madarászová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 13.7.2018 Počet účastníkov: 25 

 Ozdravovací letný tábor 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: týždeň  Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ 

Miesto konania akcie: Oščadnica 

Vedúci: Petra Šimková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 13.7.2018 Počet účastníkov: 30 

Poznámka: pre deti z okolia Sládkovičova 

 

  Okres Piešťany 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Piešťany 92101, F.E.Scherrera 40 
 Telefón: 033/7743423 

 Email: cpppappiestany@gmail.com  Web:wwww.cpppap.webnode.sk 

 Vedúci: Viera Sakmárová, PhDr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 
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 Centrum voľného času pri ZŠ 

 Adresa: Piešťany 92101, E.F.Scherrera 10 
 Telefón: 033/7744049 

 Email: riaditelka@9zspn.sk  Web:www.9zspn.sk 

 Vedúci: Gizela Taláčová, PaedDr. 

 Netradičné aktivity 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany 

Poplatok: 27 €   Vedúci: Viera Mikesková, Mgr. 

Telefón: 0908783639 

Termín nahlásenia do: 24.6.2018 Počet účastníkov: 25 

Poznámka: letný prímestský detský tábor zameraný na tvorivosť, športové netradičné aktivity 

a spoznávanie okolia Piešťan 

 

  Okres Skalica 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Holíč 90851, Bernolákova 383/10 
 Email: pppholic@centrum.sk  Web:www.cpppapholic@mypage.cz 

 Vedúci: Lenka Látalová, PhDr. PhD. 

 Tešíme sa do školy 

Začiatok akcie: august 2018   Koniec akcie: august 2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti predškolského veku 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Termín nahlásenia do: 1.6.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: denne od 8.00 do 15.00 hod 
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   Trenčiansky kraj 
   Celkový počet:  10 

 

 

  Okres Bánovce nad Bebravou 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Bánovce nad Bebravou 95701, A. Kmeťa 530/8 
 Telefón: 038/7602454 

 Email: cvc@cevecko.sk  Web:www.cevecko.sk 

 Vedúci: Miriam Kiripolská, Mgr. 

 20 let CTK Moravia 2018 cykloturistika 

Začiatok akcie: 30.6.2018  Koniec akcie: 4.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: nad 13 rokov 

Miesto konania akcie: Morava 

Poplatok: 65 €   Vedúci: Nadežda Benešová 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 10 

Poznámka: všetko čo je spojené s cykloturistikou počas letných prázdnin v okolí hraníc 

Slovenska, Moravy a Rakúska /stanovačky, cyklotúra, opekačky.../ 

 BIKE stanovačka I. turnus VI. ročník 

Začiatok akcie: 24.6.2018  Koniec akcie: 26.6.2018 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: nad 12 rokov 

Miesto konania akcie: okolie Bánovce nad Bebravou 

Poplatok: 8 €   Vedúci: Ľudovít Kiripolský, Ing. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 12 

Poznámka: všetko čo je spojené s cykloturistikou počas letných prázdnin /stanovačky, 

cyklotúra, opekačky.../ 

 BIKE stanovačka VI. ročník, II. turnus 

Začiatok akcie: 31.8.2018  Koniec akcie: 1.9.2018 

Trvanie: 2 dni  Cieľová skupina: nad 12 rokov 

Miesto konania akcie: okolie Bánovce nad Bebravou 

Poplatok: 6 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 12 

Poznámka: všetko čo je spojené s cykloturistikou počas letných prázdnin /stanovačky, 

cyklotúra, opekačky,.../ 

 Detský pobytový tábor 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 29.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 1.-9. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: penzión Kerametal, obec Látky, Detva 

Poplatok: 180 €  Vedúci: Radoslav Kušnier, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 40 

mailto:cvcba1@gmail.com
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Poznámka: program bude prispôsobený vekovému zloženiu účastníkov, súťaže, hry, diskotéky, 

turistika, výlet - prekvapenie, hľadanie Jánošíkovho pokladu v kraji pod Poľanou, športová 

olympiáda, opekačka, táborový jarmok, záverečný ceremoniál s udeľovaním diplomov a 

darčekov 

 Dvere dokorán 

Začiatok akcie: 27.8.2018  Koniec akcie: 28.8.2018 

Trvanie: 2 dni  Cieľová skupina: 1.-4. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 5 €, zľavy: 2 € 

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: platba na mieste, Dvere dokorán sú možnosťou návštevy CVČ v čase letných 

prázdnin formou spoznávania budovy CVČ /výtvarný ateliér, tanečná, počítačová miestnosť, 

miestnosť s X-boxom, stolný futbal a tenis, DVD program, možnosť zohriatia obedu/ 

 Letná tanečná škola 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1.-9. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 €, zľavy: 37 € 

Vedúci: Magdaléna Petríková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: každodenná tanečná príprava v ateliéri v budove CVČ, celodenný zájazd, návšteva 

plavárne, návšteva 3D kina, spoločenské a športové hry v budove CVČ /počítače, X-box/, ceny 

a odmeny za súťaže, darček na záver tanečnej letnej školy 

 Letná výtvarná škola 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1.-9. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 €, zľavy: 37 € 

Vedúci: Roman Jedinák, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: každodenná výtvarná príprava v ateliéri v budove CVČ, celodenný zájazd, 

návšteva plavárne, návšteva 3D kina, spoločenské a športové hry v budove CVČ /počítače, X-

box/, ceny a odmeny za súťaže, darček na záver výtvarnej letnej školy 

 

 Prímestský tábor s dennou návštevou plavárne I. 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 1.-4. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 35 €, zľavy: 32 € 

Vedúci: Margita Halačová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 35 

Poznámka: každodenný plavecký výcvik /2 hodiny/, návšteva kina /3D/, poldenný výlet do 

okolia Bánoviec, pobyty v prírode spojené s hrami, spoločenské a športové hry v budove CVČ 

/počítače, X-box/, ceny y odmeny za súťaže, pitný režim, darček na záver tábora 

 Prímestský tábor s dennou návštevou plavárne II. 

Začiatok akcie: 20.8.2018  Koniec akcie: 24.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1.-4. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 €, zľavy: 37 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 35 
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Poznámka: každodenný plavecký výcvik /2 hodiny/, návšteva kina /3D/, poldenný výlet do 

okolia Bánoviec, pobyty v prírode spojené s hrami, spoločenské a športové hry v budove CVČ 

/počítače, X-box/, ceny y odmeny za súťaže, pitný režim, darček na záver tábora 

 Sústredenie ZÚ rybársky 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1.-9. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: okolie BN 

Vedúci: Miriam Kiripolská, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: sústredenie bude striedavo prebiehať v budove CVČ, kde budú deti spoločne so 

svojim vedúcim rozoberať techniku lovu rýb a pri vodnej priehrade Prusy, kde sa budú učiť 

základy lovu rýb 

 Tanečné sústredenie ZÚ Drienovček 

Začiatok akcie: 20.8.2018  Koniec akcie: 23.8.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 1.-9. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: Bánovce 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: tanečné sústredenie bude prebiehať v budove CVČ, deti sa budú zdokonaľovať v 

nácvikoch tanečných folklórnych zostáv, súčasťou sústredenia bude vystúpenie v družobnom 

meste Kopřivnica 

 X. letné sústredenie CTK Bojnice 

Začiatok akcie: 17.8.2018  Koniec akcie: 19.8.2018 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: nad 13 rokov 

Miesto konania akcie: Bojnice 

Poplatok: 15 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 10 

Poznámka: všetko čo je spojené s cykloturistikou počas letných prázdnin v okolí Bojníc 

/stanovačka, cyklotúra, opekačky, .../ 

 

  Okres Ilava 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Dubnica nad Váhom 01841, Partizánsky 151/3 
 Telefón: 042/4442138 

 Email: ppp -dca@stonline.sk 

 Vedúci: Dagmar Kútna, Mgr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 8.00 - 14.00 hod. 
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  Okres Myjava 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Myjava 90701, Dolná štvrť 368/23 
 Telefón: 0911245344 

 Email: cvcmyjava@gmail.com 

 Vedúci: Mario Duga, Mgr. 

 Pobytový prázdninový tábor 

Začiatok akcie: 21.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: ZŠ, SŠ 

Miesto konania akcie: Piatrová 

Poplatok: 145 € 

Vedúci: Jana Tomičová 

Termín nahlásenia do: 20.2.2018 Počet účastníkov: 40 

 Prímestský tábor 1. turnus 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 € 

Vedúci: Viera Dugová 

Telefón: 0905123531 

Termín nahlásenia do: 30.3.2018 Počet účastníkov: 40 

 Prímestský tábor 2. turnus 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 € 

Vedúci: Viera Dugová 

Termín nahlásenia do: 30.3.2018 Počet účastníkov: 40 

 Prímestský tábor 3. turnus 

Začiatok akcie: 20.8.2018  Koniec akcie: 24.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 € 

Vedúci: Viera Dugová 

Termín nahlásenia do: 30.3.2018 Počet účastníkov: 40 

 

  Okres Nové Mesto nad Váhom 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Nové Mesto nad Váhom 91501, Športová 40 
 Telefón: 0911337902 

 Email: cpppapnmnv@gmail.com  Web:www.cpppapnmv.sk 

 Vedúci: Jana Klbíková, Mgr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 
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Poznámka: prvé dva júlové týždne /2. - 13.7.2018/ a posledné dva augustové týždne /20.8. - 

31.8. 2018/ sa na centrum môžu mladí ľudia obrátiť v čase od 8.00 do 14.00 hod. 

 

  Okres Partizánske 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Partizánske 95801, Februárová 153/3 
 Telefón: 038/7491922 

 Email: cpppappe@gmail.com  Web:www.cpppappartizanske.sk 

 Vedúci: Ivana Kováčiková, Mgr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

 

 Informačné centrum mladých 

 Adresa: Partizánske 95801, Februárová 1478/2 
 Telefón: 038/7492805 

 Email: partizanske@icm.sk  Web:www.icm.sk 

 Vedúci: Vladimír Marko, PhDr. 

 Informačno-poradenská činnosť pre mládež 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: ICM 

Poznámka: 9.00 - 12.00 hod. 

 Kniha pre Teba 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: ICM 

Poznámka: 9.00 - 12.00 hod. 

 Letné kino . premietanie počas letných prázdnin 

Trvanie: 1 deň  Miesto konania akcie: Partzánske 

Vedúci: Zuzana Valenteje, Ing. 

 

  Okres Považská Bystrica 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Považská Bystrica 01701, Lánska 2575/92 
 Telefón: 0424322508 

 Email: cvcpb@cvcpb.edu.sk  Web:www.cvcpb.sk 

 Vedúci: Ivan Hanulík, Ing. 

 Buď fit tábor 

Začiatok akcie: 27.8.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 € 

Vedúci: Iveta Melúchová 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 20 

mailto:cvcba1@gmail.com
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 Florbalový tábor 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Vedúci: Marek Demáček, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 20 

 Leto s hafkáčmi 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 € 

Vedúci: Iveta Melúchová 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 20 

 Športový tábor Off Line 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Vedúci: Jana Špániková 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 25 

 Tábor kreativity 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Vedúci: Marta Rehúšová, RNDr. 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 20 

 Túlavá topánka 

Začiatok akcie: 27.8.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 € 

Vedúci: Marek Demáček, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 20 

 Tvorivý tábor 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Vedúci: Katarína Ligasová, Ing. 

Termín nahlásenia do: 30.5.2018 Počet účastníkov: 25 
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  Okres Prievidza 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Prievidza 97101, Bakalárska 2 
 Telefón: 046/5199512 

 Email: riaditelka@cpppap-pd.sk  Web:www.cpppap-pd.sk 

 Vedúci: Jana Rohovská, PhDr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 8.00 - 14.00 hod. 

 

  Okres Púchov 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogiclo-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Púchov 02001, Námestie slobody 1657/13 
 Telefón: 042/4632849 

 Email: info@poradnapuchov.sk  Web:www.poradnapuchov.sk 

 Vedúci: Iveta Smahová, Mgr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: Púchov 

Vedúci: Iveta Smahová, Mgr. 

Poznámka: 8.00 - 14.00 hod. 
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  Okres Trenčín 

  Celkový počet:  1 

 

 Cestovná kancelária Slniečko 

 Adresa: Trenčín 91101, Palackého 8 
 Telefón: 032/6521911 

 Email: slniecko@ckslniecko.sk 

 Vedúci: Dušan Ovšonka 

 13. komnata 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka neďaleko Čadce 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: v pradávnych dobách, kde voda dokázala horieť a v tme bolo vidieť, strhol sa 

nevídaný boj, neprajný vládca Real tvrdo bojoval za zničenie mystického sveta nekonečných 

možností fantázie, jeho moc zasiahla krajinu ilúzií Orbis Terrarum a obsadil ju realitou, 

Orbiťania boli nútení podrobiť svoje myšlienky skutočnosti, ba čo viac aj fantasy bytostiam, 

iba firra, orbitská bojovníčka fantázie Riona cestuje v čase, aby zachránila ich osudy z pod 

pazúrov Reala, posledné strany letopisov ukrývali recept na bájny elixír života a sily, Riona 

potrebuje pomoc pri jeho získaní, staň sa voljuntérom a spolu so svojím mentorom vybuduj 

ostrov Sorpresa, kde budú môcť Orbiťania a fantasy bytosti žiť, doprava individuálna, v cene 

tábora je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, 

výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej Európe - Energylandie v Poľsku 

 13. komnata 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka pri Čadci 

Poplatok: 276 €  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: v pradávnych dobách, kde voda dokázala horieť a v tme bolo vidieť, strhol sa 

nevídaný boj, neprajný vládca Real tvrdo bojoval za zničenie mystického sveta nekonečných 

možností fantázie, jeho moc zasiahla krajinu ilúzií Orbis Terrarum a obsadil ju realitou, 

Orbiťania boli nútení podrobiť svoje myšlienky skutočnosti, ba čo viac aj fantasy bytostiam, 

iba firra, orbitská bojovníčka fantázie Riona cestuje v čase, aby zachránila ich osudy z pod 

pazúrov Reala, posledné strany letopisov ukrývali recept na bájny elixír života a sily, Riona 

potrebuje pomoc pri jeho získaní, staň sa voljuntérom a spolu so svojím mentorom vybuduj 

ostrov Sorpresa, kde budú môcť Orbiťania a fantasy bytosti žiť, v cene tábora je doprava 

autobusom, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, 

ceny, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej Európe - Energylandie v Poľsku 

 13. komnata 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka pri Čadci 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: v pradávnych dobách, kde voda dokázala horieť a v tme bolo vidieť, strhol sa 

nevídaný boj, neprajný vládca Real tvrdo bojoval za zničenie mystického sveta nekonečných 

možností fantázie, jeho moc zasiahla krajinu ilúzií Orbis Terrarum a obsadil ju realitou, 

Orbiťania boli nútení podrobiť svoje myšlienky skutočnosti, ba čo viac aj fantasy bytostiam, 

iba firra, orbitská bojovníčka fantázie Riona cestuje v čase, aby zachránila ich osudy z pod 
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pazúrov Reala, posledné strany letopisov ukrývali recept na bájny elixír života a sily, Riona 

potrebuje pomoc pri jeho získaní, staň sa voljuntérom a spolu so svojím mentorom vybuduj 

ostrov Sorpresa, kde budú môcť Orbiťania a fantasy bytosti žiť, doprava individuálna, v cene 

tábora je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, 

výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej Európe - Energylandie v Poľsku 

 13. komnata 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka pri Čadci 

Poplatok: 276 €  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: v pradávnych dobách, kde voda dokázala horieť a v tme bolo vidieť, strhol sa 

nevídaný boj, neprajný vládca Real tvrdo bojoval za zničenie mystického sveta nekonečných 

možností fantázie, jeho moc zasiahla krajinu ilúzií Orbis Terrarum a obsadil ju realitou, 

Orbiťania boli nútení podrobiť svoje myšlienky skutočnosti, ba čo viac aj fantasy bytostiam, 

iba firra, orbitská bojovníčka fantázie Riona cestuje v čase, aby zachránila ich osudy z pod 

pazúrov Reala, posledné strany letopisov ukrývali recept na bájny elixír života a sily, Riona 

potrebuje pomoc pri jeho získaní, staň sa voljuntérom a spolu so svojím mentorom vybuduj 

ostrov Sorpresa, kde budú môcť Orbiťania a fantasy bytosti žiť, v cene tábora je doprava 

autobusom, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, 

ceny, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej Európe - Energylandie v Poľsku 

 13. komnata 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka pri Čadci 

Poplatok: 230€  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: v pradávnych dobách, kde voda dokázala horieť a v tme bolo vidieť, strhol sa 

nevídaný boj, neprajný vládca Real tvrdo bojoval za zničenie mystického sveta nekonečných 

možností fantázie, jeho moc zasiahla krajinu ilúzií Orbis Terrarum a obsadil ju realitou, 

Orbiťania boli nútení podrobiť svoje myšlienky skutočnosti, ba čo viac aj fantasy bytostiam, 

iba firra, orbitská bojovníčka fantázie Riona cestuje v čase, aby zachránila ich osudy z pod 

pazúrov Reala, posledné strany letopisov ukrývali recept na bájny elixír života a sily, Riona 

potrebuje pomoc pri jeho získaní, staň sa voljuntérom a spolu so svojím mentorom vybuduj 

ostrov Sorpresa, kde budú môcť Orbiťania a fantasy bytosti žiť, doprava individuálna, v cene 

tábora je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, 

výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej Európe - Energylandie v Poľsku 

 13.komnata 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka pri Čadci 

Poplatok: 276 €  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: v pradávnych dobách, kde voda dokázala horieť a v tme bolo vidieť, strhol sa 

nevídaný boj, neprajný vládca Real tvrdo bojoval za zničenie mystického sveta nekonečných 

možností fantázie, jeho moc zasiahla krajinu ilúzií Orbis Terrarum a obsadil ju realitou, 

Orbiťania boli nútení podrobiť svoje myšlienky skutočnosti, ba čo viac aj fantasy bytostiam, 

iba firra, orbitská bojovníčka fantázie Riona cestuje v čase, aby zachránila ich osudy z pod 

pazúrov Reala, posledné strany letopisov ukrývali recept na bájny elixír života a sily, Riona 

potrebuje pomoc pri jeho získaní, staň sa voljuntérom a spolu so svojím mentorom vybuduj 

ostrov Sorpresa, kde budú môcť Orbiťania a fantasy bytosti žiť, v cene tábora je doprava 

autobusom, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, 

ceny, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej Európe - Energylandie v Poľsku 

 



35 
 

 13.komnata 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka pri Čadci 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: v pradávnych dobách, kde voda dokázala horieť a v tme bolo vidieť, strhol sa 

nevídaný boj, neprajný vládca Real tvrdo bojoval za zničenie mystického sveta nekonečných 

možností fantázie, jeho moc zasiahla krajinu ilúzií Orbis Terrarum a obsadil ju realitou, 

Orbiťania boli nútení podrobiť svoje myšlienky skutočnosti, ba čo viac aj fantasy bytostiam, 

iba firra, orbitská bojovníčka fantázie Riona cestuje v čase, aby zachránila ich osudy z pod 

pazúrov Reala, posledné strany letopisov ukrývali recept na bájny elixír života a sily, Riona 

potrebuje pomoc pri jeho získaní, staň sa voljuntérom a spolu so svojím mentorom vybuduj 

ostrov Sorpresa, kde budú môcť Orbiťania a fantasy bytosti žiť, doprava individuálna, v cene 

tábora je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, 

výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej Európe - Energylandie v Poľsku 

 13.komnata 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka pri Čadci 

Poplatok: 276 €  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: v pradávnych dobách, kde voda dokázala horieť a v tme bolo vidieť, strhol sa 

nevídaný boj, neprajný vládca Real tvrdo bojoval za zničenie mystického sveta nekonečných 

možností fantázie, jeho moc zasiahla krajinu ilúzií Orbis Terrarum a obsadil ju realitou, 

Orbiťania boli nútení podrobiť svoje myšlienky skutočnosti, ba čo viac aj fantasy bytostiam, 

iba firra, orbitská bojovníčka fantázie Riona cestuje v čase, aby zachránila ich osudyzpod 

pazúrov Reala, posledné strany letopisov ukrývali recept na bájny elixír života a sily, Riona 

potrebuje pomoc pri jeho získaní, staň sa voljuntérom a spolu so svojím mentorom vybuduj 

ostrov Sorpresa, kde budú môcť Orbiťania a fantasy bytosti žiť, v cene tábora je doprava 

autobusom, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, 

ceny, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej Európe - Energylandie v Poľsku 

 Bahama Banana 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 8.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň, Radava 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: spolu so super partiou odpálime najväčšiu ostrovnú párty tohto roka, Ostrovná 

kráľovná, Party man, najväčší frajer ostrova Boss, veľký bazén, veľa slnka a každý deň kopec 

zábavných hier, skákanie na nafukovacom hrade, zažiješ penovú párty pod holým nebom alebo 

štipku adrenálinu pocítiš v aquazorbingu, najdlhšia vodná šmýkačka, nové priateľstvá, super 

výlety, výlet do Ostrihomu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, doprava individuálne 

 Bahama Banana 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 8.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň, Radava 

Poplatok: 225 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: spolu so super partiou odpálime najväčšiu ostrovnú párty tohto roka, Ostrovná 

kráľovná, Party man, najväčší frajer ostrova Boss, veľký bazén, veľa slnka a každý deň kopec 

zábavných hier, skákanie na nafukovacom hrade, zažiješ penovú párty pod holým nebom alebo 

štipku adrenálinu pocítiš v aquazorbingu, najdlhšia vodná šmýkačka, nové priateľstvá, super 
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výlety, výlet do Ostrihomu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, doprava autobusová 

 

 Bahama Banana 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 15.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň, Radava 

Poplatok: 225 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: spolu so super partiou odpálime najväčšiu ostrovnú párty tohto roka, Ostrovná 

kráľovná, Party man, najväčší frajer ostrova Boss, veľký bazén, veľa slnka a každý deň kopec 

zábavných hier, skákanie na nafukovacom hrade, zažiješ penovú párty pod holým nebom alebo 

štipku adrenálinu pocítiš v aquazorbingu, najdlhšia vodná šmýkačka, nové priateľstvá, super 

výlety, výlet do Ostrihomu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, doprava autobusová 

 

 Bahama Banana 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 15.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň, Radava 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: spolu so super partiou odpálime najväčšiu ostrovnú párty tohto roka, Ostrovná 

kráľovná, Party man, najväčší frajer ostrova Boss, veľký bazén, veľa slnka a každý deň kopec 

zábavných hier, skákanie na nafukovacom hrade, zažiješ penovú párty pod holým nebom alebo 

štipku adrenálinu pocítiš v aquazorbingu, najdlhšia vodná šmýkačka, nové priateľstvá, super 

výlety, výlet do Ostrihomu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, doprava individuálne 

 

 Bahama Banana 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň, Radava 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: spolu so super partiou odpálime najväčšiu ostrovnú párty tohto roka, Ostrovná 

kráľovná, Party man, najväčší frajer ostrova Boss, veľký bazén, veľa slnka a každý deň kopec 

zábavných hier, skákanie na nafukovacom hrade, zažiješ penovú párty pod holým nebom alebo 

štipku adrenálinu pocítiš v aquazorbingu, najdlhšia vodná šmýkačka, nové priateľstvá, super 

výlety, výlet do Ostrihomu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, doprava individuálne 

 Bahama Banana 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň, Radava 
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Poznámka: spolu so super partiou odpálime najväčšiu ostrovnú párty tohto roka, Ostrovná 

kráľovná, Party man, najväčší frajer ostrova Boss, veľký bazén, veľa slnka a každý deň kopec 

zábavných hier, skákanie na nafukovacom hrade, zažiješ penovú párty pod holým nebom alebo 

štipku adrenálinu pocítiš v aquazorbingu, najdlhšia vodná šmýkačka, nové priateľstvá, super 

výlety, výlet do Ostrihomu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, doprava autobusová, poplatok 225 € 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 7.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať so špeciálnymi 

okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej pomoci, hasiči 

ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a pohybovať sa v 

nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v lese, v rámci 

zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, zahráme si futbal, 

vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás čaká basket, ping 

pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v cene je plavecký 

kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, prespanie na 

poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny do súťaží, 

MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava individuálne 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 7.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 209 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať so špeciálnymi 

okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej pomoci, hasiči 

ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a pohybovať sa v 

nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v lese, v rámci 

zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, zahráme si futbal, 

vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás čaká basket, ping 

pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v cene je plavecký 

kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, prespanie na 

poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny do súťaží, 

MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava autobusom 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 209 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať so špeciálnymi 

okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej pomoci, hasiči 

ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a pohybovať sa v 

nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v lese, v rámci 

zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, zahráme si futbal, 

vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás čaká basket, ping 

pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v cene je plavecký 

kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, prespanie na 
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poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny do súťaží, 

MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava autobusom 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: panzión Majk, Heľpa 

Poznámka: poplatok je 184 €, v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať 

so špeciálnymi okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej 

pomoci, hasiči ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a 

pohybovať sa v nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v 

lese, v rámci zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, 

zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás 

čaká basket, ping pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v 

cene je plavecký kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, 

prespanie na poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny 

do súťaží, MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava 

individuálne 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať so špeciálnymi 

okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej pomoci, hasiči 

ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a pohybovať sa v 

nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v lese, v rámci 

zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, zahráme si futbal, 

vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás čaká basket, ping 

pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v cene je plavecký 

kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, prespanie na 

poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny do súťaží, 

MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava individuálne 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 
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Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať so špeciálnymi 

okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej pomoci, hasiči 

ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a pohybovať sa v 

nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v lese, v rámci 

zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, zahráme si futbal, 

vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás čaká basket, ping 

pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v cene je plavecký 

kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, prespanie na 

poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny do súťaží, 

MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava autobusom, 229 € 

poplatok 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 209 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať so špeciálnymi 

okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej pomoci, hasiči 

ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a pohybovať sa v 

nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v lese, v rámci 

zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, zahráme si futbal, 

vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás čaká basket, ping 

pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v cene je plavecký 

kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, prespanie na 

poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny do súťaží, 

MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava autobusová 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať so špeciálnymi 

okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej pomoci, hasiči 

ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a pohybovať sa v 

nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v lese, v rámci 

zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, zahráme si futbal, 

vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás čaká basket, ping 

pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v cene je plavecký 

kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, prespanie na 

poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny do súťaží, 

MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava individuálne 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4,8,2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať so špeciálnymi 

okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej pomoci, hasiči 
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ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a pohybovať sa v 

nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v lese, v rámci 

zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, zahráme si futbal, 

vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás čaká basket, ping 

pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v cene je plavecký 

kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, prespanie na 

poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny do súťaží, 

MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava individuálne 

 Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 209 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, šnorchľovať so špeciálnymi 

okuliarmi, v záchranárskom kurze nám záchranári prezradia pravidlá prvej pomoci, hasiči 

ukážu, ako hasiť aj to, čo Ťa nepáli, lesníci prezradia, ako chrániť prírodu a pohybovať sa v 

nej cez deň, aj v noci, ako pozorovať zver, poznať stromy, kvety, plody, hríby v lese, v rámci 

zábavy aj pstruhy upečieme, uvaríme parádny guláš, opečieme špekáčky, zahráme si futbal, 

vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični a v klubovni nás čaká basket, ping 

pong, kvízy, disko a iné zábavy, čaká nás aj Dobšinská ľadová jaskyňa, v cene je plavecký 

kurz, prednáška záchranárov, ukážky práce hasičov, beseda s lesníkom, prespanie na 

poľovníckej chate, stavba pltí vrátane plavby na plti, rybolov a pečenie pstruhov, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, ceny do súťaží, 

MTC, program, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, doprava autobusom 

 Bulharsko - Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-17 rokov 

Miesto konania akcie: Slnečné pobrežie, Bulharsko 

Poplatok: 400 € 

Poznámka: more, pláž, stánky, hudba, plážový volejbal a hlavne "život" aj cez deň aj večer, 

cez deň kúpanie, opaľovanie, mierne športovanie a nakupovanie a večer "žijeme", ale mládež 

nevodíme nikam, kde to nie je vhodné alebo nebodaj nebezpečné, v cene je ubytovanie s plnou 

penziou, doprava z Bratislavy autobusom, animátori, materiál, pobytové poplatky 

 Bulharsko - Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 11.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-17 rokov 

Miesto konania akcie: Slnečné pobrežie, Bulharsko 

Poplatok: 400 € 

Poznámka: more, pláž, stánky, hudba, plážový volejbal a hlavne "život" aj cez deň aj večer, 

cez deň kúpanie, opaľovanie, mierne športovanie a nakupovanie a večer "žijeme", ale mládež 

nevodíme nikam, kde to nie je vhodné alebo nebodaj nebezpečné, v cene je ubytovanie s plnou 

penziou, doprava z Bratislavy autobusom, animátori, materiál, pobytové poplatky 

 Bulharsko - Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 20.7.2018  Koniec akcie: 31.7.2018 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-17 rokov 

Miesto konania akcie: Slnečné pobrežie, Bulharsko 

Poplatok: 400 € 

Poznámka: more, pláž, stánky, hudba, plážový volejbal a hlavne "život" aj cez deň aj večer, 

cez deň kúpanie, opaľovanie, mierne športovanie a nakupovanie a večer "žijeme", ale mládež 
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nevodíme nikam, kde to nie je vhodné alebo nebodaj nebezpečné, v cene je ubytovanie s plnou 

penziou, doprava z Bratislavy autobusom, animátori, materiál, pobytové poplatky 

 Bulharsko Sunny beach 18+ 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 7.8.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 18-29 rokov 

Miesto konania akcie: Slnečné pobrežie, Bulharsko 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: ide o zájazd, kde účastník musí mať viac ako 18 rokov, môže vziať so sebou 

súrodenca od 16 rokov, s písomným súhlasom rodičov a ak dospelý súrodenec za neho 

prevezme zodpovednosť, Slnečné pobrežie je najväčšie a najpopulárnejšie letovisko v krajine, 

kde to naozaj žije a to hlavne v noci, v cene je ubytovanie s raňajkami, doprava, sprievodca a 

pobytové poplatky 

 Bulharsko Sunny beach 18+ 

Začiatok akcie: 5.8.2018  Koniec akcie: 14.8.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 18-29 rokov 

Miesto konania akcie: Slnečné pobrežie, Bulharsko 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: ide o zájazd, kde účastník musí mať viac ako 18 rokov, môže vziať so sebou 

súrodenca od 16 rokov, s písomným súhlasom rodičov a ak dospelý súrodenec za neho 

prevezme zodpovednosť, Slnečné pobrežie je najväčšie a najpopulárnejšie letovisko v krajine, 

kde to naozaj žije a to hlavne v noci, v cene je ubytovanie s raňajkami, doprava, sprievodca a 

pobytové poplatky 

 Bulharsko Sunny beach 18+ 

Začiatok akcie: 12.8.2018  Koniec akcie: 21.8.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 18-29 rokov 

Miesto konania akcie: Slnečné pobrežie, Bulharsko 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: ide o zájazd, kde účastník musí mať viac ako 18 rokov, môže vziať so sebou 

súrodenca od 16 rokov, s písomným súhlasom rodičov a ak dospelý súrodenec za neho 

prevezme zodpovednosť, Slnečné pobrežie je najväčšie a najpopulárnejšie letovisko v krajine, 

kde to naozaj žije a to hlavne v noci, v cene je ubytovanie s raňajkami, doprava, sprievodca a 

pobytové poplatky 

 Cool Worthing School 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 19.8.2018 

Trvanie: 16 dní  Cieľová skupina: 12-20 rokov 

Miesto konania akcie: hostiteľská rodina, Worthing, Anglicko 

Poplatok: 1 225 € 

Poznámka: jazykový tábor pre mládež v krásnom pokojnom prímorskom letovisku na juhu 

Anglicka, ubytovanie v anglických rodinách, návšteva kurzov umožnia deťom a mládeži nielen 

výborne sa zdokonaliť v jazyku, ale aj zažiť pravú atmosféru anglického školského prostredia 

a nadviazať nové kontakty, doprava autobusom, strava raňajky a večere v rodinách, obed 

formou balíčka, doprava vrátane trajektu, 40 hodín výučby, študijný materiál, poobedňajšie 

aktivity vrátane výletov, sprievodca 

 Holiday Everyday 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk v Kráľovohoľskej časti Nízkych Tatier v obci 

Heľpa 
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Poznámka: zážitkový letný jazykový kurz, na ktorom sú deti zaradené do skupín podľa veku a 

úrovne jazyka a s lektormi komunikujú hlavne anglicky, v cene je ubytovanie, strava 4x denne, 

pitný režim, konverzácia, lektori, program vrátane kúpania v bazéne, študijný materiál, 

poistenie, doprava individuálna, poplatok 215 € 

 Chorvátsko - jadranský sladoled 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 11.7.2018 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kvarnerská riviera, Selce 

Poplatok: 420 € 

Poznámka: osvedčená dlhoročná základňa našich detí a zároveň oáza kľudu a bezpečia, 

prítomní sú aj deti z Francúzska, Belgicka a Nemecka, čistučké more, krásna príroda, každý 

druhý deň chorvátska zmrzlina, veľmi dobré služby, veľmi milý personál, veľmi chutná strava, 

veľmi atraktívne mestečko plné života, v cene je ubytovanie, plná penzia, zmrzlina každý druhý 

deň, doprava autobusom z Bratislavy 

 Chorvátsko - jadranský sladoled 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 19.7.2018 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kvarnerská riviéra, Selce 

Poznámka: poplatok je 420 €, osvedčená dlhoročná základňa našich detí a zároveň oáza 

kľudu a bezpečia, prítomní sú aj deti z Francúzska, Belgicka a Nemecka, čistučké more, 

krásna príroda, každý druhý deň chorvátska zmrzlina, veľmi dobré služby, veľmi milý 

personál, veľmi chutná strava, veľmi atraktívne mestečko plné života, v cene je ubytovanie, 

plná penzia, zmrzlina každý druhý deň, doprava autobusom z Bratislavy 

 Chorvátsko - jadranský sladoled 

Začiatok akcie: 17.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kvarnerská riviera, Selce 

Poplatok: 420 € 

Poznámka: osvedčená dlhoročná základňa našich detí a zároveň oáza kľudu a bezpečia, 

prítomní sú aj deti z Francúzska, Belgicka a Nemecka, čistučké more, krásna príroda, každý 

druhý deň chorvátska zmrzlina, veľmi dobré služby, veľmi milý personál, veľmi chutná strava, 

veľmi atraktívne mestečko plné života, v cene je ubytovanie, plná penzia, zmrzlina každý druhý 

deň, doprava autobusom z Bratislavy 

 Letná futbalová škola 

Začiatok akcie: 30.6.2018  Koniec akcie: 5.7.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Iveta, Radava 

Poplatok: 264 € 

Poznámka: už jedenásty rok sa stretávajú chlapci z celého sveta, aby si zdokonalili svoj talent 

počas dvojfázových tréningov, pričom prvý kladie dôraz na rozvoj techniky a dynamiky a 

druhý zúročuje nadobudnuté techniky priamo v hre, samozrejme, že nemôže chýbať ani zábava 

na diskotékach a pri zaujímavých aktivitách, budeš mať tú česť spoznať Jozefa Barmoša a 

absolvovať s ním tréningové jednotky, absolvuješ regeneráciu síl v bazéne a soľnej jaskyni, v 

cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny, 

doprava individuálne 

 Letná futbalová škola 

Začiatok akcie: 5.7.2018  Koniec akcie: 11.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Iveta, Radava 
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Poznámka: už jedenásty rok sa stretávajú chlapci z celého sveta, aby si zdokonalili svoj talent 

počas dvojfázových tréningov, pričom prvý kladie dôraz na rozvoj techniky a dynamiky a 

druhý zúročuje nadobudnuté techniky priamo v hre, samozrejme, že nemôže chýbať ani zábava 

na diskotékach a pri zaujímavých aktivitách, budeš mať tú česť spoznať Jozefa Barmoša a 

absolvovať s ním tréningové jednotky, absolvuješ regeneráciu síl v bazéne a soľnej jaskyni, v 

cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny, 

doprava individuálne, poplatok 264 € 

 Malta - rajská angličtina 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 15 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hostiteľská rodina Mdina Malta 

Poplatok: 1 235 €  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: na Malte sa v angličtine zdokonalíte na betón, tento nádherný, kľudný a malebný 

európsky raj leží na malom ostrove v Stredozemnom mori neďaleko Sicílie, dopoludnia vás 

čaká výučba a popoludní superatraktívny program, v cene je ubytovanie, obojsmerný transfer 

z letiska, 40 vyučovacích hodín anglického jazyka, študijný materiál, poobedňajšie aktivity 

vrátane výletov a výlety vrátane vstupov, miestny školský sprievodca, slovenský sprievodca, 

doprava letecky (200 €) 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 8.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

individuálna 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 8.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 260 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

autobusová 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 15.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 
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variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

autobusová, 260 € poplatok 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 15.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

individuálna 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

individuálna 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 260 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

autobusová 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 29.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 
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Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

autobusová. 260 € poplatok 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 29.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

individuálna 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 5.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

individuálna 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 5.8.2018  Koniec akcie: 12.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 260 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

autobusová 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 5.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 
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Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

autobusová za poplatok 260 € 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 5.8.2018  Koniec akcie: 12.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

individuálna 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 12.8.2018  Koniec akcie: 19.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

individuálna 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 12.8.2018  Koniec akcie: 19.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 260 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

autobusová 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 19.8.2018  Koniec akcie: 26.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 
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Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

autobusová za 260 € 

 

 Misia Orava 

Začiatok akcie: 19.8.2018  Koniec akcie: 26.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez pri Dolnom Kubíne 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: dobrodružstvo, adrenalín a vojenčina, máš perfektnú šancu vyskúšať si tvrdý 

vojenský výcvik kultovom vojenskom tábore, ktorý urobí z teba pravého vojaka, na výber máš 

variácie výcvikov topografie, maskovania, prieskumu terénu a mnoho ďalších, ktoré sme si 

toto leto špeciálne pripravili, preveríme ťa prespávačkou v lese, zocelíme rambo dráhou, 

naučíš sa podať prvú pomoc, môžeš splaviť rieku Oravu a absolvovať jazdu v tanku, po tvrdej 

drine príde zaslúžený relax v Bešeňovej v aquaparku, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, airsoft, štvorkolky, doprava 

individuálna 

 

 Modelingovo - tanečný tábor 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko Duchonka 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: počas šiestich dní splníme dievčatám tie najtajnejšie sny, každý deň sa bude o ne 

starať jeden z odborníkov ako o skutočné modelky, renomovaná vizážistka, tanečný 

choreograf, kozmetička, ako aj stajlingoví odborníci z modelingových agentúr dievčatám 

poradia, čo je trendy, čo je in, každej slečne nafotíme profesionálny book, veľkým zážitkom sú 

hodiny herectva, tanca a cat walku, naučíme ťa zábavnou formou najdôležitejšie frázy z 

anglického jazyka, ktoré jednoducho musíš ovládať, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátor, zdravotník, program, MTZ, ceny, doprava individuálna 

 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 7.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 
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Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

individuálne za 214 € 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 7.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 229 € 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

autobusová 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 229 € 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

autobusová 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 214 € 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 
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disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

individuálna 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 214 € 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

individuálna 

 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 229 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

autobusová 

 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 
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Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

autobusová za 229 € poplatok 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

individuálna 

 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

individuálna 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 229 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 



51 
 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

autobusová 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 5.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

individuálna 

 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 12.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

individuálna 

 Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 19.8.2018  Koniec akcie: 24.8.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 
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Poznámka: štýlový ranč, certifikovaní inštruktori, nádherné kone, profesionálne jazdiarne, 

plno noviniek, pán Šablatúra, majiteľ ranča, úspešný závodný jazdec porozpráva o ranči, 

koňoch, westernových pretekoch, chove včiel neďaleko ranča, prednáška je spojená s 

ochutnávkou medu, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o seba a o rybách, 

zahráme si originálnu hru tímov plnú pohody a smiechu, čakajú nás kreatívne dielne 

neočakávaných možností, plážový volejbal, zábavné športy, kopec hudby, tancov, táborák, 

disco, autobusový výlet spojený s kúpaním, v cene je jazdecký kurz, denná starostlivosť o kone, 

inštruktori, vybavenie, prednášky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, malý darček pre každého, autobusový výlet, doprava 

individuálna, poplatok 184 € 

 Next level 

Začiatok akcie: 21.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Prašník-Dúbrava 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: nové možnosti levelovania a upgrade class, oveľa viac detí, viac vedúcich a návrat 

Legiend, explovačka musí byť, tento krát neprezradíme aké povolania/kmene/classy na Vás 

čakajú, bude ich 5 a každá jedna unikátna s možnosťami úpravy svojej postavy, aké tu ešte 

neboli, či sa vráti Hunter, Barbar alebo Mág, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny, vodný futbal, paintball, kin-ball, penové 

delo, doprava individuálna 

 Next level 

Začiatok akcie: 21.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Prašník-Dúbrava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: nové možnosti levelovania a upgrade class, oveľa viac detí, viac vedúcich a návrat 

Legiend, explovačka musí byť, tento krát neprezradíme aké povolania/kmene/classy na Vás 

čakajú, bude ich 5 a každá jedna unikátna s možnosťami úpravy svojej postavy, aké tu ešte 

neboli, či sa vráti Hunter, Barbar alebo Mág, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny, vodný futbal, paintball, kin-ball, penové 

delo, doprava autobusová 

 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava individuálna 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 240 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 
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ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava autobusová 

 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 240 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava autobusová 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava individuálna 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 28.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava individuálna 

 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 28.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 240 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava autobusová 

 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 12.8.2018  Koniec akcie: 19.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 240 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 



54 
 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava autobusová 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 12.8.2018  Koniec akcie: 19.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava individuálna 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 19.8.2018  Koniec akcie: 26.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava individuálna 

 Pohoďák 

Začiatok akcie: 19.8.2018  Koniec akcie: 26.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 240 €  Počet účastníkov: 85 

Poznámka: novinkou je poskladať si program podľa seba, rozhodneš sa, či chceš tancovať, 

točiť krátke filmy, hrať paintball, športovať alebo len tak chillovať, v cene tábora je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, doprava autobusová 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 7.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava individuálna 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 7.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 229 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 
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Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava autobusová 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 229 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava autobusová 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava individuálna 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava individuálna 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 229 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 
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certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava autobusová 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 229 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava autobusová 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava individuálna 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava individuálna 

 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 229 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 
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certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava autobusová 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 5.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava individuálna 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 12.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava individuálna 

 Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 19.8.2018  Koniec akcie: 24.8.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere pri Galante 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách plných rýb, kde plávajú aj metrové 

jesetery a kapry nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa prezradia odborné 

prednášky, pripravený je nočný a ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí 

Karl Nikl, majster sveta v love kaprov, čakajú nás zábavné športy, táborák, disco, autobusový 

výlet s kúpaním, vodný futbal a gule drgule, v cene je rybársky kurz, denne rybolov, 

certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, odborné prednášky, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, program, MTZ, ceny, doprava individuálna 

 Slniečko v sedle 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 8.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Ranč u Edyho, Námestovo 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: ak si milovník zvierat a krásnej prírody, tak ťa tu aspoň trošku naučíme 

porozumieť a ulahodiť citlivej duši našich zvieracích kamarátov, spoločne sa postaráme o 

domáce zvieratá, ale hlavne o kone, a tie si aj pekne osedláme a zajazdíme si na nich, 

atmosféru bude dotvárať obraz malebnej oravskej prírody, prekrásne hory, lúky a vzduch 

čistejší ako kdekoľvek inde, pobeháme loďou Oravskú priehradu, zažijeme večer plný 

fantastických zverov, čarov a mágie, v cene tábora je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 
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animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, denná starostlivosť o koníky, prístup do 

stajne, teória jazdenia, jedna jazda na koni denne, foto, plavba loďou, doprava individuálne 

 Slniečko v sedle 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 5.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel ranč u Edyho, Námestovo 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: ak si milovník zvierat a krásnej prírody, tak ťa tu aspoň trošku naučíme 

porozumieť a ulahodiť citlivej duši našich zvieracích kamarátov, spoločne sa postaráme o 

domáce zvieratá, ale hlavne o kone, a tie si aj pekne osedláme a zajazdíme si na nich, 

atmosféru bude dotvárať obraz malebnej oravskej prírody, prekrásne hory, lúky a vzduch 

čistejší ako kdekoľvek inde, pobeháme loďou Oravskú priehradu, zažijeme večer plný 

fantastických zverov, čarov a mágie, v cene tábora je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, denná starostlivosť o koníky, prístup do 

stajne, teória jazdenia, jedna jazda na koni denne, foto, plavba loďou, doprava individuálne 

 Slniečko v sedle 

Začiatok akcie: 5.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Ranč u Edyho, Námestovo 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: ak si milovník zvierat a krásnej prírody, tak ťa tu aspoň trošku naučíme 

porozumieť a ulahodiť citlivej duši našich zvieracích kamarátov, spoločne sa postaráme o 

domáce zvieratá, ale hlavne o kone, a tie si aj pekne osedláme a zajazdíme si na nich, 

atmosféru bude dotvárať obraz malebnej oravskej prírody, prekrásne hory, lúky a vzduch 

čistejší ako kdekoľvek inde, pobeháme loďou Oravskú priehradu, zažijeme večer plný 

fantastických zverov, čarov a mágie, v cene tábora je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, denná starostlivosť o koníky, prístup do 

stajne, teória jazdenia, jedna jazda na koni denne, foto, plavba loďou, doprava individuálne 

 Slniečko v sedle 

Začiatok akcie: 12.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Ranč u Edyho, Námestovo 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: ak si milovník zvierat a krásnej prírody, tak ťa tu aspoň trošku naučíme 

porozumieť a ulahodiť citlivej duši našich zvieracích kamarátov, spoločne sa postaráme o 

domáce zvieratá, ale hlavne o kone, a tie si aj pekne osedláme a zajazdíme si na nich, 

atmosféru bude dotvárať obraz malebnej oravskej prírody, prekrásne hory, lúky a vzduch 

čistejší ako kdekoľvek inde, pobeháme loďou Oravskú priehradu, zažijeme večer plný 

fantastických zverov, čarov a mágie, v cene tábora je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, denná starostlivosť o koníky, prístup do 

stajne, teória jazdenia, jedna jazda na koni denne, foto, plavba loďou, doprava individuálne 

 Slniečkovo 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 8.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: pred dverami našej detektívky sa odrazu objavila malá, drevená a zaprášená 

truhlička, po namáhavom otváraní sa jej podarilo z nej dostať ešte staršiu knihu a obálku so 

zelenou pečaťou, v ktorej bolo napísané, že táto čarovná kniha vďaka rozprávkam, ktoré v nej 

boli ukryté, pomáhala v našom svete udržať šťastie a radosť, ak chceme zachrániť svet od 
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večného smútku, musíme opäť získať tieto rozprávky..., v cene tábora je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTY, ceny do súťaží, foto, jazda na koni, 

atrakcia skákací hrad, doprava individuálne 

 Slniečkovo 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 29.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: pred dverami našej detektívky sa odrazu objavila malá, drevená a zaprášená 

truhlička, po namáhavom otváraní sa jej podarilo z nej dostať ešte staršiu knihu a obálku so 

zelenou pečaťou, v ktorej bolo napísané, že táto čarovná kniha vďaka rozprávkam, ktoré v nej 

boli ukryté, pomáhala v našom svete udržať šťastie a radosť, ak chceme zachrániť svet od 

večného smútku, musíme opäť získať tieto rozprávky..., v cene tábora je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTY, ceny do súťaží, foto, jazda na koni, 

atrakcia skákací hrad, doprava individuálne 

 Slniečkovo 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 5.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: pred dverami našej detektívky sa odrazu objavila malá, drevená a zaprášená 

truhlička, po namáhavom otváraní sa jej podarilo z nej dostať ešte staršiu knihu a obálku so 

zelenou pečaťou, v ktorej bolo napísané, že táto čarovná kniha vďaka rozprávkam, ktoré v nej 

boli ukryté, pomáhala v našom svete udržať šťastie a radosť, ak chceme zachrániť svet od 

večného smútku, musíme opäť získať tieto rozprávky..., v cene tábora je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTY, ceny do súťaží, foto, jazda na koni, 

atrakcia skákací hrad, doprava individuálne 

 Slniečkovo 

Začiatok akcie: 5.8.2018  Koniec akcie: 12.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: pred dverami našej detektívky sa odrazu objavila malá, drevená a zaprášená 

truhlička, po namáhavom otváraní sa jej podarilo z nej dostať ešte staršiu knihu a obálku so 

zelenou pečaťou, v ktorej bolo napísané, že táto čarovná kniha vďaka rozprávkam, ktoré v nej 

boli ukryté, pomáhala v našom svete udržať šťastie a radosť, ak chceme zachrániť svet od 

večného smútku, musíme opäť získať tieto rozprávky..., v cene tábora je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTY, ceny do súťaží, foto, jazda na koni, 

atrakcia skákací hrad, doprava individuálne 

 Slniečkovo 

Začiatok akcie: 12.8.2018  Koniec akcie: 19.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: pred dverami našej detektívky sa odrazu objavila malá, drevená a zaprášená 

truhlička, po namáhavom otváraní sa jej podarilo z nej dostať ešte staršiu knihu a obálku so 

zelenou pečaťou, v ktorej bolo napísané, že táto čarovná kniha vďaka rozprávkam, ktoré v nej 

boli ukryté, pomáhala v našom svete udržať šťastie a radosť, ak chceme zachrániť svet od 

večného smútku, musíme opäť získať tieto rozprávky..., v cene tábora je ubytovanie, strava 5x 
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denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTY, ceny do súťaží, foto, jazda na koni, 

atrakcia skákací hrad, doprava individuálne 

 Sunny Action 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: adrenalín, extrém a aj zohratý tím Ekšňákov, čas na vylihovanie nebude, máme 

toho na programe naozaj dosť, vyšalieť sa, zabaviť sa a otestovať svoju schopnosť byť 

tímovým hráčom môžeš v Pieninách pri splave Dunajca v raftových člnoch, okrem vody nás 

čaká aj adrenalínový výlet do lanového parku, bude veľkolepá párty, vodné atrakcie super 

aquaparku v Poprade, v AquaCity, a výlet plný extrémnych atrakcií v poľskej Energylandii, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto, splav rieky, výlet zubačkou a peší výlet, lukostreľba, doprava individuálne 

 Sunny Action 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Tatranská Štrba 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: adrenalín, extrém a aj zohratý tím Ekšňákov, čas na vylihovanie nebude, máme 

toho na programe naozaj dosť, vyšalieť sa, zabaviť sa a otestovať svoju schopnosť byť 

tímovým hráčom môžeš v Pieninách pri splave Dunajca v raftových člnoch, okrem vody nás 

čaká aj adrenalínový výlet do lanového parku, bude veľkolepá párty, vodné atrakcie super 

aquaparku v Poprade, v AquaCity, a výlet plný extrémnych atrakcií v poľskej Energylandii, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto, splav rieky, výlet zubačkou a peší výlet, lukostreľba, doprava vlaková 

 Sunny Action 

Začiatok akcie: 21.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Tatranská Štrba 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: adrenalín, extrém a aj zohratý tím Ekšňákov, čas na vylihovanie nebude, máme 

toho na programe naozaj dosť, vyšalieť sa, zabaviť sa a otestovať svoju schopnosť byť 

tímovým hráčom môžeš v Pieninách pri splave Dunajca v raftových člnoch, okrem vody nás 

čaká aj adrenalínový výlet do lanového parku, bude veľkolepá párty, vodné atrakcie super 

aquaparku v Poprade, v AquaCity, a výlet plný extrémnych atrakcií v poľskej Energylandii, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto, splav rieky, výlet zubačkou a peší výlet, lukostreľba, doprava vlaková 

 

 Sunny Action 

Začiatok akcie: 21.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: adrenalín, extrém a aj zohratý tím Ekšňákov, čas na vylihovanie nebude, máme 

toho na programe naozaj dosť, vyšalieť sa, zabaviť sa a otestovať svoju schopnosť byť 

tímovým hráčom môžeš v Pieninách pri splave Dunajca v raftových člnoch, okrem vody nás 

čaká aj adrenalínový výlet do lanového parku, bude veľkolepá párty, vodné atrakcie super 

aquaparku v Poprade, v AquaCity, a výlet plný extrémnych atrakcií v poľskej Energylandii, v 
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cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto, splav rieky, výlet zubačkou a peší výlet, lukostreľba, doprava individuálne 

 Sunny Action 

Začiatok akcie: 28.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: adrenalín, extrém a aj zohratý tím Ekšňákov, čas na vylihovanie nebude, máme 

toho na programe naozaj dosť, vyšalieť sa, zabaviť sa a otestovať svoju schopnosť byť 

tímovým hráčom môžeš v Pieninách pri splave Dunajca v raftových člnoch, okrem vody nás 

čaká aj adrenalínový výlet do lanového parku, bude veľkolepá párty, vodné atrakcie super 

aquaparku v Poprade, v AquaCity, a výlet plný extrémnych atrakcií v poľskej Energylandii, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto, splav rieky, výlet zubačkou a peší výlet, lukostreľba, doprava individuálne 

 Sunny Action 

Začiatok akcie: 28.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Tatranská Štrba 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: adrenalín, extrém a aj zohratý tím Ekšňákov, čas na vylihovanie nebude, máme 

toho na programe naozaj dosť, vyšalieť sa, zabaviť sa a otestovať svoju schopnosť byť 

tímovým hráčom môžeš v Pieninách pri splave Dunajca v raftových člnoch, okrem vody nás 

čaká aj adrenalínový výlet do lanového parku, bude veľkolepá párty, vodné atrakcie super 

aquaparku v Poprade, v AquaCity, a výlet plný extrémnych atrakcií v poľskej Energylandii, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto, splav rieky, výlet zubačkou a peší výlet, lukostreľba, doprava vlaková 

 

 Sunny Action 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Tatranská Štrba 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: adrenalín, extrém a aj zohratý tím Ekšňákov, čas na vylihovanie nebude, máme 

toho na programe naozaj dosť, vyšalieť sa, zabaviť sa a otestovať svoju schopnosť byť 

tímovým hráčom môžeš v Pieninách pri splave Dunajca v raftových člnoch, okrem vody nás 

čaká aj adrenalínový výlet do lanového parku, bude veľkolepá párty, vodné atrakcie super 

aquaparku v Poprade, v AquaCity, a výlet plný extrémnych atrakcií v poľskej Energylandii, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto, splav rieky, výlet zubačkou a peší výlet, lukostreľba, doprava vlaková 

 

 Sunny Action 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: adrenalín, extrém a aj zohratý tím Ekšňákov, čas na vylihovanie nebude, máme 

toho na programe naozaj dosť, vyšalieť sa, zabaviť sa a otestovať svoju schopnosť byť 

tímovým hráčom môžeš v Pieninách pri splave Dunajca v raftových člnoch, okrem vody nás 

čaká aj adrenalínový výlet do lanového parku, bude veľkolepá párty, vodné atrakcie super 

aquaparku v Poprade, v AquaCity, a výlet plný extrémnych atrakcií v poľskej Energylandii, v 



62 
 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto, splav rieky, výlet zubačkou a peší výlet, lukostreľba, doprava individuálne 

 

 Sunny Arts 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: umenie nepozná hranice a preto opäť otvárame dvere do zákulisia hviezd a 

umelcov, ak si aspoň trošku kreatívny, rád maľuješ, tvoríš alebo miluješ film, divadlo, či 

muzikál, posunieme tvoj talent o kus ďalej, svetlá reflektorov, táborová galéria, pódium, 

youtube kanál, či umelecká dielnička sú pripravené, v cene tábora je ubytovanie v chatke, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava individuálne 

 Sunny Arts 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: umenie nepozná hranice a preto opäť otvárame dvere do zákulisia hviezd a 

umelcov, ak si aspoň trošku kreatívny, rád maľuješ, tvoríš alebo miluješ film, divadlo, či 

muzikál, posunieme tvoj talent o kus ďalej, svetlá reflektorov, táborová galéria, pódium, 

youtube kanál, či umelecká dielnička sú pripravené, v cene tábora je ubytovanie v chatke, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava autobusom 

 

 Sunny Arts 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: umenie nepozná hranice a preto opäť otvárame dvere do zákulisia hviezd a 

umelcov, ak si aspoň trošku kreatívny, rád maľuješ, tvoríš alebo miluješ film, divadlo, či 

muzikál, posunieme tvoj talent o kus ďalej, svetlá reflektorov, táborová galéria, pódium, 

youtube kanál, či umelecká dielnička sú pripravené, v cene tábora je ubytovanie v chatke, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava autobusová 

 

 Sunny Arts 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 
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Poznámka: umenie nepozná hranice a preto opäť otvárame dvere do zákulisia hviezd a 

umelcov, ak si aspoň trošku kreatívny, rád maľuješ, tvoríš alebo miluješ film, divadlo, či 

muzikál, posunieme tvoj talent o kus ďalej, svetlá reflektorov, táborová galéria, pódium, 

youtube kanál, či umelecká dielnička sú pripravené, v cene tábora je ubytovanie v chatke, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava individuálne, poplatok 200 € 

 Sunny Arts 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: umenie nepozná hranice a preto opäť otvárame dvere do zákulisia hviezd a 

umelcov, ak si aspoň trošku kreatívny, rád maľuješ, tvoríš alebo miluješ film, divadlo, či 

muzikál, posunieme tvoj talent o kus ďalej, svetlá reflektorov, táborová galéria, pódium, 

youtube kanál, či umelecká dielnička sú pripravené, v cene tábora je ubytovanie v chatke, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava individuálne 

 Sunny Arts 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: umenie nepozná hranice a preto opäť otvárame dvere do zákulisia hviezd a 

umelcov, ak si aspoň trošku kreatívny, rád maľuješ, tvoríš alebo miluješ film, divadlo, či 

muzikál, posunieme tvoj talent o kus ďalej, svetlá reflektorov, táborová galéria, pódium, 

youtube kanál, či umelecká dielnička sú pripravené, v cene tábora je ubytovanie v chatke, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava autobusová 

 Sunny Arts 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: umenie nepozná hranice a preto opäť otvárame dvere do zákulisia hviezd a 

umelcov, ak si aspoň trošku kreatívny, rád maľuješ, tvoríš alebo miluješ film, divadlo, či 

muzikál, posunieme tvoj talent o kus ďalej, svetlá reflektorov, táborová galéria, pódium, 

youtube kanál, či umelecká dielnička sú pripravené, v cene tábora je ubytovanie v chatke, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava autobusová 

 

 Sunny Arts 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: umenie nepozná hranice a preto opäť otvárame dvere do zákulisia hviezd a 

umelcov, ak si aspoň trošku kreatívny, rád maľuješ, tvoríš alebo miluješ film, divadlo, či 

muzikál, posunieme tvoj talent o kus ďalej, svetlá reflektorov, táborová galéria, pódium, 

youtube kanál, či umelecká dielnička sú pripravené, v cene tábora je ubytovanie v chatke, 
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strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava individuálne 

 Sunny Games 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: kreatívne, športové, ale aj oddychové, či adrenalínové workshopy čakajú len na 

teba a náš tím animátorov a trénerov ti pomôžu vydať zo seba maximum a podporiť tvoj talent, 

jednoducho top tábor, v ktorom sa nájde športovec, umelec, tanečník, divadelník, blázon, ale 

aj každý kto má rád ľahkú turistiku alebo oddych pri bazéne, mestečko Funny Town vyhlasuje 

ďalší ročník bláznivých hier Sunny Games a prvý ročník Gamesáckého jarmoku, kde gamesáci 

ukážu svoju handmade tvorbu alebo ponúknu jedinečné služby či obdivuhodné vystúpenia 

počas večerného programu, tešiť sa môžeš na nové táborové tance, deň naopak, UV Disco a 

výlet do Tropicaria v Budapešti, nebudú chýbať športoví či iní známi hostia, zarob slnečné 

mince pre svoj tím, nakúp vstupenky na atrakcie, workshopy a tréningy, uži si bazén, slnko a 

pohodu, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

individuálne 

 Sunny Games 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: kreatívne, športové, ale aj oddychové, či adrenalínové workshopy čakajú len na 

teba a náš tím animátorov a trénerov ti pomôžu vydať zo seba maximum a podporiť tvoj talent, 

jednoducho top tábor, v ktorom sa nájde športovec, umelec, tanečník, divadelník, blázon, ale 

aj každý kto má rád ľahkú turistiku alebo oddych pri bazéne, mestečko Funny Town vyhlasuje 

ďalší ročník bláznivých hier Sunny Games a prvý ročník Gamesáckého jarmoku, kde gamesáci 

ukážu svoju handmade tvorbu alebo ponúknu jedinečné služby či obdivuhodné vystúpenia 

počas večerného programu, tešiť sa môžeš na nové táborové tance, deň naopak, UV Disco a 

výlet do Tropicaria v Budapešti, nebudú chýbať športoví či iní známi hostia, zarob slnečné 

mince pre svoj tím, nakúp vstupenky na atrakcie, workshopy a tréningy, uži si bazén, slnko a 

pohodu, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

autobusom 

 Sunny Games 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: kreatívne, športové, ale aj oddychové, či adrenalínové workshopy čakajú len na 

teba a náš tím animátorov a trénerov ti pomôžu vydať zo seba maximum a podporiťtvoj talent, 

jednoducho top tábor, v ktorom sa nájde športovec, umelec, tanečník, divadelník, blázon, ale 

aj každý kto má rád ľahkú turistiku alebo oddych pri bazéne, mestečko Funny Town vyhlasuje 

ďalší ročník bláznivých hier Sunny Games a prvý ročník Gamesáckého jarmoku, kde gamesáci 

ukážu svoju handmade tvorbu alebo ponúknu jedinečné služby či obdivuhodné vystúpenia 

počas večerného programu, tešiť sa môžeš na nové táborové tance, deň naopak, UV Disco a 

výlet do Tropicaria v Budapešti, nebudú chýbať športoví či iní známi hostia, zarob slnečné 

mince pre svoj tím, nakúp vstupenky na atrakcie, workshopy a tréningy, uži si bazén, slnko a 

pohodu, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 
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program, MTZ, ceny do súťaží, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

individuálne 

 Sunny Games 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: kreatívne, športové, ale aj oddychové, či adrenalínové workshopy čakajú len na 

teba a náš tím animátorov a trénerov ti pomôžu vydať zo seba maximum a podporiť tvoj talent, 

jednoducho top tábor, v ktorom sa nájde športovec, umelec, tanečník, divadelník, blázon, ale 

aj každý kto má rád ľahkú turistiku alebo oddych pri bazéne, mestečko Funny Town vyhlasuje 

ďalší ročník bláznivých hier Sunny Games a prvý ročník Gamesáckého jarmoku, kde gamesáci 

ukážu svoju handmade tvorbu alebo ponúknu jedinečné služby či obdivuhodné vystúpenia 

počas večerného programu, tešiť sa môžeš na nové táborové tance, deň naopak, UV Disco a 

výlet do Tropicaria v Budapešti, nebudú chýbať športoví či iní známi hostia, zarob slnečné 

mince pre svoj tím, nakúp vstupenky na atrakcie, workshopy a tréningy, uži si bazén, slnko a 

pohodu, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

individuálne 

 Sunny Games 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: kreatívne, športové, ale aj oddychové, či adrenalínové workshopy čakajú len na 

teba a náš tím animátorov a trénerov ti pomôžu vydať zo seba maximum a podporiť tvoj talent, 

jednoducho top tábor, v ktorom sa nájde športovec, umelec, tanečník, divadelník, blázon, ale 

aj každý kto má rád ľahkú turistiku alebo oddych pri bazéne, mestečko Funny Town vyhlasuje 

ďalší ročník bláznivých hier Sunny Games a prvý ročník Gamesáckého jarmoku, kde gamesáci 

ukážu svoju handmade tvorbu alebo ponúknu jedinečné služby či obdivuhodné vystúpenia 

počas večerného programu, tešiť sa môžeš na nové táborové tance, deň naopak, UV Disco a 

výlet do Tropicaria v Budapešti, nebudú chýbať športoví či iní známi hostia, zarob slnečné 

mince pre svoj tím, nakúp vstupenky na atrakcie, workshopy a tréningy, uži si bazén, slnko a 

pohodu, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

autobusom 

 Sunny Games 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: kreatívne, športové, ale aj oddychové, či adrenalínové workshopy čakajú len na 

teba a náš tím animátorov a trénerov ti pomôžu vydať zo seba maximum a podporiť tvoj talent, 

jednoducho top tábor, v ktorom sa nájde športovec, umelec, tanečník, divadelník, blázon, ale 

aj každý kto má rád ľahkú turistiku alebo oddych pri bazéne, mestečko Funny Town vyhlasuje 

ďalší ročník bláznivých hier Sunny Games a prvý ročník Gamesáckého jarmoku, kde gamesáci 

ukážu svoju handmade tvorbu alebo ponúknu jedinečné služby či obdivuhodné vystúpenia 

počas večerného programu, tešiť sa môžeš na nové táborové tance, deň naopak, UV Disco a 

výlet do Tropicaria v Budapešti, nebudú chýbať športoví či iní známi hostia, zarob slnečné 

mince pre svoj tím, nakúp vstupenky na atrakcie, workshopy a tréningy, uži si bazén, slnko a 

pohodu, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 
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program, MTZ, ceny do súťaží, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

autobusom 

 Sunny Games 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: kreatívne, športové, ale aj oddychové, či adrenalínové workshopy čakajú len na 

teba a náš tím animátorov a trénerov ti pomôžu vydať zo seba maximum a podporiť tvoj talent, 

jednoducho top tábor, v ktorom sa nájde športovec, umelec, tanečník, divadelník, blázon, ale 

aj každý kto má rád ľahkú turistiku alebo oddych pri bazéne, mestečko Funny Town vyhlasuje 

ďalší ročník bláznivých hier Sunny Games a prvý ročník Gamesáckého jarmoku, kde gamesáci 

ukážu svoju handmade tvorbu alebo ponúknu jedinečné služby či obdivuhodné vystúpenia 

počas večerného programu, tešiť sa môžeš na nové táborové tance, deň naopak, UV Disco a 

výlet do Tropicaria v Budapešti, nebudú chýbať športoví či iní známi hostia, zarob slnečné 

mince pre svoj tím, nakúp vstupenky na atrakcie, workshopy a tréningy, uži si bazén, slnko a 

pohodu, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

individuálne 

 Sunny Games 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: kreatívne, športové, ale aj oddychové, či adrenalínové workshopy čakajú len na 

teba a náš tím animátorov a trénerov ti pomôžu vydať zo seba maximum a podporiť tvoj talent, 

jednoducho top tábor, v ktorom sa nájde športovec, umelec, tanečník, divadelník, blázon, ale 

aj každý kto má rád ľahkú turistiku alebo oddych pri bazéne, mestečko Funny Town vyhlasuje 

ďalší ročník bláznivých hier Sunny Games a prvý ročník Gamesáckého jarmoku, kde gamesáci 

ukážu svoju handmade tvorbu alebo ponúknu jedinečné služby či obdivuhodné vystúpenia 

počas večerného programu, tešiť sa môžeš na nové táborové tance, deň naopak, UV Disco a 

výlet do Tropicaria v Budapešti, nebudú chýbať športoví či iní známi hostia, zarob slnečné 

mince pre svoj tím, nakúp vstupenky na atrakcie, workshopy a tréningy, uži si bazén, slnko a 

pohodu, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

autobusom 

 Sunny Relax 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 5.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: voda, relax, chill, hry, zábava, skvelí animátori, noví priatelia a nezabudnuteľné 

zážitky pod jednou strechou, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, atrakcie: vodný bicykel, aquazorbing a nafukovací hrad, 

doprava individuálna 

 Sunny Relax 

Začiatok akcie: 19.8.2018  Koniec akcie: 24.8.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 
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Poznámka: voda, relax, chill, hry, zábava, skvelí animátori, noví priatelia a nezabudnuteľné 

zážitky pod jednou strechou, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny, atrakcie: vodný bicykel, aquazorbing a nafukovací hrad, 

doprava individuálna, poplatok 174 € 

 Sunny Sports 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: nič nedokáže spájať ľudí tak ako fenomén zvaný šport, milujeme futbal, florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, plávanie, a práve na tieto športy sa môžete tešiť v 

našom netradičnom športovom campe, tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zaslúžený relax v 

bazéne s tobogánom, atrakcie, super zábava, kreatívne hry, profi disco, výlet do Tropicaria v 

Budapešti, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

individuálne 

 Sunny Sports 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: nič nedokáže spájať ľudí tak ako fenomén zvaný šport, milujeme futbal, florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, plávanie, a práve na tieto športy sa môžete tešiť v 

našom netradičnom športovom campe, tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zaslúžený relax v 

bazéne s tobogánom, atrakcie, super zábava, kreatívne hry, profi disco, výlet do Tropicaria v 

Budapešti, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

autobusom 

 Sunny Sports 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: nič nedokáže spájať ľudí tak ako fenomén zvaný šport, milujeme futbal, florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, plávanie, a práve na tieto športy sa môžete tešiť v 

našom netradičnom športovom campe, tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zaslúžený relax v 

bazéne s tobogánom, atrakcie, super zábava, kreatívne hry, profi disco, výlet do Tropicaria v 

Budapešti, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

autobusová 

 Sunny Sports 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: nič nedokáže spájať ľudí tak ako fenomén zvaný šport, milujeme futbal, florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, plávanie, a práve na tieto športy sa môžete tešiť v 

našom netradičnom športovom campe, tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zaslúžený relax v 

bazéne s tobogánom, atrakcie, super zábava, kreatívne hry, profi disco, výlet do Tropicaria v 

Budapešti, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 
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program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

individuálne 

 Sunny Sports 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: nič nedokáže spájať ľudí tak ako fenomén zvaný šport, milujeme futbal, florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, plávanie, a práve na tieto športy sa môžete tešiť v 

našom netradičnom športovom campe, tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zaslúžený relax v 

bazéne s tobogánom, atrakcie, super zábava, kreatívne hry, profi disco, výlet do Tropicaria v 

Budapešti, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

individuálne 

 Sunny Sports 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: nič nedokáže spájať ľudí tak ako fenomén zvaný šport, milujeme futbal, florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, plávanie, a práve na tieto športy sa môžete tešiť v 

našom netradičnom športovom campe, tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zaslúžený relax v 

bazéne s tobogánom, atrakcie, super zábava, kreatívne hry, profi disco, výlet do Tropicaria v 

Budapešti, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

autobusová 

 Sunny Sports 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: nič nedokáže spájať ľudí tak ako fenomén zvaný šport, milujeme futbal, florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, plávanie, a práve na tieto športy sa môžete tešiť v 

našom netradičnom športovom campe, tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zaslúžený relax v 

bazéne s tobogánom, atrakcie, super zábava, kreatívne hry, profi disco, výlet do Tropicaria v 

Budapešti, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

autobusová 

 Sunny Sports 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre 
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Poznámka: nič nedokáže spájať ľudí tak ako fenomén zvaný šport, milujeme futbal, florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, plávanie, a práve na tieto športy sa môžete tešiť v 

našom netradičnom športovom campe, tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zaslúžený relax v 

bazéne s tobogánom, atrakcie, super zábava, kreatívne hry, profi disco, výlet do Tropicaria v 

Budapešti, v cene je ubytovanie v chatke, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena, hostia, doprava 

individuálne, poplatok 200 € 

 

 Taliansko - Pasta a basta 

Začiatok akcie: 6.7.2018  Koniec akcie: 15.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-17 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Rimini, Belaria 

Poplatok: 434 €   

Poznámka: veľmi podobná ponuka ako tá z Bulharska, až na to, že Taliansko je oveľa bližšie, 

ceny o niečo vyššie, more teplejšie a v hoteli podstatne kľudnejšie, kúpanie v mori, 

polehávanie na lehátkach so slúchadlami na ušiach, aj tu sa ale ožíva, keď slnko zapadá, 

mládež nevodíme nikam, kde to nie je vhodné a bezpečné, v cene je ubytovanie, plná penzia, 

doprava autobusom z Bratislavy, animátori, materiál a pobytová taxa 

 

 Taliansko - Pasta a basta 

Začiatok akcie: 13.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-17 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Rimini, Belaria 

Poplatok: 434 € 

Poznámka: veľmi podobná ponuka ako tá z Bulharska, až na to, že Taliansko je oveľa bližšie, 

ceny o niečo vyššie, more teplejšie a v hoteli podstatne kľudnejšie, kúpanie v mori, 

polehávanie na lehátkach so slúchadlami na ušiach, aj tu sa ale ožíva, keď slnko zapadá, 

mládež nevodíme nikam, kde to nie je vhodné a bezpečné, v cene je ubytovanie, plná penzia, 

doprava autobusom z Bratislavy, animátori, materiál a pobytová taxa 

 

 Taliansko - Pasta a basta 

Začiatok akcie: 20.7.2018  Koniec akcie: 29.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-17 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Rimini, Belaria 

Poplatok: 434 € 

Poznámka: veľmi podobná ponuka ako tá z Bulharska, až na to, že Taliansko je oveľa bližšie, 

ceny o niečo vyššie, more teplejšie a v hoteli podstatne kľudnejšie, kúpanie v mori, 

polehávanie na lehátkach so slúchadlami na ušiach, aj tu sa ale ožíva, keď slnko zapadá, 

mládež nevodíme nikam, kde to nie je vhodné a bezpečné, v cene je ubytovanie, plná penzia, 

doprava autobusom z Bratislavy, animátori, materiál a pobytová taxa 

 

 Taliansko - Pasta a basta 

Začiatok akcie: 27.7.2018  Koniec akcie: 5.8.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-17 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Rimini, Belaria 

Poplatok: 434 € 

Poznámka: veľmi podobná ponuka ako tá z Bulharska, až na to, že Taliansko je oveľa bližšie, 

ceny o niečo vyššie, more teplejšie a v hoteli podstatne kľudnejšie, kúpanie v mori, 

polehávanie na lehátkach so slúchadlami na ušiach, aj tu sa ale ožíva, keď slnko zapadá, 
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mládež nevodíme nikam, kde to nie je vhodné a bezpečné, v cene je ubytovanie, plná penzia, 

doprava autobusom z Bratislavy, animátori, materiál a pobytová taxa 

 

 Taliansko 18+ 

Začiatok akcie: 6.7.2018  Koniec akcie: 15.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 18-29 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Rimini, Belaria 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: táto ponuka je podobná ponuke do Bulharska, len je to v Taliansku a more sa volá 

inak, ani tu vás nikto nebude nútiť hrať sa, večierka fakticky zaniká a konzumovať môžete 

fakticky čo chcete (v rámci zákona) v akomkoľvek množstve, koľko vám hrdlo ráči a hlavne 

peňaženka dovolí, v noci vás na každej ulici , ale aj na pláži víta duniaca hudba v rôznych 

štýloch, k tomu veľa krásnych báb a chalanov takmer z celého sveta, v cene je doprava 

autobusom, polpenzia, nocľah, sprievodca, pobytové taxy 

 

 Taliansko 18+ 

Začiatok akcie: 13.7.2018  Koniec akcie: 22.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 18-29 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Rimini, Belaria 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: táto ponuka je podobná ponuke do Bulharska, len je to v Taliansku a more sa volá 

inak, ani tu vás nikto nebude nútiť hrať sa, večierka fakticky zaniká a konzumovať môžete 

fakticky čo chcete (v rámci zákona) v akomkoľvek množstve, koľko vám hrdlo ráči a hlavne 

peňaženka dovolí, v noci vás na každej ulici , ale aj na pláži víta duniaca hudba v rôznych 

štýloch, k tomu veľa krásnych báb a chalanov takmer z celého sveta, v cene je doprava 

autobusom, polpenzia, nocľah, sprievodca, pobytové taxy 

 

 Taliansko 18+ 

Začiatok akcie: 20.7.2018  Koniec akcie: 29.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 18-29 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Rimini, Belaria 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: táto ponuka je podobná ponuke do Bulharska, len je to v Taliansku a more sa volá 

inak, ani tu vás nikto nebude nútiť hrať sa, večierka fakticky zaniká a konzumovať môžete 

fakticky čo chcete (v rámci zákona) v akomkoľvek množstve, koľko vám hrdlo ráči a hlavne 

peňaženka dovolí, v noci vás na každej ulici , ale aj na pláži víta duniaca hudba v rôznych 

štýloch, k tomu veľa krásnych báb a chalanov takmer z celého sveta, v cene je doprava 

autobusom, polpenzia, nocľah, sprievodca, pobytové taxy 

 Taliansko 18+ 

Začiatok akcie: 27.7.2018  Koniec akcie: 5.8.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 18-29 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Rimini, Belaria 
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Poznámka: táto ponuka je podobná ponuke do Bulharska, len je to v Taliansku a more sa volá 

inak, ani tu vás nikto nebude nútiť hrať sa, večierka fakticky zaniká a konzumovať môžete 

fakticky čo chcete (v rámci zákona) v akomkoľvek množstve, koľko vám hrdlo ráči a hlavne 

peňaženka dovolí, v noci vás na každej ulici , ale aj na pláži víta duniaca hudba v rôznych 

štýloch, k tomu veľa krásnych báb a chalanov takmer z celého sveta, v cene je doprava 

autobusom, polpenzia, nocľah, sprievodca, pobytové taxy, poplatok 305 € 

 To ta Heľpa 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 184 €   Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pod odborným vedením folkloristov priamo z Heľpy si vyskúšame ľudové tance, 

hudbu, spev, navštívime prírodný amfiteáter s dvoma drevenicami, kde sa v máji koná Detský 

folklórny festival Kolovrátok a v júni Horehronské dni spevu a tanca, budeme pátrať po 

ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, vo fare s kuchyňou 

zistíme, ako sa na Heľpe žilo kedysi, s domácimi gazdinkami si navaríme bryndzové halušky a 

iné miestne dobroty, zachytáme a upečieme si pstruhy, postavíme plte, navštívime poľovnícku 

chatu, kde si zaspievame a zatancujeme pri riadnej vatre, zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude 

pršať, krytý bazén poteší, v cene tábora folklórne dielničky v rozsahu 2 hodín denne, ľudové 

remeslá obce, návšteva amfiteátra, návšteva fary, varenie miestnych špecialít, stavba pltí, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, špeciálne tričko kurzu, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej 

jaskyne, doprava individuálne 

 To ta Heľpa 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión majk, Heľpa 

Poplatok: 209 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pod odborným vedením folkloristov priamo z Heľpy si vyskúšame ľudové tance, 

hudbu, spev, navštívime prírodný amfiteáter s dvoma drevenicami, kde sa v máji koná Detský 

folklórny festival Kolovrátok a v júni Horehronské dni spevu a tanca, budeme pátrať po 

ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, vo fare s kuchyňou 

zistíme, ako sa na Heľpe žilo kedysi, s domácimi gazdinkami si navaríme bryndzové halušky a 

iné miestne dobroty, zachytáme a upečieme si pstruhy, postavíme plte, navštívime poľovnícku 

chatu, kde si zaspievame a zatancujeme pri riadnej vatre, zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude 

pršať, krytý bazén poteší, v cene tábora folklórne dielničky v rozsahu 2 hodín denne, ľudové 

remeslá obce, návšteva amfiteátra, návšteva fary, varenie miestnych špecialít, stavba pltí, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, špeciálne tričko kurzu, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej 

jaskyne, doprava autobusová 

 To ta Heľpa 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 209 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pod odborným vedením folkloristov priamo z Heľpy si vyskúšame ľudové tance, 

hudbu, spev, navštívime prírodný amfiteáter s dvoma drevenicami, kde sa v máji koná Detský 

folklórny festival Kolovrátok a v júni Horehronské dni spevu a tanca, budeme pátrať po 

ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, vo fare s kuchyňou 

zistíme, ako sa na Heľpe žilo kedysi, s domácimi gazdinkami si navaríme bryndzové halušky a 

iné miestne dobroty, zachytáme a upečieme si pstruhy, postavíme plte, navštívime poľovnícku 
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chatu, kde si zaspievame a zatancujeme pri riadnej vatre, zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude 

pršať, krytý bazén poteší, v cene tábora folklórne dielničky v rozsahu 2 hodín denne, ľudové 

remeslá obce, návšteva amfiteátra, návšteva fary, varenie miestnych špecialít, stavba pltí, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, špeciálne tričko kurzu, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej 

jaskyne, doprava autobusová 

 To ta Heľpa 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pod odborným vedením folkloristov priamo z Heľpy si vyskúšame ľudové tance, 

hudbu, spev, navštívime prírodný amfiteáter s dvoma drevenicami, kde sa v máji koná Detský 

folklórny festival Kolovrátok a v júni Horehronské dni spevu a tanca, budeme pátrať po 

ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, vo fare s kuchyňou 

zistíme, ako sa na Heľpe žilo kedysi, s domácimi gazdinkami si navaríme bryndzové halušky a 

iné miestne dobroty, zachytáme a upečieme si pstruhy, postavíme plte, navštívime poľovnícku 

chatu, kde si zaspievame a zatancujeme pri riadnej vatre, zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude 

pršať, krytý bazén poteší, v cene tábora folklórne dielničky v rozsahu 2 hodín denne, ľudové 

remeslá obce, návšteva amfiteátra, návšteva fary, varenie miestnych špecialít, stavba pltí, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, špeciálne tričko kurzu, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej 

jaskyne, doprava individuálne 

 To ta Heľpa 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pod odborným vedením folkloristov priamo z Heľpy si vyskúšame ľudové tance, 

hudbu, spev, navštívime prírodný amfiteáter s dvoma drevenicami, kde sa v máji koná Detský 

folklórny festival Kolovrátok a v júni Horehronské dni spevu a tanca, budeme pátrať po 

ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, vo fare s kuchyňou 

zistíme, ako sa na Heľpe žilo kedysi, s domácimi gazdinkami si navaríme bryndzové halušky a 

iné miestne dobroty, zachytáme a upečieme si pstruhy, postavíme plte, navštívime poľovnícku 

chatu, kde si zaspievame a zatancujeme pri riadnej vatre, zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude 

pršať, krytý bazén poteší, v cene tábora folklórne dielničky v rozsahu 2 hodín denne, ľudové 

remeslá obce, návšteva amfiteátra, návšteva fary, varenie miestnych špecialít, stavba pltí, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, špeciálne tričko kurzu, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej 

jaskyne, doprava individuálne 

 To ta Heľpa 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 209 €  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pod odborným vedením folkloristov priamo z Heľpy si vyskúšame ľudové tance, 

hudbu, spev, navštívime prírodný amfiteáter s dvoma drevenicami, kde sa v máji koná Detský 

folklórny festival Kolovrátok a v júni Horehronské dni spevu a tanca, budeme pátrať po 

ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, vo fare s kuchyňou 

zistíme, ako sa na Heľpe žilo kedysi, s domácimi gazdinkami si navaríme bryndzové halušky a 

iné miestne dobroty, zachytáme a upečieme si pstruhy, postavíme plte, navštívime poľovnícku 
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chatu, kde si zaspievame a zatancujeme pri riadnej vatre, zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude 

pršať, krytý bazén poteší, v cene tábora folklórne dielničky v rozsahu 2 hodín denne, ľudové 

remeslá obce, návšteva amfiteátra, návšteva fary, varenie miestnych špecialít, stavba pltí, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, špeciálne tričko kurzu, autobusový výlet do Dobšinskej ľadovej 

jaskyne, doprava autobusová 

 Sunny Dance 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: animátori, taneční lektori a mentori, hostia z fachu = team, ktorý bude počas 

letných dní tvojou tanečnou rodinou, vítaní sú všetci tanečníci, ale aj netanečníci, ktorí 

tancujú iba v izbe pred zrkadlom, hip-hop, latino, jazz dance, break dance, nájdeš si to svoje 

a garantujeme ti, že toho nebude málo, so svojím teamom zabojuj o cenu najlepšej 

choreografie a ceny sú pripravené aj pre sólových tanečníkov,  v cene tábora ubytovanie 

v chate, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena a hostia, doprava individuálne 

 Sunny Dance 

Začiatok akcie: 7.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: animátori, taneční lektori a mentori, hostia z fachu = team, ktorý bude počas 

letných dní tvojou tanečnou rodinou, vítaní sú všetci tanečníci, ale aj netanečníci, ktorí 

tancujú iba v izbe pred zrkadlom, hip-hop, latino, jazz dance, break dance, nájdeš si to svoje 

a garantujeme ti, že toho nebude málo, so svojím teamom zabojuj o cenu najlepšej 

choreografie a ceny sú pripravené aj pre sólových tanečníkov,  v cene tábora ubytovanie 

v chate, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena a hostia, doprava autobusová 

 Sunny Dance 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 226 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: animátori, taneční lektori a mentori, hostia z fachu = team, ktorý bude počas 

letných dní tvojou tanečnou rodinou, vítaní sú všetci tanečníci, ale aj netanečníci, ktorí 

tancujú iba v izbe pred zrkadlom, hip-hop, latino, jazz dance, break dance, nájdeš si to svoje 

a garantujeme ti, že toho nebude málo, so svojím teamom zabojuj o cenu najlepšej 

choreografie a ceny sú pripravené aj pre sólových tanečníkov,  v cene tábora ubytovanie 

v chate, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena a hostia, doprava autobusová 

 Sunny Dance 

Začiatok akcie: 11.8.2018  Koniec akcie: 18.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: animátori, taneční lektori a mentori, hostia z fachu = team, ktorý bude počas 

letných dní tvojou tanečnou rodinou, vítaní sú všetci tanečníci, ale aj netanečníci, ktorí 

tancujú iba v izbe pred zrkadlom, hip-hop, latino, jazz dance, break dance, nájdeš si to svoje 
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a garantujeme ti, že toho nebude málo, so svojím teamom zabojuj o cenu najlepšej 

choreografie a ceny sú pripravené aj pre sólových tanečníkov,  v cene tábora ubytovanie 

v chate, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny, foto, 

atrakcie, nafukovacia lezecká stena a hostia, doprava individuálne 

 Sunny Tennis 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: ak aj ty budeš poriadne trénovať, máš šancu dobehnúť aj Dominiku Cibuľkovú, 

leto sa blíži a s ním aj hlavná tenisová sezóna, tenisové kurty sú pripravené, naučíme ťa 

základy tejto fascinujúcej hry, ak si profesionál, určite sa zdokonalíš, krásny športový areál, je 

to pravé miesto, kde stretneš realizačný team trénerov a animátorov, s ktorými zažiješ žužo 

leto, v cene tábora ubytovanie v chate, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena a hostia, doprava individuálne 

 Sunny Tennis 

Začiatok akcie: 14.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 256 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: ak aj ty budeš poriadne trénovať, máš šancu dobehnúť aj Dominiku Cibuľkovú, 

leto sa blíži a s ním aj hlavná tenisová sezóna, tenisové kurty sú pripravené, naučíme ťa 

základy tejto fascinujúcej hry, ak si profesionál, určite sa zdokonalíš, krásny športový areál, je 

to pravé miesto, kde stretneš realizačný team trénerov a animátorov, s ktorými zažiješ žužo 

leto, v cene tábora ubytovanie v chate, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena a hostia, doprava autobusová 

 Sunny Tennis 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 256 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: ak aj ty budeš poriadne trénovať, máš šancu dobehnúť aj Dominiku Cibuľkovú, 

leto sa blíži a s ním aj hlavná tenisová sezóna, tenisové kurty sú pripravené, naučíme ťa 

základy tejto fascinujúcej hry, ak si profesionál, určite sa zdokonalíš, krásny športový areál, je 

to pravé miesto, kde stretneš realizačný team trénerov a animátorov, s ktorými zažiješ žužo 

leto, v cene tábora ubytovanie v chate, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena a hostia, doprava autobusová 

 Sunny Tennis 

Začiatok akcie: 4.8.2018  Koniec akcie: 11.8.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 120 

Poznámka: ak aj ty budeš poriadne trénovať, máš šancu dobehnúť aj Dominiku Cibuľkovú, 

leto sa blíži a s ním aj hlavná tenisová sezóna, tenisové kurty sú pripravené, naučíme ťa 

základy tejto fascinujúcej hry, ak si profesionál, určite sa zdokonalíš, krásny športový areál, je 

to pravé miesto, kde stretneš realizačný team trénerov a animátorov, s ktorými zažiješ žužo 

leto, v cene tábora ubytovanie v chate, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny, foto, atrakcie, nafukovacia lezecká stena a hostia, doprava individuálne 
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   Nitriansky kraj 
   Celkový počet:  5 

 

  Okres Komárno 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Komárno 94501, Pevnostný rad 14 
 Telefón: 035/7731408 

 Email: coppp.kn@gmail.com  Web:www.cpppap.komarno.sk 

 Vedúci: Marta Matusová, Mgr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 8.00 - 15.00 hod. 

 

  Okres Levice 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Levice 93401, Mierová 1 
 Telefón: 036/6312903 

 Email: ppplevice@mail.t-com.sk  Web:www.cpppaplevice.sk 

 Vedúci: Lívia Danová, PhDr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: v pracovných dňoch 7.30 - 15.30 hod., okrem dní, kedy si zamestnanci budú čerpať 

riadnu dovolenku 

 

  Okres Nitra 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Nitra 94901, Štefánikova trieda 63 
 Telefón: 037/6524325 

 Email: cvcdomino@zoznam.sk  Web:www.cvcdomino.com 

 Vedúci: Viktorie Mankovecká, PaedDr. 

 Letná škola Mažoretiek 

Začiatok akcie: júl 2018  Koniec akcie: júl 2018 

Miesto konania akcie: CVČ 

 Letná škola Šašo Jašo 

Začiatok akcie: júl 2018  Koniec akcie: júl 2018 

Miesto konania akcie: CVČ 

mailto:cvcba1@gmail.com
http://www.mojvolnycas.eu/
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http://www.mojvolnycas.eu/
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 Letná škola výtvarná I.,II. 

Začiatok akcie: júl 2018  Koniec akcie: august 2018 

Miesto konania akcie: CVČ 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Nitra 

Poplatok: 32 €   Vedúci: Katarína Berkiová 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Nitra 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Nitra 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Nitra 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Nitra 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Nitra 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Nitra 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 30 
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 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 20.8.2018  Koniec akcie: 24.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Nitra 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, Topoľská 1, Nitra 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 25 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, Topoľská 1, Nitra 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: jún 2018 Počet účastníkov: 25 

 

 Centrum voľného času Slniečko 

 Adresa: Veľké Zálužie 95135, Hlavná 788/48 
 Telefón: 0903740982 

 Email: slniecko@velkezaluzie.sk  Web:www.cvc-slniecko.edupage.sk 

 Vedúci: Eva Prekopová, Mgr. 

 Malí piráti 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 20 € 

Vedúci: Silvia Cocherová, Bc. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 23 

Poznámka: program sa prispôsobí vekovému zloženiu prihlásených detí 

 Malí tanečníci 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 25 € 

Vedúci: Klaudia Lendelová, Bc. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 23 

Poznámka: program sa prispôsobí vekovému zloženiu prihlásených detí 
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  Okres Nové Zámky 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Nové Zámky 94001, Turecká 35 
 Telefón: 035/6400143 

 Email: pppnz@mail.t-com.sk  Web:www.cpppapnz.webnode.sk 

 Vedúci: Timea Valachová, PhDr. PhD. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: denne 7.30 - 15.30 hod. 

 

   Žilinský kraj 
   Celkový počet:  10 

 

  Okres Čadca 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Klokočov 02322, Ústredie 976 
 Telefón: 0908851919 

 Email: cvcklokocov@gmail.com  Web:www.cvcklokocov.edupage.sk 

 Vedúci: Ľubomír Kadura, PaedDr. 

 Letný tábor 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci a mládež obce 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 50 € 

Vedúci: Ľubomír Kadura, PaedDr. 

Termín nahlásenia do: 25.6.2018 Počet účastníkov: 60 
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 KERIC 

 Adresa: Čadca 02201, Nábrežná 1351 
 Telefón: 00421908913995 

 Email: mirka@keric.sk  Web:www.keric.sk 

 Vedúci: Miriam Petríková, Mgr. 

 Boj o prežitie 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 7 -15 

Miesto konania akcie: Staškov 

Poplatok: 149 € 

Vedúci: Miriam Petríková, Mgr. mirka@keric.sk 

Telefón: 00421908913995, 00421908913995 

Termín nahlásenia do: 30.4.2018 Počet účastníkov: 30 

 Konský tábor na bicykloch 

Začiatok akcie: 8.7.2018  Koniec akcie: 14.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 7 -12 

Miesto konania akcie: Makov Čierne 

Poplatok: 159 € 

Vedúci: Miriam Petríková, Mgr. mirka@keric.sk 

Telefón: 00421908913995, 00421908913995 

Termín nahlásenia do: obsadené Počet účastníkov: 30 

 Tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 12 - 15 

Miesto konania akcie: Makov Kasárne 

Poplatok: 159 € 

Vedúci: Miriam Petríková, Mgr. mirka@keric.sk 

Telefón: 00421908913995, 00421908913995 

Termín nahlásenia do: 30.4.2018 Počet účastníkov: 30 

 

  Okres Liptovský Mikuláš 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Liptovský Mikuláš 03101, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47 
 Telefón: 044/5522468 

 Email: cvclm@cvclm.sk  Web:www.cvclm.sk 

 Vedúci: Roman Králik, PhDr. 

 Koňáčik 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní   Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Podbreziny 

Poplatok: 45-50 €  Vedúci: Silvia Hrebíková, Mgr. 
 

mailto:cvcba1@gmail.com
http://www.mojvolnycas.eu/
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 Kvietok 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní   Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Nábrežie. A. Svobodu 

Poplatok: 45-50 €  Vedúci: Zuzana Kuběnová 

 Liptáčik 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 5 dní   Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Nábrežie. A. Stodolu 

Poplatok: 45-50 €  Vedúci: Ján Bella 

 Podbrezáčik 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 5 dní   Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Podbreziny 

Poplatok: 45-50 €  Vedúci: Sylvia Motýľová, Mgr. 

 Pohoďáčik 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní   Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Nábrežie. A. Stodolu 

Poplatok: 45-50 €  Vedúci: Tatiana Sukhomlinová, PaedDr. 

 Relaxáčik 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní   Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Nábrežie. A. Stodolu 

Poplatok: 45-50 €  Vedúci: Tibor Pelach, Mgr 

 Šporťáčik 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní   Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Nábrežie. A. Stodolu 

Poplatok: 45-50 €  Vedúci: Roman Králik, PhDr. 

 Turista 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní   Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Nábrežie. A. Stodolu 

Poplatok: 45-50 €  Vedúci: Ľuboš Maliňák, Mgr. 
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  Okres Martin 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Martin 03601, A. Kmeťa 22 
 Telefón: 043/4133651 

 Email: cvckamarat@gmail.com  Web:www.cvckamarat.eu 

 Vedúci: Alena Leštinská, Mgr. 

 BeFit - prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Lucia Maťovčíková, PaedDr. 

Poznámka: pohybové aktivity, motokáry, laser game, lanové centrum, Park Snov 

 Krásy Turčianskych obcí - prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Janka Šikulová Telefón: 0915259157 

Poznámka: cestovanie za pokladmi Turčianskych obcí, spoznávanie zaujímavých miest 

 Leto v sedle 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: Gazdovský dvor v Turčianskych Kľačanoch 

Vedúci: Elena Šmidtová, PaedDr. 

Poznámka: jazdenie a ošetrovanie koní 

 Mám nápad... - prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Katarína Smolárová, Mgr. 

Poznámka: určený pre deti z komunitného centra v Martine 

 Martinská letná detská univerzita - prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: od 8 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Alena Leštinská, Mgr. 

Telefón: 0907424647 

 neZMYSLY - prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Matej Hlatký, disArt. 

Poznámka: aktivity plné objavovania dobrodružstiev 

 Stop letnej nude - prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Elena Šmidtová, PaedDr. 

Telefón: 0907390731 

mailto:cvcba1@gmail.com
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Poznámka: veľa športu a zábavného vzdelávania 

 

  Okres Námestovo 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Námestovo 02901, Námestie A. Bernoláka 378/7 
 Telefón: 043/5581066 

 Email: zuzana.sarekova@cpppapno.sk  Web:www.cpppapno.sk 

 Vedúci: Zuzana Matejčíková Šareková, PhDr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Cieľová skupina: deti a mladiství 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Vedúci: Denisa Večerková, Mgr. 

Telefón: 0911127111 

Počet účastníkov: neobmedzene 

Poznámka: 7.30 - 15.30 hod, poskytovanie komplexnej psychologickej, špeciálnopedagogickej, 

diagnostickej, poradenskej a preventívnej starostlivosti deťom a mládeži najmä v oblasti 

optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj 

nadania a eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania 

 

  Okres Ružomberok 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času Elán 

 Adresa: Ružomberok 03401, Dončova 1 
 Telefón: 0914335960 

 Email: cvcrbk.director@gmail.com  Web:www.cvcrk.sk 

 Vedúci: Pavol Svrček, Mgr. 

 English camp Joy letný jazykový tábor detí 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Žilinský kraj 

Poplatok: 80 € 

Vedúci: Michaela Tesarovičová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2018 Počet účastníkov: 40 

Poznámka: v cene je poistenie účastníkov, doprava autobusom, vstupné, MTZ, výučba 

anglického jazyka zábavnou formou, denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Letný denný tábor 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Žilina, Banská Bystrica, Prešov 

Poplatok: 55 €   Vedúci: Viera Tokáriková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 13.6.2018 Počet účastníkov: 40 
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Poznámka: v cene je zahrnuté poistenie účastníkov, doprava autobusom, vlak, vstupné, MTZ, 

denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Pohoďáčik letný denný tábor detí 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Žilina, Banská Bystrica, Prešov 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Iveta Maceková 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 40 

Poznámka: v cene je poistenie účastníkov, doprava autobusom, vstupné, MTZ, denne od 8.00 

do 16.00 hod. 

 

  Okres Turčianske Teplice 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času Úsmev 

 Adresa: Turčianske Teplice 03901, Školská 447/ 2 
 Telefón: 0901 709 274 

 Email: cvc.ttepplice@centrum.sk 

 Vedúci: Radka Rešetárová 

 Letná prázdninová činnosť august 

Začiatok akcie: 27.8.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Trvanie: 1 týždeň  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Turčianske Teplice 

Vedúci: Radka Rešetárová cvc.tteplice@centrum.sk 

Telefón: 0901709274 

Počet účastníkov: 60 

 Letná prázdninová činnosť júl 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 2 týždne  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Turčianske Teplice 

Vedúci: Radka Rešetárová cvc.tteplice@centrum.sk 

Telefón: 0901709274 

Počet účastníkov: 60 

 

  Okres Tvrdošín 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Tvrdošín 02744, Medvedzie 132 
 Telefón: 043/5391160 

 Email: centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk 

 Web:www.centrumtvrdosin.sk 

 Vedúci: Adriána Kajanová, Mgr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 
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Poznámka: podľa dohovoru 

 

  Okres Žilina 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Teplička nad Váhom 01301, Školská 1007/16 
 Telefón: 041/0902062038 Fax: 041/5982324 

 Email: cvcteplicka@azet.sk  Web:www.cvcteplickanadvahom.eu 

 Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. 

 Akvaristi 

Začiatok akcie: 3.7.2018  Koniec akcie: 28.08.2015 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: deti 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Mário Hikaník cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 29.6.2018 Počet účastníkov: 10 

Poznámka: utorky 14:30 -16:30 

 Denný tábor Jazierko 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti 3 - 6 rokov 

Miesto konania akcie: Ihrisko Na Močiari 

Poplatok: 75 €, zľava: 25 € 

Vedúci: Zuzana Brežná, Mgr. cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 13.7.2018 Počet účastníkov: 15 

 Denný tábor Tuláčik 

Začiatok akcie: 2.7. 2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: okolie Žiliny 

Poplatok: 70€, zľava: 20€ 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 29.06.2018 Počet účastníkov: 25 

 Detský maratón     v lukostreľbe 

Začiatok akcie: 27.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 2 dni  Cieľová skupina: deti 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: chata Fatranka, Varín 

Poplatok: 12€, zľava: 6€ 

Vedúci: Jozef Ďugel cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 29.6.2018 Počet účastníkov: 25 detí 
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 Hooping Fit 

Začiatok akcie: 3.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Trvanie: 18 dní  Cieľová skupina: 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Silvia Ďungelová, Ing. CVCteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 29.6.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: utorok, štvrtok :18:00 - 19:00 

 

 Leto s futbalom 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Trvanie: 18 dní  Cieľová skupina: mládež 14 - 18 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, futbalové ihrisko 

Vedúci: Vladimír Ondráš cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 29.6.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: utorok, štvrtok :17:00 - 18:00 

 

 Pobytový tábor 

Začiatok akcie: 23.7. 2018   Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 6  Cieľová skupina: deti 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: Podhájska - Radava 

Poplatok: 170€, zľavy: 30 € 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 29.6.2018 Počet účastníkov: 40 

 

 Stanový tábor futbalistov 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 18.7.2018 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: deti 7 -12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 45 €, zľavy: 15€ 

Vedúci: Matúš Hrošovský cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 29.6.2018 Počet účastníkov: 25 

 

 Stolný tenis 

Začiatok akcie: 3.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Trvanie: 18 dní  Cieľová skupina: 10 - 30 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, utorky a štvrtky 19.00 – 20.30 hod. 

Vedúci: Miroslav Šeliga cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 3.7.2018 Počet účastníkov: 20 
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 Tanečno-relaxačné sústredenie 

Začiatok akcie: 14.8.2018  Koniec akcie: 17.08.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: deti 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 8€, zľavy: 4€ 

Vedúci: Simona Labajová, Mgr. cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 041/0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 29.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: 20.8. vystúpenie 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Žilina 01001, Kuzmányho 105 
 Telefón: 041/ 562 11 78 

 Email: cvczilina@cvczilina.sk  Web:cvczilina.sk 

 Vedúci: Eva Dobšovič Mjartan, PhDr. 

 Denný tanečný Atletika 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, Kuzmányho, Žilina 

Poplatok: 50 € 

Vedúci: Eva Dobšovič Mjartan, PhDr. 

Termín nahlásenia do: 30.6.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: ako už samotný názov tábora prezrádza budeme hlavne športovať, súťažiť v hale a 

ak nám počasie dovolí aj vonku, využívať budeme priestory telocvične, ako aj Areál 

športového gymnázia, kde si vyskúšame disciplíny ako napr.: skok do diaľky, skok do výšky, 

ktorý je v Žiline jediný svojho druhu, samozrejme nebude chýbať čas na oddych, relax a 

nejakú prednášku, či už z oblasti športu alebo inej 

 Denný tanečný Atletika 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, Kuzmányho, Žilina 

Poplatok: 50 € 

Vedúci: Eva Dobšovič Mjartan, PhDr. 

Termín nahlásenia do: 30.6.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: ako už samotný názov tábora prezrádza budeme hlavne športovať, súťažiť v hale a 

ak nám počasie dovolí aj vonku, využívať budeme priestory telocvične, ako aj Areál 

športového gymnázia, kde si vyskúšame disciplíny ako napr.: skok do diaľky, skok do výšky, 

ktorý je v Žiline jediný svojho druhu, samozrejme nebude chýbať čas na oddych, relax a 

nejakú prednášku, či už z oblasti športu alebo inej 

 Denný tanečný Atletika 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, Kuzmányho, Žilina 

Poplatok: 50 € 

Vedúci: Eva Dobšovič Mjartan, PhDr. 

Termín nahlásenia do: 30.6.2018 Počet účastníkov: 15 
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Poznámka: ako už samotný názov tábora prezrádza budeme hlavne športovať, súťažiť v hale a 

ak nám počasie dovolí aj vonku, využívať budeme priestory telocvične, ako aj Areál 

športového gymnázia, kde si vyskúšame disciplíny ako napr.: skok do diaľky, skok do výšky, 

ktorý je v Žiline jediný svojho druhu, samozrejme nebude chýbať čas na oddych, relax a 

nejakú prednášku, či už z oblasti športu alebo inej 

 Denný tanečný tábor 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-8 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, Zvolenská 20, Žilina 

Poplatok: 25 € 

Vedúci: Andrea Gálošová, Bc. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: počas tábora budú mať deti 2 tréningy po 90 minút denne, program bude doplnený 

spoločenskými hrami, súťažami, tvorivými, výtvarnými a športovými aktivitami 

 Karate sústredenie 

Začiatok akcie: 19.8.2018  Koniec akcie: 25.8.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Škola v prírode 

Poplatok: 155 € 

Vedúci: Eva Dobšovič Mjartan, PhDr. 

Termín nahlásenia do: 30.4.2018 Počet účastníkov: 30 

 Letný poznávací tábor 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: výlety po Slovensku 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Mária Krkošová, Mgr., PhD. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: každý táborový deň sľubuje nové zážitky a spoznávanie rôznych kútov Slovenska 

po stránke geografickej, historickej, či kultúrnej 

 Svetom tanca 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-16 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, Kuzmányho, Žilina 

Poplatok: 20 € 

Vedúci: Veronika Žiačiková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 20.6.2018 Počet účastníkov: 10 

Poznámka: každý deň iný tanečný štýl s prezentáciou o jeho vzniku, histórií, mieste výskytu, 

kde sa dostali do povedomia, o ľuďoch, ktorí ho rozbehli, spropagovali, doteraz sa v ňom 

vyskytujú, známych tanečníkoch, výstup: základy z piatich tanečných štýlov (ľudový, klasický, 

spoločenský, moderný, hip-hop) 

 Tanečné sústredenie TD Extad A,B,C 

Začiatok akcie: 1.8.2018  Koniec akcie: 5.8.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Čadca 

Poplatok: 58 € 

Vedúci: Miroslava Vršanská, Bc. 

Termín nahlásenia do: 15.5.2018 Počet účastníkov: 25 
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Poznámka: tanečné sústredenie pre členov TD Extad zamerané na tvorbu nových choreografií 

 Tanečné sústredenie TD Extad D 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 15-30 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ, Kuzmányho, Žilina 

Poplatok: 10 € 

Vedúci: Miroslava Vršanská, Bc. 

Termín nahlásenia do: 15.5.2018 Počet účastníkov: 6 

Poznámka: tanečné sústredenie pre členov TD Extad zamerané na tvorbu nových choreografií 
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   Banskobystrický kraj 
   Celkový počet:  8 

 

  Okres Banská Bystrica 

  Celkový počet:  3 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Banská Bystrica 97401, Mládežnícka 34 
 Telefón: 048/4134751 

 Email: cpppapbb@svsbb.sk  Web:www.cpppap.svsbb.sk 

 Vedúci: Ľubomír Tichý, PhDr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica 

Vedúci: Zuzana Vencelová, Mgr. 

Poznámka: 8.30 - 14.00 hod. 

 

 Centrum voľného času Junior 

 Adresa: Banská Bystrica 97409, Tajovského 30 
 Telefón: 048/4153111 

 Email: juniorbb@juniorbb.sk  Web:www.cvcjunior.sk 

 Vedúci: Katarína Bursová, Mgr. 

 Expedícia Junior 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Vedúci: Zlata Trubanová, Mgr.  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: termín nahlásenia do naplnenia stavu, 7.30 - 16.00 hod., športové aktivity, 

turistika, hry, súťaže, kúpanie v Turčianskych Tepliciach... 

 Permoníci 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Žaneta Bursová, Mgr. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: termín nahlásenia do naplnenia stavu, 7.30 - 16.00 hod., vychádzky do prírody, 

výled do ľadovej jaskyne, súťaže, hry 

 Táboroví smejkovia 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Ľuba Danková, PhDr. 

Počet účastníkov: 20 
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Poznámka: termín nahlásenie platí do naplnenia stavu, denne 7,30 - 16.00 hod. vychádzky do 

prírody, kúpanie /Kováčová, Turčianske Teplice/, lanový park, hry 

 Túlavé topánky - turistický tábor 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Gabriela Selecká, Mgr. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: termín nahlásenia do naplnenia stavu, 7.30 - 16.00 hod, turistické vychádzky po 

okolí Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, súťaže, hry 

 Z každého rožku trošku 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Ondrej Strnad, Ing. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: termín nahlásenia do naplnenia stavu, 7.30 - 16.00 hod, tvorivé dielne, súťaže, 

hry, planetárium, hrad Slovenská Ľupča 

 

 Informačné centrum mladých 

 Adresa: Banská Bystrica 97590, Tajovského 30 
 Telefón: 0911263392 

 Email: bb@icm.sk  Web:www.icm.sk 

 Vedúci: Ivana Kivaderová, Mgr. art. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: ICM 

Poznámka: v pracovných dňoch od 12.00 do 16.00 hod., po dohode aj mimo týchto hodín, 

príp. aj v sobotu a v nedeľu 

 

  Okres Banská Štiavnica 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Banská Štiavnica 96901, L. Svobodu 40 
 Telefón: 0907598567 

 Email: cvcbanskastiavnica@cvcbanskastiavnica.sk 

 Web:www.cvcbanskastiavnica.edupage.sk 

 Vedúci: Janka Machilová, Mgr. 

 Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 35 € 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 25 
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 Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 15.7.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 35 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2018 Počet účastníkov: 25 

 Rodičia s deťmi pobyt pri mori 

Začiatok akcie: 24.7.2018  Koniec akcie: 2.8.2018 

Trvanie: 10 dní   Počet účastníkov: 45   

Miesto konania akcie: Chorvátsko 

Počet účastníkov: 45 

Termín nahlásenia do: 15.5.2018 Počet účastníkov: 47 

 

  Okres Brezno 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Brezno 97701, Hradby 9 
 Telefón: 048/6116399 

 Email: cpppp.brezno@mail.t-com.sk  Web:www.cppppbrezno.sk 

 Vedúci: Oľga Jorčíková, PhDr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

 

 Vydra - vidiecka rozvojová aktivita 

 Adresa: Čierny Balog 97652, Hlavná 51 
 Telefón: 0901764766 

 Email: vydra@vydra.sk  Web:www.vydra.sk 

 Vedúci: Michaela Heretová 

 Detský tábor Tajomstvá starej vydry 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Vydrovská dolina 

Poplatok: 126 € 

Termín nahlásenia do: 30.6.2018 Počet účastníkov: 24 

Poznámka: dobrodružný, zážitkový, skúsenostný, environmentálny, v cene je strava 5x denne, 

ubytovanie v dreveničkách alebo stanoch, pitný režim, zdravotná starostlivosť, poistenie, plne 

organizovaný program, hry, súťaže, výlety do okolia, prehliadka Lesníckeho skanzenu, jazda 

historickou Čiernohorskou železnicou 

 Detský tábor Za hranicou lesa 

Začiatok akcie: 15.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Vydrovská dolina 

Poplatok: 126 €  Vedúci: Michaela Heretová 

Telefón: 0901764766 

Termín nahlásenia do: 30.6.2018 Počet účastníkov: 24 
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Poznámka: dobrodružný tábor v prírode, dni plné zážitkov a nových objavov, v cene je strava 

5x denne, ubytovanie v dreveničkách alebo stanoch, pitný režim, zdravotná starostlivosť, 

poistenie, plne organizovaný program, hry, súťaže, výlety do okolia, prehliadka Lesníckeho 

skanzenu, jazda historickou Čiernohorskou železnicou 

 Detský tábor Harry Potter a väzeň z Azkabanu 

Začiatok akcie: 22.7.2018  Koniec akcie: 28.7.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vydrovská dolina 

Poplatok: 126 € 

Termín nahlásenia do: 30.6.2018 Počet účastníkov: 24 

Poznámka: dobrodružný zážitkový tábor, škola kúziel a mágie, v cene je strava 5x denne, 

ubytovanie v dreveničkách alebo stanoch, pitný režim, zdravotná starostlivosť, poistenie, plne 

organizovaný program, hry, súťaže, výlety do okolia, prehliadka Lesníckeho skanzenu, jazda 

historickou Čiernohorskou železnicou 

 Mládežnícky tábor Počiatok 

Začiatok akcie: 16.8.2018  Koniec akcie: 25.8.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: nad 15 rokov 

Miesto konania akcie: Vydrovská dolina 

Poplatok: 55 € 

Termín nahlásenia do: 15.7.2018 Počet účastníkov: 24 

Poznámka: tábor spojený s trojdňovým putovaním a dobrovoľníckou prácou 

 

  Okres Detva 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Detva 96212, Krpelná 35 
 Telefón: 045/5454480 Fax: 045/5454480 

 Email: cppppdte@gmail.com 

 Vedúci: Daniela Gajdošeková, PhDr. 

 Detský tábor Stop nude XII. 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 21.7.2018 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: Vlkolínec 

Poplatok: 60 €, Zľavy: 1 € 

Termín nahlásenia do: 31.3.2018 Počet účastníkov: 80 

Poznámka: zľavy podľa sociálnej situácie v rodine, nedostatok peňazí nemôže byť príčinou, 

aby sa dieťa tábora v prípade záujmu nezúčastnilo, tábor je zameraný na aktívne trávenie 

voľného času ako prevencie vzniku rizikového správania 

 

 Súkromné centrum voľného času 

 Adresa: Detva 96212, A.Bernoláka 20 
 Telefón: 0911368535 

 Email: maria.lesanekova@gmail.com  Web:www.scvcdetva.sk 

 Vedúci: Mária Lešáneková, Mgr. 
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 Denný tábor Tuláčik I. 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Detva Poplatok: 80 € 

Vedúci: Jozef Pavlov, Mgr. Telefón: 0918203905 

Termín nahlásenia do: 17.6.2018 Počet účastníkov: 45 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 Denný tábor Tuláčik II. 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Detva Poplatok: 80 € 

Termín nahlásenia do: 17.6.2018 Počet účastníkov: 45 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 
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   Prešovský kraj 
   Celkový počet:  5 

 

  Okres Humenné 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Humenné 06601, Mierová 4 
 Telefón: 057/7750627 

 Email: cpppp.he@mail.t-com.sk 

 Vedúci: Agáta Sakalová, PhDr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

 

 Základná škola 

 Adresa: Humenné 06601, Laborecká 66 
 Telefón: 0577767792 

 Email: riaditel@zslaborecka.sk  Web:www.zslaborecka.sk 

 Vedúci: Alexander Fecura, PaedDr. 

 Letný tábor pri Laborci 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: Humenné 

Poplatok: 30 € 

Vedúci: Andrea Hirková, Mgr. hirkova@zslaborecka.sk 

Telefón: 0918542558 

Termín nahlásenia do: 10.6.2018 Počet účastníkov: 20 

 

  Okres Kežmarok 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Kežmarok 06001, Mučeníkov 4 
 Telefón: 052/4685531 

 Email: centrumkezmarok@mail-t.com  Web:www.poradnakk.sk 

 Vedúci: Iveta Vlčková, PhDr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 8.00 - 14.00 hod. 
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  Okres Stará Ľubovňa 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Stará Ľubovňa 06401, Námestie gen. Štefánika 6 
 Telefón: 052/43201308 

 Email: cpppapsl@gmail.com  Web:www.cpppapsl.webnode.sk 

 Vedúci: Andrea Petríková, Mgr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: podľa dohody 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Stará Ľubovňa 06401, Farbiarska 35/7 
 Telefón: +421524322991 

 Email: cvc@cvc.sk  Web:www.cvc.sk 

 Vedúci: Marta Hanečáková, PhD. 

 29. ročník Medzinárodný rodinný splav 

Začiatok akcie: 5.07.2018  Koniec akcie: 8.07.2018 

Trvanie: 4 dní  Cieľová skupina: Rodičia, deti, mládež 

Miesto konania akcie: Stará Ľubovňa Slovensko - Nowy Sacz Poľsko 

Poplatok: 60 € jednotlivec, Zľavy: rodina: 55 € dospelá osoba, 45 € dieťa do 18 rokov 

Vedúci: Alena Hriňáková, PhDr. info@cvc.sk 

Telefón: +421524322991, 0918495027 

Termín nahlásenia do: 15.06.2018 Počet účastníkov: 150 

Poznámka: informácie na www.cvc.sk 

 Čarovné dní mladých 

Začiatok akcie: 31.08.2018   Koniec akcie: 2.09.2018 

Trvanie: 3 dní  Cieľová skupina: 13 - 20 roční 

Miesto konania akcie: Stará Ľubovňa 

Vedúci: Marta Hanečáková, PhD. info@centrum.sk 

Telefón: +421524322991, 0918495027 

Termín nahlásenia do: 15.08.2018 Počet účastníkov: 150 

Poznámka: stretnutie mladých ľudí pri športe, umení, ochrane prírody 

 Detský pobytový tábor 

Začiatok akcie: 13.07.2018   Koniec akcie: 20.07.2018 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: deti 10 - 15 ročné 

Miesto konania akcie: Penzion One, Dolný Ohaj 

Poplatok: 200 €, zľavy: 180 € pre členov CVČ 

Vedúci: Marta Hanečáková, PhD. info@cvc.sk 

Telefón: +421524322991, 0918495027 

Termín nahlásenia do: 31.05.2018 Počet účastníkov: 20 
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Poznámka: informácie na www.cvc.sk 

 

 Detský prímestský tábor 

Začiatok akcie: 2.07.2018  Koniec akcie: 6.07.2018 

Trvanie: 4 dní  Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Stará Ľubovňa 

Poplatok: 44 €, zľavy: 36 € pre členov CVČ 

Vedúci: Veronika Pacoltová, Mgr. info@centrum.sk 

Telefón: +421524322991, 0918495027 

Termín nahlásenia do: 15.06.2018 Počet účastníkov: 50 

Poznámka: informácie na www.cvc.sk 

 Detský prímestský tábor 

Začiatok akcie: 9.07.2018  Koniec akcie: 13.07.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Stará Ľubovňa 

Poplatok: 50 €, zľavy: 45 € pre členov CVČ 

Vedúci: Jolana Sarnecká info@cvc.sk 

Telefón: +421524322991, 0918495027 

Termín nahlásenia do: 15.06.2018 Počet účastníkov: 50 

Poznámka: informácie na www.cvc.sk 

 Detský prímestský tábor 

Začiatok akcie: 16.07.2018   Koniec akcie: 20.07.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Stará Ľubovňa 

Poplatok: 50 €, zľavy: 45 € pre členov CVČ 

Vedúci: Veronika Pacoltová, Mgr. info@cvc.sk 

Telefón: +421524322991, 0918495027 

Termín nahlásenia do: 15.06.2018 Počet účastníkov: 50 

Poznámka: informácie na www.cvc.sk 

 Detský prímestský tábor 

Začiatok akcie: 23.07.2018   Koniec akcie: 27.07.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Stará Ľubobvňa 

Poplatok: 50 €, zľavy: 45 € pre členov CVČ 

Vedúci: Angelika Horská info@cvc.sk 

Telefón: +421524322991, 0918495027 

Termín nahlásenia do: 15.06.2018 Počet účastníkov: 50 

Poznámka: informácie na www.cvc.sk 
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   Košický kraj 
   Celkový počet:  8 

 

  Okres Gelnica 

  Celkový počet:  2 

 

Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou, Školská 20, 

Margecany 

 Adresa: Margecany 05501, Školská 20 
 Telefón: 0534894208 Fax: 0534894208 

 Email: zssmsmargecany@gmail.com 

 Web:www.zsmargecany.edupage.org 

 Vedúci: Eva Mrázová, PaedDr. 

Poznámka: V školskom roku 2017/2018 nebude prebiehať počas hlavných prázdnin činnosť v 

CVČ pri ZŠ s MŠ Margecany z dôvodu rekonštrukcie učebňového pavilónu. 

 

  Okres Košice I 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Košice 04001, Karpatská 8 
 Telefón: 055/6226615 

 Email: skola@kpppke.svcmi.sk  Web:www.kpppke.eu 

 Vedúci: Mária Horváthová, PhDr., PhD. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: bezplatne 

Poznámka: 8.00 - 16.00 hod 

 

 Spoločenstvo evanjelickej mládeže 

 Adresa: Košice 04001, Zvonárska 25 
 Telefón: 0917 455 996 

 Email: sem@sem.sk  Web:www.sem.sk 

 Vedúci: Vladimír Maťaš, Mgr. 

 Semfest 2018 

Začiatok akcie: 5.7.2018  Koniec akcie: 8.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 12 - 25 rokov 

Miesto konania akcie: Lenka (pri Tornali) 

Poplatok: 20 €, zľavy: 15 € 

Vedúci: Miroslav Mudrák, Mgr. mudrak@sem.sk 

Telefón: 0918828544 

Termín nahlásenia do: 30.6.2018 Počet účastníkov: neobmedzená 

Poznámka: www.semfest.sk 
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  Okres Košice II 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Košice 04011, Orgovánová 5 
 Telefón: 055/6411411 

 Email: cvc@cvckosice.sk  Web:www.cvckosice.sk 

 Vedúci: Alena Mocná, PaedDr. 

 Letný pobytový tábor 10 dní pohody 

Začiatok akcie: 20.7.2018  Koniec akcie: 29.7.2018 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Rajecké Teplice 

Poplatok: 195 € 

Termín nahlásenia do: 13.7.2018 Počet účastníkov: 35 

 Letný pobytový tábor Bájna Atlantída na Zemplínskej Šírave 

Začiatok akcie: 29.7.2018  Koniec akcie: 4.8.2018 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zemplínska Šírava 

Poplatok: 155 € 

Termín nahlásenia do: 22.7.2018 Počet účastníkov: 80 

 Letný prímestský tábor Astronomické výpravy 

Začiatok akcie: 20.8.2018  Koniec akcie: 24.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 43 € 

Termín nahlásenia do: 13.8.2018 Počet účastníkov: 42 

 Letný prímestský tábor Centráčik 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 43 € 

Termín nahlásenia do: 30.7.2018 Počet účastníkov: 40 

 Letný prímestský tábor Cesta okolo mesta /tábor pre handicapované deti/ 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 43 € 

Termín nahlásenia do: 2.7.2018 Počet účastníkov: 10 

 Letný prímestský tábor Letný koktejl 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 49 € 

Termín nahlásenia do: 16.7.2018 Počet účastníkov: 40 
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 Letný prímestský tábor Letný mix 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 51 € 

Termín nahlásenia do: 23.7.2018 Počet účastníkov: 40 

 Letný prímestský tábor Letný relax 

Začiatok akcie: 6.8.2018  Koniec akcie: 10.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 61 € 

Termín nahlásenia do: 30.7.2018 Počet účastníkov: 40 

 Letný prímestský tábor Letom svetom 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 55 € 

Termín nahlásenia do: 23.7.2018 Počet účastníkov: 45 

 Letný prímestský tábor Nekonečný tábor 

Začiatok akcie: 20.8.2018  Koniec akcie: 24.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 13.8.2018 Počet účastníkov: 40 

 Letný prímestský tábor Pešobus 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 38 € 

Termín nahlásenia do: 16.7.2018 Počet účastníkov: 25 

 Letný prímestský tábor Piráti 

Začiatok akcie: 27.8.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 41 € 

Termín nahlásenia do: 20.8.2018 Počet účastníkov: 40 

 Letný prímestský tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 55 € 

Termín nahlásenia do: 6.8.2018 Počet účastníkov: 40 
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 Letný prímestský tábor Prázdniny pre najmenších 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 4-7 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 34 € 

Vedúci: Jaroslava Kastelovičová, Ing. 

Termín nahlásenia do: 25.6.2018 Počet účastníkov: 20 

 Letný prímestský tábor Prima banda 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 48 € 

Vedúci: Denisa Drimáková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 2.7.2018 Počet účastníkov: 20 

 Letný prímestský tábor Rafťáci 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 57 € 

Termín nahlásenia do: 16.7.2018 Počet účastníkov: 36 

 Letný prímestský tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 45 € 

Termín nahlásenia do: 9.7.2018 Počet účastníkov: 42 

 Letný prímestský tábor Túlavé topánky 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 49 € 

Termín nahlásenia do: 2.7.2018 Počet účastníkov: 42 

 Letný prímestský tábor Týždeň v pohybe 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 46 € 

Vedúci: Helena Labovská, RNDr. 

Termín nahlásenia do: 2.7.2018 Počet účastníkov: 45 

 Letný prímestský tábor Veľká banda 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 62 € 

Termín nahlásenia do: 9.7.2018 Počet účastníkov: 40 
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 Letný prímestský tábor Výletkovo 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 61 € 

Termín nahlásenia do: 6.8.2018 Počet účastníkov: 45 

 Letný prímestský tábor Výpravy za poznaním 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 50 € 

Vedúci: Alena Mocná, PaedDr. 

Telefón: 0911389189 

Termín nahlásenia do: 25.6.2018 Počet účastníkov: 45 

 Letný prímestský tábor Z každého rožku trošku 

Začiatok akcie: 30.7.2018  Koniec akcie: 3.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 38 € 

Termín nahlásenia do: 23.7.2018 Počet účastníkov: 36 

 Letný prímestský tábor Za poznaním 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 53 € 

Termín nahlásenia do: 9.7.2018 Počet účastníkov: 30 

 

  Okres Michalovce 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Strážske 07222, Družstevná 509 
 Telefón: 0915919652 

 Email: cvc@cvcstrazske.edu.sk  Web:www.cvcstrazske.edupage.org 

 Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. 

 Malí nezbedníci - I. turnus mestského denného tábora 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske  a okolie 

Poplatok: 30 €, zľavy: 25 € pre členov CVČ  

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 4.6.2018 Počet účastníkov: 25 

mailto:cvcba1@gmail.com
http://www.mojvolnycas.eu/
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Poznámka: Počas prvého prázdninového týždňa čaká malých nezbedníkov množstvo  

zaujímavých aktivít predovšetkým v prírode. Pripravujeme výlet na Gazdovský dvor v Malých 

Raškovciach, stretnutie so sokoliarmi, maľovanie v prírode, hry, zábava a nájdu si  kopec 

nových kamarátov. 

 Prázdninové tvorenie pre radosť 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní (3 hodiny denne)   Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske  a okolie 

Poplatok: 9 €, zľavy: 7 € pre členov CVČ  

Vedúci: Alica Fedáková cvc@cvcstrazske.edu.sk 

Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 4.6.2018 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: Tvorivý týždeň pre dievčatá aj chlapcov plný  experimentovania rôznymi 

výtvarnými technikami.  Z rôznych materiálov si zhotovia  praktické maličkosti a darčeky pre 

radosť. Počas dňa nezabudneme ani na hry , zábavu a relax v prírode. Trvanie: 9.00 hod. – 

12.00 hod. 

 Tábor plný dobrodružstiev- II. turnus mestského denného tábora 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske  a okolie 

Poplatok: 35 €, zľavy: 30 € pre členov CVČ  

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 4.6.2018 Počet účastníkov: 25 

Poznámka: Počas celého týždňa je pripravený  napínavý program, v ktorom si každé dieťa 

príde  na svoje – Deň športu, Deň tvorivých aktivít, Hľadania pokladu, Adrenalínový deň – 

jazdy na motokárach, Deň záchranárov. Preto neváhajte, príďte k nám  užijete si  super týždeň 

plný zábavy  a neopakovateľných  zážitkov. 

 Tenisové leto- odborné sústredenie 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní (3 hodiny denne)   Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske 

Poplatok: 7 €, zľavy: 5 € pre členov CVČ  

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 4.6.2018 Počet účastníkov: 12 

Poznámka: Tenisový kurz pre záujemcov vo veku  9 – 15 rokov zameraný na nácvik základov 

tenisu, pohybových hier a zdokonalenie kondičných schopností detí. Denná dochádzka v trvaní 

3 hodiny, podľa rozpisu. Možnosť zapožičania  rakiet, lôpt a športových pomôcok.  Strava z 

vlastných zdrojov. 
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  Okres Rožňava 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Rožňava 04801, Letná 44 
 Telefón: 058/4887060 

 Email: ppprv@stonline.sk  Web:www.cpppaprv.sk 

 Vedúci: Marta Podhorínová, Mgr. 

 Poskytovanie poradenstva počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2018  Koniec akcie: 31.8.2018 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: pondelok - piatok 9.00 - 14.00 hod. 

 

  Okres Trebišov 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Trebišov 07501, T.G.Masaryka 2229/36 
 Telefón: 056/6722516 

 Email: cvctrebisov@centrum.sk  Web:www.cvctrebisov.webnode.sk 

 Vedúci: Jozef Mačuga, Mgr. 

 Letná divadelná škola - pre rómske deti 

Začiatok akcie: 13.8.2018  Koniec akcie: 17.8.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trebišov 

Vedúci: Lukáš Pavlikovský, Bc. 

Počet účastníkov: 15 

Poznámka: sústredenie pre deti z krúžku, poplatok sa neplatí 

 Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 2.7.2018  Koniec akcie: 6.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 30€ 

Vedúci: Lukáš Pavlikovský, Bc. 

Termín nahlásenia do: 29.6.2018 Počet účastníkov: 25 

 Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 9.7.2018  Koniec akcie: 13.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 30 € 

Vedúci: Jana Miľková, PaedDr. 

Termín nahlásenia do: 6.7.2018 Počet účastníkov: 25 
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 Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 16.7.2018  Koniec akcie: 20.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 30 € 

Vedúci: Miloš Jenčo, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 13.7.2018 Počet účastníkov: 25 

 Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 23.7.2018  Koniec akcie: 27.7.2018 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 30 € 

Vedúci: Miroslav Kereštan 

Termín nahlásenia do: 20.7.2018 Počet účastníkov: 25 
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