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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:  10 

 

  Okres Bratislava I 

  Celkový počet:  4 

 

 Centrum voľného času 

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

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

 Vedúci: Ľubica Škultétyová, Mgr. 

 Letný denný prímestský tábor Divadelno-dramatický Rozprávka o Jasietke 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Jarmila  Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

 Letný denný prímestský tábor Farebné dobrodružstvá /kreatívno-pohybový/ 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Zuzka  Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

 Letný denný prímestský tábor Farebné dobrodružstvá a Lego robotika 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Zuzka  Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

  

mailto:cvcba1@gmail.com
http://www.mojvolnycas.eu/
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 Letný denný prímestský tábor Farebné dobrodružstvá a počítačová grafika 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Zuzka  Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

 Letný denný prímestský tábor Lego robotika a Moja Bratislava 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. /obsadený/ 

 Letný denný prímestský tábor Mladí animátori /PC animácia, stop motion/ 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Tina   Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

 Letný denný prímestský tábor športovo - počítačový 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 56 € 

Vedúci: Tina   Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 
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 Letný denný prímestský tábor Tvorivý výtvarný ateliér 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Meggi  Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

 Letný denný prímestský tábor Tvorivý výtvarný ateliér 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Meggi  Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

 Letný denný prímestský tábor Tvorivý výtvarný ateliér /papier, textil, koráliky/ 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 56 € 

Vedúci: Jarmila Belešová, Mgr., telefón: 0911417506 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: pre deti po skončení prvého ročníka ZŠ, táborová činnosť je od 8.00 hod /s 

nástupom o 7.45 hod./ do 16.00 hod., v každom turnuse je zaradený jeden celodenný výlet na 

farmu v širšom okolí Bratislavy, poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v CVČ v pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

 

 Cestovná kancelária pre deti Cevarm 

 Adresa: Bratislava 81105, Smrečianska 15 
 Telefón: 0905605998 

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

 Fanlandia 

Začiatok akcie: 29.6.2019  Koniec akcie: 8.7.2019 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 7-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kunov Poplatok:220 €, zľava: 20 € 

Poznámka: kvalitnejšie ubytovanie, nový areál a kúpanie priamo pod chatou, možnosť 

sledovania Fanlandie na FB, pripravili sme tábor plný úletov, zábavy, hier, zážitkov, Bingo 

game, športovo - kreatívna hra Farbičky, zábavné Olympijské hry, doobeda záujmové krúžky: 

tanečný, výtvarný, turistický, športový, retro krúžok, zabavíš sa pri Pevnosti Boyard, Fanky 

Superstar, zvolíš si Miss a Missáka, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie v chate, 

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

insolventnosti CK, fotky, zľava možná pri platbe do 31.3.2019 alebo ak si majiteľ karty 

Cevarm 

 

mailto:cvcba1@gmail.com
http://www.mojvolnycas.eu/
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 Chata nad plážou 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Senica Poplatok: 178 €, zľava: 18 € 

Poznámka: čaká na teba Cesta okolo sveta, veľká pátračka Hercula Poirota, pestrý Mash day, 

zahráme sa na Surférov, veľa zábavy zažijeme pri Farebnom dni, vtipné rozcvičky, nekonečné 

diskotéky, ale aj táborák a Noc pod hviezdami, navštívime kúpalisko, preveríme plavecké 

schopnosti, zahráme si plážový volejbal, bedminton, vybíjanú, budeme hľadať Kunov má 

talent, rozosmejú nás vtipné Activity a veľa inej zábavy, v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie v chate, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny, 

zákonné poistenie insolventnosti CK, fotky, zľava možná pri platbe do 31.3.2019 alebo ak si 

majiteľ karty Cevarm 

 Chata nad plážou 

Začiatok akcie: 1.8.2019  Koniec akcie: 7.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Senica Poplatok: 178 €, zľava: 18 € 

Poznámka: čaká na teba Cesta okolo sveta, veľká pátračka Hercula Poirota, pestrý Mash day, 

zahráme sa na Surférov, veľa zábavy zažijeme pri Farebnom dni, vtipné rozcvičky, nekonečné 

diskotéky, ale aj táborák a Noc pod hviezdami, navštívime kúpalisko, preveríme plavecké 

schopnosti, zahráme si plážový volejbal, bedminton, vybíjanú, budeme hľadať Kunov má 

talent, rozosmejú nás vtipné Activity a veľa inej zábavy, v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie v chate, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny, 

zákonné poistenie insolventnosti CK, fotky, zľava možná pri platbe do 31.3.2019 alebo ak si 

majiteľ karty Cevarm 

 Lets play 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CK Cevarm 

Poplatok: 125 €, zľava: 15 € 

Poznámka: máš rád zvieratká, poď s nami na dobrodružnú cestu do Sveta zvierat, zábavu si 

užiješ zbieraním pečiatko do Celotáborovej hry aj na výprave do prírodnej rezervácie 

Devínska kobyla, na Sandbergu preskúmaš, ako loví mravcolev, zistíš ako vyzerá hmyzí hotel a 

jeden sa pokúsiš vyrobiť, navštíviš zvieratká na Biofarme Príroda v Stupave, navštíviš 

bratislavskú ZOO, čaká ťa kúpalisko Delfín s tobogánom, novinky v Prírodovednom múzeu, 

športovo-zábavné centrum Kids House a mnoho ďalšieho, v cene je strava 3x denne, pitný 

režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky a cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky 

na aktivity, odmeny na súťaže, vedúci tábora, fotky 
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 Lets play 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CK Cevarm 

Poplatok: 125 €, zľava: 15 € 

Poznámka: máš rád zvieratká, poď s nami na dobrodružnú cestu do Sveta zvierat, zábavu si 

užiješ zbieraním pečiatko do Celotáborovej hry aj na výprave do prírodnej rezervácie 

Devínska kobyla, na Sandbergu preskúmaš, ako loví mravcolev, zistíš ako vyzerá hmyzí hotel a 

jeden sa pokúsiš vyrobiť, navštíviš zvieratká na Biofarme Príroda v Stupave, navštíviš 

bratislavskú ZOO, čaká ťa kúpalisko Delfín s tobogánom, novinky v Prírodovednom múzeu, 

športovo-zábavné centrum Kids House a mnoho ďalšieho, v cene je strava 3x denne, pitný 

režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky a cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky 

na aktivity, odmeny na súťaže, vedúci tábora, fotky 

 Najlepší 12 dňový zájazd teenagerov 

Začiatok akcie: 7.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou, Senica 

Poplatok: 250 €, zľava: 22 € 

Poznámka: v našom campe stretneš ľudí z celého Slovenska, no zažiješ celý svet, bývať 

budeme priamo nad plážou, okrem opaľovania a kúpania zažiješ oveľa viac, ako si myslíš, 

každý deň sa niečo deje, Crazy day a Color day preveria tvoje schopnosti a zmysel pre humor, 

Mash day tvoju tvorivosť a vynaliezavosť, tešiť sa môžeš na Deň naopak a záhadný prípad 

Sherlocka Holmesa, môžeš sa stať hviezdou Stardance, Sparťan race preverí tvoj potenciál a 

silu, Nočná hra odvahu, zabavíme sa pri Inkognite, Partičke alebo Kurňa čo to je, a to 

zďaleka nie je všetko, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie v chate, táboroví 

vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny, zákonné poistenie insolventnosti 

CK, fotky, zľava možná pri platbe do 31.3.2019 alebo ak si majiteľ karty Cevarm 

 Tradične overená zábava na Crazy 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 23.7.2019 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 7-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kunov Poplatok: 220 €, zľava: 20 € 

Poznámka: nový areál a nové ubytko ponúka nové možnosti Funky leta, namixujeme ti koktail 

plný hier, súťaží, ale hlavne zábavy, zabav sa na Ultramegaturbovej karaoke párty, vyhraj 

body do Celotáborovky pre svoj team v súťaži Dobre vedieť, poraz všetkých a vyhraj titul 

Bambuča tábora a zaži s Luckou a jej tímom Crazy leto plné zábavného osvieženia, v cene je 

ubytovanie v chate, strava 5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na 

činnosť, sladkosti, odmeny do súťaží, zákonné poistenie proti insolventnosti CK, fotky 
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 Už 28. ročník !!! 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 10.7.2019 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: Poľana pri Detve 

Poplatok: 244 €, zľava: 12 € 

Poznámka: 28. ročník obľúbeného jazdeckého kurzu - originálnych prázdnin spojených s 

výcvikom jazdenia na koni a ľukostreľbou, zažiješ správnu atmosféru a pohodu, v cene je 

výcvik, teoretická a praktická starostlivosť o kone, na ranči budeš pracovať vo dvojici, 

väčšinou v skupine s 8 koňmi, okrem jazdenia môžeš zažiť vychádzky na koni krásnou 

prírodou, noc pod hviezdami, čaká ťa táborák, bláznivé účesy, nekonský Parkúr, Inkognito, 

tajomná krúžkovica, Jarmok, Stopovačka, tradičné aj menej tradičné športy a veľa iných 

zábavných aktivít, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, 

zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny do súťaží, zákonné poistenie insolventnosti, 

fotky, jazdenie na koni, starostlivosť o ne, 

 Už 28. ročník !!! 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: Poľana pri Detve 

Poznámka: 28. ročník obľúbeného jazdeckého kurzu - originálnych prázdnin spojených s 

výcvikom jazdenia na koni a ľukostreľbou, zažiješ správnu atmosféru a pohodu, v cene je 

výcvik, teoretická a praktická starostlivosť o kone, na ranči budeš pracovať vo dvojici, 

väčšinou v skupine s 8 koňmi, okrem jazdenia môžeš zažiť vychádzky na koni krásnou 

prírodou, noc pod hviezdami, čaká ťa táborák, bláznivé účesy, nekonský Parkúr, Inkognito, 

tajomná krúžkovica, Jarmok, Stopovačka, tradičné aj menej tradičné športy a veľa iných 

zábavných aktivít, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, 

zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny do súťaží, zákonné poistenie insolventnosti, 

fotky, jazdenie na koni, starostlivosť o ne, 

 Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 5.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CK Cevarm 

Poplatok: 125 €, zľava: 15 € 

Poznámka: mestský tábor, v mravčej klubovni sa zahráš spoločenské hry, stolný tenis, svoj 

talent využiješ vo Vodníckej výtvarnej súťaži, podnikneš výpravu za príbehmi najkrajších 

bratislavských fontán, zúčastníš sa rybačky, striekačky a lúštenia zašifrovanej správy na 

Vodníckej olympiáde, podnikneš výlet k Mlynu Klepáč a plavbu loďou, dostaneš táborové 

tričko a darček, v cene je strava 3x denne, pitný režim, program a starostlivosť o deti, 

vstupenky a cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, vedúci 

tábora, fotky 
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 Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CK Cevarm 

Poplatok: 125 €, zľava: 15 € 

Poznámka: mestský tábor, v mravčej klubovni sa zahráš spoločenské hry, stolný tenis, svoj 

talent využiješ vo Vodníckej výtvarnej súťaži, podnikneš výpravu za príbehmi najkrajších 

bratislavských fontán, zúčastníš sa rybačky, striekačky a lúštenia zašifrovanej správy na 

Vodníckej olympiáde, podnikneš výlet k Mlynu Klepáč a plavbu loďou, dostaneš táborové 

tričko a darček, v cene je strava 3x denne, pitný režim, program a starostlivosť o deti, 

vstupenky a cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, vedúci 

tábora, fotky 

 Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CK Cevarm 

Poplatok: 125 €, zľava: 15 € 

Poznámka: mestský tábor, v mravčej klubovni sa zahráš spoločenské hry, stolný tenis, svoj 

talent využiješ vo Vodníckej výtvarnej súťaži, podnikneš výpravu za príbehmi najkrajších 

bratislavských fontán, zúčastníš sa rybačky, striekačky a lúštenia zašifrovanej správy na 

Vodníckej olympiáde, podnikneš výlet k Mlynu Klepáč a plavbu loďou, dostaneš táborové 

tričko a darček, v cene je strava 3x denne, pitný režim, program a starostlivosť o deti, 

vstupenky a cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, vedúci 

tábora, fotky 

 Záhady v meste 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CK Cevarm 

Poplatok: 125 €, zľava: 15 € 

Poznámka: každý deň sa vyberieš objavovať bratislavské zaujímavosti a zo svojej výpravy 

získaš pečiatku do Celotáborovej hry, v lesoparku na Kolibe sa povozíš na Bobovej dráhe, pri 

rozhľadni pod Kamzíkom vypátraš legendu Kamzíčieho vrchu, čaká ťa najužší dom v Európe, 

stredoveké mestské hradby a mnoho ďalšieho, v cene je 3 x denne strava, pitný režim, program 

a starostlivosť o deti, vstupenky y cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, 

odmeny na súťaže, vedúci tábora, foto 

 Záhady v meste 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CK Cevarm 

Poplatok: 125 €, zľava: 15 € 

Poznámka: každý deň sa vyberieš objavovať bratislavské zaujímavosti a zo svojej výpravy 

získaš pečiatku do Celotáborovej hry, v lesoparku na Kolibe sa povozíš na Bobovej dráhe, pri 

rozhľadni pod Kamzíkom vypátraš legendu Kamzíčieho vrchu, čaká ťa najužší dom v Európe, 

stredoveké mestské hradby a mnoho ďalšieho, v cene je 3 x denne strava, pitný režim, program 

a starostlivosť o deti, vstupenky y cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, 

odmeny na súťaže, vedúci tábora, foto 
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 Detská misia 

 Adresa: Bratislava 81107, Legionárska 4 
 Telefón: 02/555 693 78 

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

 Vedúci: Michal Fraňo, Ing 

 Detský športový tábor 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: do 12 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 140 €, zľava: 10 € 

Vedúci: David Spodniak spodniak@detskamisia.sk 

Telefón: 0949708228 

Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: pri prihlásení sa do 30.4.2019, možná zľava 

 Detský tábor 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: do 11 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 135 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Michal Fraňo, Ing. frano@detskamisia.sk 

Telefón: 02/55569378, 0908860260 

Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: pri prihlásení sa do 30.4.2019, možná zľava 

 Detský tábor 

Začiatok akcie: 6.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: do 11 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 135 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Ľubica Hrušovská, Ing. 

Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: pri prihlásení sa do 30.4.2019, možná zľava 

 Detský tábor 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: do 11 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Lomnica 

Poplatok: 135 €, zľava: 10 € Vedúci: Andrea Sabolová 

Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 50 

Poznámka: pri prihlásení sa do 30.4.2019, možná zľava 

 Detský tábor 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: do 11 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 135 €, zľava: 10 € 

Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: pri prihlásení sa do 30.4.2019, možná zľava 
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 Tábor mladšieho dorastu 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: do 11 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 140 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Vladimír Terem, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: pri prihlásení sa do 30.4.2019, možná zľava 

 Tábor pre dorast 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Lomnica 

Poplatok: 140 €, zľava: 10 € Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 50 

Poznámka: pri prihlásení sa do 30.4.2019, možná zľava 

 Tábor pre starší dorast 

Začiatok akcie: 27.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 15-18 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 140 €, zľava: 10 € 

Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: pri prihlásení sa do 30.4.2019, možná zľava 

 

  Okres Bratislava II 

  Celkový počet:  1 

 

 Klub Prieskumník Pathfinder 

 Adresa: Bratislava 82104, Cablkova 3 
 Email: klub@pathfinder.sk 

 Vedúci: Jozef Plachý 

 Spoznávaj prírodu 

Začiatok akcie: 30.6.2019  Koniec akcie: 30.6.2019 

Trvanie: 1 deň  Cieľová skupina: 0-99 rokov 

Miesto konania akcie: Bánovce nad Bebravou 

Vedúci: Dana Činčalová 

Poznámka: vstup bezplatne, vekovo neobmedzené podujatie pre deti a rodičov 
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Okres Bratislava III 

  Celkový počet:  3 

 

 AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

 Adresa: Bratislava 83152, Hagarova 4 
 Email: prochaska@amavet.sk 

 Letný pobyt v Chorvátskom kempe 

Začiatok akcie: 31.5.2019  Koniec akcie: 15.9.2019 

Cieľová skupina: rodiny  Miesto konania akcie: Chorvátsko 

Termín nahlásenia do: priebežne  

Počet účastníkov: 40 

Poznámka: uvedené aktivity prebiehajú v kempe Baško Polje, kde sú účastníci ubytovaný v 

plne vybavených mobilných domoch, program prebieha počas leta v turnusoch /vždy v piatok 

večer odchod zo Slovenska, o týždeň v nedeľu návrat/, pre školy v prírody je vytvorený 

animačný program 

 Letný tábor zvedavých vedcov 

Začiatok akcie: 31.5.2019  Koniec akcie: 15.9.2019 

Cieľová skupina: deti  Miesto konania akcie: Chorvátsko 

Vedúci: David Richter, telefón: 0948345177 

Termín nahlásenia do: priebežne  

Počet účastníkov: 40 

Poznámka: uvedené aktivity prebiehajú v kempe Baško Polje, kde sú účastníci ubytovaný v 

plne vybavených mobilných domoch, program prebieha počas leta v turnusoch /vždy v piatok 

večer odchod zo Slovenska, o týždeň v nedeľu návrat/, pre školy v prírody je vytvorený 

animačný program 

 Škola v prírode 

Začiatok akcie: 31.5.2019  Koniec akcie: 15.9.2019 

Cieľová skupina: školy  Miesto konania akcie: Chorvátsko 

Vedúci: Lukáš Procháska, Mgr. PhD., telefón: 0905506312 

Termín nahlásenia do: priebežne  

Počet účastníkov: 40 

Poznámka: uvedené aktivity prebiehajú v kempe Baško Polje, kde sú účastníci ubytovaný v 

plne vybavených mobilných domoch, program prebieha počas leta v turnusoch /vždy v piatok 

večer odchod zo Slovenska, o týždeň v nedeľu návrat/, pre školy v prírody je vytvorený 

animačný program 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Bratislava 83104, Vajnorská 98/D 
 Telefón: 02/44882396 

 Email: lednicka@psychologickecentrum.sk 

 Web:www.psychologickecentrum.sk 

 Vedúci: Jana Lednická, PaedDr. 
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 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP Bratislava 3 

Poznámka: 9.00 - 14.00 hod. 

 

 Detská organizácia Fénix 

 Adresa: Bratislava 83103, Račianska 72 
 Telefón: 02/44636371 

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

 Vedúci: Eva Pintérová, Mgr. 

 EduFénix camp 

Začiatok akcie: 6.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Teplý Vrch 

Poplatok: 150 €  Vedúci: Michaela Revajová 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019  

Počet účastníkov: 60 

 Putovanie okolím Náchodu 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 19.8.2019 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 12-30 rokov 

Miesto konania akcie: Náchod 

Poplatok: 240 €  Vedúci: Milan Stachura 

Termín nahlásenia do: 25.5.2019  

Počet účastníkov: 12 

 Putovanie po Ukrajine 

Začiatok akcie: 3.7.2019  Koniec akcie: 10.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 12-30 rokov 

Miesto konania akcie: Ľvov, Ternopiľ 

Poplatok: 260 €  Vedúci: Milan Stachura 

Termín nahlásenia do: 10.5.2019  

Počet účastníkov: 15 

 

  Okres Malacky 

  Celkový počet:  1 

 

 Protect work 

 Adresa: Veľké Leváre 90873, Závodská 679 
 Telefón: 0903775850 

 Email: protectwork@protectwork.sk  Web:www.protectwork.sk 

 Vedúci: Peter Kottlik 
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 Letný tábor 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti vo veku 4-15 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 

Poplatok: 119 eur denný tábor, zľava: súrodenci 

Vedúci: ICM Malacky protectwork@protectwork.sk 

Telefón: 0903775850 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019 

Poznámka: program, strava, poistenie, biobazén, aktivity, certifikovaní animátori a lektori 

 Letný tábor 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti vo veku 4-15 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 

Poplatok: 119 eur denný tábor 

Vedúci: ICM Malacky protectwork@protectwork.sk 

Telefón: 0903775850 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019 

Poznámka: program, strava, poistenie, biobazén, aktivity, certifikovaní animátori a lektori 

 Letný tábor 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti vo veku 4-15 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 

Poplatok: 119 eur denný tábor 

Vedúci: ICM Malacky protectwork@protectwork.sk 

Telefón: 0903775850 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019 

Poznámka: program, strava, poistenie, biobazén, aktivity, certifikovaní animátori a lektori 

 Letný tábor 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti vo veku 4-15 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 

Poplatok: 119 eur denný tábor 

Vedúci: ICM Malacky protectwork@protectwork.sk 

Telefón: 0903775850 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019 

Poznámka: program, strava, poistenie, biobazén, aktivity, certifikovaní animátori a lektori 

 Letný tábor 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: deti vo veku 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 

Poplatok: 159 eur pobytový tábor 

Vedúci: ICM Malacky protectwork@protectwork.sk 

Telefón: 0903775850 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019 

Poznámka: program, strava a pitný režim, poistenie, biobazén, aktivity, certifikovaní 

animátori a lektori 
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 Letný tábor 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: deti vo veku 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 

Poplatok: 159 eur pobytový tábor 

Vedúci: ICM Malacky protectwork@protectwork.sk 

Telefón: 0903775850 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019 

Poznámka: program, strava a pitný režim, poistenie, biobazén, aktivity, certifikovaní 

animátori a lektori 

 

  Okres Pezinok 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Pezinok 90201, M.R.Štefánika 15 
 Telefón: 0905876085 

 Email: pp.poradna@gmail.com  Web:www.cpppappezinok.sk 

 Vedúci: Katarína Fülőpová, PaedDr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 8.00 - 14.00 hod. 

 

   Trnavský kraj 
   Celkový počet:  6 

 

  Okres Dunajská Streda 

  Celkový počet:  1 

 

 Zväz skautov maďarskej národnosti 

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

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

 Vedúci: Szilard Csemi 

 Tábor skautských rodín 

Začiatok akcie: 26.7.2019  Koniec akcie: 31.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: rodiny 

Miesto konania akcie: Fiľakovo 

Poplatok: 60 €   Termín nahlásenia do: 30.4.2019  

Počet účastníkov: 75 
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 Vzorový tábor pre mladých skautov 

Začiatok akcie: 6.7.2019  Koniec akcie: 11.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce 

Poplatok: 35 €   Vedúci: Daniel Danczi 

Termín nahlásenia do: 30.4.2019 Počet účastníkov: 35 

 Vzorový tábor pre skautov 

Začiatok akcie: 3.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce 

Poplatok: 70 €   Vedúci: Denisa Haver 

Termín nahlásenia do: 15.5.2019  

Počet účastníkov: 40 

 

  Okres Galanta 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Galanta 92481, Hodská 2352/62 
 Telefón: 031/7020830 

 Email: pppgalanta@psychology.sk 

 Vedúci: Miroslava Vašková, PhDr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poznámka: denne 7.30 do 15.30 hod. 

 

  Okres Piešťany 

  Celkový počet:  1 

 

 Základná škola s materskou školou 

 Adresa: Rakovice 92208, 15 
 Telefón: 033/7796111 

 Email: zsrakovice@zsrakovice.edupage.sk 

 Web:www.zssmsrakovice@edupage.sk 

 Vedúci: Ján Jankech, Mgr. 

 Denný tábor Žblnk 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Piešťany a okolie 

Poplatok: 50 €   Vedúci: Katarína Rafajdusová 

Termín nahlásenia do: 21.7.2019  

Počet účastníkov: 15 
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  Okres Senica 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Senica 90501, Sadová 646/8 
 Telefón: 034/6513539 

 Email: cvc.senica@gmail.com  Web:www.cvc-senica.webnode.sk 

 Vedúci: Martin Dudáš, Mgr. Art. 

 Letné sústredenie mažoretiek CVČ Senica 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 € 

Vedúci: Dana Kopecká Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: letné sústredenie mažoretiek, príprava na koncert a súťaže 

 Mestský letný tábor 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 € 

Vedúci: Oľga Kučková Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

Poznámka: leto, slnko, voda, vzduch, športové hry a súťaže, výtvarné techniky, dopravné 

ihrisko... 

 Mestský letný tábor 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Vedúci: Gerda Fodorová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

Poznámka: leto, slnko, voda, vzduch, športové hry a súťaže, výtvarné techniky, dopravné 

ihrisko... 

 Mestský letný tábor 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Vedúci: Zuzana Florianová Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

Poznámka: leto, slnko, voda, vzduch, športové hry a súťaže, výtvarné techniky, dopravné 

ihrisko... 
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 Mestský letný tábor 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Vedúci: Gerda Fodorová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

Poznámka: leto, slnko, voda, vzduch, športové hry a súťaže, výtvarné techniky, dopravné 

ihrisko... 

 Tanečné sústredenie tanečnej skupiny Sonny 

Začiatok akcie: 17.8.2019  Koniec akcie: 21.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-11 rokov 

Miesto konania akcie: Dobrá Voda 

Poplatok: 75 €   Vedúci: Dana Kopecká 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 45 

Poznámka: tanečná príprava mladších zložiek tanečnej skupiny Sonny, príprava koncertu 

 Tanečné sústredenie tanečnej skupiny Sonny 

Začiatok akcie: 21.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 11-15 rokov 

Miesto konania akcie: Dobrá Voda 

Poplatok: 75 €   Vedúci: Zuzana Florianová 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 45 

Poznámka: tanečná príprava starších zložiek tanečnej skupiny Sonny, príprava koncertu 

 Turistický tábor 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 11-15 rokov 

Miesto konania akcie: Pieniny 

Poplatok: 130 €  Vedúci: Dana Kopecká 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 40 

Poznámka: turistika, splavovanie Dunajca, spoznávanie prírody, piesne pri gitare 

 

 Centrum voľného času Beťárik 

 Adresa: Šaštín - Stráže 90841, Hviezdoslavova 4 
 Telefón: 034/6592871 

 Email: cvcbetarik@gmail.com  Web:http://cvcbetarik.estranky.sk 

 Vedúci: Hana Komorná, Mgr. 

 Dobrodružný letný tábor "Po stopách škriatka pod Bralovou skalou 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Ráztočno 

Poplatok: 148 €  Termín nahlásenia do: 30.3.2019  

Počet účastníkov: 20-25 

Poznámka: na pobytové tábory je potrebné mať kartičku na vlak kvôli bezplatnej preprave 
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 Prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 38 € 

Vedúci: Eva Buchtová Termín nahlásenia do: 30.6.2019  

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: od 8.00 do 16.00 hod., súčasťou sú výlety 

 Prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 38 € 

Vedúci: Karolína Šedivá Termín nahlásenia do: 30.6.2019  

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: od 8.00 do 16.00 hod., súčasťou sú výlety 

 Zážitkový letný tábor vo Vysokých Tatrách 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 5.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Lomnica 

Poplatok: 98 €   Vedúci: Hana Komorná, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 30.3.2019  

Počet účastníkov: 20-25 

Poznámka: možnosť sa na tábor prihlásiť priamo v CVČ alebo prihlášku zaslať emailom 

 

  Okres Trnava 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času Kalokagatia 

 Adresa: Trnava 91701, Strelecká 1 
 Telefón: 033/3236697 

 Email: cvc.kalokagatia@gmail.com  Web:www.cvc.trnava.sk 

 Vedúci: Andrej Havlík, Mgr. 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: K CVČ 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Evka 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: K CVČ 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Lenka 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019  

Počet účastníkov: 40 
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 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: K CVČ 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Maja 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: K CVČ 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Ivka 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Prázdninové aktivity 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 3.7.2019 

Cieľová skupina: ZŠ  Miesto konania akcie: K CVČ 

Poplatok: 2 €   Vedúci: Evka 

Počet účastníkov: 40 

Poznámka: vstup bez prihlášok 

 Prázdninové aktivity 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 3.7.2019 

Cieľová skupina: ZŠ  Miesto konania akcie: K CVČ 

Vedúci: Evka   Počet účastníkov: 40 

Poznámka: vstup bez prihlášok 

 

   Trenčiansky kraj 
   Celkový počet:  8 

 

  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. 
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 Bike stanovačka II CTK Viking 

Začiatok akcie: 9.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: nad 12 rokov 

Miesto konania akcie: Chalmová 

Vedúci: Roman Laurinec Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 10 

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

cykloturistika, opekačky, atď.../ 

 CTK Viking - I. turnus BIKE stanovačky Chalmová 

Začiatok akcie: 29.6.2019  Koniec akcie: 30.6.2019 

Trvanie: 2 dni  Cieľová skupina: nad 12 rokov 

Miesto konania akcie: Chalmová 

Vedúci: Roman Jedinák, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 12 

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

cykloturistika, opekačky, atď.../ 

 Detský pobytový tábor 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 1. - 8. ročník 

Miesto konania akcie: penzión Žitková, Česko 

Poplatok: 180 €  Vedúci: Magdaléna Petríková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 42 

Poznámka: program bude prispôsobený vekovému zloženiu účastníkov tábory, súťaže, hry, 

diskotéky, turistika, celodenný výlet do ZOO Lešná, športová olympiáda, opekačka, táborový 

jarmok, záverečný ceremoniál s udeľovaním vecných cien 

 Letná cykloturistika CTK Viking . Liptov 2019 

Začiatok akcie: 3.7.2019  Koniec akcie: 6.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: nad 12 rokov 

Miesto konania akcie: Liptov  

Vedúci: Miriam Kiripolská, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 10 

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

cykloturistika, opekačky, atď.../ 

 Letná tanečná škola 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 1. - 5. roč. 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 40 €, zľava: 5 € Vedúci: Nadežda Benešová 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 15 

Poznámka: každodenná tanečná príprava v tanečnej sále 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 školy, 
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 Letná výtvarná škola 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 1. - 5. roč. 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Michaela Valaštinová 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 20 

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 školy, 

 Letné rybárske sústredenie ZÚ Rybička 

Začiatok akcie: 26.8.2019  Koniec akcie: 30.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: nad 11 rokov 

Miesto konania akcie: Prusy Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 22 

Poznámka: sústredenie pri vodnej priehrade Prusy, nácvik a zdokonaľovanie rybárskej 

techniky, čistenie okolia priehrady 

 Letné sústredenie CTK Viking 

Začiatok akcie: 23.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: nad 12 rokov 

Miesto konania akcie: Bojnice 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 10 

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

cykloturistika, opekačky, atď.../ 

 Národný zraz cykloturistov Makov-Kysuce 

Začiatok akcie: 14.6.2019  Koniec akcie: 16.6.2019 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: nad 12 rokov 

Miesto konania akcie: Makov, Kysuce 

Vedúci: Ľudovít Kiripolský, Ing. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 10 

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

cykloturistika, opekačky, atď.../ 

 Prímestský tábor s dennou návštevou plavárne 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1. - 5. roč. 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Margita Halačová, Ing. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 35 

Poznámka: každodenný plavecký výcvik /2 hodiny denne/, návšteva kina, celodenný výlet, 

pobyty v prírode spojené s hrami, spoločenské a športové hry v budove CVČ (počítače, X-

box), ceny a odmeny za súťaže, pitný režim, darček na záver tábora 
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 Všeobecný prímestský tábor I 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1. - 5. roč. 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 45 €, zľava: 5 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 35 

Poznámka: každodenná striedavá športová príprava (plávanie, turistika, športové hry), 

výtvarná príprava (ateliér), tanečná príprava (tanečná sála), celodenný výlet, návšteva kina, 

výlety do okolia Bánoviec, darček na záver tábora 

 Všeobecný prímestský tábor II 

Začiatok akcie: 26.8.2019  Koniec akcie: 30.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 1. - 5. roč. 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 €, zľava: 5 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 35 

Poznámka: každodenná striedavá športová príprava (plávanie, turistika, športové hry), 

výtvarná príprava (ateliér), tanečná príprava (tanečná sála), celodenný výlet, návšteva kina, 

výlety do okolia Bánoviec, darček na záver tábora 

 

  Okres Ilava 

  Celkový počet:  2 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

 Adresa: Dubnica nad Váhom 01841, Partizánska 151/3 
 Telefón: 0903428540 

 Email: ppp_dca@stonline.sk  Web:www. poradnadca.webnode.sk 

 Vedúci: Dagmar Kútna, Mgr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP Dubnica nad Váhom 

Vedúci: Dagmar Kútna, Mgr. ppp_dca@stonline.sk 

Telefón: 042/4442140, 0903428540 

Poznámka: 8.00 - 14.00 hod. 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Nová Dubnica 01851, P.O.Hviezdoslava 13/4 
 Telefón: 042/4431817 

 Email: cvcdubinka@gmail.com  Web:www.cvcdubnica.mev.zoznam.sk 

 Vedúci: Lenka Ibolyová, Mgr. 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ a okolie 

Poplatok: 55 €   Vedúci: Lenka Hnilková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 1.6.2019  

Počet účastníkov: 18 
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 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 55 € 

Vedúci: Janka Blščáková, Bc. 

Termín nahlásenia do: 1.6.2019  

Počet účastníkov: 14 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 55 € 

Vedúci: Gabriela Digaňová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 1.6.2019  

Počet účastníkov: 18 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 55 € 

Vedúci: Andrea Uhlíková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 1.6.2019  

Počet účastníkov: 14 

 

  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. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: Nové Mesto nad Váhom 

Poznámka: 7.00 - 15.00 hod. na prelome júla a augusta bude na dva týždne zatvorené, čo 

súvisí s čerpaním dovoleniek zamestnancov 

 

  Okres Považská Bystrica 

  Celkový počet:  1 

 

 Cirkevné Centrum voľného času 

 Adresa: Považská Bystrica 01701, Rozkvet 2047 
 Telefón: 0911425955 

 Email: ccvc.rozkvet@mail.t-com.sk  Web:www.saletinirozkvet.webnode.sk 

 Vedúci: Miroslav Dérik, Ing. 
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 Letný denný tábor 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti do 15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Vedúci: Miroslav Dérik, Ing. 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: poplatok je 5 € na deň, (rok narodenia, zdravotný stav (alergie...) 

 

  Okres Prievidza 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Prievidza 97101, Bakalárska 2 
 Telefón: 046/5199511 

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

 Vedúci: Jana Rohovská, PhDr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: otvorené bude od 1. do 12. 7. 2019 od 8.00 do 14.00 hod. 

 

  Okres Púchov 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-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. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 8.00 - 14.00 hod. 
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Okres Trenčín 

  Celkový počet:  1 

 

 Cestovná kancelária Slniečko 

 Adresa: Trenčín 91101, Palackého 8 
 Telefón: 032/6400109 

 Email: slniecko@ckslniecko.sk 

 Dovolenka Bulharsko 18+ 

Začiatok akcie: 31.7.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 18-30 rokov 

Miesto konania akcie: Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 

Poplatok: 290 € 

Poznámka: nejedná sa o detský tábor, ale o klasický zájazd, kde mládež za seba zodpovedá 

sama a CK neorganizuje program, Slnečné pobrežie je najväčšie a najpopulárnejšie letovisko 

v krajine, kde to naozaj žije a to hlavne v noci, je to bulharská Miami Beach, ktorá sa večer 

mení na divoký blikajúci Las Vegas s desiatkami diskoték a barov, pláž má mnoho reštaurácií 

a atrakcií, kde sa dá kúpať, slniť, skákať do vĺn, blázniť sa v mori a hrať plážový volejbal, 

možnosť výletu do Nesebaru, či Burgasu, alebo do neďalekého aquaparku, v cene je 

ubytovanie s raňajkami, autobusová doprava, delegát, pobytové poplatky 

 Dovolenka Bulharsko 18+ 

Začiatok akcie: 9.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 18-30 rokov 

Miesto konania akcie: Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 

Poplatok: 269 € 

Poznámka: nejedná sa o detský tábor, ale o klasický zájazd, kde mládež za seba zodpovedá 

sama a CK neorganizuje program, Slnečné pobrežie je najväčšie a najpopulárnejšie letovisko 

v krajine, kde to naozaj žije a to hlavne v noci, je to bulharská Miami Beach, ktorá sa večer 

mení na divoký blikajúci Las Vegas s desiatkami diskoték a barov, pláž má mnoho reštaurácií 

a atrakcií, kde sa dá kúpať, slniť, skákať do vĺn, blázniť sa v mori a hrať plážový volejbal, 

možnosť výletu do Nesebaru, či Burgasu, alebo do neďalekého aquaparku, v cene je 

ubytovanie s raňajkami, autobusová doprava, delegát, pobytové poplatky 

 Jazykový pobyt Cool Worthing School 

Začiatok akcie: 27.7.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 16 dní  Cieľová skupina: 12-20 rokov 

Miesto konania akcie: Worthing, Anglicko 

Poplatok: 1 238 € 

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

Anglicka, jazyková škola je umiestnená priamo v centre mesta a výučba prebieha každý deň 

dopoludnia v rozsahu 20 hodín týždenne vedená odbornými lektormi zameraná predovšetkým 

na konverzáciu, ale aj počúvanie jazyka, popoludňajší program je nabitý aktivitami a výletmi 

a organizuje ho čiastočne škola alebo sprievodkyňa, ubytovanie je v hostiteľských rodinách, 

účastníci raňajkujú a večerajú v rodinách, obedy sú formou balíčka, doprava je autobusová, v 

cene je aj študijný materiál, poobedňajšie aktivity vrátane výletov, sprievodca 
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 Jazykový pobyt v raji 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 15 dní  Cieľová skupina: 13-18 rokov 

Miesto konania akcie: Malta Poplatok: 1 374 € 

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 s prekrásnou 

architektúrou historickej časti mesta, dopoludnia bude výučba a popoludní superaktívny 

program, ubytovanie bude v hostiteľských rodinách, kde budú raňajky a večere, obedy budú 

formou balíčka, doprava je letecká, v cene aj študijný program, poobedňajšie aktivity, výlety, 

vstupy, miestny školský sprievodca, slovenský sprievodca 

 Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 30.6.2019  Koniec akcie: 6.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre Poplatok: 184 € 

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, plávať a potápať sa, hasiči 

ukážu ako hasiť aj to, čo ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať 

po ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome 

ešte objavíme krosná, rezbára, ak sa chceš povoziť v hasičskom aute, objaviť pravú 

poľovnícku chatu, chytiť pstruha, vitaj v tíme, naučíme sa ako správne založiť oheň, opečieme 

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

klubovni nás čaká basketbal, stolný tenis, kvízy, disko a iné zábavky, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, autobusová alebo individuálna doprava, denne plavecký kurz, 

ukážky práce hasičov, beseda s policajtom, poldenná túra v lese spojená s prespaním v 

poľovníckej chate, ukážky práce na krosnách, rezbár, základy rybolovu, animátor, zdravotník, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie 

 Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 30.6.2019  Koniec akcie: 6.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre Poplatok: 214 € 

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, plávať a potápať sa, hasiči 

ukážu ako hasiť aj to, čo ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať 

po ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome 

ešte objavíme krosná, rezbára, ak sa chceš povoziť v hasičskom aute, objaviť pravú 

poľovnícku chatu, chytiť pstruha, vitaj v tíme, naučíme sa ako správne založiť oheň, opečieme 

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

klubovni nás čaká basketbal, stolný tenis, kvízy, disko a iné zábavky, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, autobusová alebo individuálna doprava, denne plavecký kurz, 

ukážky práce hasičov, beseda s policajtom, poldenná túra v lese spojená s prespaním v 

poľovníckej chate, ukážky práce na krosnách, rezbár, základy rybolovu, animátor, zdravotník, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie 

  



32 
 

 Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre Poplatok: 214 € 

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, plávať a potápať sa, hasiči 

ukážu ako hasiť aj to, čo ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať 

po ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome 

ešte objavíme krosná, rezbára, ak sa chceš povoziť v hasičskom aute, objaviť pravú 

poľovnícku chatu, chytiť pstruha, vitaj v tíme, naučíme sa ako správne založiť oheň, opečieme 

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

klubovni nás čaká basketbal, stolný tenis, kvízy, disko a iné zábavky, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, autobusová alebo individuálna doprava, denne plavecký kurz, 

ukážky práce hasičov, beseda s policajtom, poldenná túra v lese spojená s prespaním v 

poľovníckej chate, ukážky práce na krosnách, rezbár, základy rybolovu, animátor, zdravotník, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie 

 Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre Poplatok: 184 € 

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, plávať a potápať sa, hasiči 

ukážu ako hasiť aj to, čo ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať 

po ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome 

ešte objavíme krosná, rezbára, ak sa chceš povoziť v hasičskom aute, objaviť pravú 

poľovnícku chatu, chytiť pstruha, vitaj v tíme, naučíme sa ako správne založiť oheň, opečieme 

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

klubovni nás čaká basketbal, stolný tenis, kvízy, disko a iné zábavky, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, autobusová alebo individuálna doprava, denne plavecký kurz, 

ukážky práce hasičov, beseda s policajtom, poldenná túra v lese spojená s prespaním v 

poľovníckej chate, ukážky práce na krosnách, rezbár, základy rybolovu, animátor, zdravotník, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie 

 Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre Poplatok: 184 € 

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, plávať a potápať sa, hasiči 

ukážu ako hasiť aj to, čo ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať 

po ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome 

ešte objavíme krosná, rezbára, ak sa chceš povoziť v hasičskom aute, objaviť pravú 

poľovnícku chatu, chytiť pstruha, vitaj v tíme, naučíme sa ako správne založiť oheň, opečieme 

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

klubovni nás čaká basketbal, stolný tenis, kvízy, disko a iné zábavky, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, autobusová alebo individuálna doprava, denne plavecký kurz, 

ukážky práce hasičov, beseda s policajtom, poldenná túra v lese spojená s prespaním v 

poľovníckej chate, ukážky práce na krosnách, rezbár, základy rybolovu, animátor, zdravotník, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie 
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 Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre Poplatok: 214 € 

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, plávať a potápať sa, hasiči 

ukážu ako hasiť aj to, čo ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať 

po ľudových remeslách a skvostoch tejto nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome 

ešte objavíme krosná, rezbára, ak sa chceš povoziť v hasičskom aute, objaviť pravú 

poľovnícku chatu, chytiť pstruha, vitaj v tíme, naučíme sa ako správne založiť oheň, opečieme 

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

klubovni nás čaká basketbal, stolný tenis, kvízy, disko a iné zábavky, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, autobusová alebo individuálna doprava, denne plavecký kurz, 

ukážky práce hasičov, beseda s policajtom, poldenná túra v lese spojená s prespaním v 

poľovníckej chate, ukážky práce na krosnách, rezbár, základy rybolovu, animátor, zdravotník, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie 

 Letný tábor Bulharsko, Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 4.7.2019  Koniec akcie: 15.7.2019 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 

Poplatok: 453 € 

Poznámka: najdete všetko čo hľadáte: more, pláž, stánky, hudbu, plážový volejbal, a hlavne 

"život", aj cez deň, aj večer, toto nie je úplne klasický detský tábor, doba je iná a pri mori to 

tiež funguje inak, cez deň sa kúpame, opaľujeme, mierne športujeme, nakupujeme a večer 

"žijeme", v cene je ubytovanie, plná penzia, doprava klimatizovaným autobusom, animátori, 

materiál, pobytové poplatky 

 Letný tábor Bulharsko, Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 24.7.2019 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 

Poplatok: 453 € 

Poznámka: najdete všetko čo hľadáte: more, pláž, stánky, hudbu, plážový volejbal, a hlavne 

"život", aj cez deň, aj večer, toto nie je úplne klasický detský tábor, doba je iná a pri mori to 

tiež funguje inak, cez deň sa kúpame, opaľujeme, mierne športujeme, nakupujeme a večer 

"žijeme", v cene je ubytovanie, plná penzia, doprava klimatizovaným autobusom, animátori, 

materiál, pobytové poplatky 

 Letný tábor Holiday everyday 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 12-17 rokov 

Miesto konania akcie: Heľpa Poplatok: 225 € 

Poznámka: aby sme nemuseli za cudzojazyčným prostredím cestovať do Anglicka, preniesli 

sme si kus Anglicka k nám, ponúkame zážitkový letný jazykový kurz, v ktorom sú deti zaradené 

do skupín podľa veku a úrovne jazyka a s lektormi komunikujú hlavne po anglicky, jazykový 

program s animačným sú dômyselne prepojené, takže sa jazyku nevenujeme len 3 hodiny 

denne, ale priebežne celý deň a na každom kroku, jazykový kurz je určený začiatočníkom, ktorí 

sa budú s angličtinou zoznamovať hlavne ľahkou hravou formou, ale aj pokročilým, ktorí si 

budú rozvíjať svoje jazykové vedomosti pri náročnejších konverzačných témach, okrem toho 

deti čaká kúpanie, športové hry, súťaže, posilňovňa, sauna, pingpong, dobrodružná noc v 

loveckej chate, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, konverzácia, lektori, 

program, študijný materiál, poistenie, doprava individuálne 
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 Letný tábor Malý morský koník 

Začiatok akcie: 28.6.2019  Koniec akcie: 8.7.2019 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 8-17 rokov 

Miesto konania akcie: Chorvátsko, Selce 

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: názov tábora je podľa malého, útuľného rodinného hostelíka, v ktorom budeme 

ubytovaní, na pláži nás čakajú tobogány, trampolíny a iné známe atrakcie a doobjednať sa dá 

aj bláznivá jazda na banáne či vodných kolesách na mori, fakultatívna plavba loďou na ostrov 

Krk a večerná discoplavba pozdĺž pobrežia, v cene je ubytovanie, strava je plná penzia, 

autobusová doprava, program, animátori, materiál, pobytové poplatky, vypredané 

 Letný tábor Malý morský koník 

Začiatok akcie: 6.7.2019  Koniec akcie: 15.7.2019 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 8-17 rokov 

Miesto konania akcie: Chorvátsko, Selce 

Poplatok: 424 €  Počet účastníkov: 60 

Poznámka: názov tábora je podľa malého, útuľného rodinného hostelíka, v ktorom budeme 

ubytovaní, na pláži nás čakajú tobogány, trampolíny a iné známe atrakcie a doobjednať sa dá 

aj bláznivá jazda na banáne či vodných kolesách na mori, fakultatívna plavba loďou na ostrov 

Krk a večerná discoplavba pozdĺž pobrežia, v cene je ubytovanie, strava je plná penzia, 

autobusová doprava, program, animátori, materiál, pobytové poplatky 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 30.6.2019  Koniec akcie: 7.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 30.6.2019  Koniec akcie: 7.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 
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 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha, vypredané 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 
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 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 
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 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 
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 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

  



39 
 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji, profesionálni vojaci s 

tebou strávia jedeň deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život, už na začiatku 

Ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov, 

prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz, zocelíme Ťa zo streľby, z 

telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej 

prípravy, počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť, nebude 

chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, 

splavovanie rieky Oravy a zaslúžený oddych v Aquaparku, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie, animátori, zdravotník, program, 

MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie airsoft, rambo dráha 

 Letný tábor Model "IN" gový 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Duchonka 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: láka ťa život modelky ako z časopisu, super letný tábor plný zábavy a zážitkov, 

veľa atrakcií ako aquazorbing, vodné bicykle, penová párty, každá top modelka dostane svoj 

vlastný BOOK od profesionálneho fotografa, vyskúšame nechtový dizajn, kadernícke štúdio a 

super vizáž, budeme chytať bronz na kúpalisku v Trenčíne, ale aj pri bazéne v stredisku, čaká 

nás aj nákup v OC, v cene je ubytovanie v penzióne, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTY, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný bicykel, aquazorbing, 

nafukovací hrad, penové delo, hostia 
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 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 30.6.2019  Koniec akcie: 6.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 30.6.2019  Koniec akcie: 6.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 
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 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 
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 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 
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 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 
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 Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: chceš v lete prežiť neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových 

rančov na Slovensku?, zažiť krásnu prírodu, kone, plno dobrodružstiev?, miluješ jazdu na koni 

alebo si ju chceš po prvýkrát vyskúšať?, ranč ponúka nádherné kone, skúsených inštruktorov, 

jazdiarne, jazerá plné rýb, pán Šablatúra /majiteľ ranča/ porozpráva o ranči, pretekoch, o 

chove včiel, renomovaný rybár Švihorík prezradí niečo o sebe, o zaujímavom pohľade na svet, 

zahráme si Tajomstvo veže - súboj tímov plný indícií, adrenalínu, originálnych hier a športov, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, autobusový výlet s kúpanim, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť o kone, 

certifikovaný inštruktori, jazdecké prilby, prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, autobusový výlet, základ rybolovu a 

člnkovanie, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor NextLevel 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Štrba 

Poplatok: 210 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: návrat ku koreňom tábora NextLevel nás zavedie do Vysokých Tatier a 

dobrodružstva sa môžeš zúčastniť v úlohe jednej z klasických, dnes už legendárnych class ako 

napríklad mág, barbar ..., nebude chýbať hra Expovačka a novinkou budú klanové súboje o 

teritórium, v cene strava 5x denne, pitný režim, doprava individuálna alebo vlakom, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, výlety zubačkou na Štrbské Pleso a 

do Vysokých Tatier, lukostreľba, atrakcia Sumo bojovníci 

 Letný tábor NextLevel 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Štrba 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: návrat ku koreňom tábora NextLevel nás zavedie do Vysokých Tatier a 

dobrodružstva sa môžeš zúčastniť v úlohe jednej z klasických, dnes už legendárnych class ako 

napríklad mág, barbar ..., nebude chýbať hra Expovačka a novinkou budú klanové súboje o 

teritórium, v cene strava 5x denne, pitný režim, doprava individuálna alebo vlakom, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, výlety zubačkou na Štrbské Pleso a 

do Vysokých Tatier, lukostreľba, atrakcia Sumo bojovníci 
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 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 6.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 6.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching, vypredané 

  



46 
 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching, vypredané 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 111 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 27.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching 
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 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 27.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching 

  



48 
 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching 

 Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: Prašník 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 111 

Poznámka: oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďaľší ročník 

najcoolovejšieho tábora pre teenegerov, dva bazény, beachvolejbal, letné kino, vodný futbal, 

kinball, penová párty, garden párty, novinkou bude bodyzorbing, geocaching, virtuálna 

realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v miešaní drinkov, nočná hra, špičkové aktivity, 

večerné programy, hviezdni hostia, počas popoludnia si môžeš vyskladať program podľa seba, 

široká ponuka workshopov, výlet, šesť tímov bude súperiť o slnečník, v cene je strava 5x 

denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, ubytovanie v budove alebo v 

chatkách, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie - vodný futbal, 

paintball, kin-ball, bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching 

 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 30.6.2019  Koniec akcie: 6.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 
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 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 30.6.2019  Koniec akcie: 6.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 

 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 

 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 
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 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 

 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 

 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 
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 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 

 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 

 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 
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 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 

 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 214 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 

 Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poplatok: 184 € 

Poznámka: čaká nás lov rýb v dvoch nádherných jazerách, kde plávajú aj metrové jesetery a 

kapre nad 10 kilogramov, spoznáš rôzne techniky, veľa prezradia prednášky, pripravený je 

nočný aj ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce, krmivo zabezpečí Karl Nikl, majster sveta 

v love kaprov, renomovaný rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, sebe, o zaujímavom 

pohľade na svet, Erik Voltemar pripravil zaujímavé videoprednášky, zahráme si Tajomstvo 

veže - súboj tímov plný indícií a adrenalínu, originálne hry a športy, čaká nás táborák, 

opekačka, disco, autobusový výlet s kúpaním v Relax Aqua centre Trnava, môžeš si vyskúšať 

člnkovanie, ak nemáš udicu, mi ti ju požičiame, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, doprava 

autobusová alebo individuálna, rybársky kurz pre začiatočníkov a pokročilých, denne rybolov 

v rozsahu 6 hodín okrem víkendu, certifikovaní inštruktori, základné vybavenie na rybolov, 

odborné prednášky, odborní garanti, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, 

ceny do súťaží, darček, autobusový výlet, vstupné 
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 Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Duchonka 

Počet účastníkov: 42 

Poznámka: opäť sa spolu vydávame na neopakovateľné rozprávkové dobrodružstvo, už ste 

niekedy počuli, že pod vodnou hladinou je úplne iný svet, čo tak ho rovno spolu navštíviť, vo 

vode sa skrývy veľa zaujímavostí, dokonca by sa mohlo zdať, že ide o zázrak, poďme spoločne 

nahliadnuť na tieto miesta, zvládnuť podmorské nástrahy a dozvedieť sa veľa nového, 

napríklad, či sa voda nedá chytiť do siete, alebo prečo kačky nie sú mokré, keď sa vynoria z 

vody, čaká nás stretnutie s Nemom a s Dory, v cene tábora je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, kúzelník, 

skákací hrad, turnus je vypredaný 

 Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Duchonka 

Počet účastníkov: 42 

Poznámka: opäť sa spolu vydávame na neopakovateľné rozprávkové dobrodružstvo, už ste 

niekedy počuli, že pod vodnou hladinou je úplne iný svet, čo tak ho rovno spolu navštíviť, vo 

vode sa skrývy veľa zaujímavostí, dokonca by sa mohlo zdať, že ide o zázrak, poďme spoločne 

nahliadnuť na tieto miesta, zvládnuť podmorské nástrahy a dozvedieť sa veľa nového, 

napríklad, či sa voda nedá chytiť do siete, alebo prečo kačky nie sú mokré, keď sa vynoria z 

vody, čaká nás stretnutie s Nemom a s Dory, v cene tábora je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, kúzelník, 

skákací hrad, turnus je vypredaný 

 Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Duchonka 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: opäť sa spolu vydávame na neopakovateľné rozprávkové dobrodružstvo, už ste 

niekedy počuli, že pod vodnou hladinou je úplne iný svet, čo tak ho rovno spolu navštíviť, vo 

vode sa skrývy veľa zaujímavostí, dokonca by sa mohlo zdať, že ide o zázrak, poďme spoločne 

nahliadnuť na tieto miesta, zvládnuť podmorské nástrahy a dozvedieť sa veľa nového, 

napríklad, či sa voda nedá chytiť do siete, alebo prečo kačky nie sú mokré, keď sa vynoria z 

vody, čaká nás stretnutie s Nemom a s Dory, v cene tábora je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, kúzelník, 

skákací hrad, doprava individuálna 
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 Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Duchonka 

Poplatok: 174 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: opäť sa spolu vydávame na neopakovateľné rozprávkové dobrodružstvo, už ste 

niekedy počuli, že pod vodnou hladinou je úplne iný svet, čo tak ho rovno spolu navštíviť, vo 

vode sa skrývy veľa zaujímavostí, dokonca by sa mohlo zdať, že ide o zázrak, poďme spoločne 

nahliadnuť na tieto miesta, zvládnuť podmorské nástrahy a dozvedieť sa veľa nového, 

napríklad, či sa voda nedá chytiť do siete, alebo prečo kačky nie sú mokré, keď sa vynoria z 

vody, čaká nás stretnutie s Nemom a s Dory, v cene tábora je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, kúzelník, 

skákací hrad, doprava individuálna 

 Letný tábor Sunny Arts 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Poplatok: 204 € 

Poznámka: každoročne otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš 

patriť aj ty, ak si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo 

miluješ film, divadlo, či muzikál, tak si na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný, 

či vlogerský workshop v réžií animátorov ti pomôže rozvinúť tvoj talent, v cene je ubytovanie v 

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

foto 

 Letný tábor Sunny Arts 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Poplatok: 228 € 

Poznámka: každoročne otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš 

patriť aj ty, ak si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo 

miluješ film, divadlo, či muzikál, tak si na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný, 

či vlogerský workshop v réžií animátorov ti pomôže rozvinúť tvoj talent, v cene je ubytovanie v 

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

foto 

 Letný tábor Sunny Arts 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Poplatok: 228 € 

Poznámka: každoročne otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš 

patriť aj ty, ak si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo 

miluješ film, divadlo, či muzikál, tak si na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný, 

či vlogerský workshop v réžií animátorov ti pomôže rozvinúť tvoj talent, v cene je ubytovanie v 

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

foto 

 Letný tábor Sunny Arts 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Poplatok: 204 € 

Poznámka: každoročne otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš 

patriť aj ty, ak si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo 

miluješ film, divadlo, či muzikál, tak si na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný, 

či vlogerský workshop v réžií animátorov ti pomôže rozvinúť tvoj talent, v cene je ubytovanie v 

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

foto 
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 Letný tábor Sunny Arts 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Poplatok: 204 € 

Poznámka: každoročne otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš 

patriť aj ty, ak si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo 

miluješ film, divadlo, či muzikál, tak si na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný, 

či vlogerský workshop v réžií animátorov ti pomôže rozvinúť tvoj talent, v cene je ubytovanie v 

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

foto 

 Letný tábor Sunny Arts 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Poplatok: 228 € 

Poznámka: každoročne otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš 

patriť aj ty, ak si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo 

miluješ film, divadlo, či muzikál, tak si na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný, 

či vlogerský workshop v réžií animátorov ti pomôže rozvinúť tvoj talent, v cene je ubytovanie v 

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

foto 

 Letný tábor Sunny Arts 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Poplatok: 228 € 

Poznámka: každoročne otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš 

patriť aj ty, ak si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo 

miluješ film, divadlo, či muzikál, tak si na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný, 

či vlogerský workshop v réžií animátorov ti pomôže rozvinúť tvoj talent, v cene je ubytovanie v 

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

foto 

 Letný tábor Sunny Arts 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Poplatok: 204 € 

Poznámka: každoročne otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš 

patriť aj ty, ak si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo 

miluješ film, divadlo, či muzikál, tak si na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný, 

či vlogerský workshop v réžií animátorov ti pomôže rozvinúť tvoj talent, v cene je ubytovanie v 

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

foto 
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 Letný tábor Sunny Forest Camp 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Nemšová 

Poplatok: 194 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: tráviš veľa času v betónovej džungli v mestách a tvoj systém je už v horúčavách 

prehriaty? svetlo pouličných lámp ti nedovoľuje ponoriť sa do nočnej oblohy a cez hluk áut 

nepočuješ ako mozog volá SOS? vypni telku a zapni seba, potrebuješ reštart, novinka tejto 

sezóny sa usídlila v srdci lesov Bielych Karpát, príď si vychutnať tú pravú atmosféru prírody s 

kamarátmi, dozvieš sa ako si v lese postaviť strechu nad hlavou, čo môžeš a nemôžeš zjesť, 

ako získať pitnú vodu, či ako sa uchrániť pred prírodnými živlami a predátormi, naučíš sa 

orientovať v prírode, zistíš kam mizne voda po daždi a možno spoznáš stopy obyvateľov lesa, 

čaká nás výlet do Trenčína na kúpalisko a majestátny Trenčiansky hrad, v cene je ubytovanie, 

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

program lesníckej pedagogiky, doprava individuálne 

 Letný tábor Sunny Forest Camp 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Nemšová 

Poplatok: 194 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: tráviš veľa času v betónovej džungli v mestách a tvoj systém je už v horúčavách 

prehriaty? svetlo pouličných lámp ti nedovoľuje ponoriť sa do nočnej oblohy a cez hluk áut 

nepočuješ ako mozog volá SOS? vypni telku a zapni seba, potrebuješ reštart, novinka tejto 

sezóny sa usídlila v srdci lesov Bielych Karpát, príď si vychutnať tú pravú atmosféru prírody s 

kamarátmi, dozvieš sa ako si v lese postaviť strechu nad hlavou, čo môžeš a nemôžeš zjesť, 

ako získať pitnú vodu, či ako sa uchrániť pred prírodnými živlami a predátormi, naučíš sa 

orientovať v prírode, zistíš kam mizne voda po daždi a možno spoznáš stopy obyvateľov lesa, 

čaká nás výlet do Trenčína na kúpalisko a majestátny Trenčiansky hrad, v cene je ubytovanie, 

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

program lesníckej pedagogiky, doprava individuálne 

 Letný tábor Sunny Forest Camp 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Nemšová 

Poplatok: 194 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: tráviš veľa času v betónovej džungli v mestách a tvoj systém je už v horúčavách 

prehriaty? svetlo pouličných lámp ti nedovoľuje ponoriť sa do nočnej oblohy a cez hluk áut 

nepočuješ ako mozog volá SOS? vypni telku a zapni seba, potrebuješ reštart, novinka tejto 

sezóny sa usídlila v srdci lesov Bielych Karpát, príď si vychutnať tú pravú atmosféru prírody s 

kamarátmi, dozvieš sa ako si v lese postaviť strechu nad hlavou, čo môžeš a nemôžeš zjesť, 

ako získať pitnú vodu, či ako sa uchrániť pred prírodnými živlami a predátormi, naučíš sa 

orientovať v prírode, zistíš kam mizne voda po daždi a možno spoznáš stopy obyvateľov lesa, 

čaká nás výlet do Trenčína na kúpalisko a majestátny Trenčiansky hrad, v cene je ubytovanie, 

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

program lesníckej pedagogiky, doprava individuálne 
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 Letný tábor Sunny Forest Camp 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Nemšová 

Počet účastníkov: 50 

Poznámka: tráviš veľa času v betónovej džungli v mestách a tvoj systém je už v horúčavách 

prehriaty? svetlo pouličných lámp ti nedovoľuje ponoriť sa do nočnej oblohy a cez hluk áut 

nepočuješ ako mozog volá SOS? vypni telku a zapni seba, potrebuješ reštart, novinka tejto 

sezóny sa usídlila v srdci lesov Bielych Karpát, príď si vychutnať tú pravú atmosféru prírody s 

kamarátmi, dozvieš sa ako si v lese postaviť strechu nad hlavou, čo môžeš a nemôžeš zjesť, 

ako získať pitnú vodu, či ako sa uchrániť pred prírodnými živlami a predátormi, naučíš sa 

orientovať v prírode, zistíš kam mizne voda po daždi a možno spoznáš stopy obyvateľov lesa, 

čaká nás výlet do Trenčína na kúpalisko a majestátny Trenčiansky hrad, v cene je ubytovanie, 

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

program lesníckej pedagogiky, doprava individuálne, vypredaný 

 Letný tábor Sunny Games 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: náš najväčší tábor opäť prináša kopu nových workshopov a atrakcií, ktoré si 

každý deň mixuješ podľa seba, zarábaj slnečné mince ušami, cibri jemnú motoriku v tvorivých 

dielňach, absolvuj ľahkú turistiku, natáčaj vlog, športuj, hraj v divadle alebo tancuj, otvárame 

novú Game zónu a naša Chill zóna nadobúda nový chillový rozmer, bláznivé hry 

SunnyGames, gamesácky jarmok, večerná opekačka, letná párty s priateľmi plná UV farieb, 

nové táborové tance, karneval a výlet plný atrakcií v Action Parku v Čunove, futbalový, 

florbalový, basketbalový, volejbalový, tanečný, tenisový, stolnotenisový tréning, vybíjaná, 

bedmington, vlegerský, divadelný, športový, tanečný workshop, tvorivé dielne, turistický 

workshop, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová 

doprava, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 

 Letný tábor Sunny Games 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 228 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: náš najväčší tábor opäť prináša kopu nových workshopov a atrakcií, ktoré si 

každý deň mixuješ podľa seba, zarábaj slnečné mince ušami, cibri jemnú motoriku v tvorivých 

dielňach, absolvuj ľahkú turistiku, natáčaj vlog, športuj, hraj v divadle alebo tancuj, otvárame 

novú Game zónu a naša Chill zóna nadobúda nový chillový rozmer, bláznivé hry 

SunnyGames, gamesácky jarmok, večerná opekačka, letná párty s priateľmi plná UV farieb, 

nové táborové tance, karneval a výlet plný atrakcií v Action Parku v Čunove, futbalový, 

florbalový, basketbalový, volejbalový, tanečný, tenisový, stolnotenisový tréning, vybíjaná, 

bedmington, vlegerský, divadelný, športový, tanečný workshop, tvorivé dielne, turistický 

workshop, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová 

doprava, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 
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 Letný tábor Sunny Games 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 228 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: náš najväčší tábor opäť prináša kopu nových workshopov a atrakcií, ktoré si 

každý deň mixuješ podľa seba, zarábaj slnečné mince ušami, cibri jemnú motoriku v tvorivých 

dielňach, absolvuj ľahkú turistiku, natáčaj vlog, športuj, hraj v divadle alebo tancuj, otvárame 

novú Game zónu a naša Chill zóna nadobúda nový chillový rozmer, bláznivé hry 

SunnyGames, gamesácky jarmok, večerná opekačka, letná párty s priateľmi plná UV farieb, 

nové táborové tance, karneval a výlet plný atrakcií v Action Parku v Čunove, futbalový, 

florbalový, basketbalový, volejbalový, tanečný, tenisový, stolnotenisový tréning, vybíjaná, 

bedmington, vlegerský, divadelný, športový, tanečný workshop, tvorivé dielne, turistický 

workshop, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová 

doprava, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 

 Letný tábor Sunny Games 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: náš najväčší tábor opäť prináša kopu nových workshopov a atrakcií, ktoré si 

každý deň mixuješ podľa seba, zarábaj slnečné mince ušami, cibri jemnú motoriku v tvorivých 

dielňach, absolvuj ľahkú turistiku, natáčaj vlog, športuj, hraj v divadle alebo tancuj, otvárame 

novú Game zónu a naša Chill zóna nadobúda nový chillový rozmer, bláznivé hry 

SunnyGames, gamesácky jarmok, večerná opekačka, letná párty s priateľmi plná UV farieb, 

nové táborové tance, karneval a výlet plný atrakcií v Action Parku v Čunove, futbalový, 

florbalový, basketbalový, volejbalový, tanečný, tenisový, stolnotenisový tréning, vybíjaná, 

bedmington, vlegerský, divadelný, športový, tanečný workshop, tvorivé dielne, turistický 

workshop, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová 

doprava, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 

 Letný tábor Sunny Games 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: náš najväčší tábor opäť prináša kopu nových workshopov a atrakcií, ktoré si 

každý deň mixuješ podľa seba, zarábaj slnečné mince ušami, cibri jemnú motoriku v tvorivých 

dielňach, absolvuj ľahkú turistiku, natáčaj vlog, športuj, hraj v divadle alebo tancuj, otvárame 

novú Game zónu a naša Chill zóna nadobúda nový chillový rozmer, bláznivé hry 

SunnyGames, gamesácky jarmok, večerná opekačka, letná párty s priateľmi plná UV farieb, 

nové táborové tance, karneval a výlet plný atrakcií v Action Parku v Čunove, futbalový, 

florbalový, basketbalový, volejbalový, tanečný, tenisový, stolnotenisový tréning, vybíjaná, 

bedmington, vlegerský, divadelný, športový, tanečný workshop, tvorivé dielne, turistický 

workshop, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová 

doprava, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 
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 Letný tábor Sunny Games 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 228 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: náš najväčší tábor opäť prináša kopu nových workshopov a atrakcií, ktoré si 

každý deň mixuješ podľa seba, zarábaj slnečné mince ušami, cibri jemnú motoriku v tvorivých 

dielňach, absolvuj ľahkú turistiku, natáčaj vlog, športuj, hraj v divadle alebo tancuj, otvárame 

novú Game zónu a naša Chill zóna nadobúda nový chillový rozmer, bláznivé hry 

SunnyGames, gamesácky jarmok, večerná opekačka, letná párty s priateľmi plná UV farieb, 

nové táborové tance, karneval a výlet plný atrakcií v Action Parku v Čunove, futbalový, 

florbalový, basketbalový, volejbalový, tanečný, tenisový, stolnotenisový tréning, vybíjaná, 

bedmington, vlegerský, divadelný, športový, tanečný workshop, tvorivé dielne, turistický 

workshop, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová 

doprava, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 

 Letný tábor Sunny Games 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 228 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: náš najväčší tábor opäť prináša kopu nových workshopov a atrakcií, ktoré si 

každý deň mixuješ podľa seba, zarábaj slnečné mince ušami, cibri jemnú motoriku v tvorivých 

dielňach, absolvuj ľahkú turistiku, natáčaj vlog, športuj, hraj v divadle alebo tancuj, otvárame 

novú Game zónu a naša Chill zóna nadobúda nový chillový rozmer, bláznivé hry 

SunnyGames, gamesácky jarmok, večerná opekačka, letná párty s priateľmi plná UV farieb, 

nové táborové tance, karneval a výlet plný atrakcií v Action Parku v Čunove, futbalový, 

florbalový, basketbalový, volejbalový, tanečný, tenisový, stolnotenisový tréning, vybíjaná, 

bedmington, vlegerský, divadelný, športový, tanečný workshop, tvorivé dielne, turistický 

workshop, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová 

doprava, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 

 Letný tábor Sunny Games 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: náš najväčší tábor opäť prináša kopu nových workshopov a atrakcií, ktoré si 

každý deň mixuješ podľa seba, zarábaj slnečné mince ušami, cibri jemnú motoriku v tvorivých 

dielňach, absolvuj ľahkú turistiku, natáčaj vlog, športuj, hraj v divadle alebo tancuj, otvárame 

novú Game zónu a naša Chill zóna nadobúda nový chillový rozmer, bláznivé hry 

SunnyGames, gamesácky jarmok, večerná opekačka, letná párty s priateľmi plná UV farieb, 

nové táborové tance, karneval a výlet plný atrakcií v Action Parku v Čunove, futbalový, 

florbalový, basketbalový, volejbalový, tanečný, tenisový, stolnotenisový tréning, vybíjaná, 

bedmington, vlegerský, divadelný, športový, tanečný workshop, tvorivé dielne, turistický 

workshop, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová 

doprava, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 
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 Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Štrba 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: akcia, adrenalín a aj zohratá akčná partia, čaká nás pár akčných noviniek, ktoré 

pôjdeme spolu vyskúšať a otestovať, najskôr si ale overíme, aký si tímový hráč, a to v 

raftových člnoch pri splave V Pieninách, čaká nás adrenalín v lanovom parku, výlet vláčikom 

za vodou nesmie chýbať, šantenie v bazéne je tiež súčasťou, a to v Aquacity Poprad, pôjdeme 

sa pozrieť do Energylandie v Poľsku, vyberieme sa na pešie spoznávanie našich veľhôr, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava individuálna alebo vlakom, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, výlet vlakom, výlet zubačkou, lukostreľba, 

atrakcia Sumo bojovníci 

 Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: akcia, adrenalín a aj zohratá akčná partia, čaká nás pár akčných noviniek, ktoré 

pôjdeme spolu vyskúšať a otestovať, najskôr si ale overíme, aký si tímový hráč, a to v 

raftových člnoch pri splave V Pieninách, čaká nás adrenalín v lanovom parku, výlet vláčikom 

za vodou nesmie chýbať, šantenie v bazéne je tiež súčasťou, a to v Aquacity Poprad, pôjdeme 

sa pozrieť do Energylandie v Poľsku, vyberieme sa na pešie spoznávanie našich veľhôr, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava individuálna alebo vlakom, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, výlet vlakom, výlet zubačkou, lukostreľba, 

atrakcia Sumo bojovníci 

 Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: akcia, adrenalín a aj zohratá akčná partia, čaká nás pár akčných noviniek, ktoré 

pôjdeme spolu vyskúšať a otestovať, najskôr si ale overíme, aký si tímový hráč, a to v 

raftových člnoch pri splave V Pieninách, čaká nás adrenalín v lanovom parku, výlet vláčikom 

za vodou nesmie chýbať, šantenie v bazéne je tiež súčasťou, a to v Aquacity Poprad, pôjdeme 

sa pozrieť do Energylandie v Poľsku, vyberieme sa na pešie spoznávanie našich veľhôr, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava individuálna alebo vlakom, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, výlet vlakom, výlet zubačkou, lukostreľba, 

atrakcia Sumo bojovníci 
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 Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Štrba 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: akcia, adrenalín a aj zohratá akčná partia, čaká nás pár akčných noviniek, ktoré 

pôjdeme spolu vyskúšať a otestovať, najskôr si ale overíme, aký si tímový hráč, a to v 

raftových člnoch pri splave V Pieninách, čaká nás adrenalín v lanovom parku, výlet vláčikom 

za vodou nesmie chýbať, šantenie v bazéne je tiež súčasťou, a to v Aquacity Poprad, pôjdeme 

sa pozrieť do Energylandie v Poľsku, vyberieme sa na pešie spoznávanie našich veľhôr, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava individuálna alebo vlakom, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, výlet vlakom, výlet zubačkou, lukostreľba, 

atrakcia Sumo bojovníci 

 Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Štrba 

Počet účastníkov: 80 

Poznámka: akcia, adrenalín a aj zohratá akčná partia, čaká nás pár akčných noviniek, ktoré 

pôjdeme spolu vyskúšať a otestovať, najskôr si ale overíme, aký si tímový hráč, a to v 

raftových člnoch pri splave V Pieninách, čaká nás adrenalín v lanovom parku, výlet vláčikom 

za vodou nesmie chýbať, šantenie v bazéne je tiež súčasťou, a to v Aquacity Poprad, pôjdeme 

sa pozrieť do Energylandie v Poľsku, vyberieme sa na pešie spoznávanie našich veľhôr, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava individuálna alebo vlakom, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, výlet vlakom, výlet zubačkou, lukostreľba, 

atrakcia Sumo bojovníci, vypredané 

 Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 80 

Poznámka: akcia, adrenalín a aj zohratá akčná partia, čaká nás pár akčných noviniek, ktoré 

pôjdeme spolu vyskúšať a otestovať, najskôr si ale overíme, aký si tímový hráč, a to v 

raftových člnoch pri splave V Pieninách, čaká nás adrenalín v lanovom parku, výlet vláčikom 

za vodou nesmie chýbať, šantenie v bazéne je tiež súčasťou, a to v Aquacity Poprad, pôjdeme 

sa pozrieť do Energylandie v Poľsku, vyberieme sa na pešie spoznávanie našich veľhôr, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava individuálna alebo vlakom, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, výlet vlakom, výlet zubačkou, lukostreľba, 

atrakcia Sumo bojovníci 

 Letný tábor Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 

Poplatok: 453 € 

Poznámka: najdete všetko čo hľadáte: more, pláž, stánky, hudbu, plážový volejbal, a hlavne 

"život", aj cez deň, aj večer, toto nie je úplne klasický detský tábor, doba je iná a pri mori to 

tiež funguje inak, cez deň sa kúpame, opaľujeme, mierne športujeme, nakupujeme a večer 

"žijeme", v cene je ubytovanie, plná penzia, doprava klimatizovaným autobusom, animátori, 

materiál, pobytové poplatky 
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 Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či dokonalá choreografia už 

ide hlavou nejednému animátorovi či tanečnému hosťovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už 

sme hostili tanečné, filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na 

Slovensko nový tanečný štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava 

individuálna alebo autobusová, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, 

hostia 

 Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 228 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či dokonalá choreografia už 

ide hlavou nejednému animátorovi či tanečnému hosťovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už 

sme hostili tanečné, filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na 

Slovensko nový tanečný štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava 

individuálna alebo autobusová, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, 

hostia 

 Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 228 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či dokonalá choreografia už 

ide hlavou nejednému animátorovi či tanečnému hosťovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už 

sme hostili tanečné, filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na 

Slovensko nový tanečný štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava 

individuálna alebo autobusová, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, 

hostia 

 Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či dokonalá choreografia už 

ide hlavou nejednému animátorovi či tanečnému hosťovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už 

sme hostili tanečné, filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na 

Slovensko nový tanečný štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava 

individuálna alebo autobusová, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, 

hostia 
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 Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či dokonalá choreografia už 

ide hlavou nejednému animátorovi či tanečnému hosťovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už 

sme hostili tanečné, filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na 

Slovensko nový tanečný štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava 

individuálna alebo autobusová, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, 

hostia 

 Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 228 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či dokonalá choreografia už 

ide hlavou nejednému animátorovi či tanečnému hosťovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už 

sme hostili tanečné, filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na 

Slovensko nový tanečný štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava 

individuálna alebo autobusová, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, 

hostia 

 Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 228 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či dokonalá choreografia už 

ide hlavou nejednému animátorovi či tanečnému hosťovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už 

sme hostili tanečné, filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na 

Slovensko nový tanečný štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava 

individuálna alebo autobusová, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, 

hostia 

 Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tesáre 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 200 

Poznámka: rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či dokonalá choreografia už 

ide hlavou nejednému animátorovi či tanečnému hosťovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už 

sme hostili tanečné, filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na 

Slovensko nový tanečný štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, doprava 

individuálna alebo autobusová, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, 

hostia 
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 Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Duchonka 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: vitaj na mieste, kde slniečko zahreje každého fanúšika chillovania a oddychu, na 

mieste, kde teplé letné noci znamenajú ideálne podmienky pre pravú havajskú párty, 

nekončiaca zábava v bazéne, aquazorbing, skákací hrad, vodné bicykle, bláznivý animačný 

program plný vodných hier, tancov v bazéne a hlavne zábavy, večerné programy ako havajská 

noc, penová párty, halloweensky, ale aj vianočný večierok, užiješ si zaslúžený oddych, čaká ťa 

návšteva novej vyhliadkovej veže v Bojniciach, ZOO, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, doprava 

individuálne 

 Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Duchonka 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: vitaj na mieste, kde slniečko zahreje každého fanúšika chillovania a oddychu, na 

mieste, kde teplé letné noci znamenajú ideálne podmienky pre pravú havajskú párty, 

nekončiaca zábava v bazéne, aquazorbing, skákací hrad, vodné bicykle, bláznivý animačný 

program plný vodných hier, tancov v bazéne a hlavne zábavy, večerné programy ako havajská 

noc, penová párty, halloweensky, ale aj vianočný večierok, užiješ si zaslúžený oddych, čaká ťa 

návšteva novej vyhliadkovej veže v Bojniciach, ZOO, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, doprava 

individuálne 

 Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Heľpa Poplatok: 204 € 

Poznámka: milujeme futbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku či 

badminton, a ak ti v lete chýba hokej, aj to sme napravili, máš možnosť vyskúšať si aj 

turistický workshop a všetky naše atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, 

okrem turnajov a zápasov si poobede vychutnáš zábavné hry a zaslúžený relax v bazéne s 

tobogánom, super zábavu, disco a aj výlet do Action Parku v Čunove, v cene je ubytovanie v 

chatke, strava 5x denne, pitný režim, individuálna či autobusová doprava, animátori, 

zdravotník, foto, program, MTZ, ceny do súťaží, odborní garanti kurzov, malý darček a výlet 

do Dobšinskej ľadovej jaskyni 

 Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Heľpa Poplatok: 228 € 

Poznámka: milujeme futbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku či 

badminton, a ak ti v lete chýba hokej, aj to sme napravili, máš možnosť vyskúšať si aj 

turistický workshop a všetky naše atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, 

okrem turnajov a zápasov si poobede vychutnáš zábavné hry a zaslúžený relax v bazéne s 

tobogánom, super zábavu, disco a aj výlet do Action Parku v Čunove, v cene je ubytovanie v 

chatke, strava 5x denne, pitný režim, individuálna či autobusová doprava, animátori, 

zdravotník, foto, program, MTZ, ceny do súťaží, odborní garanti kurzov, malý darček a výlet 

do Dobšinskej ľadovej jaskyni 
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 Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Heľpa Poplatok: 228 € 

Poznámka: milujeme futbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku či 

badminton, a ak ti v lete chýba hokej, aj to sme napravili, máš možnosť vyskúšať si aj 

turistický workshop a všetky naše atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, 

okrem turnajov a zápasov si poobede vychutnáš zábavné hry a zaslúžený relax v bazéne s 

tobogánom, super zábavu, disco a aj výlet do Action Parku v Čunove, v cene je ubytovanie v 

chatke, strava 5x denne, pitný režim, individuálna či autobusová doprava, animátori, 

zdravotník, foto, program, MTZ, ceny do súťaží, odborní garanti kurzov, malý darček a výlet 

do Dobšinskej ľadovej jaskyni 

 Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Heľpa Poplatok: 204 € 

Poznámka: milujeme futbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku či 

badminton, a ak ti v lete chýba hokej, aj to sme napravili, máš možnosť vyskúšať si aj 

turistický workshop a všetky naše atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, 

okrem turnajov a zápasov si poobede vychutnáš zábavné hry a zaslúžený relax v bazéne s 

tobogánom, super zábavu, disco a aj výlet do Action Parku v Čunove, v cene je ubytovanie v 

chatke, strava 5x denne, pitný režim, individuálna či autobusová doprava, animátori, 

zdravotník, foto, program, MTZ, ceny do súťaží, odborní garanti kurzov, malý darček a výlet 

do Dobšinskej ľadovej jaskyni 

 Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Heľpa Poplatok: 204 € 

Poznámka: milujeme futbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku či 

badminton, a ak ti v lete chýba hokej, aj to sme napravili, máš možnosť vyskúšať si aj 

turistický workshop a všetky naše atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, 

okrem turnajov a zápasov si poobede vychutnáš zábavné hry a zaslúžený relax v bazéne s 

tobogánom, super zábavu, disco a aj výlet do Action Parku v Čunove, v cene je ubytovanie v 

chatke, strava 5x denne, pitný režim, individuálna či autobusová doprava, animátori, 

zdravotník, foto, program, MTZ, ceny do súťaží, odborní garanti kurzov, malý darček a výlet 

do Dobšinskej ľadovej jaskyni 

 Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Heľpa Poplatok: 228 € 

Poznámka: milujeme futbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku či 

badminton, a ak ti v lete chýba hokej, aj to sme napravili, máš možnosť vyskúšať si aj 

turistický workshop a všetky naše atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, 

okrem turnajov a zápasov si poobede vychutnáš zábavné hry a zaslúžený relax v bazéne s 

tobogánom, super zábavu, disco a aj výlet do Action Parku v Čunove, v cene je ubytovanie v 

chatke, strava 5x denne, pitný režim, individuálna či autobusová doprava, animátori, 

zdravotník, foto, program, MTZ, ceny do súťaží, odborní garanti kurzov, malý darček a výlet 

do Dobšinskej ľadovej jaskyni 
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 Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Heľpa Poplatok: 228 € 

Poznámka: milujeme futbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku či 

badminton, a ak ti v lete chýba hokej, aj to sme napravili, máš možnosť vyskúšať si aj 

turistický workshop a všetky naše atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, 

okrem turnajov a zápasov si poobede vychutnáš zábavné hry a zaslúžený relax v bazéne s 

tobogánom, super zábavu, disco a aj výlet do Action Parku v Čunove, v cene je ubytovanie v 

chatke, strava 5x denne, pitný režim, individuálna či autobusová doprava, animátori, 

zdravotník, foto, program, MTZ, ceny do súťaží, odborní garanti kurzov, malý darček a výlet 

do Dobšinskej ľadovej jaskyni 

 Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Heľpa Poplatok: 204 € 

Poznámka: milujeme futbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku či 

badminton, a ak ti v lete chýba hokej, aj to sme napravili, máš možnosť vyskúšať si aj 

turistický workshop a všetky naše atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, 

okrem turnajov a zápasov si poobede vychutnáš zábavné hry a zaslúžený relax v bazéne s 

tobogánom, super zábavu, disco a aj výlet do Action Parku v Čunove, v cene je ubytovanie v 

chatke, strava 5x denne, pitný režim, individuálna či autobusová doprava, animátori, 

zdravotník, foto, program, MTZ, ceny do súťaží, odborní garanti kurzov, malý darček a výlet 

do Dobšinskej ľadovej jaskyni 

 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 
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 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 274 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 

 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 274 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 

 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 
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 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 

 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 274 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 

 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 274 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 
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 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 

 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 

 Letný tábor SunnyStory 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Zákopčie 

Poplatok: 274 €  Počet účastníkov: 42 

Poznámka: driemu v tebe superschopnosti, ale ešte si nemal možnosť sa poriadne predviesť, 

usmievaš sa pri pohľade na mená, ako Kapitán America, Iron Man, Thor, Black Widow, pridaj 

sa ku Kapitánke Marvel a zachráň svet, zem sa spamätáva z vojny, ktorá v celom vesmíre 

nemá obdobu, kamene nekonečna sa roztratili a o chvíľu svet ako ho poznáme zanikne, je tu 

len jediná možnosť, nájsť všetkých šesť Kameňov nekonečna a vrátiť čas, táto misia bola 

zverená Kapitánke Marvel, ktorá pomocou ostatných superhrdinov vybuduje akadémiu, využi 

všetky svoje schopnosti, vymysli stratégiu a vydaj sa na cestu hľadania, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, individuálna alebo autobusová doprava, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie v Poľsku 
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 Letný tábor Taliansko, Gatteo a Mare 

Začiatok akcie: 12.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: Rimini   

Poplatok: 434 € 

Poznámka: veľmi podobná ponuka ako tá do Bulharska, až na to, že pláž a celé Taliansko je o 

niečo bližšie, ceny o niečo vyššie, more o niečo teplejšie a v hoteli podstatne kľudnejšie, cez 

deň plážové atrakcie, kúpanie, slnenie, nádherné azúrové more, keď slnko zapadne, tak to tu 

ožíva, diskotéky, zábavný park Mirabilandia, návšteva San Marina, v cene je ubytovanie, plná 

penzia, doprava klimatizovaným autobusom, animátori, materiál, pobytové poplatky 

 Letný tábor Taliansko, Gatteo a Mare 

Začiatok akcie: 19.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: Rimini 

Poplatok: 434 € 

Poznámka: veľmi podobná ponuka ako tá do Bulharska, až na to, že pláž a celé Taliansko je o 

niečo bližšie, ceny o niečo vyššie, more o niečo teplejšie a v hoteli podstatne kľudnejšie, cez 

deň plážové atrakcie, kúpanie, slnenie, nádherné azúrové more, keď slnko zapadne, tak to tu 

ožíva, diskotéky, zábavný park Mirabilandia, návšteva San Marina, v cene je ubytovanie, plná 

penzia, doprava klimatizovaným autobusom, animátori, materiál, pobytové poplatky 

 Letný tábor Taliansko, Gatteo a Mare 

Začiatok akcie: 26.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: Rimini 

Poplatok: 434 € 

Poznámka: veľmi podobná ponuka ako tá do Bulharska, až na to, že pláž a celé Taliansko je o 

niečo bližšie, ceny o niečo vyššie, more o niečo teplejšie a v hoteli podstatne kľudnejšie, cez 

deň plážové atrakcie, kúpanie, slnenie, nádherné azúrové more, keď slnko zapadne, tak to tu 

ožíva, diskotéky, zábavný park Mirabilandia, návšteva San Marina, v cene je ubytovanie, plná 

penzia, doprava klimatizovaným autobusom, animátori, materiál, pobytové poplatky 

 Letný tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Závadka nad Hronom 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 24 

Poznámka: v útulnom penzióne budeme chytať zlatú rybku, a to doslova, tento domček sa tak 

volá a celý domček a jeho okolie je rozprávkové, nájdeme tu koníky, na ktorých sa povozíme, 

uvidíme ovečky, kravičky, kozičky, objavíme krásne jazierko, krytý bazénik, máme aj Koliesko 

hraj, ktorý vie kopec hier a je plné krásnych darov prírody a vie odpoveď na každú otázku, a 

čaká nás aj výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, ceny 

do súťaží, malý darček, doprava individuálna alebo autobusová 
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 Letný tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Závadka nad Hronom 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 24 

Poznámka: v útulnom penzióne budeme chytať zlatú rybku, a to doslova, tento domček sa tak 

volá a celý domček a jeho okolie je rozprávkové, nájdeme tu koníky, na ktorých sa povozíme, 

uvidíme ovečky, kravičky, kozičky, objavíme krásne jazierko, krytý bazénik, máme aj Koliesko 

hraj, ktorý vie kopec hier a je plné krásnych darov prírody a vie odpoveď na každú otázku, a 

čaká nás aj výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, ceny 

do súťaží, malý darček, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Závadka nad Hronom 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 24 

Poznámka: v útulnom penzióne budeme chytať zlatú rybku, a to doslova, tento domček sa tak 

volá a celý domček a jeho okolie je rozprávkové, nájdeme tu koníky, na ktorých sa povozíme, 

uvidíme ovečky, kravičky, kozičky, objavíme krásne jazierko, krytý bazénik, máme aj Koliesko 

hraj, ktorý vie kopec hier a je plné krásnych darov prírody a vie odpoveď na každú otázku, a 

čaká nás aj výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, ceny 

do súťaží, malý darček, doprava individuálna alebo autobusová 

 Letný tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Závadka nad Hronom 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 24 

Poznámka: v útulnom penzióne budeme chytať zlatú rybku, a to doslova, tento domček sa tak 

volá a celý domček a jeho okolie je rozprávkové, nájdeme tu koníky, na ktorých sa povozíme, 

uvidíme ovečky, kravičky, kozičky, objavíme krásne jazierko, krytý bazénik, máme aj Koliesko 

hraj, ktorý vie kopec hier a je plné krásnych darov prírody a vie odpoveď na každú otázku, a 

čaká nás aj výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, odborní garanti kurzov, animátori, zdravotník, bohatý doplnkový program, MTZ, ceny 

do súťaží, malý darček, doprava individuálna alebo autobusová 

 

    

  



72 
 

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: cppp.kn@gmail.com 

 Vedúci: Marta Matusová, Mgr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

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 

 Vedúci: Lívia Danová, PhDr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: denne 7.30 - 15.30 hod. 

 

  Okres Nitra 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum voľného času Domino 

 Adresa: Nitra 94901, Štefánikova trieda 63 
 Telefón: 037/6524325 

 Email: cvcdomino@zoznam.sk  Web:www.cvcdomino.sk 

 Vedúci: Viktorie Mankovecká, PaedDr. 

 Letná škola Mažoretiek, letná tanečná škola 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.7.2019 

Trvanie: 5 dní 
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 Letná škola Šašo Jašo 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.7.2019 

Trvanie: 5 dní 

 Letná škola výtvarná 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Poplatok: 10 € 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 40 € 

Vedúci: Katarína Berkiová Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Počet účastníkov: 30 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Počet účastníkov: 30 
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 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: miestom konania je elokované pracovisko CVČ Topoľová 1, Nitra Chrenová 

 Mestský tábor 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: miestom konania je elokované pracovisko CVČ Topoľová 1, Nitra Chrenová 

 

 Združenie mariánskej mládeže 

 Adresa: Nitra 94901, Oravská 10 
 Telefón: 0904344744 

 Email: zmm@zmm.sk  Web:www.zmm.sk 

 Vedúci: Lucia Ondrejková, Mgr. 

 Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 5.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Šenkvice 

Poplatok: 25 €   Vedúci: Barbora Bilková 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Detský letný tábor 

Začiatok akcie: 25.8.2019  Koniec akcie: 30.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Lazy pod Makytou 

Poplatok: 70 €, zľava: 65 € Vedúci: Mária Káčeríková 

Termín nahlásenia do: 1.8.2019  

Počet účastníkov: 60 

 Detský letný tábor 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Fugelka Modra 

Poplatok: 130 €  Vedúci: Valéria Jašková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 60 

 Detský letný tábor 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Fugelka Modra 

Poplatok: 130 €  Vedúci: Valéria Jašková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 60 
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 Letný tábor 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Planinka pri Dechticiach 

Poplatok: 80 €   Vedúci: Kristína Deáková, Ing. 

Termín nahlásenia do: 15.7.2019  

Počet účastníkov: 100 

 Letný tábor 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Svit Poplatok: 55 €, zľava: 50 € 

Vedúci: Jadwiga Kepková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Letný tábor 

Začiatok akcie: 22.8.2019  Koniec akcie: 26.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Oravské Veselé 

Poplatok: 25 €   Vedúci: Pavol Cubinek, Ing. 

Termín nahlásenia do: 1.8.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Letný tábor 

Začiatok akcie: 26.8.2019  Koniec akcie: 30.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Oravské Veselé 

Poplatok: 25 €   Vedúci: Pavol Cubinek, Ing. 

Termín nahlásenia do: 1.8.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Tábor pre znevýhodnených 

Začiatok akcie: 4.7.2019  Koniec akcie: 8.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: znevýhodnená mládež 

Miesto konania akcie: Remata pri Handlovej 

Poplatok: 90 €   Vedúci: Lucia Ondrejková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 1.6.2019  

Počet účastníkov: 30 
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Okres Nové Zámky 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Nové Zámky 94001, Turecká 35 
 Telefón: 035/6400143-144 

 Email: pppnz@mail.t-com.sk  Web:www.cpppapnz.webnode.sk 

 Vedúci: Timea Valachová, PhDr. PhD. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: Nové Zámky 

Poznámka: denne od 8.00 do 14.00 hod. 

 

   Žilinský kraj 
   Celkový počet:  16 

 

  Okres Bytča 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Hvozdnica 01356, 66 
 Telefón: 0915118146 

 Email: cvc@hvozdnica.sk 

 Vedúci: Anna Mináriková, Mgr. 

 Letný pobytový tábor 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 5.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Kunerád 

Poplatok: 110 €  Vedúci: Anna Mináriková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 30 

 Pobyt pri mori 

Začiatok akcie: 2.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: rodičia a deti 

Miesto konania akcie: Chorvátsko 
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Okres Čadca 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Turzovka 02354, R. Jašíka 179 
 Telefón: 041/4352210 Fax: 041/4352210 

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

 Vedúci: Anna Veselková, Mgr. 

 Mestský letný tábor s dennou dochádzkou 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 5.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Turzovka 

Poplatok: 40 € 

Vedúci: Janka Maďariová, Mgr. j.madariova@cvcturzovka.sk 

Telefón: 041/4352210 

Termín nahlásenia do: 30.5.2019  

Počet účastníkov: 30 

 Mestský letný tábor s dennou dochádzkou 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Turzovka 

Poplatok: 40 €   Vedúci: Anna Jašíková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 30.5.2019  

Počet účastníkov: 30 

 Túlavý autobus 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: SK/CZ 

Poplatok: 90 €   Vedúci: Dáša Kubišová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 30.5.2019  

Počet účastníkov: 40 

 

 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: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 55 € 

Vedúci: Ľubomír Kadura, PaedDr. 

Termín nahlásenia do: 21.6.2019  

Počet účastníkov: 60 
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  Okres Dolný Kubín 

  Celkový počet:  1 

 

 Základná škola Janka Matušku 

 Adresa: Dolný Kubín 02601, Kohútov sad 1752/4 
 Telefón: 043/5862346 

 Email: sekretariat@zs-pridk.sk  Web:www.zspridk.org 

 Vedúci: Rastislav Eliaš, Mgr. 

 Aktívne leto 2019 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 6.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 165 €  Počet účastníkov: 45 

Vedúci: Anna Vešelényiová, Mgr., telefón: 0905164765 

Termín nahlásenia do: 20.2.2019  

 Denný letný tábor ŠKD 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 35 €   Vedúci: Gabriela Brňáková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 30.4.2019 

 Letný bedmintonový kemp 

Začiatok akcie: 16.8.2019  Koniec akcie: 20.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 135 €   Počet účastníkov: 22 

Vedúci: Anna Vešelényiová, Mgr., telefón: 0905164765 

Termín nahlásenia do: 28.2.2019  

 Letný bedmintonový kemp 

Začiatok akcie: 21.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 135 €   Počet účastníkov: 22 

Vedúci: Anna Vešelényiová, Mgr., telefón: 0905164765 

Termín nahlásenia do: 28.2.2019  
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Okres Liptovský Mikuláš 

  Celkový počet:  5 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Liptovský Mikuláš 03104, Okoličianska 333 
 Telefón: 044/5525021 

 Email: ppplm@stonline.sk  Web:www.cpppaplm.com 

 Vedúci: Ivana Frajtová, Mgr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: Liptovský Mikuláš 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Liptovský Hrádok 03301, Hradná 342 
 Telefón: 044/5222495 

 Email: riaditel.cvc@ihr.sk  Web:www.cvclh.edu.sk 

 Vedúci: Jaroslav Melich, Mgr. 

 Letný prímestský tábor Lienočky 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Vedúci: Katarína Gibalová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

 Letný prímestský tábor turistický 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Vedúci: Jaroslav Melich, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 7 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Liptovský Mikuláš 03101, Nábr. A. Stodolu 1932/47 
 Telefón: 044/5522468 

 Email: cvclm@cvclm.sk 

 Vedúci: Roman Králik, PhDr. 

 Koňáčik 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Podbreziny 

Vedúci: Silvia Hrebíková, Mgr. hrebikova@cvclm.sk 

Poznámka: prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ 
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 Kvietok 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Zuzana Kuběnová, Mgr. kubenova@cvclm.sk 

Poznámka: prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ 

 LeTaGym - letný gymnastický tábor 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: Telocvičňa Sokolovňa 

Vedúci: Tatiana Suchomlinová, PaedDr. sukhomlinova@cvclm.sk 

Poznámka: prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ 

 Liptáčik 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 5.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Ján Bella bella@cvclm.sk 

Poznámka: prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ 

 Podbrezáčik 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 5.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ Podbreziny 

Vedúci: Sylvia Motýľová, Mgr. motylova@cvclm.sk 

Poznámka: prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ 

 Pohoďáčik 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Imelda Kollárová, Ing. kollarova@cvclm.sk 

Poznámka: prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ 

 Relaxáčik 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Tibor Pelach, Mgr. pelach@cvclm.sk 

Poznámka: prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ 

 Šporťáčik 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Roman Králik, PhDr. kralik@cvclm.sk 

Poznámka: prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ 
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 Turista 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Počet účastníkov: 45 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Ľuboš Maliňák, Mgr. malinak@cvclm.sk 

Poznámka: prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ 

 

 Základná škola s materskou školou 

 Adresa: Liptovský Hrádok 03301, Hradná 342 
 Telefón: 0445222006 

 Email: zshrlh@gmail.com  Web:www.zshradna.sk 

 Vedúci: Marián Žiška, PaedDr. 

 Úradné hodiny 

Začiatok akcie: 1.7.2019   Koniec akcie: 31.8.2019 

Trvanie: 4 hodiny 8:00 - 12:00,  každú stredu 

Miesto konania akcie: Hradná 342 Lipt. Hrádok 

 

  Okres Martin 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum voľného času Domino 

 Adresa: Vrútky 03861, M. R. Štefánika 1 
 Telefón: 043/4281580 

 Email: cvcdomino@pobox.sk  Web:cvcdomino.edupage.sk 

 Vedúci: Helena Palčová, Mgr. 

 Detská letná rekreácia - I. turnus 

Začiatok akcie: 08.07.2019 Koniec akcie: 17.07.2019 

Trvanie: 08.-17.07.2019  Cieľová skupina: deti od 6 - 16 rokov 

Miesto konania akcie: Margita - Ilona, okr.Levice 

Poplatok: 175,00 € 

Vedúci: Helena Palčová, Mgr. palcova.h@centrum.sk 

Telefón: 043/4281580, 0918/492629 

Termín nahlásenia do: 29.03.2019  

Počet účastníkov: 42 

 Detská letná rekreácia - II. turnus 

Začiatok akcie: 17.07.2019   Koniec akcie: 26.07.2019 

Trvanie: 17.-26.07.2019  Cieľová skupina: deti od 6 - 16 rokov 

Miesto konania akcie: Margita - Ilona, okr. Levice 

Poplatok: 175,00 € 

Vedúci: Drahuša Kamenská, Mgr. drahusakamenska@centrum.sk 

Telefón: 043/4281580, 0907/812922 

Termín nahlásenia do: 29.03.2019  

Počet účastníkov: 42 
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 Prímestská rekreácia 

Začiatok akcie: 4.3.2019  Koniec akcie: 8.3.2019 

Trvanie: 4.-8.3.2019  Cieľová skupina: deti od 6 - 12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Domino, Vrútky 

Poplatok: 40,00 € 

Vedúci: Helena Palčová, Mgr. palcova.h@centrum.sk 

Telefón: 043/4281580, 0918/492629 

Termín nahlásenia do: 22.2.2019  

Počet účastníkov: 20 

 Turcom krížom krážom 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 19.-23.8.2019  Cieľová skupina: deti od 6 - 12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Domino, Vrútky 

Poplatok: 40,00 € 

Vedúci: Drahuša Kamenská, Mgr. drahusakamenska@centrum.sk 

Telefón: 043/4281580, 0907/812922 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 20 

 

 Wachumba ck, s.r.o. 

 Adresa: Martin 03601, P. Mudroňa 1 
 Telefón: 043/3810740 

 Email: info@wachumba.eu 

 Adventure 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: Jasenská dolina 

Poplatok: 300 € 

Poznámka: športovo-adrenalínový tábor na bikoch, ktorý ti prinesie maximum pohybu, 

outdoorových atrakcií a skvelú partiu mladých ľudí 

 Adventure 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: Jasenská dolina 

Poplatok: 300 € 

Poznámka: športovo-adrenalínový tábor na bikoch, ktorý ti prinesie maximum pohybu, 

outdoorových atrakcií a skvelú partiu mladých ľudí 

 Adventure 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: Jasenská dolina 

Poplatok: 300 € 

Poznámka: športovo-adrenalínový tábor na bikoch, ktorý ti prinesie maximum pohybu, 

outdoorových atrakcií a skvelú partiu mladých ľudí 

 

mailto:cvcba1@gmail.com
mailto:cvcba1@gmail.com
mailto:cvcba1@gmail.com
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 Aquarelax 

Začiatok akcie: 6.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 8 dní 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn 

Poplatok: 240 € 

Poznámka: v cene je ubytovanie v 2-4 posteľových izbách, strava 5x denne, pitný režim, 

animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, 

poistenie, DPH, viac vody, slnka a pohodička 

 Aquarelax 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn 

Poplatok: 240 € 

Poznámka: v cene je ubytovanie v 2-4 posteľových izbách, strava 5x denne, pitný režim, 

animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, 

poistenie, DPH, viac vody, slnka a pohodička 

 Aquarelax 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 8 dní 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn 

Poplatok: 240 € 

Poznámka: v cene je ubytovanie v 2-4 posteľových izbách, strava 5x denne, pitný režim, 

animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, 

poistenie, DPH, viac vody, slnka a pohodička 

 Art 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 245 € 

Poznámka: umelecký tábor plný tvorivých aktivít a workshopov, v ktorom je príroda 

inšpiráciou a namiesto súťaženia s rovesníkmi spoločne vytvárate svoj vlastný rozprávkový 

svet 

 Art 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 245 € 

Poznámka: umelecký tábor plný tvorivých aktivít a workshopov, v ktorom je príroda 

inšpiráciou a namiesto súťaženia s rovesníkmi spoločne vytvárate svoj vlastný rozprávkový 

svet 
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 Art 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 245 € 

Poznámka: umelecký tábor plný tvorivých aktivít a workshopov, v ktorom je príroda 

inšpiráciou a namiesto súťaženia s rovesníkmi spoločne vytvárate svoj vlastný rozprávkový 

svet 

 Constructor 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: staviteľský tábor s Minecraft legom a Transformers tématikou, kde buduješ svoju 

vlastnú planétu, zachraňuješ vesmírne lego úlomky a plníš questy z Minecraft sveta, aj z toho 

nášho 

 Constructor 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: staviteľský tábor s Minecraft legom a Transformers tématikou, kde buduješ svoju 

vlastnú planétu, zachraňuješ vesmírne lego úlomky a plníš questy z Minecraft sveta, aj z toho 

nášho 

 Constructor 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: staviteľský tábor s Minecraft legom a Transformers tématikou, kde buduješ svoju 

vlastnú planétu, zachraňuješ vesmírne lego úlomky a plníš questy z Minecraft sveta, aj z toho 

nášho 

 Dance 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 290 € 

Poznámka: tanečný tábor s Laci Strike Street Dance Academy, kde pod vedením tanečných 

prfíkov, stráviš prázdninový týždeň v rytme tanca a hudby 

 Denný tábor Čuňovo 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Čuňovo 

Poznámka: v detskej námorníckej atmosfére si vyskúšaš aké je to byť na ozajstnom tábore, 

hoci prespať môžeš stále doma 
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 Denný tábor Čuňovo 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Čuňovo 

Poznámka: v detskej námorníckej atmosfére si vyskúšaš aké je to byť na ozajstnom tábore, 

hoci prespať môžeš stále doma 

 Denný tábor Čuňovo 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Čuňovo 

Poznámka: v detskej námorníckej atmosfére si vyskúšaš aké je to byť na ozajstnom tábore, 

hoci prespať môžeš stále doma 

 Denný tábor Čuňovo 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Čuňovo 

Poznámka: v detskej námorníckej atmosfére si vyskúšaš aké je to byť na ozajstnom tábore, 

hoci prespať môžeš stále doma 

 Denný tábor Čuňovo 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Čuňovo 

Poznámka: v detskej námorníckej atmosfére si vyskúšaš aké je to byť na ozajstnom tábore, 

hoci prespať môžeš stále doma 

 Denný tábor Čuňovo 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Čuňovo 

Poznámka: v detskej námorníckej atmosfére si vyskúšaš aké je to byť na ozajstnom tábore, 

hoci prespať môžeš stále doma 

 Denný tábor Čuňovo 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Čuňovo 

Poznámka: v detskej námorníckej atmosfére si vyskúšaš aké je to byť na ozajstnom tábore, 

hoci prespať môžeš stále doma 

 Evolution 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 14 dní 

Miesto konania akcie: RZ Podskalie 

Poplatok: 340 € 

Poznámka: teenegerský tábor, ktorý napumpuje tvoje prázdniny zážitkom, ubytovanie v 

chatkách, tematická angličtina, v cene je Aquapark Moravia 
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 Evolution 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 24.8.2019 

Trvanie: 14 dní 

Miesto konania akcie: RZ Podskalie 

Poplatok: 340 € 

Poznámka: teenegerský tábor, ktorý napumpuje tvoje prázdniny zážitkom, ubytovanie v 

chatkách, tematická angličtina, v cene je Aquapark Moravia 

 Fantasy 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: neexistuje dlhší, dobrodružnejší a rozprávkovejší tábor ako Fantasy, zažiješ 14 dní 

nabitých akciou, príbehmi a tajuplnými postavami, príbeh, kde už nie si len čitateľ, či 

pozorovateľ, ale priama súčasť deja, premeň svoje leto na strhujúci príbeh o vládcu živlov a 

zjednotení elementov, do deja ťa vtiahneme hneď od prvého dňa, okolitý svet prestane 

existovať a ty sa so svojimi kamarátmi postavíš priamo pred kráľa elementov Thanosa, 

program je doplnený o zábavný výlet do aquaparku v Ostrihome 

 Florball 

Začiatok akcie: 27.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 8-17 rokov 

Miesto konania akcie: šport hotel Nesvady 

Poplatok: 250 € 

Poznámka: športový letný floorballový tábor, pre tých, čo sa chcú cez leto baviť hrou, makať 

na svojej hernej technike, no aj sa zabávať a užívať si leto s kamošmi 

 Funfaria 

Začiatok akcie: 13.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany 

Poplatok: 245 € 

Poznámka: letná bláznivá FUNkrajina s FUNangličtinou, ktorá otvára svoje brány všetkým 

detským FUNobčanom, ktorí chcú cez leto uniknúť z nudného sveta dospelých, vo Funfárií 

máš istotu, že ti nič neunikne, nemusíš sa rozhodovať, či chceš viac tvoriť a maľovať alebo 

zažiť poriadne dobrodružstvo, či sa budeš ponárať v bazéne alebo vstúpiš do strhujúceho 

príbehu o starých legendách a staneš sa hlavným hrdinom dávneho príbehu pri odkrývaní 

slávnych dobrodružstiev dejín funfárie, zažiješ poriadnu dávku dobrej nálady, v cene je výlet 

do Aquaparku v Ostrihome, prehliadka baziliky, 1 hod zábavnej angličtiny denne, výlet do 

Energolandu, táborové tričko, zvýšená starostlivosť max. 7 detí na vedúceho 
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 Funfaria 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany 

Poplatok: 245 € 

Poznámka: letná bláznivá FUNkrajina s FUNangličtinou, ktorá otvára svoje brány všetkým 

detským FUNobčanom, ktorí chcú cez leto uniknúť z nudného sveta dospelých, vo Funfárií 

máš istotu, že ti nič neunikne, nemusíš sa rozhodovať, či chceš viac tvoriť a maľovať alebo 

zažiť poriadne dobrodružstvo, či sa budeš ponárať v bazéne alebo vstúpiš do strhujúceho 

príbehu o starých legendách a staneš sa hlavným hrdinom dávneho príbehu pri odkrývaní 

slávnych dobrodružstiev dejín funfárie, zažiješ poriadnu dávku dobrej nálady, v cene je výlet 

do Aquaparku v Ostrihome, prehliadka baziliky, 1 hod zábavnej angličtiny denne, výlet do 

Energolandu, táborové tričko, zvýšená starostlivosť max. 7 detí na vedúceho 

 Hero 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-19 rokov 

Miesto konania akcie: Rajecká Lesná 

Poplatok: 290 € 

Poznámka: airsoftovo-paintballový tábor s nadupaným survival programom, kde adrenalín a 

akciu zažiješ vo všetkom 

 Hero 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-19 rokov 

Miesto konania akcie: Rajecká Lesná 

Poplatok: 290 € 

Poznámka: airsoftovo-paintballový tábor s nadupaným survival programom, kde adrenalín a 

akciu zažiješ vo všetkom 

 Hero 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-19 rokov 

Miesto konania akcie: Rajecká Lesná 

Poplatok: 290 € 

Poznámka: airsoftovo-paintballový tábor s nadupaným survival programom, kde adrenalín a 

akciu zažiješ vo všetkom 

 Horses 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 370 € 

Poznámka: jazdecký tábor na ranči, v ktorom sa od koní ani nepohneš, budeš jazdiť, trénovať, 

starať sa, učiť sa im porozumieť, aby si sa mohol vychystať na dlhú výpravu do Novej Zeme 
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 Horses 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 370 € 

Poznámka: jazdecký tábor na ranči, v ktorom sa od koní ani nepohneš, budeš jazdiť, trénovať, 

starať sa, učiť sa im porozumieť, aby si sa mohol vychystať na dlhú výpravu do Novej Zeme 

 Horses 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 370 € 

Poznámka: jazdecký tábor na ranči, v ktorom sa od koní ani nepohneš, budeš jazdiť, trénovať, 

starať sa, učiť sa im porozumieť, aby si sa mohol vychystať na dlhú výpravu do Novej Zeme 

 Horses 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 370 € 

Poznámka: jazdecký tábor na ranči, v ktorom sa od koní ani nepohneš, budeš jazdiť, trénovať, 

starať sa, učiť sa im porozumieť, aby si sa mohol vychystať na dlhú výpravu do Novej Zeme 

 Horses 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 370 € 

Poznámka: jazdecký tábor na ranči, v ktorom sa od koní ani nepohneš, budeš jazdiť, trénovať, 

starať sa, učiť sa im porozumieť, aby si sa mohol vychystať na dlhú výpravu do Novej Zeme 

 Horses 

Začiatok akcie: 11.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 370 € 

Poznámka: jazdecký tábor na ranči, v ktorom sa od koní ani nepohneš, budeš jazdiť, trénovať, 

starať sa, učiť sa im porozumieť, aby si sa mohol vychystať na dlhú výpravu do Novej Zeme 

 Horses 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 370 € 

Poznámka: jazdecký tábor na ranči, v ktorom sa od koní ani nepohneš, budeš jazdiť, trénovať, 

starať sa, učiť sa im porozumieť, aby si sa mohol vychystať na dlhú výpravu do Novej Zeme 
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 Native 

Začiatok akcie: 26.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior Piatrová 

Poplatok: 300 € 

Poznámka: najobľúbenejší jazykový tábor so zahraničnými lektormi, kde každoročne desiatky 

mladých ľudí trávi leto v medzinárodnom prostredí, nasávajú všadeprítomnú angličtinu a 

užívajú si leto s rovesníkmi 

 Native 

Začiatok akcie: 10.8.2019  Koniec akcie: 18.8.2019 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior Piatrová 

Poplatok: 300 € 

Poznámka: najobľúbenejší jazykový tábor so zahraničnými lektormi, kde každoročne desiatky 

mladých ľudí trávi leto v medzinárodnom prostredí, nasávajú všadeprítomnú angličtinu a 

užívajú si leto s rovesníkmi 

 Native junior 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior Piatrová 

Poplatok: 255 € 

Poznámka: jazykový tábor so zahraničnými aj slovenskými animátormi pre mladšie deti, kde 

prídu (možno aj po prvý krát) do kontaktu s reálnou angličtinou, ktorá je o každodennej 

komunikácií, hrách a zábave 

 Native junior 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior Piatrová 

Poplatok: 255 € 

Poznámka: jazykový tábor so zahraničnými aj slovenskými animátormi pre mladšie deti, kde 

prídu (možno aj po prvý krát) do kontaktu s reálnou angličtinou, ktorá je o každodennej 

komunikácií, hrách a zábave 

 Next 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 15-19 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová 

Poplatok: 250 €  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: akčný zážitkový pobyt, pre tých, ktorí sú už starí na rozprávky, ale ešte príliš 

zasnení na strohosť dospelosti, sú stalé hladní po nových zážitkoch a skúsenostiach, no tie 

klasické tábory už prestávajú byť pre nich výnimočné, pripoj sa k partii mladých ľudí, ktorí sa 

rozhodli užiť si leto po svojom, tento tábor ťa naučí ako mať veľké sny, no realistické ciele, v 

cene aj výlet na kúpalisko, táborové tričko, splav, nočný výsadok 
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 Pura Natura 

Začiatok akcie: 27.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák Ružomberok 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne mladších Wačumbáčikov do života na farme, 

budeme sa starať o zvieratká, rozlišovať rastlinky, zbierať bylinky a spoznávať tajomstvá 

prírody, v panenskej prírode na hraniciach Veľkej Fatry sa ponoríme do čara života na farme, 

budeme zbierať ovocie zo sadu, lesné plody, sadiť rastlinky vo vlastnej zahrádke a piecť 

domáce koláče, v cene je ubytovanie, strava, areál plný zvierat, vlastný ovocný sad, rybník, 

prístup k zvieratkám, bazén, animačný eko program a workshopy, táborové tričko, 

animoterapia, pečenie prírodného čajíku, pečenie perníkov, vozenie na koníkoch, výlet do 

Obrova v Čutkovskej doline 

 Robotic 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: programovací tábor s robotickými stavebnicami Lego Mindstorm, v ktorom budeš 

stavať a programovať robotických Al bádateľov, ktorých vypustíš do vesmíru, aby vybudovali 

novú planétu 

 Robotic 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: programovací tábor s robotickými stavebnicami Lego Mindstorm, v ktorom budeš 

stavať a programovať robotických Al bádateľov, ktorých vypustíš do vesmíru, aby vybudovali 

novú planétu 

 Robotic 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: programovací tábor s robotickými stavebnicami Lego Mindstorm, v ktorom budeš 

stavať a programovať robotických Al bádateľov, ktorých vypustíš do vesmíru, aby vybudovali 

novú planétu 

 Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 12.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 11-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Autis 

Poplatok: 280 € 

Poznámka: akčný športový tábor v Tatrách s putovaním pravých horských šerpov, v ktorom sa 

odstrihneš od online sveta a zistíš, že tie najlepšie zážitky sa stiahnúť nedajú, tie si musíš 

odmakať 
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 Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 27.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 11-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Autis 

Poplatok: 280 € 

Poznámka: akčný športový tábor v Tatrách s putovaním pravých horských šerpov, v ktorom sa 

odstrihneš od online sveta a zistíš, že tie najlepšie zážitky sa stiahnúť nedajú, tie si musíš 

odmakať 

 Tatry Relax 

Začiatok akcie: 20.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Autis 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: športovo-poznávací tábor vo Vysokých Tatrách, v ktorom prejdeme tajuplné 

turistické cestičky grófa Draculu, vyšplháme sa na jeho Tatraslovanský hrad na štíte a 

geokešky nám pomôžu nájsť ukrytý poklad 

 Tatry Relax 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 11.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Autis 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: športovo-poznávací tábor vo Vysokých Tatrách, v ktorom prejdeme tajuplné 

turistické cestičky grófa Draculu, vyšplháme sa na jeho Tatraslovanský hrad na štíte a 

geokešky nám pomôžu nájsť ukrytý poklad 

 Teatro 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 4.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 250 € 

Poznámka: divadelný tábor, kde sa len nehráš, ale naozaj Hráš, vstúpiš naraz do tisícky 

svetov, kde sa môžeš stať čímkoľvek, po čom túžiš 

 Tennis 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-19 rokov 

Miesto konania akcie: šport motel Raketa 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: tenisový tábor pre začiatočníkov aj skúsených mladých hráčov, ktorí túžia stráviť 

leto na kurtoch, kvalitne si zahrať, odtrénovať svoju dennú dávkua ovládnúť záverečný turnaj 

a pri tom zažiť nekonečnú zábavu 

 Wačumbáčik 

Začiatok akcie:  Koniec akcie: 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany Pohronský Inovec 

Poplatok: 205 € 

Poznámka: prvý krôčik k letným táborom pre najmladších dobrodruhov, ktorí ešte potrebujú 

viac pozornosti a starostlivosti 
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 Youtuber 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 21.7.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior Piatrová 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný 

youtube channel zážitkami z každého dňa 

 Youtuber 

Začiatok akcie: 3.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior Piatrová 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný 

youtube channel zážitkami z každého dňa 

 Youtuber 

Začiatok akcie: 18.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior Piatrová 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný 

youtube channel zážitkami z každého dňa 

 

  Okres Námestovo 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Námestovo 02901, A. Bernoláka 378/7 
 Telefón: 043/5581066 

 Email: andrea.kronerova@cpppapno.sk 

 Vedúci: Andrea Kronerová, Mgr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod. 

 

  Okres Ružomberok 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času Elán 

 Adresa: Ružomberok 03401, Dončova 1 
 Telefón: 0914335960 

 Email: cvcrbk.director@gmail.com 

 Vedúci: Pavol Svrček, Mgr. 
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 Letný denný tábor 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice 

Poplatok: 60 €    

Vedúci: Viera Tokáriková, Mgr., telefón: 0914335964 

Termín nahlásenia do: 14.6.2019  

Počet účastníkov: 40 

Poznámka: v cene je poistenie, doprava autobusom, vlak, vstupné, MTZ, denne od 8.00 do 

16.00 hod 

 Pohoďáčik - letný denný tábor detí 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Michaela Tesarovičová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 14.6.2019  

Počet účastníkov: 40 

Poznámka: v cene je poistenie, doprava autobusom, vlak, 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: 0901709274 

 Email: cvc.tteplice@centrum.sk 

 Vedúci: Radka Rešetárová 

 Hrad Devín a návšteva čokoládovne v rakúskom Kittsee 

Začiatok akcie: 10.7.2019  Koniec akcie: 10.7.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: hrad Devín, Kittsee 

Poplatok: 31,50 € 

Poznámka: plavba loďou po Dunaji až k hradu Devín spojená s prehliadkou a ochutnávkou v 

rakúskej čokoládovni Kittsee, so sebou: cestovný pas, športové oblečenie a obuv, desiata, 

suchý obed, pitný režim, pršiplášť, šiltovka, vreckové podľa uváženia rodičov, 1 € poplatok 

CVČ, vstupné 1,50 €, cestovné 29 € pri počte 52 detí, predpokladaný návrat pred budovu ZŠ s 

MŠ Školská v Turčianskych Tepliciach je plánovaný na 20.30 hod. 

 Kinderland 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 8.7.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: Námestovo 

Poplatok: 17 € 

Poznámka: najväčšia detská izba s množstvom atrakcií, so sebou: náhradné športové 

oblečenie a protišmykové ponožky, desiata, suchý obed, pitný režim, pršiplášť, vreckové podľa 

uváženia rodičov, 1 € poplatok CVČ, vstupné 10 €, cestovné 6 € pri počte 45 detí 
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 Pobyt na kúpalisku 

Začiatok akcie: 3.7.2019  Koniec akcie: 3.7.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 2 € 

Poznámka: športové vodné a loptové hry, so sebou: vhodné športové oblečenie a obuv, plavky, 

desiata, suchý obed, pitný režim, osuška, krém s ochranným faktorom, vreckové podľa 

uváženia rodičov 

 Pobyt na kúpalisku 

Začiatok akcie: 9.7.2019  Koniec akcie: 9.7.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 2 € 

Poznámka: športové a vodné hry, so sebou, vhodné oblečenie a obuv, plavky, desiata, suchý 

obed, pitný režim, osuška, krém s ochranným faktorom, šiltovka, vreckové podľa uváženia 

rodičov, poplatok CVČ 1 €, vstupné 1 € 

 Pobyt na kúpalisku 

Začiatok akcie: 11.7.2019  Koniec akcie: 11.7.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poznámka: športové a vodné hry, so sebou, vhodné oblečenie a obuv, plavky, desiata, suchý 

obed, pitný režim, osuška, krém s ochranným faktorom, šiltovka, vreckové podľa uváženia 

rodičov, poplatok CVČ 1 €, vstupné 1 € 

 Pobyt na kúpalisku 

Začiatok akcie: 26.8.2019  Koniec akcie: 26.8.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 2 € 

Poznámka: športové a vodné hry, so sebou, vhodné oblečenie a obuv, plavky, desiata, suchý 

obed, pitný režim, osuška, krém s ochranným faktorom, šiltovka, vreckové podľa uváženia 

rodičov, poplatok CVČ 1 €, vstupné 1 € 

 Pobyt na kúpalisku 

Začiatok akcie: 30.8.2019  Koniec akcie: 30.8.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 2 € 

Poznámka: športové a vodné hry, so sebou, vhodné oblečenie a obuv, plavky, desiata, suchý 

obed, pitný režim, osuška, krém s ochranným faktorom, šiltovka, vreckové podľa uváženia 

rodičov, poplatok CVČ 1 €, vstupné 1 € 
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 Ranč pri Brodne 

Začiatok akcie: 27.8.2019  Koniec akcie: 27.8.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: Žilina 

Poplatok: 13,50 € 

Poznámka: areál s množstvom zvierat a detských atrakcií, so sebou: športové oblečenie a 

obuv, desiata, suchý obed, pitný režim, pršiplášť, šiltovka, vreckové podľa uváženia rodičov, 

poplatok CVČ 1 €, vstupné 3 €, cestovné 9,50 € pri počte 18 detí 

 Športové aktivity a pobyt na kúpalisku 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 1.7.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 2 € 

Poznámka: športové súťaže, vodné a loptové hry na kúpalisku Vieska, so sebou: vhodné 

športové oblečenie a obuv, plavky, desiata, suchý obed, pitný režim, osuška, krém s 

ochranným faktorom, šiltovka, vreckové podľa uváženia rodičov, poplatok CVČ 1 €, vstupné 1 

€ 

 Topoľčianky a arborétum Tesárske Mlyňany 

Začiatok akcie: 2.7.2019  Koniec akcie: 2.7.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: Topoľčianky 

Poplatok: 14 € 

Poznámka: prehliadka Národného žrebčína a zámku v Topoľčiankach spojená s jazdou na 

koči, po ktorej nasleduje návšteva arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, so sebou: športové 

oblečenie a obuv, desiata, suchý obed, pitný režim, pršiplášť, šiltovka, vreckové podľa 

uváženia rodičov, poplatok CVČ 1 €, vstupné 3 € + 1,50 €, cestovné 6,50 € (pri počte 45 detí), 

predpokladaný príchod pri tomto programe je plánovaný o 17.30 hod pred budovu ZŠ s MŠ v 

Turčianskych Teplicicach 

 Trenčiansky hrad 

Začiatok akcie: 12.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: Trenčín 

Poplatok: 4 € 

Poznámka: exkurzia vlakom za poznaním Trenčianskeho hradu, so sebou: športové oblečenie 

a obuv, desiata, suchý obed, pitný režim, pršiplášť, šiltovka, vreckové podľa uváženia rodičov, 

1 € poplatok CVČ, vstupné 3 €, predpokladaný príchod je plánovaný na 17.30 hod. 

 Tropikárium a ZOO v Budapešti 

Začiatok akcie: 4.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: Budapešť 

Poplatok: 35,50 € 

Poznámka: návšteva najväčšieho stredoeurópskeho akvária a ZOO v Budapešti, so sebou: 

cestovný pas, športové oblečenie a obuv, desiata, suchý obed, pitný režim, pršiplášť, šiltovka, 

vreckové podľa uváženia rodičov, poplatok CVČ je 1 €, vstupné 5,50 € + 5 €, cestovné 24 € 

pri počte 52 detí, predpokladaný príchod je plánovaný o 20.30 hod. pred budovu ZŠ s MŠ 

Školská v Turčianskych Tepliciach 
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 ZOO Kontakt 

Začiatok akcie: 28.8.2019  Koniec akcie: 28.8.2019 

Trvanie: 1 deň 

Miesto konania akcie: 

Poplatok: 23 € 

Poznámka: kontaktná zoologická záhrada, kde sa deti môžu stretnúť so zvieratkami v 

bezprostrednej blízkosti, so sebou: športové oblečenie a obuv, desiata, suchý obed, pitný 

režim, pršiplášť, šiltovka, vreckové podľa uváženia rodičov, 1 € poplatok CVČ, vstupné 7 €, 

cestovné 15 € pri počte 18 detí 

 

  Okres Tvrdošín 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Trstená 02801, Námestie M.R.Štefánika 438/27 
 Telefón: 043/4392129 

 Email: cvc@cvctrstena.sk 

 Vedúci: Zdenka Abrahamová, Ing. 

 Pobytový tábor 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Vavrišovo 

Poplatok: 90 € 

Vedúci: Zdenka Abrahamová, Ing., telefón: 0907137856 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019 Počet účastníkov: 34 

 Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6 -15 rokov 

Miesto konania akcie: Trstená a okolie 

Poplatok: 30 € 

Vedúci: Stanislav Pňaček, Mgr., telefón: 0915421189 

Termín nahlásenia do: 28.6.2019 Počet účastníkov: 30 

 Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trstená a okolie 

Poplatok: 30 € 

Vedúci: Silvia Kompanová, telefón: 0903593226 

Termín nahlásenia do: 28.6.2019 Počet účastníkov: 35 

 Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Poplatok: 35 € 

Vedúci: Anna Neubauerová, telefón: 0907821189 

Termín nahlásenia do: 28.6.2019 Počet účastníkov: 35 
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 Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Orava Poplatok: 30 € 

Vedúci: Zdenka Abrahamová, Ing. 

Termín nahlásenia do: 28.6.2019 Počet účastníkov: 35 

 Prímestský tábor Na kolesách s KIOU 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 18.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trstená 

Poplatok: 13 € 

Vedúci: Silvia Kompanová, telefón: 0903593226 

Termín nahlásenia do: 28.6.2019 Počet účastníkov: 35 

 

  Okres Žilina 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Teplička nad Váhom 01301, Školská 1007/16 
 Telefón: 041/0902062038 

 Email: cvcteplicka@azet.sk  Web:www.cvcteplickanadvahom.eu 

 Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. 

 Denný tábor Tuláčik 

Začiatok akcie: 29.07.2019 Koniec akcie: 02.08.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: okolie Žiliny 

Poplatok: 60€, zľava: 25€ 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplicka@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 28.06.2019  

Počet účastníkov: 30detí 

 Letné tancovanie na ľudovú nôtu 

Začiatok akcie: 13.08.2019 Koniec akcie: 17.08.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZÚ Straníček - ľudové hry a tance 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom, CVČ 

Poplatok: 5€ 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplicka@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 28.06.2019  

Počet účastníkov: 15 
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 Leto s florbalom 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 30.8.2019 

Trvanie: piatky o 17:00  Cieľová skupina: deti a mládež 8 - 17 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom 

Vedúci: Daniel Šimar cvcteplicka@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 28.6.2019  

Počet účastníkov: 25 

 Leto s futbalom 

Začiatok akcie: 15.7.209  Koniec akcie: 29.8.2019 

Trvanie: 28 dní  Cieľová skupina: 7 -19 rokov 

Miesto konania akcie: futbalové ihrisko 

Vedúci: Matúš Hrošovský cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 0902062038, 0902062038 

Termín nahlásenia do: 28.06.2019  

Počet účastníkov: 20 

 Mladý akvarista 

Začiatok akcie: 02.07.2019 Koniec akcie: 27.07.2019 

Trvanie: Každý utorok  Cieľová skupina: deti a mládež 7 - 19 rokov 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom, CVČ 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplicka@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 28.06.2019  

Počet účastníkov: 15 

Poznámka: od 15:00 - 16:00 

 Pobytový tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 08.7.2019  Koniec akcie: 13.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 7 - 12 rokov 

Miesto konania akcie: Vyhne 

Poplatok: 160€, zľava: 40€ 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplicka@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 28.6.2019  

Počet účastníkov: 36detí 

 Stanový tábor futbalistov 

Začiatok akcie: 16.7.2019  Koniec akcie: 18.7.2019 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: 7 - 12 rokov 

Miesto konania akcie: futbalové ihrisko 

Poplatok: 10€ 

Vedúci: Ivo Kozák, Ing. cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 28.06.2019  

Počet účastníkov: 20 detí 
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 Stolný tenis 

Začiatok akcie: 01.07. 2019 Koniec akcie: 30.8.2019 

Trvanie: utorky, štvrtky od 19:00 - 20:30   

Cieľová skupina: deti a mládež 8 – 30 rokov 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom, CVČ 

Vedúci: Miroslav Šeliga cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 28.6.2019  

Počet účastníkov: 20 

 Tancovanie so Simonou 

Začiatok akcie: 05.08.2019 Koniec akcie: 09.08.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: tanečná skupina Trasolienky 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom, CVČ 

Poplatok: 5€ 

Vedúci: Simona Labajová, Mgr. cvcteplicka@azet.sk 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 28.6.2019  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: od 9:00 - 12:00 

 

   Banskobystrický kraj 
   Celkový počet:  11 

 

  Okres Banská Bystrica 

  Celkový počet:  2 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Banská Bystrica 97401, Mládežnícka 34 
 Telefón: 048/4134751-2 

 Email: podatelna@cpppapbb.sk  Web:www.cpppap.svsbb.sk 

 Vedúci: Ľubomír Tichý, PhDr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica 

Poznámka: základná prevádzková doba 8.30 - 14.00 hod., iné časy konzultácií sú možné po 

telefonickom dohovore 

 

 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. 
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 Expedícia Junior 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Zlata Trubanová, Mgr. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denný tábor - prechádzky a spoznávanie prírody, turistika na Donovaloch, 

kúpanie v Turčianskych Tepliciach, hry, súťaže 

 Kade-tade 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Gabriela Selecká, Mgr. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denný tábor - prechádzky a spoznávanie prírody, výlet na Muránsku planinu, 

náučný chodník Špania dolina, hry, súťaže 

 Motýlik 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Ľuba Danková, PhDr. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denný tábor - prechádzky a spoznávanie prírody, kúpanie v Turčianskych 

Tepliciach a Kováčovej, jazda na koníkoch, hry, súťaže 

 Týždeň v pohybe 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 50 € 

Vedúci: Ondrej Strnád, Ing. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denný tábor - prechádzky a spoznávanie prírody, stretnutie so strážcom prírody, 

návšteva hasičskej stanice (hrad, jaskyňa), hry, súťaže 

 Zážitkovo 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Gabriela Selecká, Mgr. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denný tábor - prechádzky a spoznávanie prírody, výlet do skanzenu v Banskej 

Štiavnici, hry, súťaže 
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Okres Banská Štiavnica 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Banská Štiavnica 96901, L.Svobodu 40 
 Telefón: 045/6911626 

 Email: cvcbanskastiavnica@centrum.sk 

 Web:www.cvcbanskastiavnica.edupage.sk 

 Vedúci: Janka Malichová, Mgr. 

 Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 5.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-9 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 20.5.2019  

Počet účastníkov: 35 

 Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 9-11 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 20.5.2019  

Počet účastníkov: 35 

 Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 11-14 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 20.5.2019  

Počet účastníkov: 35 

 Pobyt pri mori rodičia s deťmi 

Začiatok akcie: 30.7.2019  Koniec akcie: 8.8.2019 

Trvanie: 10 dní  Miesto konania akcie: Tučepi 

Poplatok: 220 €  Termín nahlásenia do: 10.5.2019  

Počet účastníkov: 40 

 

  Okres Brezno 

  Celkový počet:  1 

 

 Vidiecka rozvojová aktivita 

 Adresa: Čierny Balog 97652, Hlavná 51 
 Telefón: 048/6190944 

 Email: vydra@vydra.sk 
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 Detský tábor Strom života 

Začiatok akcie: 21.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vydrovská dolina 

Poplatok: 129 €, zľava: 14 € Vedúci: Milan Vaníček 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 24 

Poznámka: veľkolepý strom života, ktorého korene držia pokope celú našu planétu, začína 

chradnúť, pomaly, ale isto umiera a potrebuje pomoc, možno práve tvoju, tak neváhaj a pridaj 

sa k našej záchrannej misii, zľava z ceny pri zaplatení do 31.5.2019 

 Detský tábor Tajomstvá starej vydry 

Začiatok akcie: 28.7.2019  Koniec akcie: 3.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Vydrovská dolina 

Poplatok: 129 €, zľava: 14 € Vedúci: Bohumila Horáková 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 26 

Poznámka: príroda - iné slovo v sebe neskrýva toľko krásy aj nebezpečenstva, poznáš 

prostredie okolo seba?, túžiš ho spoznať a porozumieť mu? poznaj svet tak, ako ho videli 

Indiáni v Amerike alebo barbarské kmene východu v dobách bez moderných technológií, zľava 

možná pri platbe do 31.5.2019 

 Detský tábor Volanie zabudnutých 

Začiatok akcie: 14.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Vydrovská dolina 

Poplatok: 129 €, zľava: 14 € Vedúci: Adam Perinay 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 24 

Poznámka: staré mýty ožívajú, hrdinovia povstávajú, dávne boje pokračujú, príď a bojuj s 

nami v prospech dobra, pridaj sa k nám a pomôž vyhrať dávny boj, odporúčame si nebrať 

vlastné jedlo a elektroniku, do 31.5.2019 zľava z ceny 14 € 

 Mládežnícky tábor spojený s trojdňovým putovaním a dobrovoľníckou prácou Veľký 

Limpopo 

Začiatok akcie: 15.8.2019  Koniec akcie: 25.8.2019 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: od 15 rokov 

Miesto konania akcie: Vydrovská dolina 

Poplatok: 59 €   Vedúci: Paulína Balejová 

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: husou kožou steká pot, oči sliepňajú, tlčie ti až v krku - slobodné a silné, odvážne a 

horúce, nebezpečné a pokojné, preži ho! Srdce Divočiny 
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Okres Detva 

  Celkový počet:  1 

 

 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. 

 Denný tábor Tuláčik 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 5.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Detva Poplatok: 80 € 

Vedúci: Jozef Pavlov, PhDr., telefón: 0918203905 

Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 45 

 Denný tábor Tuláčik 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Detva Poplatok: 80 € 

Termín nahlásenia do: 20.6.2019  

Počet účastníkov: 45 

 

  Okres Krupina 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času Domček 

 Adresa: Krupina 96301, M.R.Štefánika 33 
 Telefón: 045/5519360 

 Email: domcekcvc@gmail.com  Web:www.domcekcvc.sk 

 Vedúci: Katarína Lešková, Mgr. 

 Areál zariadenia, preliezky 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poznámka: otvorené každý deň od 7.30 hod., do 20.00 hod. 

 Mravenisko 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: Krupina a okolie 

Vedúci: Katarína Lešková, Mgr. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denný letný tábor, obedy, pitný režim 
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 Potvorilka 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: Krupina a okolie 

Vedúci: Janka Hašková 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: denný týždenný tábor, obedy, pitný režim 

 Spoznajkove cesty 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: SR  Vedúci: Veronika Zeljenková, Mgr. 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: turistický denný týždenný tábor, obedy, pitný režim 

 

  Okres Rimavská Sobota 

  Celkový počet:  3 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Rimavská Sobota 97901, Hviezdoslavova 441/10 
 Telefón: 047/5623543 

 Email: sekretariat@ppprs.sk  Web:www.ppprs.sk 

 Vedúci: Mária Hudcová, Mgr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 7.30 - 15.30 hod. 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Hnúšťa 98101, Francisciho 74 
 Telefón: 0905280564 

 Email: cvc.hnusta@gmail.com  Web:mesto.hnusta.sk 

 Vedúci: Jana Paučová, Ing. 

 Letný tábor s dennou dochádzkou 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti vo veku 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Hnúšťa 

Vedúci: Jana Paučová, Ing. cvc.hnusta@gmail.com 

Telefón: 0905280564 

Termín nahlásenia do: máj 2019  

Počet účastníkov: 30 
 

 

 

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


105 
 

Centrum voľného času Relax 

 Adresa: Rimavská Sobota 97901, SNP 9 
 Telefón: 047/5624691 

 Email: cvcrelaxrs@gmail.com  Web:www.relaxrs.webnode.sk 

 Vedúci: Ivana Pivarníková, PaedDr. 

 Letný pobyt Lesnica - chata Pieniny 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Lesnica 

Poplatok: 170 € 

Vedúci: Pavol Novotný, Mgr., telefón: 0902630910 

 Mestský tábor s dennou dochádzkou I. turnus 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 65 € 

Vedúci: Dana Spišáková, PaedDr., telefón: 0910190194 

 Mestský tábor s dennou dochádzkou II. turnus 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Jaroslava Lajgútová, Bc., telefón: 0948410450 

 Mestský tábor s dennou dochádzkou III. turnus 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Milan Mihók, Mgr., telefón: 0903166648 

 Mestský tábor s dennou dochádzkou IV. turnus 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 70 € 

Vedúci: Ivana Pivarníková, PaedDr., telefón: 0911174151 

 

  Okres Zvolen 

  Celkový počet:  1 

 

 Súkromné centrum voľného času Quo vadis 

 Adresa: Zvolen 96001, Ivana Krasku 7 
 Telefón: +421 940 951 691 

 Email: miroslava.lendakova61@gmail.com  Web:www.skolyquovadis.com 

 Vedúci: Miroslava Lenďáková, Mgr 
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 Cestománia 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti od 8 rokov 

Miesto konania akcie: Zvolen 

Poplatok: 80 €, zľava: karta Fantasyland (pre účastníkov 3 nami organizovaných 

táborov) 

Vedúci: Miroslava Lenďáková, Mgr miroslava.lendakova61@gmail.com 

Telefón: +421 940 951 691 

Termín nahlásenia do: 30.6. 2019 

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: cestovateľská výprava pre všetkých dobrodruhov po Slovensku 

 Športovačka to je hračka 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti od 6 rokov 

Miesto konania akcie: Zvolen 

Poplatok: 63 €, zľava: karta Fantasyland (pre účastníkov 3 nami organizovaných 

táborov) 

Vedúci: Miroslava Lenďáková, Mgr miroslava.lendakova61@gmail.com 

Telefón: +421 940 951 691 

Termín nahlásenia do: 30.6.2019  

Počet účastníkov: 50 

Poznámka: zaujímavé športovo-zábavné aktivity s odbornými garantmi (Pilates, Bilatlon,In-

line, Ľadové korčule, Plávanie) 

 

  Okres Žiar nad Hronom 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Žiar nad Hronom 96501, Nám. Matice slovenskej 8 
 Telefón: 045/6732280 

 Email: pppzh@stonline.sk 

 Vedúci: Ľubica Salayová, Mgr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 8.00 - 13.00 hod. 
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Prešovský kraj 
   Celkový počet:  6 

 

  Okres Bardejov 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Bardejov 08501, Štefánikova 8 
 Telefón: 054/4724928 

 Email: centrum@cpppap-bardejov.sk  Web:www.cpppap-bardejov.sk 

 Vedúci: Katarína Harňáková, Mgr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 9.00 - 14.00 hod. 

 

  Okres Humenné 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Humenné 06601, Mierová 4 
 Telefón: 057/7750627 

 Email: cpppp.he@mail.t-com.sk  Web:www.cpppap-humenne.sk 

 Vedúci: Agáta Sakalová, PhDr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

 

 

  Okres Poprad 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Poprad 05801, Ulica mládeže 2688/13 
 Telefón: 052/7722012 

 Email: cvcpoprad@gmail.com 

 Vedúci: Peter Husár, Mgr. 

 Mestský tábor Cesta za dobrodružstvom 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Poprad 

Poplatok: 85 € 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 
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 Mestský tábor Malá škola footgolfu 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Veľká Lomnica 

Poplatok: 60 €   Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Mestský tábor Prázdninové všeličo 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Poprad a okolie 

Poplatok: 50 € 

Vedúci: Valéria Vasilková, Ing., telefón: 0910890452 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Mestský tábor Prázdniny s golfom 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Veľká Lomnica 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Andrea Dzurilová 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Mestský tábor Relaxáčik 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Poprad 

Poplatok: 60 €   Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Mestský tábor Svet fantázie I. 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Poprad 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Lenka Kacviňárová, Mgr., telefón: 0908341978 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Mestský tábor Svet fantázie II. 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Poprad 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Lenka Kacviňárová, Mgr., telefón: 0908341978 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 
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 Mestský tábor Tri dni s florbalom 

Začiatok akcie: 7.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Poprad 

Poplatok: 45 €   Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Mestský tábor Túlavé topánky 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Poprad a okolie 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Jozef Šalma, Ing., telefón: 0910890450 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Mestský tábor Vodný svet 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Poprad 

Poplatok: 70 €   Termín nahlásenia do: 31.5.2019 

 Pobytový tábor Dobrodružstvá pod hradom 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Stará Ľubovňa 

Poplatok: 110 € 

Vedúci: Peter Husár, Mgr., telefón: 0911978018 

Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Pobytový tábor Letný kemp karate 

Začiatok akcie: 4.8.2019  Koniec akcie: 10.8.2019 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Telgárt 

Poplatok: 190 €  Termín nahlásenia do: 31.5.2019  

Počet účastníkov: 75 

 

  Okres Prešov 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Prešov 08001, Levočská 7 
 Telefón: 051/7715526 

 Email: kpppo@mail.t-com.sk 

 Vedúci: Viera Hybenová, PhDr. 
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 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: Prešov 

Poznámka: denne 8.00 do 14.30 hod. 

 

  Okres Svidník 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Svidník 08901, Sov. Hrdinov 354/38 
 Telefón: 0915855529 

 Email: cvcsvidnik@gmail.com  Web:www.cvcsvidnik.sk 

 Vedúci: Jozef Dirga, Mgr. 

 Športový tábor 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Svidník 

Poplatok: 49 €   Vedúci: Jozef Dirga 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019 

Počet účastníkov: 40 

 Tábor Farma 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Svidník 

Poplatok: 54 € 

Vedúci: Tatiana Boríková, Mgr., telefón: 0911911221 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 50 

 Tábor Pohoda 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Svidník 

Poplatok: 34 € 

Vedúci: Tatiana Boríková, Mgr., telefón: 0911911221 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Tábor vo Vysokých Tatrách 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Lomnica 

Poplatok: 169 €  Vedúci: Jozef Dirga, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2019 

Počet účastníkov: 40 
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Okres Vranov nad Topľou 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Vranov nad Topľou 09301, M.R.Štefánika 870 
 Telefón: 057/4464705 

 Email: vagokarin@gmail.com  Web:www.cvcvranov.edupage.sk 

 Vedúci: Anna Marcinčinová, Ing. 

 Letný tábor Domaša 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 18.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 9-18 rokov 

Miesto konania akcie: Domaša 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Karin Vágó, Ing. 

Termín nahlásenia do: 14.6.2019 

Počet účastníkov: 22 

 Letný tábor Domaša 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 25.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 9-18 rokov 

Miesto konania akcie: Domaša 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Milan Gešperik, Bc. 

Termín nahlásenia do: 14.6.2019 

Počet účastníkov: 22 

 Letný tábor Domaša 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 1.8.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 9-18 rokov 

Miesto konania akcie: Domaša 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Juraj Homza, Ing. 

Termín nahlásenia do: 14.6.2019 

Počet účastníkov: 22 

 Prímestský tábor Bez nudy 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Boris Marcinov, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 14.6.2019 

Počet účastníkov: 18 

 Prímestský tábor Delfínik 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Karin Vágó, Ing. vagokarin@gmail.com 

Termín nahlásenia do: 14.6.2019  

Počet účastníkov: 18 
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 Prímestský tábor Letom svetom 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Juraj Homza, Ing. Termín nahlásenia do: 14.6.2019  

Počet účastníkov: 18 

 Prímestský tábor Neposedník 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Milan Gešperik, Bc. Termín nahlásenia do: 14.6.2019 

Počet účastníkov: 18 

 Prímestský tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 60 € 

Vedúci: Bibiána Jurčáková, Mgr. jurcakova.b@gmail.com 

Termín nahlásenia do: 14.6.2019 

Počet účastníkov: 18 

 

   Košický kraj 
   Celkový počet:  10 

 

  Okres Košice I 

  Celkový počet:  5 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Košice 04011, Zuzkin park 10 
 Telefón: 055/7871611 Fax: 055/7871640 

 Email: zuzkinpark@mail.t-com.sk  Web:www.cppapke.sk 

 Vedúci: Emília Nuberová, PhDr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: Košice 

Poznámka: pondelok - piatok 8.00 - 14.00 hod. 

 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Košice 04001, Karpatská 8 
 Telefón: 055/6226615 

 Email: skola@pppke.svcmi.sk  Web:www.kpppke.sk 

 Vedúci: Mária Horváthová, PhDr., PhD. 
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 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: Košice 

Poznámka: pondelok, utorok, štvrtok 7.30 - 15.30 hod, streda 7.30 - 17.00 hod., piatok 7.30 - 

14.00 hod. 

 

 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice 

 Adresa: Košice 04011, Tri hôrky 17 
 Email: domka@domka.sk  Web:www.3horky.sk 

 Vedúci: Bohuš Levko, Bc. 

 Bodka za prázdninami 

Začiatok akcie: 28.8.2019  Koniec akcie: 30.8.2019 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: chlapci od 7. roč. ZŠ 

Miesto konania akcie: Poprad, Tatry, Levoča 

Vedúci: Bohuš Levko, Bc. 

Poznámka: termín prihlásenia do zaplnenia kapacity 

 Dievčenský tábor 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: dievčatá od 3. roč. ZŠ 

Miesto konania akcie: Vihorlat rezort 

Vedúci: Ľubica Mervová, Mgr. 

Poznámka: termín prihlásenia do zaplnenia kapacity zariadenia 

 Chlapčenský tábor 

Začiatok akcie: 7.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: chlapci od 4. roč. ZŠ 

Miesto konania akcie: Kopytovská dolina 

Vedúci: Bohuš Levko, Bc. 

Poznámka: termín prihlásenia do zaplnenia kapacity 

 Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 3. - 7. roč. ZŠ 

Miesto konania akcie: Košice, Tri hôrky 

Vedúci: Bohuš Levko, Bc. 

Poznámka: termín prihlásenia do zaplnenia kapacity 

 Púť mladých do Levoče 

Začiatok akcie: 28.6.2019  Koniec akcie: 1.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: nad 15 rokov 

Miesto konania akcie: Levoča 

Vedúci: Ladislav Miko, Mgr. 

Poznámka: termín prihlásenia do zaplnenia kapacity 
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 Rodinný tábor 

Začiatok akcie: 23.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: rodiny s deťmi 

Miesto konania akcie: Poľsko, Groň 

Vedúci: Stanislav Haburčák, Mgr. 

Poznámka: termín prihlásenia do zaplnenia kapacity 

 Tínedžerský tábor 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: nad 15 rokov 

Miesto konania akcie: 

Vedúci: Bohuš Levko, Bc. 

Poznámka: termín prihlásenia do zaplnenia kapacity 

 

 Priateľ 

 Adresa: Košice 04001, Jesenského 26 
 Telefón: 0944131463 

 Email: priatel@priatel.sk  Web:www.priatel.sk 

 Vedúci: Patrik Petrík 

 Christilandfest 

Začiatok akcie: 26.7.2019  Koniec akcie: 28.7.2019 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: 0-12 rokov 

Miesto konania akcie: Vyšný Klátov 

Vedúci: Radka Marcinčáková 

Termín nahlásenia do: 20.7.2019  

Počet účastníkov: 2000 

Poznámka: prihlášky vyplnte na www.koinonia.sk v sekcii AKTIVITY, cena je stanovená podľa 

počtu dospelých a detí, vrátane zliav 

 Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 3.7.2019  Koniec akcie: 7.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Vyšný Klátov 

Poplatok: 70 € 

Vedúci: Radka Marcinčáková, telefón: 0904738091 

Termín nahlásenia do: 7.6.2019  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: prihlášky vyplnte na www.koinonia.sk v sekcii AKTIVITY 

 Tábor Realife 

Začiatok akcie: 9.7.2019  Koniec akcie: 14.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 12-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vyšný Klátov 

Poplatok: 79 €   Vedúci: Eva Kovalčíková 

Termín nahlásenia do: 9.6.2019 

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: prihlášky vyplnte na www.koinonia.sk v sekcii AKTIVITY 
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 Tábor ZOOM 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 17.8.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 15-25 rokov 

Miesto konania akcie: Vyšný Klátov 

Poplatok: 79 €   Vedúci: Anton Hvizdoš 

Termín nahlásenia do: 17.7.2019 

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: prihlášky vyplnte na www.koinonia.sk v sekcii AKTIVITY 

 

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Košice 04001, Medická 2 
 Telefón: 055/6435577 

 Email: prevcentrum@prevcentrum.sk  Web:www.prevcentrum.sk 

 Vedúci: Angelika Prevozňáková, PhDr. 

 Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 31.8.2019 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 8.00 - 16.00 hod. 

 

  Okres Košice II 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času Spektrum 

 Adresa: Košice II 04001, Polianska 1 
 Telefón: 055/6334179 

 Email: zspolianska@gmail.com  Web:www.zspolke.edu.sk 

 Vedúci: Miriam Gogová, Bc. 

 Prímestský letný tábor 4-dňový 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: ZŠ Polianska 

Poplatok: 52 € 

Vedúci: Miriam Gogová, Bc., telefón: 0903897516 

Termín nahlásenia do: 7.6.2019  

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: v cene je zahrnutá strava 3x denne, cestovné, vstupy, odmeny pre deti 

 

  Okres Košice III 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Košice 04011, Orgovánová 5 
 Telefón: 055/6411411 

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

 Vedúci: Denisa Drimáková, Mgr. 
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 Letný pobyt Kameňáčik I 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 20.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Zemplínska Šírava 

Poplatok: 150 €  Termín nahlásenia do: 8.7.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Letný pobyt Kameňáčik II 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 27.7.2019 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Zemplínska Šírava 

Poplatok: 150 €  Termín nahlásenia do: 15.7.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Letný tábor Astronomické výpravy 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 55 €   Termín nahlásenia do: 12.8.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Letný tábor Bláznivé dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 70 €   Termín nahlásenia do: 8.7.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Letný tábor Krížom krážom 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 50 €   Termín nahlásenia do: 30.7.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Letný tábor Krok za krokom 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 65 €   Termín nahlásenia do: 25.6.2019  

Počet účastníkov: 22 

 Letný tábor Letný koktejl 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 55 €   Termín nahlásenia do: 22.7.2019  

Počet účastníkov: 42 
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 Letný tábor Letom svetom 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 65 €   Termín nahlásenia do: 15.7.2019  

Počet účastníkov: 45 

 Letný tábor Piráti 

Začiatok akcie: 26.8.2019  Koniec akcie: 30.8.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 19.8.2019  

Počet účastníkov: 45 

 Letný tábor Po stopách minulosti 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 55 €   Termín nahlásenia do: 5.8.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Letný tábor Prima banda 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 70 €   Termín nahlásenia do: 1.7.2019  

Počet účastníkov: 20 

 Letný tábor Rafťáci 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 65 €   Termín nahlásenia do: 1.7.2019  

Počet účastníkov: 34 

 Letný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 50 €   Termín nahlásenia do: 1.7.2019  

Počet účastníkov: 44 

 Letný tábor Túlavé topánky 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 60 €   Termín nahlásenia do: 8.7.2019  

Počet účastníkov: 42 
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 Letný tábor Týždeň v pohybe 

Začiatok akcie: 22.7.2019  Koniec akcie: 26.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 50 €   Termín nahlásenia do: 15.7.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Letný tábor Veľká banda 

Začiatok akcie: 12.8.2019  Koniec akcie: 16.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 65 €   Termín nahlásenia do: 5.8.2019  

Počet účastníkov: 40 

 Letný tábor Veselé leto 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 70 €   Vedúci: Jaroslava Kastelovičová, Ing. 

Termín nahlásenia do: 25.6.2019 

Počet účastníkov: 22 

 Letný tábor Výletkovo 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 65 €   Termín nahlásenia do: 8.7.2019 

Počet účastníkov: 44 

 Letný tábor Výletník 

Začiatok akcie: 29.7.2019  Koniec akcie: 2.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 55 €   Termín nahlásenia do: 22.7.2019 

Počet účastníkov: 40 

 Letný tábor Z každého rožka trošku 

Začiatok akcie: 19.8.2019  Koniec akcie: 23.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 12.8.2019  

Počet účastníkov: 36 

 Letný tábor Za poznaním 

Začiatok akcie: 5.8.2019  Koniec akcie: 9.8.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Košice 

Poplatok: 65 €   Termín nahlásenia do: 30.7.2019 

Počet účastníkov: 42 
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  Okres Košice IV 

  Celkový počet:  1 

 

 Súkromné centrum volného času 

 Adresa: Košice 04012, Galaktická 9 
 Telefón: 0908 953 272 

 Email: scvc@zsampakova.sk  Web:www.scvczsampakova.sk 

 Vedúci: Viera Mižišinová, PaedDr. 

 Konzultačné hodiny počas prázdnin 

Začiatok akcie: júl-august 2019 od 08:00-12:00    

Miesto konania akcie: SCVČ 

Vedúci: Viera Mižišinová, PaedDr. 

Telefón: 0908 953 272 

 

  Okres Michalovce 

  Celkový počet:  1 

 

 Centrum voľného času 

 Adresa: Strážske 07222, Družstevná 509 
 Telefón: 0915919652 

 Email: cvc@cvcstrazske.edu.sk  Web:cvcstrazske.edupage.org 

 Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. 

 DISNEYHO MAJSTROVSTVÁ- I. turnus mestského denného tábora 

Začiatok akcie: 1.7.2019  Koniec akcie: 4.7.2019 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie 

Poplatok: 30 €, zľava: 25 € pre členov CVČ Strážske 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 7.6.2019  

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: Letné prímestské tábory sú určené deťom vo veku 7 -14 rokov. V cene sú zahrnuté 

náklady na stravu (obed v reštaurácii Da Baffone ), základné poistenie, pitný režim, materiál 

na činnosť, odmeny a ceny do súťaží, prípadne cestovné a vstupné. 

 Malí výmyselníci - odborné sústredenie 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie 

Poplatok: 9 €, zľava: 7 € pre členov CVČ Strážske 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 7.6.2019 

Počet účastníkov: 15 

Poznámka: Prázdninové  tvorenie pre dievčatá a chlapcov, ktorí radi tvoria a vymýšľajú niečo 

nové. Počas týždňa si spoločne vyrobia praktické  maličkosti pre radosť, vyskúšajú tradičné aj 

netradičné remeslá a zabŕdnu aj do varenia. 
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 MIMONI NA DOBRODRUŽSTVE- II. turnus mestského denného tábora 

Začiatok akcie: 8.7.2019  Koniec akcie: 12.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie 

Poplatok: 35 €, zľava: 30 € pre členov CVČ Strážske 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 7.6.2019  

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: Letné prímestské tábory sú určené deťom vo veku 7 -14 rokov. V cene sú zahrnuté 

náklady na stravu (obed v reštaurácii Da Baffone ), základné poistenie, pitný režim, materiál 

na činnosť, odmeny a ceny do súťaží, prípadne cestovné a vstupné. 

 Tenisové leto  - odborné sústredenie 

Začiatok akcie: 15.7.2019  Koniec akcie: 19.7.2019 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: tenisové kurty Strážske 

Poplatok: 7 €, zľava: 5 € pre členov CVČ Strážske 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 7.6.2019  

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. 

 

  Okres Trebišov 

  Celkový počet:  1 

 

 Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša 

 Adresa: Streda nad Bodrogom 07631, Hlavná 135 
 Telefón: 0948116395 

 Email: svp.svlukasa@centrum.sk 

 Vedúci: Michal Tóth 

 Školy v prírode 

Začiatok akcie: 1.5.2019  Koniec akcie: 1.10.2019 

Trvanie: 6mesiacov 

Miesto konania akcie: Zemplínske vrchy nad obcou Viničky 

Poplatok: 5 € na osobu a deň 

Vedúci: Tóth Mihály, telefón: 056/6373215 

Poznámka: Kresťanské rekreačné stredisko /chatová osada/ s kapacitou 120 osôb, 5 chát so 

spoločným sociálnym zariadením a jedna nová bezbariérová chata. K dispozícií je spoločná 

miestnosť /jedáleň/, kuchynka, dá sa dohodnúť na stravovaní. Možnosť organizovania škôl 

v prírode, denných táborov, tvorivých dielní a pod. 
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