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Úvod 

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

aj v čase, keď situácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete je viac než kritická pre pandémiu 

covidového ochorenia, ale aj dianie vo svete. Veríme však, že ani tieto negatíva neovplyvnia 

alebo neprekazia prežitie krásnych prázdnin deťom a mládeži a po dlhom čase zavretí vo 

svojich domovoch, po nútenej karanténe na dištančnom vyučovaní, odlúčení od širšej rodiny, 

kamarátov a blízkych, prežijú niečo nezabudnuteľné, čo opäť vyčarí úsmev na ich tvárach, na 

ihriskách, v detských centrách, rekreačných zariadeniach a pod. sa znovu bude ozývať ich 

džavot a smiech.  

 Preto by sme aj my radi prispeli svojou troškou a opäť ponúkame prehľad letných, 

denných, prímestských, či zahraničných táborov organizovaných centrami voľného času, 

občianskymi združeniami a ostatnými subjektami pracujúcimi pre deti a mládež. Okrem toho 

prinášame aj prehľad úradných hodín centier pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, ktorí aj počas leta poskytujú špecifickú sociálnu, psychologickú a liečebno-

výchovnú starostlivosť. 

 

 

 Veríme, že publikáciu, ktorú zozbieralo, zostavilo, i keď v nie takom rozsahu, ako po iné 

roky, vzhľadom k situácií, vydalo naše oddelenie mládeže a športu Centra vedecko-technických 

informácií Slovenskej republiky, pomôže rodičom, pedagógom i širokej verejnosti nájsť si svoje 

miesto a stráviť voľné chvíle plnohodnotne a v prípade núdze sa mať na koho a kedy s dôverou 

obrátiť o radu a pomoc 

 

 

 

 

          Autori 
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   Bratislavský kraj 
   Celkový počet:  14 

 

  Okres Bratislava I 

  Celkový počet:  3 

 

  Centrum voľného času, elokované pracovisko 

 Adresa: Bratislava 81104, Štefánikova 35 
 Telefón: 02/52493375 email: zastupca.stefanikova@gmail.com  

 web: www.mojvolnycas.sk Vedúci: Jarmila Belešová, Mgr. 

• Prímestský tábor Animuj! 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Počet účastníkov: 20 

Poplatok: 100 €    Termín nahlásenia do: 8.7.2022 

Vedúci: Martina Štefanatná, Mgr. art. cvcba1@gmail.com 

Telefón: 02/52493375 

Poznámka: rád kreslíš a máš dostatok trpezlivosti a predstavivosti?, prihlás sa na tento tábor, 

ktorý je zameraný na tvorbu krátkych animácií, vytvoríme si flipbook a ďalšie animácie 

pomocou stop motion, vyskúšame si tiež animovanie v počítači v 2D a 3D programoch, okrem 

toho nás čaká veľa zábavy pri hrách, súťažiach a športových aktivitách v prírode a na našom 

dvore 

• Prímestský tábor Farebné dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 100 € 

Vedúci: Zuzana Kužmová, Mgr. cvcba1@gmail.com 

Telefón: 02/52493375 

Termín nahlásenia do: 15.7.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: zameriame sa na farby, hry a spoznávanie rôznych techník výtvarného umenia, 

budeme maľovať, modelovať, hrať sa a tvoriť, umenie je život, takže ho spoznáme aj cez 

spoločné aktivity, výlety, šport a hry, hlavnou myšlienkou tohto týždňa je priniesť deťom relax, 

pohodu, nových kamarátov a nový pohľad na umenie a tvorbu, a čo znamená hrou k pohybu?, 

konečne zistiť načo mám ruky a nohy a poriadne to využiť 

• Prímestský tábor Foto - grafika 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 100 € 

Vedúci: Martina Štefanatná, Mgr. art. cvcba1@gmail.com 

Telefón: 02/52493375 

Termín nahlásenia do: 24.7.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: v tomto tábore budeme objavovať svet cez objektív fotoaparátu, upravíme fotografie 

v počítači a vyskúšame grafické techniky ako sú monotypia, či tlač z koláže, okrem toho nás 

čaká veľa zábavy pri hrách, súťažiach a športových aktivitách v prírode a na našom dvore 
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• Prímestský tábor Kreatívnô 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 70 € 

Vedúci: Alena Michliková, Mgr. cvcba1@gmail.com 

Telefón: 02/52493375 

Termín nahlásenia do: 24.6.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: počas celého týždňa budeme spolu tvoriť z najrôznejších materiálov - 

experimentovať s batikovaním, šiť, drôtovať, maľovať a možno aj modelovať, naučíme sa 

žonglovať s poikami, vyskúšame decoupage, macramé a mnoho a mnoho iného 

• Prímestský tábor Letný zverinec 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 100 € 

Vedúci: Zuzana Kužmová, Mgr. cvcba1@gmail.com 

Telefón: 02/52493375 

Termín nahlásenia do: 1.8.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: všetkého mám plné zuby a nič ma už nebaví, kde budem hľadať pokoj a aktívny 

oddych?, no predsa v prírode a pri zvieratkách, celý týždňový tábor bude zameraný na 

spoznávanie a relax v exteriéri - prírode, budeme skúmať rôzne miesta okolo vody, lesa aj 

zvieratiek, navštívime mestské lesy, miesta pri Dunaji, ZOO, včelárstvo, v priestoroch CVČ sa 

zameriame na naše zručnosti a vyrobíme si drevenú vtáčiu búdku, takže zvery, tešte sa na náš 

Letný zverinec 

• Prímestský tábor Malé vedecké pokusy 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 100 € 

Vedúci: Jarmila Belešová, Mgr. cvcba1@gmail.com 

Telefón: 02/52493375 

Termín nahlásenia do: 1.7.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: na chvíľu sa staneme malými objaviteľmi a vyskúšame si jednoduché vedecké 

pokusy, vyrobíme si vlastnú sopku, sliz, lávovú lampu alebo zázračnú Newtonovskú kvapalinu, 

myslíš si, že poznáš naše mesto?, dokáž to!, na dobrodružnej výprave vyhľadáme miesta z 

najznámejších bratislavských povestí, ak nám korona dá už pokoj, navštívime včelárstvo, 

hasičov, farmu so zvieratkami a možno si upečieme aj vlastné bratislavské bajgle, v 

celotáborovej hre a v Kvízmánii budeme súťažiť o body a zábavné ceny 

 

  Cestovná kancelária Cevarm 

 Adresa: Bratislava 81105, Smrečianska 15 
 Telefón: 0905605998   email: info@cevarm.sk 

 web: www.cevarm.sk 

• Crazy camp 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou 623, Senica 

Poplatok: 260 €, zľava: pri zaplatení do 31.3.2022 alebo pre majiteľov Cevarm karty 

Počet účastníkov: 60 
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Poznámka: Haló, haló campáci, aj toto leto bude plné slnka, zábavy, oddychu, dobrej nálady a 

vody, stretneme sa na Kunovskej priehrade a zažijeme leto plné hier, súťaží, zábavy, napätia, 

ale hlavne smiechu a oddychu, namiešali sme chutný osviežujúci táborový kokteil, kde nebudú 

chýbať ingrediencie ako vtipná Burcovačka, akčná Crazy Tipovačka, záhady detektíva Poirota, 

Plachetnice Krištofa, Kolumbusa, pokladovka Malého princa, a keď k tomu pridáš hry, kde 

môžeš uplatniť svoju fantáziu a kreativitu, napríklad pri Vylepšení a skrášlení svojho vedúceho, 

máš istotu, že smiech a dobrá nálada bude tvojou stálou súčasťou, v cene je 7x ubytovanie, 

celodenná strava 5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, 

sladkosti, odmeny na súťaže, zákonné poistenie insolventnosti CK, fotky z tábora, 20% DPH, 

doprava individuálne alebo autobusom za príplatok 25 € 

• Denný tábor s Legom 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 150 €, 30 €/deň, zľava: majiteľom karty Cevarm a pri zaplatení do 31.3.2022 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: Aj Ty patríš k fanúšikom Lego kociek?, neváhaj a poď s nami do tábora, kde ťa 

čakajú lego výzvy, v ktorých budeš stavať rakety, lode, autíčka, domčeky a aj vysoké veže, s 

kamarátmi si zahráš stolný futbal, kolky, dobble, duch a iné zábavné spoločenské hry, podnikneš 

výpravu k Mlynu Klepáč a vyrobíš plavidlo na splav Vydrického potoka, dokonale sa vyblázniš 

v Kids house, športovo-zábavnom centre plnom vzdŕušujúcich atrakcií, dozvieš sa tajomstvá 

stredovekých studní, navštíviš zvieratká v ZOO, Bibianu, zabavíš sa pri tímových hrách v 

klubovni a na ihrisku a pohľadáš zašifrovaný Poklad, ak bude teplo osviežiš sa na kúpaliskách 

Rosniča alebo Delfín, na tobogánoch, bazény sú vodné aj pre neplavcov, v cene je strava 3x 

denne, pitnýc režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky a cestovné lístky MHD na výlety, 

materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, ročníkové táborové tričko, spomienkový list 

a darček, vedúci tábora, fotky a 20% DPH 

• Denný tábor s Legom 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 150 €, 30 €/deň, zľava: majiteľom karty Cevarm a pri zaplatení do 31.3.2022 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: Aj Ty patríš k fanúšikom Lego kociek?, neváhaj a poď s nami do tábora, kde ťa 

čakajú lego výzvy, v ktorých budeš stavať rakety, lode, autíčka, domčeky a aj vysoké veže, s 

kamarátmi si zahráš stolný futbal, kolky, dobble, duch a iné zábavné spoločenské hry, podnikneš 

výpravu k Mlynu Klepáč a vyrobíš plavidlo na splav Vydrického potoka, dokonale sa vyblázniš 

v Kids house, športovo-zábavnom centre plnom vzdŕušujúcich atrakcií, dozvieš sa tajomstvá 

stredovekých studní, navštíviš zvieratká v ZOO, Bibianu, zabavíš sa pri tímových hrách v 

klubovni a na ihrisku a pohľadáš zašifrovaný Poklad, ak bude teplo osviežiš sa na kúpaliskách 

Rosniča alebo Delfín, na tobogánoch, bazény sú vodné aj pre neplavcov, v cene je strava 3x 

denne, pitnýc režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky a cestovné lístky MHD na výlety, 

materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, ročníkové táborové tričko, spomienkový list 

a darček, vedúci tábora, fotky a 20% DPH 
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• Denný tábor s Legom 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 150 €, 30 €/deň, zľava: majiteľom karty Cevarm a pri zaplatení do 31.3.2022 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: Aj Ty patríš k fanúšikom Lego kociek?, neváhaj a poď s nami do tábora, kde ťa 

čakajú lego výzvy, v ktorých budeš stavať rakety, lode, autíčka, domčeky a aj vysoké veže, s 

kamarátmi si zahráš stolný futbal, kolky, dobble, duch a iné zábavné spoločenské hry, podnikneš 

výpravu k Mlynu Klepáč a vyrobíš plavidlo na splav Vydrického potoka, dokonale sa vyblázniš 

v Kids house, športovo-zábavnom centre plnom vzdŕušujúcich atrakcií, dozvieš sa tajomstvá 

stredovekých studní, navštíviš zvieratká v ZOO, Bibianu, zabavíš sa pri tímových hrách v 

klubovni a na ihrisku a pohľadáš zašifrovaný Poklad, ak bude teplo osviežiš sa na kúpaliskách 

Rosniča alebo Delfín, na tobogánoch, bazény sú vodné aj pre neplavcov, v cene je strava 3x 

denne, pitnýc režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky a cestovné lístky MHD na výlety, 

materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, ročníkové táborové tričko, spomienkový list 

a darček, vedúci tábora, fotky a 20% DPH 

• Fanlandia 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 10 dní    Cieľová skupina: 7-16 rokov 

Miesto konania akcie: turistická ubytovňa Kubrica, pri Trenčíne 

Poplatok: 275 €, zľava: majiteľom karty Cevarm a pri zaplatení do 31.3.2022 

Počet účastníkov: 80 

Poznámka: pripravili sme program plný úletov, zábavy a hier, ideálne miesto pre vštkých, čo sa 

nechcú doma nudiť, čaká ťa Kreatívny poldeň, hobby program v ktorom si vyberieš aktivitu 

podľa svojej chuti, fantáziu využiješ pri výrobe fanlanďáckych novín, tanečnom dancy programe 

alebo stavaní lesného obydlia, čakajú ťa zábavné programy Fanlanďáci v akcii, Olympijské hry, 

Fanky day, svojim tímom budeš fandiť pri programoch 5 proti 5, Miss a mister Fanlandie, 

zúčastníš sa kastingu a vystúpiš vo večernom programe Fanky Dance, nebude chýbať opekačka 

s pesničkovou súťažou, karaoke, disko, výlet na kúpalisko a pod., v cene je celodenná strava 5x 

denne, ubytovanie, pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, 

odmeny na súťaže, zákonné poistenie proti insolvenstnosti, fotky, 20% DPH, autobusová 

doprava za príplatok 25 € 

• Fit tábor s Dominikom 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 150 €, 30 €/deň, zľava: majiteľom karty Cevarm a pri zaplatení do 31.3.2022 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: úspešný program plný zábavných hier, naviac si ako bonus hodinku denne zacvičíš 

s kvalifikovaným fyzioterapeutom Dominikom, relexačné cvičenia na chrbticu, preventívne 

dýchacie a posiľňovacie cvičenia alebo cvičenia na zdravý rozvoj klenby nohy sú vhodné aj pre 

zdravé deti ako aj pre deti s chybným držaním tela či skoliózou, čaká ťa celotáborová hra 

uličkománia, športovo-zábavné centrum Kids House, zvieratká na Biofarme Stupava, 

vyhliadková veža na Kamzíku, super zábava na kúpaliskách Rosnička a Delfín, novinky v 

Dopravnom múzeu, výprava k bunkru pod Mostom Chucka Norrisa, poklad, táborové tričko a 

darček, v cene je hodina denne cvičenia, strava 3x denne, pitný režim, program a starostlivosť 

o deti, vstupenky a cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky na činnosť, odmeny na súťaže, 

vedúci tábora, 20% DPH, fotky z tábora 
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• Prázdniny na ranči 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 14.7.2022 

Trvanie: 12 dní    Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: RD Látky a ranč Haferník Poľana pri Detve 

Poplatok: 339 €, zľava: majiteľom karty Cevarm a pri zaplatení do 31.3.2022 

Počet účastníkov: 64 

Poznámka: Nasadni do sedla, popusti uzdu koňovi, fantázií a nechaj sa zlákať zábavou a 

dobrodružstvami, ktoré zažiješ len v tábore na ranči, ak máš rád športové, hravé alebo tvorivé 

aktivity, hľadáš príležitosť zlepšiť sa v jazde na koni a prvýkrát vysadnúť na chrbát koňa, ak 

túžiš spoznať nových alebo stretnúť starých táborových kamošov, prijmi našu pozvánku a 

prihlás sa na nezabudnuteľné Prázdniny na ranči, čaká ťa 9 hodín jazdeckého výcviku, 

vychádzky na koni do krásnej prírody /s inštruktorom 15 €/hod., platí sa na mieste/, máš šancu 

prežiť dobrodružnú noc pod hviezdami, Zážitkový výlet Včelí kraj, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny na 

súťaže, zákonné poistenie insolventnosti CK, 9 hodín starostlivosti o kone a výuka jazdenia 

vrátane dopravy na ranč, 20% DPH, doprava rýchlik príplatok 30 € 

• Prázdniny na ranči 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 9.8.2022 

Trvanie: 9 dní    Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: RD Látky a ranč Haferník Poľana pri Detve 

Poplatok: 294 €, zľava: majiteľom karty Cevarm a pri zaplatení do 31.3.2022 

Počet účastníkov: 64 

Poznámka: Nasadni do sedla, popusti uzdu koňovi, fantázií a nechaj sa zlákať zábavou a 

dobrodružstvami, ktoré zažiješ len v tábore na ranči, ak máš rád športové, hravé alebo tvorivé 

aktivity, hľadáš príležitosť zlepšiť sa v jazde na koni a prvýkrát vysadnúť na chrbát koňa, ak 

túžiš spoznať nových alebo stretnúť starých táborových kamošov, prijmi našu pozvánku a 

prihlás sa na nezabudnuteľné Prázdniny na ranči, čaká ťa 9 hodín jazdeckého výcviku, 

vychádzky na koni do krásnej prírody /s inštruktorom 15 €/hod., platí sa na mieste/, máš šancu 

prežiť dobrodružnú noc pod hviezdami, Zážitkový výlet Včelí kraj, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny na 

súťaže, zákonné poistenie insolventnosti CK, 9 hodín starostlivosti o kone a výuka jazdenia 

vrátane dopravy na ranč, 20% DPH, doprava rýchlik príplatok 30 € 

• Teenage camp 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 12 dní    Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Kubrica, Trenčín Počet účastníkov: 80 

Poplatok: 310 €, zľava: pri platbe do 31.3 a pre majiteľa Cevarm karty 

Poznámka: Čaká nás opäť nezabudnuteľné leto plné očakávaných, ale i neočakávaných 

zážitkov, zabudni na mobil, zabudni na nudu, zabudni na to, čo si poznal doteraz a pozor, 

priprav sa na nové, ale aj obľúbené hry, súťaže, aktivity, ale aj workshopy, ktoré rozšíria Tvoje 

obzory, aj tento rok sa na Teba tešia skvelí vedúci, tímové hry a večerné seansy, program tábora 

je zameraný na aktivity dôležité pre každého teenagera, toto leto budeme skladať ako Puzzle, 

kde nájdete priateľstvo, odvahu, rešpekt, komunikáciu, aktivitu, inšpiráciu, kreativitu, dôveru, 

zodpovednosť, energiu, ale aj zdravé sebavedomie, sprievodcom letných dní bude zábava, 

napätie, spoznávanie, humor a smiech, v cene je 11 x ubytovanie, celodenná strava 5x denne, 

pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny na súťaže, 

zákonné poistenie insolventnosti CK, fotky z tábora, 20% DPH, autobusová doprava za 

príplatok 25 € 
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• Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 150 €, zľava: majiteľom karty Cevarm a pri zaplatení do 31.3.2022 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: poď sa s nami zabávať do tábora, zahráš sa kolky, stolný futbal, Rybičky, 

Steeplechase, Dobble, Duch aj Vežu, fantáziu využiješ vo vodníckej Výtvarnej súťaži, podnikneš 

výpravu do Vodárenského múzea, zabavíš sa pri Expedícií Lamaira alebo Vodníckej olympiáde, 

potešíš sa výletu do športovo-zábavného centra Kids House plného vzrušujúcich atrakcií, 

pozrieš si vyhliadkovú vežu na Kamzíku, zvieratká v mini ZOO v Horskom parku, vyrobíš si 

plavidlo, ktorým splavíš Vydrický potok na Železnej studničke, osviežiš sa a spustíš na 

tobogánoch kúpaliska Rosnička a Delfín, čakajú ťa zábavné hry v klubovni, na ihrisku, hľadanie 

pokladu, ročníkové táborové tričko a darček, v cene je strava 3x denne, pitný režim, program a 

starostlivosť o deti, vstupenky a lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, 

ročníkové táborové tričko, spomienkový list na tábor, fotky z tábora, 20% DPH 

• Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 150 €, zľava: majiteľom karty Cevarm a pri zaplatení do 31.3.2022 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: poď sa s nami zabávať do tábora, zahráš sa kolky, stolný futbal, Rybičky, 

Steeplechase, Dobble, Duch aj Vežu, fantáziu využiješ vo vodníckej Výtvarnej súťaži, podnikneš 

výpravu do Vodárenského múzea, zabavíš sa pri Expedícií Lamaira alebo Vodníckej olympiáde, 

potešíš sa výletu do športovo-zábavného centra Kids House plného vzrušujúcich atrakcií, 

pozrieš si vyhliadkovú vežu na Kamzíku, zvieratká v mini ZOO v Horskom parku, vyrobíš si 

plavidlo, ktorým splavíš Vydrický potok na Železnej studničke, osviežiš sa a spustíš na 

tobogánoch kúpaliska Rosnička a Delfín, čakajú ťa zábavné hry v klubovni, na ihrisku, hľadanie 

pokladu, ročníkové táborové tričko a darček, v cene je strava 3x denne, pitný režim, program a 

starostlivosť o deti, vstupenky a lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, 

ročníkové táborové tričko, spomienkový list na tábor, fotky z tábora, 20% DPH 

 

  Detská misia 

 Adresa: Bratislava 81107, Legionárska 19/4 
 Telefón: 02/55569378  email: detskamisia@detskamisia.sk  

 web: www.detskamisia.sk  Vedúci: Michal Fraňo 

• Denný tábor v centre Bratislavy pri Novom Steine 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: zborová miestnosť DM 

Poplatok: 60 €     Počet účastníkov: 25 

Poznámka: denne od 7.30 do 16.30 hod. 
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• Rodinný tábor 

Začiatok akcie: 30.6.2022    Koniec akcie: 3.7.2022 

Trvanie: 5 dní     Poplatok: 90 €, zľava: 10 € 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň Častá 

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: niektoré body programu v ňom budú spoločné - veľké hry, niektoré súťaže a kvízy a 

iné časti budú prebiehať oddelene, ubytovanie v 5-8 lôžkových chatkách a izbách, doprava 

individuálna, zľava 10 € pri platbe do 30.4.2022 

• Rodinný tábor 

Začiatok akcie: 21.8.2022    Koniec akcie: 25.8.2022 

Trvanie: 5 dní     Poplatok: 110 €, zľava: 10 € 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň Častá 

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: niektoré body programu v ňom budú spoločné - veľké hry, niektoré súťaže a kvízy a 

iné časti budú prebiehať oddelene, ubytovanie v 5-8 lôžkových chatkách a izbách, doprava 

individuálna, zľava 10 € pri platbe do 30.4.2022 

• Športový detský tábor 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 9-12 rokov 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň Častá 

Poplatok: 160 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 60 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, doprava individuálna, 

zľava 10 € pri platbe do 30.4.2022 

• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň Častá 

Poplatok: 160 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 60 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, doprava individuálna, 

zľava 10 € pri platbe do 30.4.2022 

• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň Častá 

Poplatok: 160 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 60 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, doprava individuálna, 

zľava 10 € pri platbe do 30.4.2022 

• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 31.7.2022     Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň Častá 

Poplatok: 160 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 60 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, doprava individuálna, 

zľava 10 € pri platbe do 30.4.2022 
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• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Mlynčeky  Poplatok: 160 €, zľava: 10 € 

Počet účastníkov: 50 

Poznámka: ubytovanie vo viaclôžkových izbách, strava 5x denne, doprava individuálna alebo 

táborový autobus z KE, zľava 10 € pri platbe do 30.4.2022 

• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Škola v prírode Huty, Západné Tatry - Orava 

Poplatok: 160 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 60 

Poznámka: ubytovanie vo 4-6 lôžkových izbách, strava 6x denne, doprava individuálna, zľava 

10 € pri platbe do 30.4.2022 

• Tábor pre dorast 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Lomnica 

Poplatok: 160 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 50 

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

10 € pri platbe do 30.4.2022 

• Tábor pre mladší dorast 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 12-15 rokov 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň Častá 

Poplatok: 170 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 60 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, doprava individuálna, 

zľava 10 € pri platbe do 30.4.2022 

• Tábor pre starší dorast 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 16-18 rokov 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň Častá 

Poplatok: 170 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 60 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, doprava individuálna, 

zľava 10 € pri platbe do 30.4.2022 

 

 

  Okres Bratislava II 

  Celkový počet:  2 

 

  Akadémia 27, s.r.o. 

 Adresa: Bratislava 82109, Votrubova 11/B 
 Telefón: 0905666016 

 email: michaela@akademia27.sk  web: www.akademia27.sk 
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• Detský kamarátsky tábor 2022 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 14 dní 

Miesto konania akcie: RZ Poniklec, Hronec 

Poplatok: 380 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 110 

Poznámka: zľava je možná pre súrodencov, pri zaplatení  do 31.3.2022, možnosť splátok, 

môžete sa tešiť na vianočnú párty, musicquiz, boyard, volejbal, vybíjanú, ako aj futbalový 

turnaj, orientačný beh a množstvo ďalších tradičných aj nových hier a aktivít, ubytovanie bude 

v hlavnej budove a aj v chatkách, doprava je zabezpečená autobusová 

 

  Centrum voľného času, elokované pracovisko 

 Adresa: Bratislava 82108, Kuliškova 6 
 Telefón: 0948087191 

 email: recepcia@cvckuliskova.sk  web: www.cvckuliskova.sk 

 Vedúci: Peter Kips, Mgr. 

• Letný tábor Cestovanie kontinetmi 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 24.6.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: cestovanie kontinentmi s poznávaním zvykov a kultúr, výroba predmetov napr. 

Amerika - Indiáni, Austrália - domorodý kmeň, Afrika . africký kmeň, Ázia - Japonsko, pevnosť 

Boyard, Pátrač Tino, kúpalisko Delfín, návšteva múzea, tvorivé aktivity 

• Letný tábor športovo - turistický 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 80 € 

Vedúci: Miroslava Košibová, Mgr.  

Termín nahlásenia do: 24.6.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: Pevnosť Boyard, Pátrač Tino, Železná studnička, Labyrintv DNV, Horský park, 

šport, turistika 

• Letný tábor Z každého rožka troška 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 24.6.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: jazero Štrkovec, areál hier Radosť, Pevnosť Boyard, Pátrač Tino, kúpalisko Delfín, 

návšteva múzea, tvorivé aktivity 

• Letný tábor Z každého rožka troška 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 24.6.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: hľadanie pokladu, Pevnosť Boyard, Pátrač Tino, kúpalisko Delfín, návšteva múzea, 

tvorivé aktivity 
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• Letný tábor Z každého rožka troška 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 24.6.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: súťažné predpoludnie na ihrisku alebo v prírode, pevnosť Boyard, pátrač Tino, 

kúpalisko Delfín, návšteva múzea, tvorivé aktivity 

• Letný tábor Z každého rožka troška 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 24.6.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: súťažné predpoludnie na ihrisku alebo v prírode, pevnosť Boyard, pátrač Tino, 

kúpalisko Delfín, návšteva múzea, tvorivé aktivity 

 

  Okres Bratislava III 

  Celkový počet:  4 

 

  Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Bratislava 83154, Vajnorská 98/D 
 Telefón: 0948991616   email: lednicka@psychologickecentrum.sk 

 web: www.psychologickecentrum.sk 

 Vedúci: Jana Lednická, PaedDr 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Trvanie: denne počas prac. týždňa  Cieľová skupina: deti, mladí ľudia, ich 

rodičia, pedagogickí a odborní zamestnanci škôl 

Miesto konania akcie: CPPPaP BA3  Poplatok: bez poplatkov 

Vedúci: Jana Lednická, PaedDr. poradenstvo@psychologickecentrum.sk 

Telefón: 0948991616 

Poznámka: Denne od 8.00 do 15.00 hod. 

 

  Centrum voľného času, elokované pracovisko 

 Adresa: Bratislava 83154, Hlinicka 3 
 Telefón: 02/44883247   email: zastupca.hlinicka@gmail.com 

 Vedúci: Lívia Gréková, Bc. 

• Denný tábor Cestou necestou 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 100 € 

Vedúci: Romana Nošková, Mgr. pedagog1.cvcba3@gmail.com 

Telefón: 0915335805 

Termín nahlásenia do: 1.7.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: poznávací letný tábor pre všetky neposedné deti, budeme turistom vo vlastnom meste 

a spoznáme nové a zaujímavé miesta v Bratislave, ale aj v okolí, zažijeme dobrodružstvo pri 

hľadaní pokladov, budeme plniť rôzne úlohy a určite sa dobre spolu zabavíme 
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• Denný tábor Designér 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 100 € 

Vedúci: Lívia Gréková, Bc. zastupca.hlinicka@gmail.com 

Telefón: 0902291471 

Termín nahlásenia do: 8.7.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: ukážeme si ako sa tvorí design od návrhu až po realizáciu, budeme pracovať aj na 

počítači, aj s materiálmi, porozprávame sa o designe a o jeho rôznych odvetviach 

• Denný tábor Malý umelec 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 100 € 

Vedúci: Romana Nošková, Mgr. pedagog1.cvcba3@gmail.com 

Telefón: 0915335805 

Termín nahlásenia do: 15.7.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: máš rád umenie alebo by si chcel byť umelcom?, tak je tento tábor práve pre teba!, 

okrem všelijakého tvorenia známymi aj neznámymi technikami bude spojený aj s exkurziami, 

navštívime galériu, budeme maľovať obrazy vonku i vnútri, porozprávame sa o veľkých 

umelcoch, zahráme sa na sochárov, zistíme aké sochy sú okolo nás a mnoho iného 

• Denný tábor V ríši zvierat 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 70 € 

Vedúci: Romana Nošková, Mgr. pedagog1.cvcba3@gmail.com 

Telefón: 0915335805 

Termín nahlásenia do: 24.6.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: počas celého týždňa sa budeme venovať téme zvierat a prírody, niektoré dni si 

zvieratká vyrobíme, porozprávame sa o nich, ale najmä ich navštívime v ZOO, v mestskom lese 

alebo na farme 

• Herný denný tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 100 € 

Vedúci: Lívia Gréková, Bc. zastupca.hlinicka@gmail.com 

Telefón: 0902291471 

Termín nahlásenia do: 1.7.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: interaktívnou formou sa naučíme základy šachu, dámy, zahráme si rôzne 

spoločenské, kartové, ale aj športové hry a súťaže vonku 

• Kreatívny denný tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava a okolie Poplatok: 100 € 

Vedúci: Jana Dundová, Mgr. jankadundova@gmail.com 

Telefón: 0907272413 

Termín nahlásenia do: 8.7.2022  Počet účastníkov: 12 
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Poznámka: rôzne výtvarné aktivity zamerané na aktívnu tvorbu a prácu s fantáziou, vyskúšame 

si rôzne techniky a zabavíme sa 

 

  Detská organizácia Fénix 

 Adresa: Bratislava 83104, Račianska 72 
 Telefón: 02/44636371 

 email: fenix@do-fenix.sk  web: www.do-fenix.sk 

 Vedúci: Marek Džalaj, Bc. 

• Akreditované vzdelávanie mladý vedúci 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 15 + 

Miesto konania akcie: Harmónia  Poplatok: 120 € 

Vedúci: Nikola Synak, Mgr. nikola@do-fenix.sk 

Telefón: 02/44636371 

Termín nahlásenia do: 30.5.2022  Počet účastníkov: 15 

Poznámka: vzdelávanie je určené pre mladých od 15 do 18 rokov, súčasťou je záverečná skúška 

a certifikát o absolvovaní vzdelávania, pre členov DO Fénix je poplatok 20 € 

• Bez mamy a otca je fajn 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 7-10 rokov 

Miesto konania akcie: Bojnice  Poplatok: 150 € 

Vedúci: Darina Deáková, Mgr. kralovaprisenci@do-fenix.sk 

Telefón: 0911773011 

Termín nahlásenia do: 30.5.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: zamerané na samoobslužné činnosti, pobyt v prírode a šport, organizované ZO DO 

Fénix Kráľová pri Senci 

• Letná škola školička 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-10 rokov 

Miesto konania akcie: Galanta  Poplatok: 50 € 

Vedúci: Vladimíra Vavrová sutaze@do-fenix.sk 

Telefón: 0918947239 

Termín nahlásenia do: 30.5.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: odozva na dištančné vzdelávanie počas školského roka, súbor vzdelávacích aktivít 

v rôznych okresoch, doobeda sa deti vzdelávajú podľa učebných osnov /spolupráca so ZŠ/, 

poobede plnia úlohy etapovej hry Zem kráľa Dalibora 

• Letná škola školička 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-10 rokov 

Miesto konania akcie: Handlová  Poplatok: 50 € 

Termín nahlásenia do: 30.5.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: odozva na dištančné vzdelávanie počas školského roka, súbor vzdelávacích aktivít 

v rôznych okresoch, doobeda sa deti vzdelávajú podľa učebných osnov /spolupráca so ZŠ/, 

poobede plnia úlohy etapovej hry Zem kráľa Dalibora 
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• Letná škola školička 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Jelka   Poplatok: 50 € 

Termín nahlásenia do: 30.5.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: odozva na dištančné vzdelávanie počas školského roka, súbor vzdelávacích aktivít 

v rôznych okresoch, doobeda sa deti vzdelávajú podľa učebných osnov /spolupráca so ZŠ/, 

poobede plnia úlohy etapovej hry Zem kráľa Dalibora 

• Letná škola školička 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Rožňava  Poplatok: 50 € 

Termín nahlásenia do: 30.5.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: odozva na dištančné vzdelávanie počas školského roka, súbor vzdelávacích aktivít 

v rôznych okresoch, doobeda sa deti vzdelávajú podľa učebných osnov /spolupráca so ZŠ/, 

poobede plnia úlohy etapovej hry Zem kráľa Dalibora 

• Letná škola školička 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Krásnohorské Podhradie 

Poplatok: 50 € 

Termín nahlásenia do: 30.5.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: odozva na dištančné vzdelávanie počas školského roka, súbor vzdelávacích aktivít 

v rôznych okresoch, doobeda sa deti vzdelávajú podľa učebných osnov /spolupráca so ZŠ/, 

poobede plnia úlohy etapovej hry Zem kráľa Dalibora 

• Letný zážitkový kurz: Zdravie nie je klišé 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: Bojnice  Poplatok: 150 € 

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

Telefón: 0903407899 

Termín nahlásenia do: 30.5.2022  Počet účastníkov: 60 

Poznámka: je zameraný na zdravie a zdravý životný štýl, v rámci kurzu budú zozbierané názory 

detí ako podklady pre štúdiu HBSC. 

• Turistické všeličo, stanujeme a varíme v prírode 

Začiatok akcie: 30.6.2022    Koniec akcie: 4.7.2022 

Trvanie: 6 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ATC Varín  Poplatok: 150 € 

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

Telefón: 0949489422 

Termín nahlásenia do: 30.5.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: akciu organizuje DO Fénix Krásno nad Kysucou, spanie v stane, varenie v prírode 

 

  Mládež ulice 

 Adresa: Bratislava 83154, Cyprichova, 22 
 Telefón: +421948291192 

 email: info@mladezulice.sk  web: https://mladezulice.sk/ 

 Vedúci: Estera Kövérová, Mgr.PhD. 
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• Nízkoprahový klub 

Začiatok akcie: 14:00    Koniec akcie: 18:00 

Trvanie: 4 hodiny za deň    Cieľová skupina: mladí 10-23 rokov 

Miesto konania akcie: Pekná cesta 4   

Vedúci: Ivana Karsaiová, Mgr. ivana@mladezulice.sk 

Telefón: +421948940635 

Termín nahlásenia do: celoročne  Počet účastníkov: 30 

 

  Okres Bratislava IV 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času, elokované pracovisko 

 Adresa: Bratislava 84102, Batkova 2 
 Telefón: 0911392678 

 email: cvcklokan@gmail.com  web: www.mojvolnycas.sk 

 Vedúci: Zuzana Šperková 

• Colored Art denný 

Začiatok akcie: 22.8.2022    Koniec akcie: 26.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: tábor plný tvorivých aktivít, maľovanie, kreslenie, práca s keramikou, hlinou, 

návšteva Bibiany 

• Fantázia denný 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: kreatívne aktivity, poznávanie bratislavských fontán, práca s hlinou a kruhom, 

súťaže, pokladovka, spoznávanie vodných zvierat 

• Filmárik denný tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: výroba vlastného klipu, oboznámenie sa s filmom 

• Letná hra na hercov denný tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: zábavnou a hravou formou rozvíjanie talentu a dramatických schopností 
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• Miš Maš denný 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: rôzne zábavné činnosti, výroba šperkov a náramkov, práca s hlinou a farbami, 

spoločné hry 

• Ninjutsu tábor denný 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 150 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: základy bojového umenia ninjutsu 

• Ninjutsu tábor denný 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 150 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: základy bojového umenia ninjutsu 

• Paráda tábor denný 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: maľovanie, modelovanie z hliny, rôzne dielne a voľný čas 

• Spevácky tábor denný 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: spev, základy + technika, rôzne žánre, obohacovanie hudobných vedomostí, spev a 

zručnosti 

• Tanečný tábor denný 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: tanec, vlastná choreografia, rôzne tanečné prvky a kombinácie, práca v priestore, 

improvizované vystúpenie 

• Výtvarný tábor denný 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Počet účastníkov: 10 

Poznámka: tábor plný tvorivých aktivít, maľovanie, kreslenie, práca s keramikou, hlinou, 

návšteva Bibiany 
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  Okres Bratislava V 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum voľného času 

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

 email: administrativa@cvcgessayova.sk 

 Vedúci: Anna Krupicová, Mgr. 

• 1/2 denný dvojgeneračný kurz Maľba na hodváb 

Začiatok akcie: 22.8.2022    Koniec akcie: 26.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 9 a viac rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 50 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 10 

Poznámka: tábor chce spojiť starú mamu/otca - dcéru - vnučku pri spoločnej tvorbe zameranej 

na maľovanie na hodváb a textil, hlavným cieľom je učenie sa navzájom, spojenie skúseností a 

kreativity s dnešnými mladými ľuďmi 

• Camp! Letný plameň 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: tábor sa orientuje na športovo-rekreačnú činnosť, cez rôzne aktivity a program sa 

deti zdokonalia v zdatnosti, rozšíria si svoje znalosti cez rôzne zábavno-súťažné aktivity a 

zahrajú sa na detektívov, v stredu deti zažijú program v Cyber Jampe Bratislava 

• Camp! Letný plameň 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: tábor sa orientuje na športovo-rekreačnú činnosť, cez rôzne aktivity a program sa 

deti zdokonalia v zdatnosti, rozšíria si svoje znalosti cez rôzne zábavno-súťažné aktivity a 

zahrajú sa na detektívov, v stredu deti zažijú program v Cyber Jampe Bratislava 

• Eko tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 15 

Poznámka: tábor sa orientuje na ekologické aktivity, ochranársku a poznávaciu činnosť smerom 

k prírode, aktivity sú orientované na prežívanie v prírode 

• Hobby tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 9-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 15 

Poznámka: tábor sa zameriava na citrusové leto, hlavnou náplňou je práca s drevom a 

spracovávanie dreva rôznymi technikami 
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• Odborné sústredenie Keramika 1/2 denný 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 50 € 

Vedúci: Oľga Švecová, Mgr. olga.svecova@centrum.sk 

Telefón: 02/62315979 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: poldenný prímestský tábor je zameraný ako odborné sústredenie na získanie 

základov práce s hlinou, modelovanie a točenie na kruhoch, získavanie zručností, kreativity a 

rozvoj jemnej motoriky 

• Odborné sústredenie Keramika 1/2 denný 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 50 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: poldenný prímestský tábor je zameraný ako odborné sústredenie na získanie 

základov práce s hlinou, modelovanie a točenie na kruhoch, získavanie zručností, kreativity a 

rozvoj jemnej motoriky 

• Starostlivosť o zvieratká 1/2 denný 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 80 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: poldenný prímestský tábor je zameraný na získanie základných znalostí v 

starostlivosti o zvieratká v našej Mini ZOO, deti získajú základné znalosti o zvieratkách a ich 

starostlivosti a základy z ekológie 

• Starostlivosť o zvieratká 1/2 denný 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 50 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: poldenný prímestský tábor je zameraný na získanie základných znalostí v 

starostlivosti o zvieratká v našej Mini ZOO, deti získajú základné znalosti o zvieratkách a ich 

starostlivosti a základy z ekológie 

• Šikovníček - tvorivé dielničky 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 80 € 

Vedúci: Jana Valachyová administrativa@cvcgessayova.sk 

Telefón: 02/62315979 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 25 

Poznámka: celodenný prímestský tábor, kde sa deti zamerajú na rozvoj estetického cítenia, 

získavanie manuálnych zručností cez rôzne techniky a spracovávanie rôznych materiálov, 

činnosť je dopĺňaná zábavnými, športovými aktivitami 
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• Táborové všeličo 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 20 

Poznámka: letný prímestský tábor má v sebe zo všetkého trošku, hry a zábavu striedajú tvorivé 

dielničky a súťaže, jednoducho hráme a rekreujeme sa spolu, 

• Túlavé topánky 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: celodenný tábor je zameraný na poznávanie Bratislavy a našej histórie, cez tvorivé 

dielničky sa deti zoznámia z našimi ľudovými tradíciami a zvykmi a s rôznymi technikami 

používanými v minulosti, tábor je obohatený o celodenný výlet mimo Bratislavu 

• Výtvarné odborné stretnutie Bratislavské záhrady akvarelom 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava  Poplatok: 100 € 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: tábor sa orientuje na výtvarno nadané deti, ktoré radi kreslia a maľujú, každý deň 

navštívia niektorú záhradu v Bratislave, výtvarne ju spracujú a nakoniec usporiadajú výstavu z 

vytvorených výtvarných prác 

 

  Cestovna kancelária Úsmev 

 Adresa: Bratislava 85101, Pečnianska 9-11 
 Telefón: 0904465336 

 email: ckusmev@ckusmev.sk  web: www.usmev.sk 

• Akčný letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Belez, Dolný Kubín 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: 2022 - nový rok, nové výzvy, nové dobrodružstvá, nové priateľstvá, ale Misia ostáva 

stále rovnaká, drsných osem dní akčného programu plného adrenalínu, ktorý je doplnený o 

Bombové výlety, Rambo dráha, Kubínka, prespávačka, splav, airsoft, naši plukovníci sú 

pripravení ti dať do tela a zakopeme tvoju lenivosť pod chladnú oravskú zem, avšak bez tvojej 

pomoci nedokážu rozlúštiť kód Enigma, ktorý budeme potrebovať k tajnej stopovačke a bude ťa 

čakať aj niečo úplne nové, nechaj sa prekvapiť, v cene je ubytovanie, stravovanie, pitný režim, 

MTZ, a pod., doprava za príplatok 50 € 

• Akčný letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Belez, Dolný Kubín 

Poplatok: 244 € 
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Poznámka: 2022 - nový rok, nové výzvy, nové dobrodružstvá, nové priateľstvá, ale Misia ostáva 

stále rovnaká, drsných osem dní akčného programu plného adrenalínu, ktorý je doplnený o 

Bombové výlety, Rambo dráha, Kubínka, prespávačka, splav, airsoft, naši plukovníci sú 

pripravení ti dať do tela a zakopeme tvoju lenivosť pod chladnú oravskú zem, avšak bez tvojej 

pomoci nedokážu rozlúštiť kód Enigma, ktorý budeme potrebovať k tajnej stopovačke a bude ťa 

čakať aj niečo úplne nové, nechaj sa prekvapiť, v cene je ubytovanie, stravovanie, pitný režim, 

MTZ, a pod., doprava za príplatok 50 € 

• Akčný letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Belez, Dolný Kubín 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: 2022 - nový rok, nové výzvy, nové dobrodružstvá, nové priateľstvá, ale Misia ostáva 

stále rovnaká, drsných osem dní akčného programu plného adrenalínu, ktorý je doplnený o 

Bombové výlety, Rambo dráha, Kubínka, prespávačka, splav, airsoft, naši plukovníci sú 

pripravení ti dať do tela a zakopeme tvoju lenivosť pod chladnú oravskú zem, avšak bez tvojej 

pomoci nedokážu rozlúštiť kód Enigma, ktorý budeme potrebovať k tajnej stopovačke a bude ťa 

čakať aj niečo úplne nové, nechaj sa prekvapiť, v cene je ubytovanie, stravovanie, pitný režim, 

MTZ, a pod., doprava za príplatok 50 € 

• Akčný letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Belez, Dolný Kubín 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: 2022 - nový rok, nové výzvy, nové dobrodružstvá, nové priateľstvá, ale Misia ostáva 

stále rovnaká, drsných osem dní akčného programu plného adrenalínu, ktorý je doplnený o 

Bombové výlety, Rambo dráha, Kubínka, prespávačka, splav, airsoft, naši plukovníci sú 

pripravení ti dať do tela a zakopeme tvoju lenivosť pod chladnú oravskú zem, avšak bez tvojej 

pomoci nedokážu rozlúštiť kód Enigma, ktorý budeme potrebovať k tajnej stopovačke a bude ťa 

čakať aj niečo úplne nové, nechaj sa prekvapiť, v cene je ubytovanie, stravovanie, pitný režim, 

MTZ, a pod., doprava za príplatok 50 € 

• Akčný letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Belez, Dolný Kubín 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: 2022 - nový rok, nové výzvy, nové dobrodružstvá, nové priateľstvá, ale Misia ostáva 

stále rovnaká, drsných osem dní akčného programu plného adrenalínu, ktorý je doplnený o 

Bombové výlety, Rambo dráha, Kubínka, prespávačka, splav, airsoft, naši plukovníci sú 

pripravení ti dať do tela a zakopeme tvoju lenivosť pod chladnú oravskú zem, avšak bez tvojej 

pomoci nedokážu rozlúštiť kód Enigma, ktorý budeme potrebovať k tajnej stopovačke a bude ťa 

čakať aj niečo úplne nové, nechaj sa prekvapiť, v cene je ubytovanie, stravovanie, pitný režim, 

MTZ, a pod., doprava za príplatok 50 € 
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• Akčný letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Belez, Dolný Kubín 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: 2022 - nový rok, nové výzvy, nové dobrodružstvá, nové priateľstvá, ale Misia ostáva 

stále rovnaká, drsných osem dní akčného programu plného adrenalínu, ktorý je doplnený o 

Bombové výlety, Rambo dráha, Kubínka, prespávačka, splav, airsoft, naši plukovníci sú 

pripravení ti dať do tela a zakopeme tvoju lenivosť pod chladnú oravskú zem, avšak bez tvojej 

pomoci nedokážu rozlúštiť kód Enigma, ktorý budeme potrebovať k tajnej stopovačke a bude ťa 

čakať aj niečo úplne nové, nechaj sa prekvapiť, v cene je ubytovanie, stravovanie, pitný režim, 

MTZ, a pod., doprava za príplatok 50 € 

• Akčný letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Belez, Dolný Kubín 

Poplatok: 244 € 

Poznámka: 2022 - nový rok, nové výzvy, nové dobrodružstvá, nové priateľstvá, ale Misia ostáva 

stále rovnaká, drsných osem dní akčného programu plného adrenalínu, ktorý je doplnený o 

Bombové výlety, Rambo dráha, Kubínka, prespávačka, splav, airsoft, naši plukovníci sú 

pripravení ti dať do tela a zakopeme tvoju lenivosť pod chladnú oravskú zem, avšak bez tvojej 

pomoci nedokážu rozlúštiť kód Enigma, ktorý budeme potrebovať k tajnej stopovačke a bude ťa 

čakať aj niečo úplne nové, nechaj sa prekvapiť, v cene je ubytovanie, stravovanie, pitný režim, 

MTZ, a pod., doprava za príplatok 50 € 

• Cool Worthing School 

Začiatok akcie: 30.7.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 15 dní    Cieľová skupina: 14-20 rokov 

Miesto konania akcie: v rodinách na juhu Anglicka 

Poplatok: 1 690 € 

Poznámka: aj tento rok sme pre vás pripravili obľúbený jazykový pobyt pre mládež v krásnom 

pokojnom prímorskom letovisku Worthing na juhu Anglicka, len ťažko nájdeme kľudnejšie a 

bezpečnejšie miesto v Európe, dva týždne na anglickom pobreží s ubytovaním v anglických 

rodinách a návštevou anglických jazykových kurzov umožnia deťom a mládeži nielen výborne 

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

nové kontakty, škola je umiestnená v centre mesta a výučba prebieha každý deň dopoludnia v 

rozsahu 20 vyučovacích hodín týždenne, výučbu vedú kvalifikovaný anglický lektori a je 

zameraná predovšetkým na konveráciu, ale významnou zložkou je aj počúvanie jazyka, písanie 

a gramatika, v triede je max. 15 študentov, v cene je strava v rodinách, kde sú mladí aj 

ubytovaný, obed formou balíčka, doprava v cene, trajekt, 40 vyučovacích hodín Aj s anglickými 

lektormi, študijný materiál, MTZ, poobedňajšie aktivity vrátane výletov, v dnešnej ťažkej dobe 

nikto nevie čo bude a preto sa prípadné zmeny budú premietať do podmienok, programu a 

možno aj ceny zájazdu, 

• Detský tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Topoľčany pri Duchonke 

Poplatok: 250 € 
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Poznámka: milé deti určite poznáte Alicu z krajiny zázrakov, no a s Alicou sa v našom tábore 

budú diať veľké zázraky pre malých aj veľkých, Alica a jej kamaráti ťa budú sprevádzať rôznymi 

krajinami, zaskáčeme si s Bielym králikom o preteky, mačka Škľabka nám každý deň zanechá 

tajné indície, čo má ďalej Alica v krajine zázrakov preskúmať, každý deň sa ponoríme do iného 

zázraku, spoznáme ríšu zvierat vo Zveroparku v Žarnovici, menší labyrint ako z rozprávky ťa 

čaká aj tu, zistíme ako vznikajú knižky, kto rú spisovatelia, autori, ilustrátori, srdcová kráľovná 

a kráľ usporiadajú slávnosti každý deň, v cene je ubytovanie, celodenná strava, materiál na 

činnosť, odmeny do súťaží, doprava individuálne 

• Detský tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 6 dní    Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Topoľčany pri Duchonke 

Poplatok: 200 € 

Poznámka: milé deti určite poznáte Alicu z krajiny zázrakov, no a s Alicou sa v našom tábore 

budú diať veľké zázraky pre malých aj veľkých, Alica a jej kamaráti ťa budú sprevádzať rôznymi 

krajinami, zaskáčeme si s Bielym králikom o preteky, mačka Škľabka nám každý deň zanechá 

tajné indície, čo má ďalej Alica v krajine zázrakov preskúmať, každý deň sa ponoríme do iného 

zázraku, spoznáme ríšu zvierat vo Zveroparku v Žarnovici, menší labyrint ako z rozprávky ťa 

čaká aj tu, zistíme ako vznikajú knižky, kto rú spisovatelia, autori, ilustrátori, srdcová kráľovná 

a kráľ usporiadajú slávnosti každý deň, v cene je ubytovanie, celodenná strava, materiál na 

činnosť, odmeny do súťaží, doprava individuálne 

• Detský tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 194 € 

Poznámka: tábor pre zvedavé a bádavé detičky sme nachystali príbeh o zlatej rybke, ktorá nám 

splní tajné želania, bude zvedavá, či vieme plávať v krytom bazéniku pri penzióne, jej kamarátka 

teta telocvičňa chce vidieť, ako sa poriadne jašíme, v tvorivej klubovni zlatá rybka nachystala 

Ebenove hviezdičky, hru talentov, kde zistí, či vieme spievať, tancovať, alebo niečo pekné 

malovať, rozkrútime aj Koliesko hraj, ktoré preverí, či s kamarítmi uhúdneš všetky jeho otázky, 

je plné krásnych darov prírody, kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš 

schovať do vrecúška šťastia a zobrať ako darček domov, každý večer ti kamarátka fantázia 

prečíta rozprávku, čaká nás parádny výlet autobusom do Bystrianskej jaskyne a prídu aj hasiči, 

v cene je celodenná strava, pitný režim, ubytovanie, rozprávkový príbeh o Zlatej rybke s prvkami 

tvorivej dramatiky, denne veselé šantenie v bazéne spojené s plávaním, MTZ, malý talizman, 

vrecúško šťastia, odborno-pedagogický personál, zdravotník, autobusový výlet, ukážka práce 

hasičov, beseda s policajtmi 

• Detský tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 194 € 

Poznámka: tábor pre zvedavé a bádavé detičky sme nachystali príbeh o zlatej rybke, ktorá nám 

splní tajné želania, bude zvedavá, či vieme plávať v krytom bazéniku pri penzióne, jej kamarátka 

teta telocvičňa chce vidieť, ako sa poriadne jašíme, v tvorivej klubovni zlatá rybka nachystala 

Ebenove hviezdičky, hru talentov, kde zistí, či vieme spievať, tancovať, alebo niečo pekné 

malovať, rozkrútime aj Koliesko hraj, ktoré preverí, či s kamarítmi uhúdneš všetky jeho otázky, 

je plné krásnych darov prírody, kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš 

schovať do vrecúška šťastia a zobrať ako darček domov, každý večer ti kamarátka fantázia 

prečíta rozprávku, čaká nás parádny výlet autobusom do Bystrianskej jaskyne a prídu aj hasiči, 
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v cene je celodenná strava, pitný režim, ubytovanie, rozprávkový príbeh o Zlatej rybke s prvkami 

tvorivej dramatiky, denne veselé šantenie v bazéne spojené s plávaním, MTZ, malý talizman, 

vrecúško šťastia, odborno-pedagogický personál, zdravotník, autobusový výlet, ukážka práce 

hasičov, beseda s policajtmi 

• KRAVMAGACAMP 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-17 rokov 

Miesto konania akcie: breh Oravskej priehrady 

Poplatok: 264 € 

Poznámka: bomberky, bombery a nindžovia, kto nezažil, nepochopí a kto zažil, nezabudne, 

vymeň hry na PC a mobiloch za pohyb hrou a príď sa presvedčiť, že aj Ty na to máš, priamo na 

breho Oravskej priehrady, v lone krásnej prírody na Teba čaká týždeň plný priateľstva, 

disciplíny, zážitkov, dobrej nálady a chvíle s unikátnym sebaobranným systémom Krav Maga, 

čo znamená v preklade boj zblízka a práve vznikol u nás na Slovensku, sídlo je v Izraeli, osvojiť 

si ho môže naozaj každý, vrátane detí a juniorov, je jednoduchý a účinný, pri tréningu sa berie 

ohľad na vek a fyzickú vyspelosť cvičenca, naučíš sa zvládať stres, vyhodnotiť nebezpečnú 

situáciu a vyhnúť sa jej, pomôcť parťákovi, keď sa stane obeťou útoku alebo šikany, zvýšiš si 

sebavedomie a fyzickú zdatnosť pod dohľadom certifikovaných inštruktorov, Nindžovia sa 

naučia prácu a zručnosť so samurajskými hviezdicami, ponoria sa do amazonských pralesov, 

kde indiáni dodnes lovia fúkačkou, v lese sa naučíš ako prežiť a zakladať oheň pomocou toho, 

čo máš práve po ruke, vyskúšame si streľbu airsoftovou zbraňou, streľbu s kuše, bazén 

Slanického dvora splnia tvoje chill chúťky, na móle Vodného záchranného systému sa naučíš 

viazať základné vodácke uzly, dozvieš sa o čom je práca vodného záchranára, a pod., v cene je 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a doprava autobusom za 60 € 

• KRAVMAGACAMP 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-17 rokov 

Miesto konania akcie: breh Oravskej priehrady 

Poplatok: 264 € 

Poznámka: bomberky, bombery a nindžovia, kto nezažil, nepochopí a kto zažil, nezabudne, 

vymeň hry na PC a mobiloch za pohyb hrou a príď sa presvedčiť, že aj Ty na to máš, priamo na 

breho Oravskej priehrady, v lone krásnej prírody na Teba čaká týždeň plný priateľstva, 

disciplíny, zážitkov, dobrej nálady a chvíle s unikátnym sebaobranným systémom Krav Maga, 

čo znamená v preklade boj zblízka a práve vznikol u nás na Slovensku, sídlo je v Izraeli, osvojiť 

si ho môže naozaj každý, vrátane detí a juniorov, je jednoduchý a účinný, pri tréningu sa berie 

ohľad na vek a fyzickú vyspelosť cvičenca, naučíš sa zvládať stres, vyhodnotiť nebezpečnú 

situáciu a vyhnúť sa jej, pomôcť parťákovi, keď sa stane obeťou útoku alebo šikany, zvýšiš si 

sebavedomie a fyzickú zdatnosť pod dohľadom certifikovaných inštruktorov, Nindžovia sa 

naučia prácu a zručnosť so samurajskými hviezdicami, ponoria sa do amazonských pralesov, 

kde indiáni dodnes lovia fúkačkou, v lese sa naučíš ako prežiť a zakladať oheň pomocou toho, 

čo máš práve po ruke, vyskúšame si streľbu airsoftovou zbraňou, streľbu s kuše, bazén 

Slanického dvora splnia tvoje chill chúťky, na móle Vodného záchranného systému sa naučíš 

viazať základné vodácke uzly, dozvieš sa o čom je práca vodného záchranára, a pod., v cene je 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a doprava autobusom za 60 € 

• Letný SunnyParkourCamp 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Javorníky  Poplatok: 244 € 
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Poznámka: letný parkour tábor pod taktovkou profesionálnych trénerov z Trenčína, okrem 

zábavy a oddychu sa priučíme základom parkouru a freerunningu, tréneri majú pre každého 

nadšenca parkouru pripravené parádne triky, odborne vysvetlia základy akrobacie a vyskúšať 

si budete môcť aj nejaké tie saltá, naučíte sa šplhať, preliezať, zoskakovať a liezť, nemôžu chýbať 

ani základy stojky a chodenia po rukách, toto všetko sa bude realizovať na nadupanom 

parkourovom ihrisku vybavenom aj nafukovacou odrážacou dráhou AirTrack, pomocou 

zábavných hier spevníme svoje telo, zlepšíte rovnováhu tela a orientáciu v priestore, pre 

nebojácnych sú priparvené ďalšie hry na prekonávanie strachu a samého seba, v cene je aj 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ, doprava za príplatok 40 € 

• Letný SunnyParkourCamp 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Javorníky  Poplatok: 244 € 

Poznámka: letný parkour tábor pod taktovkou profesionálnych trénerov z Trenčína, okrem 

zábavy a oddychu sa priučíme základom parkouru a freerunningu, tréneri majú pre každého 

nadšenca parkouru pripravené parádne triky, odborne vysvetlia základy akrobacie a vyskúšať 

si budete môcť aj nejaké tie saltá, naučíte sa šplhať, preliezať, zoskakovať a liezť, nemôžu chýbať 

ani základy stojky a chodenia po rukách, toto všetko sa bude realizovať na nadupanom 

parkourovom ihrisku vybavenom aj nafukovacou odrážacou dráhou AirTrack, pomocou 

zábavných hier spevníme svoje telo, zlepšíte rovnováhu tela a orientáciu v priestore, pre 

nebojácnych sú priparvené ďalšie hry na prekonávanie strachu a samého seba, v cene je aj 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ, doprava za príplatok 40 € 

• Letný SunnyParkourCamp 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Javorníky  Poplatok: 244 € 

Poznámka: letný parkour tábor pod taktovkou profesionálnych trénerov z Trenčína, okrem 

zábavy a oddychu sa priučíme základom parkouru a freerunningu, tréneri majú pre každého 

nadšenca parkouru pripravené parádne triky, odborne vysvetlia základy akrobacie a vyskúšať 

si budete môcť aj nejaké tie saltá, naučíte sa šplhať, preliezať, zoskakovať a liezť, nemôžu chýbať 

ani základy stojky a chodenia po rukách, toto všetko sa bude realizovať na nadupanom 

parkourovom ihrisku vybavenom aj nafukovacou odrážacou dráhou AirTrack, pomocou 

zábavných hier spevníme svoje telo, zlepšíte rovnováhu tela a orientáciu v priestore, pre 

nebojácnych sú priparvené ďalšie hry na prekonávanie strachu a samého seba, v cene je aj 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ, doprava za príplatok 40 € 

• Letný SunnyParkourCamp 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Javorníky  Poplatok: 244 € 

Poznámka: letný parkour tábor pod taktovkou profesionálnych trénerov z Trenčína, okrem 

zábavy a oddychu sa priučíme základom parkouru a freerunningu, tréneri majú pre každého 

nadšenca parkouru pripravené parádne triky, odborne vysvetlia základy akrobacie a vyskúšať 

si budete môcť aj nejaké tie saltá, naučíte sa šplhať, preliezať, zoskakovať a liezť, nemôžu chýbať 

ani základy stojky a chodenia po rukách, toto všetko sa bude realizovať na nadupanom 

parkourovom ihrisku vybavenom aj nafukovacou odrážacou dráhou AirTrack, pomocou 

zábavných hier spevníme svoje telo, zlepšíte rovnováhu tela a orientáciu v priestore, pre 

nebojácnych sú priparvené ďalšie hry na prekonávanie strachu a samého seba, v cene je aj 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ, doprava za príplatok 40 € 
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• Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión v obci Heľpa 

Poplatok: 194 € 

Poznámka: chceš super plávať a otestovať svoju odvahu?, snívaš, že budeš hasičom, policajtom, 

rezbárom alebo horárom?, a čo tak tajná misia s prespaním v poľovníckej chate?, v plaveckom 

kurze naučíme každého plávať, nebáť sa vody, potápať sa, hasiči ukážu ako hasiť a aj to, čo Ťa 

nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať po ľudových remeslách a 

skvostoch nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome ešte dnes objavíme krosná či 

rezbára, na poľovníckej chate sa naučíme ako založiť oheň, opečieme špekáčky, na parádnych 

ihriskách si zahráme futbal, vybíjanú, pri zlom počasí využijeme krytý bazén, v telocvični si 

zahráme loptové hry, v klubovni kvízy, disko a iné zábavy, zahráme si Koliesko hraj, súboj 

kmeňov o dary prírody do vrecúška šťastia, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, vybavenie na šport, malý talizman, vrecúško šťastia, 

autobusový výlet do Bystrianskej jaskyne, ceny do súťaží, doprava individuálne 

• Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión v obci Heľpa 

Poplatok: 194 € 

Poznámka: chceš super plávať a otestovať svoju odvahu?, snívaš, že budeš hasičom, policajtom, 

rezbárom alebo horárom?, a čo tak tajná misia s prespaním v poľovníckej chate?, v plaveckom 

kurze naučíme každého plávať, nebáť sa vody, potápať sa, hasiči ukážu ako hasiť a aj to, čo Ťa 

nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať po ľudových remeslách a 

skvostoch nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome ešte dnes objavíme krosná či 

rezbára, na poľovníckej chate sa naučíme ako založiť oheň, opečieme špekáčky, na parádnych 

ihriskách si zahráme futbal, vybíjanú, pri zlom počasí využijeme krytý bazén, v telocvični si 

zahráme loptové hry, v klubovni kvízy, disko a iné zábavy, zahráme si Koliesko hraj, súboj 

kmeňov o dary prírody do vrecúška šťastia, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, vybavenie na šport, malý talizman, vrecúško šťastia, 

autobusový výlet do Bystrianskej jaskyne, ceny do súťaží, za 2,98 € komplexné cestovné 

poistenie, doprava indi 

• Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, nádherné jazerá, zeleň, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a 

starostlivosti o kone, sme si pripravili množstvo športových a zábavných hier, súboj tímov, 

opekačku, disco, člnkovanie, výlet do Relax Aqua Trnava, voliéry s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, rybolov a pod., v cene je celodenná strava, pitný režim, ubytovanie, 

jazdecký kurz, odborní lektori, zdravotník, MTZ, starostlivosť o kone, jazdecké prilby, besedy o 

chove koní, výlet, člnkovanie v záchranných vestách, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, doprava individuálne 
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• Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, nádherné jazerá, zeleň, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a 

starostlivosti o kone, sme si pripravili množstvo športových a zábavných hier, súboj tímov, 

opekačku, disco, člnkovanie, výlet do Relax Aqua Trnava, voliéry s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, rybolov a pod., v cene je celodenná strava, pitný režim, ubytovanie, 

jazdecký kurz, odborní lektori, zdravotník, MTZ, starostlivosť o kone, jazdecké prilby, besedy o 

chove koní, výlet, člnkovanie v záchranných vestách, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, doprava individuálne 

• Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, nádherné jazerá, zeleň, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a 

starostlivosti o kone, sme si pripravili množstvo športových a zábavných hier, súboj tímov, 

opekačku, disco, člnkovanie, výlet do Relax Aqua Trnava, voliéry s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, rybolov a pod., v cene je celodenná strava, pitný režim, ubytovanie, 

jazdecký kurz, odborní lektori, zdravotník, MTZ, starostlivosť o kone, jazdecké prilby, besedy o 

chove koní, výlet, člnkovanie v záchranných vestách, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, doprava individuálne 

• Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, nádherné jazerá, zeleň, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a 

starostlivosti o kone, sme si pripravili množstvo športových a zábavných hier, súboj tímov, 

opekačku, disco, člnkovanie, výlet do Relax Aqua Trnava, voliéry s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, rybolov a pod., v cene je celodenná strava, pitný režim, ubytovanie, 

jazdecký kurz, odborní lektori, zdravotník, MTZ, starostlivosť o kone, jazdecké prilby, besedy o 

chove koní, výlet, člnkovanie v záchranných vestách, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, doprava individuálne 
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• Letný tábor Na ranč, na kone 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, nádherné jazerá, zeleň, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a 

starostlivosti o kone, sme si pripravili množstvo športových a zábavných hier, súboj tímov, 

opekačku, disco, člnkovanie, výlet do Relax Aqua Trnava, voliéry s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, rybolov a pod., v cene je celodenná strava, pitný režim, ubytovanie, 

jazdecký kurz, odborní lektori, zdravotník, MTZ, starostlivosť o kone, jazdecké prilby, besedy o 

chove koní, výlet, člnkovanie v záchranných vestách, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, doprava individuálne 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Trubárka, RZ Kubrica, Trenčín 

Poplatok: 304 €, zľava: 30 € pri individuálnej doprave 

Poznámka: ponúkame najviac naloženú táborovú pecku pre teenegerov, chýbať nebudú tradičné 

workshopy, z ktorých si môžete vyskladať program podľa seba, paintball, stolný futbal, loptové 

hry, bodyzorbing, aquagym, či ping-pong, ak nie si športový typ, môžeš sa vyvaliť na lehátku, 

zájsť na film alebo sa vychillovať pri hraní playka, či vo vynovenej chillzóne, nesmie chýbať 

výlet, tento rok dokonca tri výlety, výlet do Trenčína na motokáry, výlet do Laser Arény a výlet 

do Aquaparku Senec s bazénmi, tobogánmi, šmýkačkami a pod., po zodmení nastane párty so 

špičkovou technikou a stage-om stvoreným na tie najbrutálnejšími tanečnými kreáciami, ale aj 

na privítanie rôznych hostí, nesmie chýbať klasická retro oldies párty, kde si priprav retro outfit, 

bude aj penová párty a extrémna záverečná párty, budú sa skúmať rôzne záhady počas nočnej 

hry, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, doprava, MTZ, odmeny do súťaží 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Trubárka, RZ Kubrica, Trenčín 

Poplatok: 304 €, zľava: 30 € pri individuálnej doprave 

Poznámka: ponúkame najviac naloženú táborovú pecku pre teenegerov, chýbať nebudú tradičné 

workshopy, z ktorých si môžete vyskladať program podľa seba, paintball, stolný futbal, loptové 

hry, bodyzorbing, aquagym, či ping-pong, ak nie si športový typ, môžeš sa vyvaliť na lehátku, 

zájsť na film alebo sa vychillovať pri hraní playka, či vo vynovenej chillzóne, nesmie chýbať 

výlet, tento rok dokonca tri výlety, výlet do Trenčína na motokáry, výlet do Laser Arény a výlet 

do Aquaparku Senec s bazénmi, tobogánmi, šmýkačkami a pod., po zodmení nastane párty so 

špičkovou technikou a stage-om stvoreným na tie najbrutálnejšími tanečnými kreáciami, ale aj 

na privítanie rôznych hostí, nesmie chýbať klasická retro oldies párty, kde si priprav retro outfit, 

bude aj penová párty a extrémna záverečná párty, budú sa skúmať rôzne záhady počas nočnej 

hry, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, doprava, MTZ, odmeny do súťaží 
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• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Trubárka, RZ Kubrica, Trenčín 

Poplatok: 304 €, zľava: 30 € pri individuálnej doprave 

Poznámka: ponúkame najviac naloženú táborovú pecku pre teenegerov, chýbať nebudú tradičné 

workshopy, z ktorých si môžete vyskladať program podľa seba, paintball, stolný futbal, loptové 

hry, bodyzorbing, aquagym, či ping-pong, ak nie si športový typ, môžeš sa vyvaliť na lehátku, 

zájsť na film alebo sa vychillovať pri hraní playka, či vo vynovenej chillzóne, nesmie chýbať 

výlet, tento rok dokonca tri výlety, výlet do Trenčína na motokáry, výlet do Laser Arény a výlet 

do Aquaparku Senec s bazénmi, tobogánmi, šmýkačkami a pod., po zodmení nastane párty so 

špičkovou technikou a stage-om stvoreným na tie najbrutálnejšími tanečnými kreáciami, ale aj 

na privítanie rôznych hostí, nesmie chýbať klasická retro oldies párty, kde si priprav retro outfit, 

bude aj penová párty a extrémna záverečná párty, budú sa skúmať rôzne záhady počas nočnej 

hry, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, doprava, MTZ, odmeny do súťaží 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Trubárka, RZ Kubrica, Trenčín 

Poplatok: 304 €, zľava: 30 € pri individuálnej doprave 

Poznámka: ponúkame najviac naloženú táborovú pecku pre teenegerov, chýbať nebudú tradičné 

workshopy, z ktorých si môžete vyskladať program podľa seba, paintball, stolný futbal, loptové 

hry, bodyzorbing, aquagym, či ping-pong, ak nie si športový typ, môžeš sa vyvaliť na lehátku, 

zájsť na film alebo sa vychillovať pri hraní playka, či vo vynovenej chillzóne, nesmie chýbať 

výlet, tento rok dokonca tri výlety, výlet do Trenčína na motokáry, výlet do Laser Arény a výlet 

do Aquaparku Senec s bazénmi, tobogánmi, šmýkačkami a pod., po zodmení nastane párty so 

špičkovou technikou a stage-om stvoreným na tie najbrutálnejšími tanečnými kreáciami, ale aj 

na privítanie rôznych hostí, nesmie chýbať klasická retro oldies párty, kde si priprav retro outfit, 

bude aj penová párty a extrémna záverečná párty, budú sa skúmať rôzne záhady počas nočnej 

hry, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, doprava, MTZ, odmeny do súťaží 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Trubárka, RZ Kubrica, Trenčín 

Poplatok: 304 €, zľava: 30 € pri individuálnej doprave 

Poznámka: ponúkame najviac naloženú táborovú pecku pre teenegerov, chýbať nebudú tradičné 

workshopy, z ktorých si môžete vyskladať program podľa seba, paintball, stolný futbal, loptové 

hry, bodyzorbing, aquagym, či ping-pong, ak nie si športový typ, môžeš sa vyvaliť na lehátku, 

zájsť na film alebo sa vychillovať pri hraní playka, či vo vynovenej chillzóne, nesmie chýbať 

výlet, tento rok dokonca tri výlety, výlet do Trenčína na motokáry, výlet do Laser Arény a výlet 

do Aquaparku Senec s bazénmi, tobogánmi, šmýkačkami a pod., po zodmení nastane párty so 

špičkovou technikou a stage-om stvoreným na tie najbrutálnejšími tanečnými kreáciami, ale aj 

na privítanie rôznych hostí, nesmie chýbať klasická retro oldies párty, kde si priprav retro outfit, 

bude aj penová párty a extrémna záverečná párty, budú sa skúmať rôzne záhady počas nočnej 

hry, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, doprava, MTZ, odmeny do súťaží 
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• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Trubárka, RZ Kubrica, Trenčín 

Poplatok: 304 €, zľava: 30 € pri individuálnej doprave 

Poznámka: ponúkame najviac naloženú táborovú pecku pre teenegerov, chýbať nebudú tradičné 

workshopy, z ktorých si môžete vyskladať program podľa seba, paintball, stolný futbal, loptové 

hry, bodyzorbing, aquagym, či ping-pong, ak nie si športový typ, môžeš sa vyvaliť na lehátku, 

zájsť na film alebo sa vychillovať pri hraní playka, či vo vynovenej chillzóne, nesmie chýbať 

výlet, tento rok dokonca tri výlety, výlet do Trenčína na motokáry, výlet do Laser Arény a výlet 

do Aquaparku Senec s bazénmi, tobogánmi, šmýkačkami a pod., po zodmení nastane párty so 

špičkovou technikou a stage-om stvoreným na tie najbrutálnejšími tanečnými kreáciami, ale aj 

na privítanie rôznych hostí, nesmie chýbať klasická retro oldies párty, kde si priprav retro outfit, 

bude aj penová párty a extrémna záverečná párty, budú sa skúmať rôzne záhady počas nočnej 

hry, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, doprava, MTZ, odmeny do súťaží 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Trubárka, RZ Kubrica, Trenčín 

Poplatok: 304 €, zľava: 30 € pri individuálnej doprave 

Poznámka: ponúkame najviac naloženú táborovú pecku pre teenegerov, chýbať nebudú tradičné 

workshopy, z ktorých si môžete vyskladať program podľa seba, paintball, stolný futbal, loptové 

hry, bodyzorbing, aquagym, či ping-pong, ak nie si športový typ, môžeš sa vyvaliť na lehátku, 

zájsť na film alebo sa vychillovať pri hraní playka, či vo vynovenej chillzóne, nesmie chýbať 

výlet, tento rok dokonca tri výlety, výlet do Trenčína na motokáry, výlet do Laser Arény a výlet 

do Aquaparku Senec s bazénmi, tobogánmi, šmýkačkami a pod., po zodmení nastane párty so 

špičkovou technikou a stage-om stvoreným na tie najbrutálnejšími tanečnými kreáciami, ale aj 

na privítanie rôznych hostí, nesmie chýbať klasická retro oldies párty, kde si priprav retro outfit, 

bude aj penová párty a extrémna záverečná párty, budú sa skúmať rôzne záhady počas nočnej 

hry, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, doprava, MTZ, odmeny do súťaží 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 23.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Trubárka, RZ Kubrica, Trenčín 

Poplatok: 304 €, zľava: 30 € pri individuálnej doprave 

Poznámka: ponúkame najviac naloženú táborovú pecku pre teenegerov, chýbať nebudú tradičné 

workshopy, z ktorých si môžete vyskladať program podľa seba, paintball, stolný futbal, loptové 

hry, bodyzorbing, aquagym, či ping-pong, ak nie si športový typ, môžeš sa vyvaliť na lehátku, 

zájsť na film alebo sa vychillovať pri hraní playka, či vo vynovenej chillzóne, nesmie chýbať 

výlet, tento rok dokonca tri výlety, výlet do Trenčína na motokáry, výlet do Laser Arény a výlet 

do Aquaparku Senec s bazénmi, tobogánmi, šmýkačkami a pod., po zodmení nastane párty so 

špičkovou technikou a stage-om stvoreným na tie najbrutálnejšími tanečnými kreáciami, ale aj 

na privítanie rôznych hostí, nesmie chýbať klasická retro oldies párty, kde si priprav retro outfit, 

bude aj penová párty a extrémna záverečná párty, budú sa skúmať rôzne záhady počas nočnej 

hry, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, doprava, MTZ, odmeny do súťaží 
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• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: začiatočníci si osvoja rybársku abecedu lovom menších rýb, môžu si zapožičať 

výbavu na rybolov, pokročilí rybári, ktorí majú vlastnú výbavu, budú loviť trofejných kaprov a 

jeseterov vo väčšom jazere, kde sú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kg, pripravený je aj nočný 

aj denný rybolov, prezentácia rybolovu zavážacou loďkou, člnom s elektromotorom, návnady, 

náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, pripravené sú športové a zábavné hry, 

súboj tímov, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnava, voliéry s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, prekonáme minuloročný rekord 150 kaprov 

na najlepší turnus, alebo maxi úlovok 19,80 kg?, v cene je ubytovanie, celodenná strava, pitný 

režim, MTZ, pomôcky a materiál na činnosť, odmeny do súťaží, autobusový výlet a pod., 

doprava individuálne 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: začiatočníci si osvoja rybársku abecedu lovom menších rýb, môžu si zapožičať 

výbavu na rybolov, pokročilí rybári, ktorí majú vlastnú výbavu, budú loviť trofejných kaprov a 

jeseterov vo väčšom jazere, kde sú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kg, pripravený je aj nočný 

aj denný rybolov, prezentácia rybolovu zavážacou loďkou, člnom s elektromotorom, návnady, 

náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, pripravené sú športové a zábavné hry, 

súboj tímov, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnava, voliéry s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, prekonáme minuloročný rekord 150 kaprov 

na najlepší turnus, alebo maxi úlovok 19,80 kg?, v cene je ubytovanie, celodenná strava, pitný 

režim, MTZ, pomôcky a materiál na činnosť, odmeny do súťaží, autobusový výlet a pod., 

doprava individuálne 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: začiatočníci si osvoja rybársku abecedu lovom menších rýb, môžu si zapožičať 

výbavu na rybolov, pokročilí rybári, ktorí majú vlastnú výbavu, budú loviť trofejných kaprov a 

jeseterov vo väčšom jazere, kde sú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kg, pripravený je aj nočný 

aj denný rybolov, prezentácia rybolovu zavážacou loďkou, člnom s elektromotorom, návnady, 

náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, pripravené sú športové a zábavné hry, 

súboj tímov, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnava, voliéry s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, prekonáme minuloročný rekord 150 kaprov 

na najlepší turnus, alebo maxi úlovok 19,80 kg?, v cene je ubytovanie, celodenná strava, pitný 

režim, MTZ, pomôcky a materiál na činnosť, odmeny do súťaží, autobusový výlet a pod., 

doprava individuálne 
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• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: začiatočníci si osvoja rybársku abecedu lovom menších rýb, môžu si zapožičať 

výbavu na rybolov, pokročilí rybári, ktorí majú vlastnú výbavu, budú loviť trofejných kaprov a 

jeseterov vo väčšom jazere, kde sú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kg, pripravený je aj nočný 

aj denný rybolov, prezentácia rybolovu zavážacou loďkou, člnom s elektromotorom, návnady, 

náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, pripravené sú športové a zábavné hry, 

súboj tímov, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnava, voliéry s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, prekonáme minuloročný rekord 150 kaprov 

na najlepší turnus, alebo maxi úlovok 19,80 kg?, v cene je ubytovanie, celodenná strava, pitný 

režim, MTZ, pomôcky a materiál na činnosť, odmeny do súťaží, autobusový výlet a pod., 

doprava individuálne 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: začiatočníci si osvoja rybársku abecedu lovom menších rýb, môžu si zapožičať 

výbavu na rybolov, pokročilí rybári, ktorí majú vlastnú výbavu, budú loviť trofejných kaprov a 

jeseterov vo väčšom jazere, kde sú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kg, pripravený je aj nočný 

aj denný rybolov, prezentácia rybolovu zavážacou loďkou, člnom s elektromotorom, návnady, 

náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, pripravené sú športové a zábavné hry, 

súboj tímov, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnava, voliéry s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, prekonáme minuloročný rekord 150 kaprov 

na najlepší turnus, alebo maxi úlovok 19,80 kg?, v cene je ubytovanie, celodenná strava, pitný 

režim, MTZ, pomôcky a materiál na činnosť, odmeny do súťaží, autobusový výlet a pod., 

doprava individuálne 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: začiatočníci si osvoja rybársku abecedu lovom menších rýb, môžu si zapožičať 

výbavu na rybolov, pokročilí rybári, ktorí majú vlastnú výbavu, budú loviť trofejných kaprov a 

jeseterov vo väčšom jazere, kde sú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kg, pripravený je aj nočný 

aj denný rybolov, prezentácia rybolovu zavážacou loďkou, člnom s elektromotorom, návnady, 

náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, pripravené sú športové a zábavné hry, 

súboj tímov, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnava, voliéry s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, prekonáme minuloročný rekord 150 kaprov 

na najlepší turnus, alebo maxi úlovok 19,80 kg?, v cene je ubytovanie, celodenná strava, pitný 

režim, MTZ, pomôcky a materiál na činnosť, odmeny do súťaží, autobusový výlet a pod., 

doprava individuálne 
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• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 314 € 

Poznámka: začiatočníci si osvoja rybársku abecedu lovom menších rýb, môžu si zapožičať 

výbavu na rybolov, pokročilí rybári, ktorí majú vlastnú výbavu, budú loviť trofejných kaprov a 

jeseterov vo väčšom jazere, kde sú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kg, pripravený je aj nočný 

aj denný rybolov, prezentácia rybolovu zavážacou loďkou, člnom s elektromotorom, návnady, 

náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, pripravené sú športové a zábavné hry, 

súboj tímov, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnava, voliéry s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, prekonáme minuloročný rekord 150 kaprov 

na najlepší turnus, alebo maxi úlovok 19,80 kg?, v cene je ubytovanie, celodenná strava, pitný 

režim, MTZ, pomôcky a materiál na činnosť, odmeny do súťaží, autobusový výlet a pod., 

doprava individuálne 

• Letný tábor Slniečkovo English 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 6 dní    Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Topoľčany pri Duchonke 

Poplatok: 200 € 

Poznámka: milé deti určite poznáte Alicu z krajiny zázrakov, no a s Alicou sa v našom tábore 

budú diať veľké zázraky pre malých aj veľkých, ale s deťmi precvičíme počas prázdnin aj zopár 

anglických slovíčok a doplníme tak slovnú zásobu, tábor je doplnený o zábavnú detskú 

angličtinu, deti si prirodzenou cestou zapamätajú základné frázy a jazyk im rozviažu aj zábavné 

hry, spoznáme ríšu zvierat vo Zveroparku v Žarnovici, menší labyrint ako z rozprávky ťa čaká 

aj tu, v cene je ubytovanie, celodenná strava, materiál na činnosť, odmeny do súťaží, doprava 

individuálne 

• Letný tábor Slniečkovo English 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Topoľčany pri Duchonke 

Poplatok: 250 € 

Poznámka: milé deti určite poznáte Alicu z krajiny zázrakov, no a s Alicou sa v našom tábore 

budú diať veľké zázraky pre malých aj veľkých, ale s deťmi precvičíme počas prázdnin aj zopár 

anglických slovíčok a doplníme tak slovnú zásobu, tábor je doplnený o zábavnú detskú 

angličtinu, deti si prirodzenou cestou zapamätajú základné frázy a jazyk im rozviažu aj zábavné 

hry, spoznáme ríšu zvierat vo Zveroparku v Žarnovici, menší labyrint ako z rozprávky ťa čaká 

aj tu, v cene je ubytovanie, celodenná strava, materiál na činnosť, odmeny do súťaží, doprava 

individuálne 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 9.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, oblasť Lieskovec, Vysoké Tatry, Tatranská 

Štrba    Poplatok: 224 € 
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Poznámka: najlepší a najaktívnejší letný tábor, kde nás čakajú dni nabité aktivitami a výletmi, 

pripravili sme aj skvelé novinky, vychillovať a zrelaxovať sa pôjdeme do vodného sveta zábavy 

a oddychu - Aquacity Poprad, kde si užijeme kopec zábavy, vybláznime sa na vlnách Dunajca, 

úžasnej slovenskej rieky, kde sa budeme spolu plaviť v raftových člnoch a užívať si ten pravý 

adrenalín, pôjdeme na peší výlet po podhoria Vysokých Tatier, navštívime v Starom Smokovci 

sídlo Horskej záchrannej služby a vypočujeme si zaujímavosti o ich práci, ani na tatranských 

chodníkoch nebude chýbať zábava, budeme sa zdokonaľovať v lukostreľbe a vybláznime sa na 

nafukovacej horolezeckej stene, tešiť sa môžeš na rôzne súťaže a nadupané párty, v cene je 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ, doprava za príplatok 13 € 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 16.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, oblasť Lieskovec, Vysoké Tatry, Tatranská 

Štrba    Poplatok: 224 € 

Poznámka: najlepší a najaktívnejší letný tábor, kde nás čakajú dni nabité aktivitami a výletmi, 

pripravili sme aj skvelé novinky, vychillovať a zrelaxovať sa pôjdeme do vodného sveta zábavy 

a oddychu - Aquacity Poprad, kde si užijeme kopec zábavy, vybláznime sa na vlnách Dunajca, 

úžasnej slovenskej rieky, kde sa budeme spolu plaviť v raftových člnoch a užívať si ten pravý 

adrenalín, pôjdeme na peší výlet po podhoria Vysokých Tatier, navštívime v Starom Smokovci 

sídlo Horskej záchrannej služby a vypočujeme si zaujímavosti o ich práci, ani na tatranských 

chodníkoch nebude chýbať zábava, budeme sa zdokonaľovať v lukostreľbe a vybláznime sa na 

nafukovacej horolezeckej stene, tešiť sa môžeš na rôzne súťaže a nadupané párty, v cene je 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ, doprava za príplatok 13 € 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 23.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, oblasť Lieskovec, Vysoké Tatry, Tatranská 

Štrba    Poplatok: 224 € 

Poznámka: najlepší a najaktívnejší letný tábor, kde nás čakajú dni nabité aktivitami a výletmi, 

pripravili sme aj skvelé novinky, vychillovať a zrelaxovať sa pôjdeme do vodného sveta zábavy 

a oddychu - Aquacity Poprad, kde si užijeme kopec zábavy, vybláznime sa na vlnách Dunajca, 

úžasnej slovenskej rieky, kde sa budeme spolu plaviť v raftových člnoch a užívať si ten pravý 

adrenalín, pôjdeme na peší výlet po podhoria Vysokých Tatier, navštívime v Starom Smokovci 

sídlo Horskej záchrannej služby a vypočujeme si zaujímavosti o ich práci, ani na tatranských 

chodníkoch nebude chýbať zábava, budeme sa zdokonaľovať v lukostreľbe a vybláznime sa na 

nafukovacej horolezeckej stene, tešiť sa môžeš na rôzne súťaže a nadupané párty, v cene je 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ, doprava za príplatok 13 € 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 30.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, oblasť Lieskovec, Vysoké Tatry, Tatranská 

Štrba    Poplatok: 224 € 

Poznámka: najlepší a najaktívnejší letný tábor, kde nás čakajú dni nabité aktivitami a výletmi, 

pripravili sme aj skvelé novinky, vychillovať a zrelaxovať sa pôjdeme do vodného sveta zábavy 

a oddychu - Aquacity Poprad, kde si užijeme kopec zábavy, vybláznime sa na vlnách Dunajca, 

úžasnej slovenskej rieky, kde sa budeme spolu plaviť v raftových člnoch a užívať si ten pravý 

adrenalín, pôjdeme na peší výlet po podhoria Vysokých Tatier, navštívime v Starom Smokovci 

sídlo Horskej záchrannej služby a vypočujeme si zaujímavosti o ich práci, ani na tatranských 

chodníkoch nebude chýbať zábava, budeme sa zdokonaľovať v lukostreľbe a vybláznime sa na 

nafukovacej horolezeckej stene, tešiť sa môžeš na rôzne súťaže a nadupané párty, v cene je 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ, doprava za príplatok 13 € 
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• Letný tábor SUNNYARTS 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 10 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 274 € 

Poznámka: otvárame dvere do sveta umelcov, medzi ktorých môžeš patriť každý mladý umelec, 

či umelkyňa, ak máte doma kreatívnu dušu čo má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie 

alebo majstruje, ta tu ste na správnej adrese, tvorivé dielne v réžii našich animátorov pomôžu 

rozvinúť talent detí o čosi viac, s nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať ozdoby, kvety, 

dekorovať tričká, maľovať či vyrábať skrabošku na párty, kreativite sa medze nekladú, 

vychutnaj si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v 

Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYARTS 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: otvárame dvere do sveta umelcov, medzi ktorých môžeš patriť každý mladý umelec, 

či umelkyňa, ak máte doma kreatívnu dušu čo má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie 

alebo majstruje, ta tu ste na správnej adrese, tvorivé dielne v réžii našich animátorov pomôžu 

rozvinúť talent detí o čosi viac, s nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať ozdoby, kvety, 

dekorovať tričká, maľovať či vyrábať skrabošku na párty, kreativite sa medze nekladú, 

vychutnaj si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v 

Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYARTS 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: otvárame dvere do sveta umelcov, medzi ktorých môžeš patriť každý mladý umelec, 

či umelkyňa, ak máte doma kreatívnu dušu čo má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie 

alebo majstruje, ta tu ste na správnej adrese, tvorivé dielne v réžii našich animátorov pomôžu 

rozvinúť talent detí o čosi viac, s nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať ozdoby, kvety, 

dekorovať tričká, maľovať či vyrábať skrabošku na párty, kreativite sa medze nekladú, 

vychutnaj si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v 

Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYARTS 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: otvárame dvere do sveta umelcov, medzi ktorých môžeš patriť každý mladý umelec, 

či umelkyňa, ak máte doma kreatívnu dušu čo má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie 

alebo majstruje, ta tu ste na správnej adrese, tvorivé dielne v réžii našich animátorov pomôžu 

rozvinúť talent detí o čosi viac, s nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať ozdoby, kvety, 

dekorovať tričká, maľovať či vyrábať skrabošku na párty, kreativite sa medze nekladú, 

vychutnaj si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v 

Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 
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• Letný tábor SUNNYARTS 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: otvárame dvere do sveta umelcov, medzi ktorých môžeš patriť každý mladý umelec, 

či umelkyňa, ak máte doma kreatívnu dušu čo má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie 

alebo majstruje, ta tu ste na správnej adrese, tvorivé dielne v réžii našich animátorov pomôžu 

rozvinúť talent detí o čosi viac, s nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať ozdoby, kvety, 

dekorovať tričká, maľovať či vyrábať skrabošku na párty, kreativite sa medze nekladú, 

vychutnaj si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v 

Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYARTS 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: otvárame dvere do sveta umelcov, medzi ktorých môžeš patriť každý mladý umelec, 

či umelkyňa, ak máte doma kreatívnu dušu čo má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie 

alebo majstruje, ta tu ste na správnej adrese, tvorivé dielne v réžii našich animátorov pomôžu 

rozvinúť talent detí o čosi viac, s nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať ozdoby, kvety, 

dekorovať tričká, maľovať či vyrábať skrabošku na párty, kreativite sa medze nekladú, 

vychutnaj si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v 

Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYARTS 

Začiatok akcie: 7.8.2022     Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: otvárame dvere do sveta umelcov, medzi ktorých môžeš patriť každý mladý umelec, 

či umelkyňa, ak máte doma kreatívnu dušu čo má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie 

alebo majstruje, ta tu ste na správnej adrese, tvorivé dielne v réžii našich animátorov pomôžu 

rozvinúť talent detí o čosi viac, s nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať ozdoby, kvety, 

dekorovať tričká, maľovať či vyrábať skrabošku na párty, kreativite sa medze nekladú, 

vychutnaj si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v 

Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYARTS 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: otvárame dvere do sveta umelcov, medzi ktorých môžeš patriť každý mladý umelec, 

či umelkyňa, ak máte doma kreatívnu dušu čo má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie 

alebo majstruje, ta tu ste na správnej adrese, tvorivé dielne v réžii našich animátorov pomôžu 

rozvinúť talent detí o čosi viac, s nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať ozdoby, kvety, 

dekorovať tričká, maľovať či vyrábať skrabošku na párty, kreativite sa medze nekladú, 

vychutnaj si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v 

Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

 



 
 

37 

• Letný tábor SUNNYARTS 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: otvárame dvere do sveta umelcov, medzi ktorých môžeš patriť každý mladý umelec, 

či umelkyňa, ak máte doma kreatívnu dušu čo má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie 

alebo majstruje, ta tu ste na správnej adrese, tvorivé dielne v réžii našich animátorov pomôžu 

rozvinúť talent detí o čosi viac, s nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať ozdoby, kvety, 

dekorovať tričká, maľovať či vyrábať skrabošku na párty, kreativite sa medze nekladú, 

vychutnaj si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v 

Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYDANCE 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 10 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 274 € 

Poznámka: každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú 

tanečníci zo SunnyDance, ideálne strávený čas pre každého mladého tanečníka je pod taktovkou 

choreografa v tanečnej sále či na čerstvom vzduchu vonku, chystáme pre vás nové kroky, 

zaujímavé variácie či dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové a televízne hviezdy, 

ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na 

vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok?, možno aj vy na PS4 hneď z rána v Just Dance, 

vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco, výlet do BOUNCE PARK v Banskej 

Bystrici, dopoludnia si užívajte aktivity popoludní atrakcie a hry, v cene je aj ubytovanie, strava, 

pitný režim, MTZ a pod, doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYDANCE 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú 

tanečníci zo SunnyDance, ideálne strávený čas pre každého mladého tanečníka je pod taktovkou 

choreografa v tanečnej sále či na čerstvom vzduchu vonku, chystáme pre vás nové kroky, 

zaujímavé variácie či dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové a televízne hviezdy, 

ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na 

vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok?, možno aj vy na PS4 hneď z rána v Just Dance, 

vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco, výlet do BOUNCE PARK v Banskej 

Bystrici, dopoludnia si užívajte aktivity popoludní atrakcie a hry, v cene je aj ubytovanie, strava, 

pitný režim, MTZ a pod, doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYDANCE 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 
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Poznámka: každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú 

tanečníci zo SunnyDance, ideálne strávený čas pre každého mladého tanečníka je pod taktovkou 

choreografa v tanečnej sále či na čerstvom vzduchu vonku, chystáme pre vás nové kroky, 

zaujímavé variácie či dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové a televízne hviezdy, 

ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na 

vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok?, možno aj vy na PS4 hneď z rána v Just Dance, 

vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco, výlet do BOUNCE PARK v Banskej 

Bystrici, dopoludnia si užívajte aktivity popoludní atrakcie a hry, v cene je aj ubytovanie, strava, 

pitný režim, MTZ a pod, doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYDANCE 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú 

tanečníci zo SunnyDance, ideálne strávený čas pre každého mladého tanečníka je pod taktovkou 

choreografa v tanečnej sále či na čerstvom vzduchu vonku, chystáme pre vás nové kroky, 

zaujímavé variácie či dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové a televízne hviezdy, 

ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na 

vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok?, možno aj vy na PS4 hneď z rána v Just Dance, 

vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco, výlet do BOUNCE PARK v Banskej 

Bystrici, dopoludnia si užívajte aktivity popoludní atrakcie a hry, v cene je aj ubytovanie, strava, 

pitný režim, MTZ a pod, doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYDANCE 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú 

tanečníci zo SunnyDance, ideálne strávený čas pre každého mladého tanečníka je pod taktovkou 

choreografa v tanečnej sále či na čerstvom vzduchu vonku, chystáme pre vás nové kroky, 

zaujímavé variácie či dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové a televízne hviezdy, 

ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na 

vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok?, možno aj vy na PS4 hneď z rána v Just Dance, 

vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco, výlet do BOUNCE PARK v Banskej 

Bystrici, dopoludnia si užívajte aktivity popoludní atrakcie a hry, v cene je aj ubytovanie, strava, 

pitný režim, MTZ a pod, doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYDANCE 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 
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Poznámka: každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú 

tanečníci zo SunnyDance, ideálne strávený čas pre každého mladého tanečníka je pod taktovkou 

choreografa v tanečnej sále či na čerstvom vzduchu vonku, chystáme pre vás nové kroky, 

zaujímavé variácie či dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové a televízne hviezdy, 

ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na 

vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok?, možno aj vy na PS4 hneď z rána v Just Dance, 

vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco, výlet do BOUNCE PARK v Banskej 

Bystrici, dopoludnia si užívajte aktivity popoludní atrakcie a hry, v cene je aj ubytovanie, strava, 

pitný režim, MTZ a pod, doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYDANCE 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú 

tanečníci zo SunnyDance, ideálne strávený čas pre každého mladého tanečníka je pod taktovkou 

choreografa v tanečnej sále či na čerstvom vzduchu vonku, chystáme pre vás nové kroky, 

zaujímavé variácie či dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové a televízne hviezdy, 

ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na 

vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok?, možno aj vy na PS4 hneď z rána v Just Dance, 

vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco, výlet do BOUNCE PARK v Banskej 

Bystrici, dopoludnia si užívajte aktivity popoludní atrakcie a hry, v cene je aj ubytovanie, strava, 

pitný režim, MTZ a pod, doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYDANCE 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú 

tanečníci zo SunnyDance, ideálne strávený čas pre každého mladého tanečníka je pod taktovkou 

choreografa v tanečnej sále či na čerstvom vzduchu vonku, chystáme pre vás nové kroky, 

zaujímavé variácie či dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové a televízne hviezdy, 

ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na 

vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok?, možno aj vy na PS4 hneď z rána v Just Dance, 

vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco, výlet do BOUNCE PARK v Banskej 

Bystrici, dopoludnia si užívajte aktivity popoludní atrakcie a hry, v cene je aj ubytovanie, strava, 

pitný režim, MTZ a pod, doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYDANCE 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 
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Poznámka: každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú 

tanečníci zo SunnyDance, ideálne strávený čas pre každého mladého tanečníka je pod taktovkou 

choreografa v tanečnej sále či na čerstvom vzduchu vonku, chystáme pre vás nové kroky, 

zaujímavé variácie či dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové a televízne hviezdy, 

ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na 

vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok?, možno aj vy na PS4 hneď z rána v Just Dance, 

vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco, výlet do BOUNCE PARK v Banskej 

Bystrici, dopoludnia si užívajte aktivity popoludní atrakcie a hry, v cene je aj ubytovanie, strava, 

pitný režim, MTZ a pod, doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-13 rokov 

Miesto konania akcie: Antonstál, Biele Karpaty 

Poplatok: 254 € 

Poznámka: páči sa ti legenda o Robinovi Hoodovi a jeho družine?, tak ako žili v súlade s 

prírodou a ovládali rôzne schopnosti, vďaka ktorým dokázali prežiť v lese?, vyberieme sa za 

stredovekým životom na hrad Beckov a prežijeme dobrodružnú plavbu loďou po rieke Váh, 

priučíme sa životu slávnej družiny, naučíme ťa strielať ako Robin, budeš silný ako Malý John, 

chytrý ako Will Scarlet a múdry ako ujo Robko, ktorý je našim lesným pedagógom, ktorý ti 

prezradí tie najväčšie tajomstvá lesa a spolu si oddýchneme na skvelých večerných programoch, 

v cene je stravovanie, ubytovanie, pitný režim, MTZ, doprava je individuálna, zdravotník je v 

cene a pod. 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-13 rokov 

Miesto konania akcie: Antonstál, Biele Karpaty 

Poplatok: 254 € 

Poznámka: páči sa ti legenda o Robinovi Hoodovi a jeho družine?, tak ako žili v súlade s 

prírodou a ovládali rôzne schopnosti, vďaka ktorým dokázali prežiť v lese?, vyberieme sa za 

stredovekým životom na hrad Beckov a prežijeme dobrodružnú plavbu loďou po rieke Váh, 

priučíme sa životu slávnej družiny, naučíme ťa strielať ako Robin, budeš silný ako Malý John, 

chytrý ako Will Scarlet a múdry ako ujo Robko, ktorý je našim lesným pedagógom, ktorý ti 

prezradí tie najväčšie tajomstvá lesa a spolu si oddýchneme na skvelých večerných programoch, 

v cene je stravovanie, ubytovanie, pitný režim, MTZ, doprava je individuálna, zdravotník je v 

cene a pod. 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-13 rokov 

Miesto konania akcie: Antonstál, Biele Karpaty 

Poplatok: 254 € 

Poznámka: páči sa ti legenda o Robinovi Hoodovi a jeho družine?, tak ako žili v súlade s 

prírodou a ovládali rôzne schopnosti, vďaka ktorým dokázali prežiť v lese?, vyberieme sa za 

stredovekým životom na hrad Beckov a prežijeme dobrodružnú plavbu loďou po rieke Váh, 

priučíme sa životu slávnej družiny, naučíme ťa strielať ako Robin, budeš silný ako Malý John, 

chytrý ako Will Scarlet a múdry ako ujo Robko, ktorý je našim lesným pedagógom, ktorý ti 

prezradí tie najväčšie tajomstvá lesa a spolu si oddýchneme na skvelých večerných programoch, 

v cene je stravovanie, ubytovanie, pitný režim, MTZ, doprava je individuálna, zdravotník je v 

cene a pod. 
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• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 20.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-13 rokov 

Miesto konania akcie: Antonstál, Biele Karpaty 

Poplatok: 254 € 

Poznámka: páči sa ti legenda o Robinovi Hoodovi a jeho družine?, tak ako žili v súlade s 

prírodou a ovládali rôzne schopnosti, vďaka ktorým dokázali prežiť v lese?, vyberieme sa za 

stredovekým životom na hrad Beckov a prežijeme dobrodružnú plavbu loďou po rieke Váh, 

priučíme sa životu slávnej družiny, naučíme ťa strielať ako Robin, budeš silný ako Malý John, 

chytrý ako Will Scarlet a múdry ako ujo Robko, ktorý je našim lesným pedagógom, ktorý ti 

prezradí tie najväčšie tajomstvá lesa a spolu si oddýchneme na skvelých večerných programoch, 

v cene je stravovanie, ubytovanie, pitný režim, MTZ, doprava je individuálna, zdravotník je v 

cene a pod. 

• Letný tábor SunnyFunny 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel František, Javorníky 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: zbystrite pozornosť, kto bude toto leto tvoj tímový spoluhráč a kto naopak súper?, 

akú táborovú frakciu si v lete zvolíš?, animátori sú už pripravení byť vodcami frakcií a či sa 

staneš na chvíľu členom Odvážlivcov, Bojovníkov, Stratégov, Férovcov alebo Tímovcov 

rozhodneš iba ty, na úvod si ťa preveríme v rôznych úlohách, ktoré rozhodnú či tvoj táborový 

osud bude spočívať práve v odvahe a sile, či rozvážnosti a vytrvalosti, sú pripravené súboje o 

legendárny FunnyCup, môžete sa tešiť na obvyklú behačku dňa, ktorá mieša jeho osudím, 

vytvorme spolu spojenectvo medzi odvážnými a rozvážnymi, nebude chýbať aquazorbing, 

bodyzorbing, vnútorný bazén a samozrejme výborne naladený skvelý animátorský tím, 

čerešničkou na torte bude výlet do Trenčína na Trenčiansky hrad, v cene je ubytovanie, 

stravovanie, pitný režim, MTZ, ceny do súťaží, doprava za príplatok 40 € a pod. 

• Letný tábor SunnyFunny 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel František, Javorníky 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: zbystrite pozornosť, kto bude toto leto tvoj tímový spoluhráč a kto naopak súper?, 

akú táborovú frakciu si v lete zvolíš?, animátori sú už pripravení byť vodcami frakcií a či sa 

staneš na chvíľu členom Odvážlivcov, Bojovníkov, Stratégov, Férovcov alebo Tímovcov 

rozhodneš iba ty, na úvod si ťa preveríme v rôznych úlohách, ktoré rozhodnú či tvoj táborový 

osud bude spočívať práve v odvahe a sile, či rozvážnosti a vytrvalosti, sú pripravené súboje o 

legendárny FunnyCup, môžete sa tešiť na obvyklú behačku dňa, ktorá mieša jeho osudím, 

vytvorme spolu spojenectvo medzi odvážnými a rozvážnymi, nebude chýbať aquazorbing, 

bodyzorbing, vnútorný bazén a samozrejme výborne naladený skvelý animátorský tím, 

čerešničkou na torte bude výlet do Trenčína na Trenčiansky hrad, v cene je ubytovanie, 

stravovanie, pitný režim, MTZ, ceny do súťaží, doprava za príplatok 40 € a pod. 
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• Letný tábor SunnyFunny 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel František, Javorníky 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: zbystrite pozornosť, kto bude toto leto tvoj tímový spoluhráč a kto naopak súper?, 

akú táborovú frakciu si v lete zvolíš?, animátori sú už pripravení byť vodcami frakcií a či sa 

staneš na chvíľu členom Odvážlivcov, Bojovníkov, Stratégov, Férovcov alebo Tímovcov 

rozhodneš iba ty, na úvod si ťa preveríme v rôznych úlohách, ktoré rozhodnú či tvoj táborový 

osud bude spočívať práve v odvahe a sile, či rozvážnosti a vytrvalosti, sú pripravené súboje o 

legendárny FunnyCup, môžete sa tešiť na obvyklú behačku dňa, ktorá mieša jeho osudím, 

vytvorme spolu spojenectvo medzi odvážnými a rozvážnymi, nebude chýbať aquazorbing, 

bodyzorbing, vnútorný bazén a samozrejme výborne naladený skvelý animátorský tím, 

čerešničkou na torte bude výlet do Trenčína na Trenčiansky hrad, v cene je ubytovanie, 

stravovanie, pitný režim, MTZ, ceny do súťaží, doprava za príplatok 40 € a pod. 

• Letný tábor SunnyFunny 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel František, Javorníky 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: zbystrite pozornosť, kto bude toto leto tvoj tímový spoluhráč a kto naopak súper?, 

akú táborovú frakciu si v lete zvolíš?, animátori sú už pripravení byť vodcami frakcií a či sa 

staneš na chvíľu členom Odvážlivcov, Bojovníkov, Stratégov, Férovcov alebo Tímovcov 

rozhodneš iba ty, na úvod si ťa preveríme v rôznych úlohách, ktoré rozhodnú či tvoj táborový 

osud bude spočívať práve v odvahe a sile, či rozvážnosti a vytrvalosti, sú pripravené súboje o 

legendárny FunnyCup, môžete sa tešiť na obvyklú behačku dňa, ktorá mieša jeho osudím, 

vytvorme spolu spojenectvo medzi odvážnými a rozvážnymi, nebude chýbať aquazorbing, 

bodyzorbing, vnútorný bazén a samozrejme výborne naladený skvelý animátorský tím, 

čerešničkou na torte bude výlet do Trenčína na Trenčiansky hrad, v cene je ubytovanie, 

stravovanie, pitný režim, MTZ, ceny do súťaží, doprava za príplatok 40 € a pod. 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 10 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 274 € 

Poznámka: už po ôsmy krát predstavujeme táborovú klasiku, kde si Gamesáci naplánujú mix 

dopoludňajších aktivít podľa seba - každý deň majú deti možnosť užiť si tréningy, workshopy a 

aj atrakcie podľa nálady a tak si poskladajú svoj vlastný ideálny program celého tábory, 

stovkám detí a teenegarom sme prichystali ďalšie nezabudnuteľné leto, umelci, tanečníci, 

divadelníci, vlogeri, moderátori, športovci, turisti, chilleri a aj odvážlivci si užijú aj tentokrát 

tú pravú táborovú atmosféru, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a 

UV disco, pripravuje sa veľký zohratý animačno-zdravotnícko-praktikantský tím a nezostáva 

nič iné, ako vziať kamoša, spolužiačku, suseda alebo sesternicu a pridať sa k nám, čakajú nás 

neodmysliteľné táborové tance, nové hry, výlet plný akcie a atrakcií do Bounce park 17 v 

Banskej Bystrici, poobede bude patriť bláznivým tímovým hrám o slnečné mince, večerný 

odpočinok je čas vyhradený pre Šťastnú hodinku a medzimestské hovory domov a večer nesmú 

chýbať zábavné galavečery, diskotéky a pre tých nebojácnych aj nočná hra, v cene je 

ubytovanie, stravovanie, pitný režim, MTZ, doprava za 40 € a pod. 
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• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: už po ôsmy krát predstavujeme táborovú klasiku, kde si Gamesáci naplánujú mix 

dopoludňajších aktivít podľa seba - každý deň majú deti možnosť užiť si tréningy, workshopy a 

aj atrakcie podľa nálady a tak si poskladajú svoj vlastný ideálny program celého tábory, 

stovkám detí a teenegarom sme prichystali ďalšie nezabudnuteľné leto, umelci, tanečníci, 

divadelníci, vlogeri, moderátori, športovci, turisti, chilleri a aj odvážlivci si užijú aj tentokrát 

tú pravú táborovú atmosféru, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a 

UV disco, pripravuje sa veľký zohratý animačno-zdravotnícko-praktikantský tím a nezostáva 

nič iné, ako vziať kamoša, spolužiačku, suseda alebo sesternicu a pridať sa k nám, čakajú nás 

neodmysliteľné táborové tance, nové hry, výlet plný akcie a atrakcií do Bounce park 17 v 

Banskej Bystrici, poobede bude patriť bláznivým tímovým hrám o slnečné mince, večerný 

odpočinok je čas vyhradený pre Šťastnú hodinku a medzimestské hovory domov a večer nesmú 

chýbať zábavné galavečery, diskotéky a pre tých nebojácnych aj nočná hra, v cene je 

ubytovanie, stravovanie, pitný režim, MTZ, doprava za 40 € a pod. 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: už po ôsmy krát predstavujeme táborovú klasiku, kde si Gamesáci naplánujú mix 

dopoludňajších aktivít podľa seba - každý deň majú deti možnosť užiť si tréningy, workshopy a 

aj atrakcie podľa nálady a tak si poskladajú svoj vlastný ideálny program celého tábory, 

stovkám detí a teenegarom sme prichystali ďalšie nezabudnuteľné leto, umelci, tanečníci, 

divadelníci, vlogeri, moderátori, športovci, turisti, chilleri a aj odvážlivci si užijú aj tentokrát 

tú pravú táborovú atmosféru, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a 

UV disco, pripravuje sa veľký zohratý animačno-zdravotnícko-praktikantský tím a nezostáva 

nič iné, ako vziať kamoša, spolužiačku, suseda alebo sesternicu a pridať sa k nám, čakajú nás 

neodmysliteľné táborové tance, nové hry, výlet plný akcie a atrakcií do Bounce park 17 v 

Banskej Bystrici, poobede bude patriť bláznivým tímovým hrám o slnečné mince, večerný 

odpočinok je čas vyhradený pre Šťastnú hodinku a medzimestské hovory domov a večer nesmú 

chýbať zábavné galavečery, diskotéky a pre tých nebojácnych aj nočná hra, v cene je 

ubytovanie, stravovanie, pitný režim, MTZ, doprava za 40 € a pod. 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní     Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 
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Poznámka: už po ôsmy krát predstavujeme táborovú klasiku, kde si Gamesáci naplánujú mix 

dopoludňajších aktivít podľa seba - každý deň majú deti možnosť užiť si tréningy, workshopy a 

aj atrakcie podľa nálady a tak si poskladajú svoj vlastný ideálny program celého tábory, 

stovkám detí a teenegarom sme prichystali ďalšie nezabudnuteľné leto, umelci, tanečníci, 

divadelníci, vlogeri, moderátori, športovci, turisti, chilleri a aj odvážlivci si užijú aj tentokrát 

tú pravú táborovú atmosféru, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a 

UV disco, pripravuje sa veľký zohratý animačno-zdravotnícko-praktikantský tím a nezostáva 

nič iné, ako vziať kamoša, spolužiačku, suseda alebo sesternicu a pridať sa k nám, čakajú nás 

neodmysliteľné táborové tance, nové hry, výlet plný akcie a atrakcií do Bounce park 17 v 

Banskej Bystrici, poobede bude patriť bláznivým tímovým hrám o slnečné mince, večerný 

odpočinok je čas vyhradený pre Šťastnú hodinku a medzimestské hovory domov a večer nesmú 

chýbať zábavné galavečery, diskotéky a pre tých nebojácnych aj nočná hra, v cene je 

ubytovanie, stravovanie, pitný režim, MTZ, doprava za 40 € a pod. 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: už po ôsmy krát predstavujeme táborovú klasiku, kde si Gamesáci naplánujú mix 

dopoludňajších aktivít podľa seba - každý deň majú deti možnosť užiť si tréningy, workshopy a 

aj atrakcie podľa nálady a tak si poskladajú svoj vlastný ideálny program celého tábory, 

stovkám detí a teenegarom sme prichystali ďalšie nezabudnuteľné leto, umelci, tanečníci, 

divadelníci, vlogeri, moderátori, športovci, turisti, chilleri a aj odvážlivci si užijú aj tentokrát 

tú pravú táborovú atmosféru, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a 

UV disco, pripravuje sa veľký zohratý animačno-zdravotnícko-praktikantský tím a nezostáva 

nič iné, ako vziať kamoša, spolužiačku, suseda alebo sesternicu a pridať sa k nám, čakajú nás 

neodmysliteľné táborové tance, nové hry, výlet plný akcie a atrakcií do Bounce park 17 v 

Banskej Bystrici, poobede bude patriť bláznivým tímovým hrám o slnečné mince, večerný 

odpočinok je čas vyhradený pre Šťastnú hodinku a medzimestské hovory domov a večer nesmú 

chýbať zábavné galavečery, diskotéky a pre tých nebojácnych aj nočná hra, v cene je 

ubytovanie, stravovanie, pitný režim, MTZ, doprava za 40 € a pod. 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: už po ôsmy krát predstavujeme táborovú klasiku, kde si Gamesáci naplánujú mix 

dopoludňajších aktivít podľa seba - každý deň majú deti možnosť užiť si tréningy, workshopy a 

aj atrakcie podľa nálady a tak si poskladajú svoj vlastný ideálny program celého tábory, 

stovkám detí a teenegarom sme prichystali ďalšie nezabudnuteľné leto, umelci, tanečníci, 

divadelníci, vlogeri, moderátori, športovci, turisti, chilleri a aj odvážlivci si užijú aj tentokrát 

tú pravú táborovú atmosféru, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a 

UV disco, pripravuje sa veľký zohratý animačno-zdravotnícko-praktikantský tím a nezostáva 

nič iné, ako vziať kamoša, spolužiačku, suseda alebo sesternicu a pridať sa k nám, čakajú nás 

neodmysliteľné táborové tance, nové hry, výlet plný akcie a atrakcií do Bounce park 17 v 

Banskej Bystrici, poobede bude patriť bláznivým tímovým hrám o slnečné mince, večerný 

odpočinok je čas vyhradený pre Šťastnú hodinku a medzimestské hovory domov a večer nesmú 

chýbať zábavné galavečery, diskotéky a pre tých nebojácnych aj nočná hra, v cene je 

ubytovanie, stravovanie, pitný režim, MTZ, doprava za 40 € a pod. 
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• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: už po ôsmy krát predstavujeme táborovú klasiku, kde si Gamesáci naplánujú mix 

dopoludňajších aktivít podľa seba - každý deň majú deti možnosť užiť si tréningy, workshopy a 

aj atrakcie podľa nálady a tak si poskladajú svoj vlastný ideálny program celého tábory, 

stovkám detí a teenegarom sme prichystali ďalšie nezabudnuteľné leto, umelci, tanečníci, 

divadelníci, vlogeri, moderátori, športovci, turisti, chilleri a aj odvážlivci si užijú aj tentokrát 

tú pravú táborovú atmosféru, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a 

UV disco, pripravuje sa veľký zohratý animačno-zdravotnícko-praktikantský tím a nezostáva 

nič iné, ako vziať kamoša, spolužiačku, suseda alebo sesternicu a pridať sa k nám, čakajú nás 

neodmysliteľné táborové tance, nové hry, výlet plný akcie a atrakcií do Bounce park 17 v 

Banskej Bystrici, poobede bude patriť bláznivým tímovým hrám o slnečné mince, večerný 

odpočinok je čas vyhradený pre Šťastnú hodinku a medzimestské hovory domov a večer nesmú 

chýbať zábavné galavečery, diskotéky a pre tých nebojácnych aj nočná hra, v cene je 

ubytovanie, stravovanie, pitný režim, MTZ, doprava za 40 € a pod. 

• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 254 € 

Poznámka: tento letný tábor otvára letné brány pre všetky deti a teenagerov, ktorí majú vo svojej 

táborovej výbave plavky, žabky a opaľovací krém, slniečko sa v lete neskrýva a je pripravené 

ohriať nám náš skromný bazén na príjemnú teplotu, na Duchonke sa aj toto leto chystá zábava 

a hlavne pravý prázdninový oddych a pohoda, noví kamaráti, skvelí animátori a oddychový, ale 

napriek tomu nadupaný program, nové táborové hry, bodyzorbing, UV párty a párty pod 

hviezdami, vodné hry, vodné bicykle, paddleboardy, kto vyzbiera pre svoj tím dostatočné 

množstvo pokladu a získa extra body za secret úlohy?, môžeme sa tešiť aj na výlet na 

Topoľčiansky hrad, výlet do Bojníc na vyhliedkovú vežu a do Prievidze na Nerf game, v cene je 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava je individuálna 

• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 254 € 

Poznámka: tento letný tábor otvára letné brány pre všetky deti a teenagerov, ktorí majú vo svojej 

táborovej výbave plavky, žabky a opaľovací krém, slniečko sa v lete neskrýva a je pripravené 

ohriať nám náš skromný bazén na príjemnú teplotu, na Duchonke sa aj toto leto chystá zábava 

a hlavne pravý prázdninový oddych a pohoda, noví kamaráti, skvelí animátori a oddychový, ale 

napriek tomu nadupaný program, nové táborové hry, bodyzorbing, UV párty a párty pod 

hviezdami, vodné hry, vodné bicykle, paddleboardy, kto vyzbiera pre svoj tím dostatočné 

množstvo pokladu a získa extra body za secret úlohy?, môžeme sa tešiť aj na výlet na 

Topoľčiansky hrad, výlet do Bojníc na vyhliedkovú vežu a do Prievidze na Nerf game, v cene je 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava je individuálna 
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• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 254 € 

Poznámka: tento letný tábor otvára letné brány pre všetky deti a teenagerov, ktorí majú vo svojej 

táborovej výbave plavky, žabky a opaľovací krém, slniečko sa v lete neskrýva a je pripravené 

ohriať nám náš skromný bazén na príjemnú teplotu, na Duchonke sa aj toto leto chystá zábava 

a hlavne pravý prázdninový oddych a pohoda, noví kamaráti, skvelí animátori a oddychový, ale 

napriek tomu nadupaný program, nové táborové hry, bodyzorbing, UV párty a párty pod 

hviezdami, vodné hry, vodné bicykle, paddleboardy, kto vyzbiera pre svoj tím dostatočné 

množstvo pokladu a získa extra body za secret úlohy?, môžeme sa tešiť aj na výlet na 

Topoľčiansky hrad, výlet do Bojníc na vyhliedkovú vežu a do Prievidze na Nerf game, v cene je 

ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava je individuálna 

• Letný tábor SUNNYSPORTS 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 10 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 274 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú aj stolný tenis, hlavne na tieto 

športy sa môžete tešiť v tradičnom tábore, čaká nás nové preostredie a nový športový areál, 

každý jeden z vás sa stane súčasťou tímu a spoločnými silami zabojujeme o cenné trofeje, 

tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne e výlet do BOUNCE 

PARK v Banskej Bystrici, v cene je aj ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava za 

príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYSPORTS 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú aj stolný tenis, hlavne na tieto 

športy sa môžete tešiť v tradičnom tábore, čaká nás nové preostredie a nový športový areál, 

každý jeden z vás sa stane súčasťou tímu a spoločnými silami zabojujeme o cenné trofeje, 

tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne e výlet do BOUNCE 

PARK v Banskej Bystrici, v cene je aj ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava za 

príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYSPORTS 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú aj stolný tenis, hlavne na tieto 

športy sa môžete tešiť v tradičnom tábore, čaká nás nové preostredie a nový športový areál, 

každý jeden z vás sa stane súčasťou tímu a spoločnými silami zabojujeme o cenné trofeje, 

tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne e výlet do BOUNCE 

PARK v Banskej Bystrici, v cene je aj ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava za 

príplatok 40 € 

 



 
 

47 

• Letný tábor SUNNYSPORTS 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú aj stolný tenis, hlavne na tieto 

športy sa môžete tešiť v tradičnom tábore, čaká nás nové preostredie a nový športový areál, 

každý jeden z vás sa stane súčasťou tímu a spoločnými silami zabojujeme o cenné trofeje, 

tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne e výlet do BOUNCE 

PARK v Banskej Bystrici, v cene je aj ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava za 

príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYSPORTS 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú aj stolný tenis, hlavne na tieto 

športy sa môžete tešiť v tradičnom tábore, čaká nás nové preostredie a nový športový areál, 

každý jeden z vás sa stane súčasťou tímu a spoločnými silami zabojujeme o cenné trofeje, 

tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne e výlet do BOUNCE 

PARK v Banskej Bystrici, v cene je aj ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava za 

príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYSPORTS 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú aj stolný tenis, hlavne na tieto 

športy sa môžete tešiť v tradičnom tábore, čaká nás nové preostredie a nový športový areál, 

každý jeden z vás sa stane súčasťou tímu a spoločnými silami zabojujeme o cenné trofeje, 

tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne e výlet do BOUNCE 

PARK v Banskej Bystrici, v cene je aj ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava za 

príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYSPORTS 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú aj stolný tenis, hlavne na tieto 

športy sa môžete tešiť v tradičnom tábore, čaká nás nové preostredie a nový športový areál, 

každý jeden z vás sa stane súčasťou tímu a spoločnými silami zabojujeme o cenné trofeje, 

tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne e výlet do BOUNCE 

PARK v Banskej Bystrici, v cene je aj ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava za 

príplatok 40 € 
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• Letný tábor SUNNYSPORTS 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú aj stolný tenis, hlavne na tieto 

športy sa môžete tešiť v tradičnom tábore, čaká nás nové preostredie a nový športový areál, 

každý jeden z vás sa stane súčasťou tímu a spoločnými silami zabojujeme o cenné trofeje, 

tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne e výlet do BOUNCE 

PARK v Banskej Bystrici, v cene je aj ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ a pod., doprava za 

príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYSTAR 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Severka, Čadca 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: YouTube a Tik-Tok sú pripravené na tvoje skvelé a zábavné videá, nebudeš na to 

sám, naši skúsení animátori ti poradia a pomôžu pri tvorbe a spracovaní videí, ktorí uvidia 

všetci naši followeri, byť tvorcom v onlinovom svete je veľká zodpovednosť, zábavnou formou ti 

vysvetlíme, ako bezpečne a zodpovedne využívať médiá a digitálne technológie, doobeda 

absolvuješ zaujímavé a skvelé workshopy zamerané na prácu s našou profesionálnou technikou 

a rekvizitami, so softvérom, aplikáciami a na tvorbu a strih videí, okrem toho budeš mať skvelú 

príležitosť si spraviť foto a porozprávať sa so zaujímavými hosťami, ktorí sú hviezdami na 

YouTube a TikTok, skvelou peckou bude výlet do najväčšieho zábavného parku v strednej 

Európe - Energylandie, ktorý tím získa viac emotikonov, to zistíme v poobedných hrách, ktoré 

preveria tvoju šikovnosť, v cene je ubytovanie, strava, pitný režim, MTZ, doprava individuálne 

• Letný tábor SUNNYTHEATRO 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 10 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 274 € 

Poznámka: túži byť niekto hviezdou internetu, strieborného plátna alebo radšej dosiek, čo 

znamenajú svet?, od dobrého nápadu, cez písanie scenára, výrobu kulís a kostýmov, až po 

heroické umelecké výkony, zdokonalíme sa v herectve, vycibríme svoj zmysel pre detail a 

naučíme sa točiť a strihať videá, cez náš youtube kanál upozorníme na mladý talent celý svet, 

svetlá reflektorov, táborová galéria a pódium budú na leto pre vás pripravené, staňte sa 

hviezdou letného tábora a standing ovation vás neminie, vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený 

relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, 

strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYTHEATRO 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 
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Poznámka: túži byť niekto hviezdou internetu, strieborného plátna alebo radšej dosiek, čo 

znamenajú svet?, od dobrého nápadu, cez písanie scenára, výrobu kulís a kostýmov, až po 

heroické umelecké výkony, zdokonalíme sa v herectve, vycibríme svoj zmysel pre detail a 

naučíme sa točiť a strihať videá, cez náš youtube kanál upozorníme na mladý talent celý svet, 

svetlá reflektorov, táborová galéria a pódium budú na leto pre vás pripravené, staňte sa 

hviezdou letného tábora a standing ovation vás neminie, vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený 

relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, 

strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYTHEATRO 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: túži byť niekto hviezdou internetu, strieborného plátna alebo radšej dosiek, čo 

znamenajú svet?, od dobrého nápadu, cez písanie scenára, výrobu kulís a kostýmov, až po 

heroické umelecké výkony, zdokonalíme sa v herectve, vycibríme svoj zmysel pre detail a 

naučíme sa točiť a strihať videá, cez náš youtube kanál upozorníme na mladý talent celý svet, 

svetlá reflektorov, táborová galéria a pódium budú na leto pre vás pripravené, staňte sa 

hviezdou letného tábora a standing ovation vás neminie, vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený 

relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, 

strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYTHEATRO 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: túži byť niekto hviezdou internetu, strieborného plátna alebo radšej dosiek, čo 

znamenajú svet?, od dobrého nápadu, cez písanie scenára, výrobu kulís a kostýmov, až po 

heroické umelecké výkony, zdokonalíme sa v herectve, vycibríme svoj zmysel pre detail a 

naučíme sa točiť a strihať videá, cez náš youtube kanál upozorníme na mladý talent celý svet, 

svetlá reflektorov, táborová galéria a pódium budú na leto pre vás pripravené, staňte sa 

hviezdou letného tábora a standing ovation vás neminie, vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený 

relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, 

strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYTHEATRO 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: túži byť niekto hviezdou internetu, strieborného plátna alebo radšej dosiek, čo 

znamenajú svet?, od dobrého nápadu, cez písanie scenára, výrobu kulís a kostýmov, až po 

heroické umelecké výkony, zdokonalíme sa v herectve, vycibríme svoj zmysel pre detail a 

naučíme sa točiť a strihať videá, cez náš youtube kanál upozorníme na mladý talent celý svet, 

svetlá reflektorov, táborová galéria a pódium budú na leto pre vás pripravené, staňte sa 

hviezdou letného tábora a standing ovation vás neminie, vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený 

relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, 

strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

  



 
 

50 

• Letný tábor SUNNYTHEATRO 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: túži byť niekto hviezdou internetu, strieborného plátna alebo radšej dosiek, čo 

znamenajú svet?, od dobrého nápadu, cez písanie scenára, výrobu kulís a kostýmov, až po 

heroické umelecké výkony, zdokonalíme sa v herectve, vycibríme svoj zmysel pre detail a 

naučíme sa točiť a strihať videá, cez náš youtube kanál upozorníme na mladý talent celý svet, 

svetlá reflektorov, táborová galéria a pódium budú na leto pre vás pripravené, staňte sa 

hviezdou letného tábora a standing ovation vás neminie, vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený 

relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, 

strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor SUNNYTHEATRO 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Trnavá Hora, Žiar nad Hronom 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: túži byť niekto hviezdou internetu, strieborného plátna alebo radšej dosiek, čo 

znamenajú svet?, od dobrého nápadu, cez písanie scenára, výrobu kulís a kostýmov, až po 

heroické umelecké výkony, zdokonalíme sa v herectve, vycibríme svoj zmysel pre detail a 

naučíme sa točiť a strihať videá, cez náš youtube kanál upozorníme na mladý talent celý svet, 

svetlá reflektorov, táborová galéria a pódium budú na leto pre vás pripravené, staňte sa 

hviezdou letného tábora a standing ovation vás neminie, vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený 

relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE PARK v Banskej Bystrici, v cene je ubytovanie, 

strava, pitný režim, MTZ a aj doprava za príplatok 40 € 

• Letný tábor v Taliansku - Igea Marina 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 10 dní    Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Sirena, Igea Marina 

Poplatok: 565 € 

Poznámka: pri príchode pekný príliv, parádny piesok, pekné postavy, potom pizza a pohár pepsi 

v plážovom pube, pritom pestrý program, proste príma pobyt, asi takto by znela chrakteristika 

nášho najobľúbenejšieho pobytu pre mládež v Taliansku, je tu plytké a teplé more, talianske 

pobrežné promenády a pláže plné života a zábavy, plážové atrakcie /niektoré za poplatky/, 

plážový volejbal alebo futbal, stolný tenis, jazdíme sem hlavne kvôli nádhernému azúrovému 

moru, kde sa dá hrať vodná prehadzovaná alebo watterball, keď už máme pohybu dosť, môžeme 

sa vystrieť na ležadlo alebo priamo na horúci piesok, ktorý slúži aj ako stavebný materiál pri 

populárnych súťažiach v stavbe sôch z piesku, po jazdení slnka sa ide "žiť", ale mládež nevodíme 

nikam, kde to nie je vhodné, v cene je 7x ubytovanie, strava plná penzia, typicky talianske jedlá, 

doprava klimatizovaným autobusom z Bratislavy a späť, animátori, MTZ, pobytové poplatky, 

treba však podotknúť, že v dnešnej dobe nevieme, čo bude v Taliansku, kde sa všetko a stále 

mení, zmeny sa preto budú premietať aj do podmienok zájazdu, programu, možno ceny a máme 

pocit, že bez očkovania to asi nepôjde 
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• Letný tábor v Taliansku - Igea Marina 

Začiatok akcie: 8.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 10 dní    Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Sirena, Igea Marina 

Poplatok: 565 € 

Poznámka: pri príchode pekný príliv, parádny piesok, pekné postavy, potom pizza a pohár pepsi 

v plážovom pube, pritom pestrý program, proste príma pobyt, asi takto by znela chrakteristika 

nášho najobľúbenejšieho pobytu pre mládež v Taliansku, je tu plytké a teplé more, talianske 

pobrežné promenády a pláže plné života a zábavy, plážové atrakcie /niektoré za poplatky/, 

plážový volejbal alebo futbal, stolný tenis, jazdíme sem hlavne kvôli nádhernému azúrovému 

moru, kde sa dá hrať vodná prehadzovaná alebo watterball, keď už máme pohybu dosť, môžeme 

sa vystrieť na ležadlo alebo priamo na horúci piesok, ktorý slúži aj ako stavebný materiál pri 

populárnych súťažiach v stavbe sôch z piesku, po jazdení slnka sa ide "žiť", ale mládež nevodíme 

nikam, kde to nie je vhodné, v cene je 7x ubytovanie, strava plná penzia, typicky talianske jedlá, 

doprava klimatizovaným autobusom z Bratislavy a späť, animátori, MTZ, pobytové poplatky, 

treba však podotknúť, že v dnešnej dobe nevieme, čo bude v Taliansku, kde sa všetko a stále 

mení, zmeny sa preto budú premietať aj do podmienok zájazdu, programu, možno ceny a máme 

pocit, že bez očkovania to asi nepôjde 

 

  Okres Pezinok 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Pezinok 90201, M.R.Štefánika 15 
 Telefón: 033/6412267 

 email: pp.poradna@gmail.com  web: www.cpppappezinok.sk 

 Vedúci: Katarína Fülöpová, PaedDr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: Pezinok 

Poznámka: denne od 7.30 do 15.30 hod. 

 

  Okres Senec 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Senec 90301, Lichnerova 22 
 Telefón: 02/45926708 

 email: riaditel@poradnasenec.sk 

 Vedúci: Marcela Gáliková, PhDr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: Poradňa nevykonáva nijaké voľnočasové aktivity počas leta a zamestnanci si 

čerpajú dovolenky 
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   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: 0918512292 

 email: szmcs@szmcs.sk  web: www.szmcs.sk 

 Vedúci: Szilárd Csémi, Ing. 

• Denný tábor 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 11.8.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 8-12 rokov 

Miesto konania akcie: Veľký Meder  Poplatok: 100 € 

Vedúci: Zoltán Sörös feszek.zarda@gmail.com 

Telefón: 031/5527121 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 25 

• Vzorový tábor pre mladých skautov 

Začiatok akcie: 22.7.2022    Koniec akcie: 28.7.2022 

Trvanie: 6 dní    Cieľová skupina: 8-10 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce  Poplatok: 70 € 

Vedúci: Daniel Danczi ivanka@szmcs.sk 

Telefón: 031/5527121 

Termín nahlásenia do: 30.4.2022  Počet účastníkov: 35 

• Vzorový tábor pre skautov 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 28.7.2022 

Trvanie: 11 dní    Cieľová skupina: 11-15 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce  Poplatok: 110 € 

Vedúci: Denisa Haver scouting@szmcs.sk 

Telefón: 031/5527121 

Termín nahlásenia do: 30.4.2022  Počet účastníkov: 40 

 

  Okres Hlohovec 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Hlohovec 92001, Fraštacká 4 
 Telefón: 033/7426988 

 email: cpppaphc@gmail.com 

 Vedúci: Stanislav Kunák, PhDr. 
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• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: úradné hodiny denne 7.00 - 15.00 hod. 

 

  Okres Piešťany 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času Ahoj 

 Adresa: Piešťany 92101, Teplická 83 
 Telefón: 0337726575 

 email: cvc.piestany@gmail.com  web: www.cvcahoj.sk 

 Vedúci: Miroslav Petráš, Mgr. PaedDr. RSDr. 

• Hádzanársky tábor (pobytový tábor) 

Začiatok akcie: 22.8.2022    Koniec akcie: 28.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: Moravany nad Váhom - Výtoky 

Poplatok: 220 € 

Vedúci: Eduard Ochotnický, Ing. cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 033772675, 0905596344 

Termín nahlásenia do: 31.7.2022  Počet účastníkov: 50 

• Športový tábor (prímestský denný tábor) 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany a okolie  Poplatok: 80 € 

Vedúci: Eduard Ochotnický, Ing. cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 0905596344 

Termín nahlásenia do: 24.6.2022  Počet účastníkov: 25 

• Tábor dobrodruh (prímestský denný tábor) 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany a okolie  Poplatok: 80 € 

Vedúci: Emília Pastorková, Mgr. cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 033772675, 0915738398 

Termín nahlásenia do: 8.7.2022  Počet účastníkov: 25 

• Tábor karate a sebaobrana 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany  Poplatok: 80 € 

Vedúci: Ľudovít Benedik cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 0337726575, 0907542878 

Termín nahlásenia do: 30.6.2022  Počet účastníkov: 25 
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• Tábor pohybové hry 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany a okolie  Poplatok: 80 € 

Vedúci: Ján Derďák cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 033772675, 0903860097 

Termín nahlásenia do: 22.7.2022  Počet účastníkov: 25 

• Tábor športové hry (prímestský denný tábor) 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany a okolie  Poplatok: 80 € 

Vedúci: Peter Bajnok cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 033772675, 0911843100 

Termín nahlásenia do: 1.7.2022  Počet účastníkov: 25 

• Turistický a poznávací tábor 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany a okolie  Poplatok: 80 € 

Vedúci: Alžbeta Behanová, Mgr. cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 0337726575, 0908167828 

Termín nahlásenia do: 15.7.2022  Počet účastníkov: 25 

 

  Okres Skalica 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Skalica 90901, Mallého 2 
 Telefón: +421917693790 

 email: juzkova.dagmar@mesto.skalica.sk  web: www.skalica.sk 

 Vedúci: Dagmar Jůzková, PaedDr. 

• Mestské denné letné tábory 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Skalica  Poplatok: 80 € 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022 

Poznámka: v cene je obed, pitný režim, vstupenky, jazda na koňoch, poistné, cestovné /bežná 

linka autobusom, vlakom na objednávku/, materiálne vybavenie, sladkosti, desiatu a olovrant si 

deti prinesú sami, všetky tábory budú mať vypracované podrobné programy zamerané na 

rekreačnú, telovýchovnú a poznávaciu činnosť, budú cestovateľského charakteru 

• Mestské denné letné tábory 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Skalica  Poplatok: 80 € 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022 
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Poznámka: v cene je obed, pitný režim, vstupenky, jazda na koňoch, poistné, cestovné /bežná 

linka autobusom, vlakom na objednávku/, materiálne vybavenie, sladkosti, desiatu a olovrant si 

deti prinesú sami, všetky tábory budú mať vypracované podrobné programy zamerané na 

rekreačnú, telovýchovnú a poznávaciu činnosť, budú cestovateľského charakteru 

• Mestské denné letné tábory 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Skalica  Poplatok: 80 € 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022 

Poznámka: v cene je obed, pitný režim, vstupenky, jazda na koňoch, poistné, cestovné /bežná 

linka autobusom, vlakom na objednávku/, materiálne vybavenie, sladkosti, desiatu a olovrant si 

deti prinesú sami, všetky tábory budú mať vypracované podrobné programy zamerané na 

rekreačnú, telovýchovnú a poznávaciu činnosť, budú cestovateľského charakteru 

• Mestské denné letné tábory 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: Skalica  Poplatok: 80 € 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022 

Poznámka: v cene je obed, pitný režim, vstupenky, jazda na koňoch, poistné, cestovné /bežná 

linka autobusom, vlakom na objednávku/, materiálne vybavenie, sladkosti, desiatu a olovrant si 

deti prinesú sami, všetky tábory budú mať vypracované podrobné programy zamerané na 

rekreačnú, telovýchovnú a poznávaciu činnosť, budú cestovateľského charakteru 

 

  Centum voľného času 

 Adresa: Holíč 90851, Kollárova 21 
 Telefón: 0346685036 

 email: cvc@holic.sk  web: www.cvcholic.sk 

 Vedúci: Zdenka Cintulová, Mgr. 

• Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ   Poplatok: 60 € 

Vedúci: Zdenka Cintulová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 25 

Poznámka: prihláška na táborovú činnosť, vyhlásenie o bezpríznakovosti, prípadne iné 

dokumenty súvisiace s pandemickými predpismi /testovanie, očkovanie..../ 

• Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ   Poplatok: 75 € 

Vedúci: Zdenka Cintulová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 25 

Poznámka: prihláška na táborovú činnosť, vyhlásenie o bezpríznakovosti, prípadne iné 

dokumenty súvisiace s pandemickými predpismi /testovanie, očkovanie..../ 
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• Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ   Poplatok: 75 € 

Vedúci: Zdenka Cintulová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 25 

Poznámka: prihláška na táborovú činnosť, vyhlásenie o bezpríznakovosti, prípadne iné 

dokumenty súvisiace s pandemickými predpismi /testovanie, očkovanie..../ 

• Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ   Poplatok: 75 € 

Vedúci: Zdenka Cintulová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 25 

Poznámka: prihláška na táborovú činnosť, vyhlásenie o bezpríznakovosti, prípadne iné 

dokumenty súvisiace s pandemickými predpismi /testovanie, očkovanie..../ 

 

  Okres Trnava 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Trnava 91701, V jame 3 
 Telefón: 033/3236695 

 email: trnava.cvc@gmail.com 

 Vedúci: Andrej Havlík, Mgr. 

• Mestský tábor I. 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trnava a okolie  Poplatok: 60 € 

Vedúci: Katarína Kulichová, Mgr. trnava.cvc@gmail.com 

Telefón: 033/3236695 

Poznámka: náplňou mestských denných táborov sú výlety do okolia Trnavy, návštevy hradov, 

zámkov, fariem, kúpaliska a rôzne zábavné súťaže 

• Mestský tábor II. 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trnava a okolie  Poplatok: 60 € 

Vedúci: Milada Naňová, Mgr. trnava.cvc@gmail.com 

Telefón: 033/3236695 

Poznámka: náplňou mestských denných táborov sú výlety do okolia Trnavy, návštevy hradov, 

zámkov, fariem, kúpaliska a rôzne zábavné súťaže 
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• Mestský tábor III. 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trnava a okolie  Poplatok: 60 € 

Vedúci: Eva Adamová, Mgr. trnava.cvc@gmail.com 

Telefón: 033/3236695 

Poznámka: náplňou mestských denných táborov sú výlety do okolia Trnavy, návštevy hradov, 

zámkov, fariem, kúpaliska a rôzne zábavné súťaže 

• Mestský tábor IV. 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trnava a okolie  Poplatok: 60 € 

Vedúci: Mária Behílová, Ing. trnava.cvc@gmail.com 

Telefón: 033/3236695 

Poznámka: náplňou mestských denných táborov sú výlety do okolia Trnavy, návštevy hradov, 

zámkov, fariem, kúpaliska a rôzne zábavné súťaže 

 

   Trenčiansky kraj 
   Celkový počet:  4 

 

  Okres Ilava 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Dubnica nad Váhom 01841, Partizánska 151/3 
 Telefón: 042/4442140 

 email: poradnadca@gmail.com 

 Vedúci: Dagmar Kútna, Mgr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: poradenstvo na základe telefonického dohovoru 

 

  Okres Myjava 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Myjava 

 Adresa: Myjava 90701, Moravská cesta 1 
 Telefón: 034 621 31 16 

 email: poradnamyjava@gmail.com  web: www.cpppapmyjava.sk 

 Vedúci: Lucia CzereEckertová, PaedDr. 
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• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: Pracovná doba 7.30 - 15.30. hod. 

 

  Okres Prievidza 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Prievidza 97101, Bakalárska 727 
 Telefón: +421465199512 

 email: centrum.prievidza@gmail.com  web: www.cpppap-pd.sk 

 Vedúci: Jana Rohovská, PhDr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: od 8.00 do 14.00 hod. 

 

  Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradensta a prevencie 

 Adresa: Prievidza 97101, Bojnická cesta 47 
 Telefón: 0905167711, 0465441545 

 email: scpppap@scpppap.sk  web: www.scpppap.sk 

 Vedúci: Andrej Benkovič, PhDr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 01.07.2022   Koniec akcie: 31.08.2022 

Cieľová skupina: deti od 0 do 19 rokov 

Miesto konania akcie: Prievidza, Bojnická cesta 47 

Vedúci: Andrej Benkovič, PhDr. scpppap@scpppap.sk 

Telefón: 046 544 15 45, 0905 167 711 

 

   Nitriansky kraj 
   Celkový počet:  6 

 

  Okres Komárno 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Hurbanovo 94501, Komárňanská 177 
 Telefón: 035/7731408 

 email: sekretariat@cpppap-komarno.sk 

 Vedúci: Klaudia Sedláková, PhDr. PaedDr. 
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• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: po telefonickom dohovore 

 

  Okres Levice 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Levice 93401, Mierová 1 
 Telefón: 036/6312903 

 email: cpppaplevice@cpppaplevice.sk web: www.cpppaplevice.sk 

 Vedúci: Lívia Danová, PhDr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: Levice 

Poznámka: klientom sme k dispozícií počas prázdnin denne od 7.30 do 15.30 hod., okrem dní 

keď čerpáme dovolenku, treba sa objednať vopred 

 

  Okres Nitra 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

 Adresa: Nitra 94901, J. Vuruma 2 
 Telefón: 037/6554245 

 email: centrum@cpppap.sk   web: www.cpppap.sk 

 Vedúci: Mária Pauličková, Mgr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP Nitra 

Poznámka: denne od 8.00 do 14.00 hod. 

 

  Cestovná kancelária Bombovo 

 Adresa: Nitra 94901, Novozámocká 230 
 Telefón: 037/774213 

 email: bombovo@bombovo.sk  web: www.bombovo.sk 

• Art Level up 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 11-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Gaťo a Fialka 
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Poznámka: si malý veľký umelec?, baví ťa len tak si doma čmárať po papieroch alebo niečo 

tvoriť?, toto je tábor stvorený pre teba, dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch, o 

slávnych umelcoch, zoznámiš sa s overenými alebo novými technikami, okrem spomienok si 

domov odnesieš aj mnohé nádherné veci, ktoré si vlastnoručne vyrobíš, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálna alebo v cene 

• Art Level up 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 11-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Gaťo a Fialka 

Poznámka: si malý veľký umelec?, baví ťa len tak si doma čmárať po papieroch alebo niečo 

tvoriť?, toto je tábor stvorený pre teba, dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch, o 

slávnych umelcoch, zoznámiš sa s overenými alebo novými technikami, okrem spomienok si 

domov odnesieš aj mnohé nádherné veci, ktoré si vlastnoručne vyrobíš, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálna alebo v cene 

• Art level up umelecký tábor 

Začiatok akcie: 21.8.2022    Koniec akcie: 27.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 11-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €, zľava: 10 €   Vedúci: Gaťo a Fialka 

Poznámka: si malý veľký umelec?, baví ťa len tak si doma čmárať po papieroch alebo niečo 

tvoriť?, toto je tábor stvorený pre teba, dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch, o 

slávnych umelcoch, zoznámiš sa s overenými alebo novými technikami, okrem spomienok si 

domov odnesieš aj mnohé nádherné veci, ktoré si vlastnoručne vyrobíš, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálna alebo v cene 

• Babinec - beauty and style pre baby 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €, zľava: 10 €   Vedúci: Gaťo a Gizka 

Poznámka: krásnych báb plný dom, vyhlasujeme zákaz vstupu chalanom, návody, tipy, triky 

dostaneš každý deň od našej odborníčky, venovať sa budeme najmä kráse, ak si nevedela skrotiť 

svoje vlny, už je to pasé, relax, starostlivosť a hýčkanie, splní sa ti tu každé kozmetické želanie, 

v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie proti úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálne alebo v cene 

• Babinec - beauty and style pre baby 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €, zľava: 10 €   Vedúci: Gaťo a Gizka 
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Poznámka: krásnych báb plný dom, vyhlasujeme zákaz vstupu chalanom, návody, tipy, triky 

dostaneš každý deň od našej odborníčky, venovať sa budeme najmä kráse, ak si nevedela skrotiť 

svoje vlny, už je to pasé, relax, starostlivosť a hýčkanie, splní sa ti tu každé kozmetické želanie, 

v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie proti úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálne alebo v cene 

• Bombovo reality show 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Iveta, Radava 

Poplatok: 299 €, zľava: 10 €   Vedúci: Jaja 

Poznámka: máš od desať do šestnásť rokov a si spoločenský, výrečný, kamarátsky, zábavný, 

postavíš sa výzvam, ktoré sme pre Teba pripravili?, vyskúšaš si rolu pomocníka?, povedieš svoj 

tím do víťazstva v našej novej Bombováckej reality show?, ak áno, hľadáme práve Teba, víťaz 

berie všetko, bude to drsné..., v cene je strava, ubytovanie, pitný režim, odborná a zdravotná 

starostlivosť, program podľa ponuky, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálna alebo v cene podľa ponuky 

• Bombovo reality show 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadelské jazero 

Poplatok: 299 €, zľava: 10 €    

Poznámka: máš od desať do šestnásť rokov a si spoločenský, výrečný, kamarátsky, zábavný, 

postavíš sa výzvam, ktoré sme pre Teba pripravili?, vyskúšaš si rolu pomocníka?, povedieš svoj 

tím do víťazstva v našej novej Bombováckej reality show?, ak áno, hľadáme práve Teba, víťaz 

berie všetko, bude to drsné..., v cene je strava, ubytovanie, pitný režim, odborná a zdravotná 

starostlivosť, program podľa ponuky, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálna alebo v cene podľa ponuky 

• Cesta tanečníka - tanečný workshop - novinka 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Radava 

Poplatok: 349 €, zľava: 10 €   Vedúci: Jaja 

Poznámka: v hlave ti ide hudba, telom ti prúdi rytmus a ty nemyslíš na nič iné ako na tanec?, v 

každej voľnej chvíli sa hýbeš a tvoje ruky a nohy trpia nepokojom?, si náš človek!, vydaj sa s 

nami na cestu tanečníka, ktorá ti prinesie nekonečnú radosť, pozrieme sa na rôzne štýlynaprieč 

kontinetmi od slovenského tancuj, tancuj, vykrúcaj, až po africké moderné tance, na konci si 

zmeriaš sily vo veľkolepej tanečnej súťaži, v cene je program podľa ponuky, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie proti 

úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Expelliarmus! tábor pre začínajúcich čarodejníkov 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Mirnyx a Fialka 
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Poznámka: aj tvoj list z Rokfortu sa niekde cestou zatúlal?, chceš zistiť do akej fakulty by ťa 

Triediaci klobúk zaradil?, zažiť metlobalové tréningy, spoznať čarovné tvory, naučiť sa miešať 

zázračné lektvary, a čo by to bolo za čarodejnícky svet bez prútika, však?, tak poď k nám a na 

konci si povieme Darebáctvo sa podarilo, v cene je program podľa ponuky, odborna a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

táborové tričko, doprava individuálna alebo v cene 

• Expelliarmus! tábor pre začínajúcich čarodejníkov 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Mirnyx a Fialka 

Poznámka: aj tvoj list z Rokfortu sa niekde cestou zatúlal?, chceš zistiť do akej fakulty by ťa 

Triediaci klobúk zaradil?, zažiť metlobalové tréningy, spoznať čarovné tvory, naučiť sa miešať 

zázračné lektvary, a čo by to bolo za čarodejnícky svet bez prútika, však?, tak poď k nám a na 

konci si povieme Darebáctvo sa podarilo, v cene je program podľa ponuky, odborna a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

táborové tričko, doprava individuálna alebo v cene 

• Expelliarmus! tábor pre začínajúcich čarodejníkov 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 20.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Mirnyx a Fialka 

Poznámka: aj tvoj list z Rokfortu sa niekde cestou zatúlal?, chceš zistiť do akej fakulty by ťa 

Triediaci klobúk zaradil?, zažiť metlobalové tréningy, spoznať čarovné tvory, naučiť sa miešať 

zázračné lektvary, a čo by to bolo za čarodejnícky svet bez prútika, však?, tak poď k nám a na 

konci si povieme Darebáctvo sa podarilo, v cene je program podľa ponuky, odborna a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

táborové tričko, doprava individuálna alebo v cene 

• Farbičky Čarbičky 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €, zľava: 10 €   Vedúci: Tuja a Nutela 

Poznámka: pre drobcov sme pripravili tábor plný obľúbených aktivít, budeme si vyrábať, 

kresliť, skákať, behať, tancovať, jašiť sa, no proste všetko po čom deti túžia, všetko, čo si u nás 

vyrobia ukážu aj doma rodičom, v cene je strava, ubytovanie, pitný režim, odborná a zdravotná 

starostlivosť, program podľa ponuky, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálna alebo v cene podľa ponuky 

• Farbičky Čarbičky 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €, zľava: 10 €   Vedúci: Tuja a Nutela 

Poznámka: pre drobcov sme pripravili tábor plný obľúbených aktivít, budeme si vyrábať, 

kresliť, skákať, behať, tancovať, jašiť sa, no proste všetko po čom deti túžia, všetko, čo si u nás 

vyrobia ukážu aj doma rodičom, v cene je strava, ubytovanie, pitný režim, odborná a zdravotná 

starostlivosť, program podľa ponuky, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálna alebo v cene podľa ponuky 
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• Fest Animátorfest - tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Hroňo a Špiko 

Poznámka: máš viac ako 13 rokov a začínaš si myslieť, že tábor už nie je nič pre teba?, hovoríš 

si, že z toho si už vyrástol?, my ťa presvedčíme o opaku, pripravili sme ti nezabudnuteľný týždeň 

šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobrých 

aktivít, ale aj noviniek, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Fest Animátorfest - tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Hroňo a Špiko 

Poznámka: máš viac ako 13 rokov a začínaš si myslieť, že tábor už nie je nič pre teba?, hovoríš 

si, že z toho si už vyrástol?, my ťa presvedčíme o opaku, pripravili sme ti nezabudnuteľný týždeň 

šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobrých 

aktivít, ale aj noviniek, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Fest Animátorfest - tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Hroňo a Špiko 

Poznámka: máš viac ako 13 rokov a začínaš si myslieť, že tábor už nie je nič pre teba?, hovoríš 

si, že z toho si už vyrástol?, my ťa presvedčíme o opaku, pripravili sme ti nezabudnuteľný týždeň 

šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobrých 

aktivít, ale aj noviniek, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Fest Animátorfest - tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 20.8.2022    Koniec akcie: 28.8.2022 

Trvanie: 9 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 379 €    Vedúci: Hroňo a Špiko 

Poznámka: máš viac ako 13 rokov a začínaš si myslieť, že tábor už nie je nič pre teba?, hovoríš 

si, že z toho si už vyrástol?, my ťa presvedčíme o opaku, pripravili sme ti nezabudnuteľný týždeň 

šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobrých 

aktivít, ale aj noviniek, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálne alebo v cene 
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• Fest vs. Repelent - tábor pre násťročných 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 9 dní    Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 399 €    Vedúci: Puco, Hroňo a Špiko 

Poznámka: east side vs. west side, Zeus vs. Titani alebo legendárne El classico Barcelona vs. 

Real Madrid, my sme spravili tiež jedno vs., dlhoročné teenagerské tábory spojili sily a vytvorili 

sme tábor s tými najlepšími prvkami z oboch, celotýždňové bojovanie na ostrie noža v duchu 

fair play bude cítiť na kilometre ďaleko, ten lepší zdvihne nad hlavu putovný pohár, tak čo na 

ktorú stranu sa pridáš?, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Challenge Kemp 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Partizán rezort Obyce 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Teta 

Poznámka: toto nie je pre žiadne bábovky a mäkkýše, sme odvážni, húževnatí a plní vášne, 

prekonávame všetky výzvy, ktoré nám do cesty osud postaví, prežijeme aj v drsných 

podmienkach, obklopení prírodou, ak ti nechýba odvaha a chceš vystúpiť zo svojej komfortnej 

zóny, aby si mohol zvládnuť aj tie najťažšie výzvy, neváhaj a pridaj sa k nám, v cene je program 

podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, táborové 

tričko, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava individuálne alebo v cene 

• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Kopi a Tete 

Poznámka: kto netúžil byť aspoň na chvíľu neohrozeným dobrodruhom, ktorého nezaskočí 

žiadna výzva, indiánom z kmeňa Apačov, ktorý sa preháňa po prérií alebo havajčanom, ktorý 

oddychuje na pláži, u nás môžeš byť každý deň niekým iným a okúsiť z každého rožku trošku, 

máme nachystané vzrušujúce hlavolamy, spletité záhady, náročné úlohy, ale hlavne kopec 

zážitkov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, výlet, 

doprava individuálna alebo v cene 

• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Kopi a Tete 

Poznámka: kto netúžil byť aspoň na chvíľu neohrozeným dobrodruhom, ktorého nezaskočí 

žiadna výzva, indiánom z kmeňa Apačov, ktorý sa preháňa po prérií alebo havajčanom, ktorý 

oddychuje na pláži, u nás môžeš byť každý deň niekým iným a okúsiť z každého rožku trošku, 

máme nachystané vzrušujúce hlavolamy, spletité záhady, náročné úlohy, ale hlavne kopec 

zážitkov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, výlet, 

doprava individuálna alebo v cene 
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• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní     Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Kopi a Tete 

Poznámka: kto netúžil byť aspoň na chvíľu neohrozeným dobrodruhom, ktorého nezaskočí 

žiadna výzva, indiánom z kmeňa Apačov, ktorý sa preháňa po prérií alebo havajčanom, ktorý 

oddychuje na pláži, u nás môžeš byť každý deň niekým iným a okúsiť z každého rožku trošku, 

máme nachystané vzrušujúce hlavolamy, spletité záhady, náročné úlohy, ale hlavne kopec 

zážitkov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, výlet, 

doprava individuálna alebo v cene 

• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Iveta, Radava 

Poplatok: 289 €  

Poznámka: kto netúžil byť aspoň na chvíľu neohrozeným dobrodruhom, ktorého nezaskočí 

žiadna výzva, indiánom z kmeňa Apačov, ktorý sa preháňa po prérií alebo havajčanom, ktorý 

oddychuje na pláži, u nás môžeš byť každý deň niekým iným a okúsiť z každého rožku trošku, 

máme nachystané vzrušujúce hlavolamy, spletité záhady, náročné úlohy, ale hlavne kopec 

zážitkov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, výlet, 

doprava individuálna alebo v cene 

• Krajina zázrakov 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €, zľava: 10 €   Vedúci: Tuja 

Poznámka: si malý objaviteľ a chceš sa hrať?, v tábore sa zabávať?, čarodejníci a víly si pre 

vás niečo pripravili, neboj sa k nám teda pripojiť a krajinu zázrakov objaviť, úlohy tu budú 

náročné, zvládnu ich iba duše statočné, v cene je strava, ubytovanie, pitný režim, odborná a 

zdravotná starostlivosť, program podľa ponuky, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

táborové tričko, doprava individuálna alebo v cene podľa ponuky 

• Krajina zázrakov 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €, zľava: 10 €   Vedúci: Tuja 

Poznámka: si malý objaviteľ a chceš sa hrať?, v tábore sa zabávať?, čarodejníci a víly si pre 

vás niečo pripravili, neboj sa k nám teda pripojiť a krajinu zázrakov objaviť, úlohy tu budú 

náročné, zvládnu ich iba duše statočné, v cene je strava, ubytovanie, pitný režim, odborná a 

zdravotná starostlivosť, program podľa ponuky, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

táborové tričko, doprava individuálna alebo v cene podľa ponuky 
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• Letná basketbalová akadémia 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Radava  Poplatok: 289 € 

Vedúci: Hroňo, Erbi a Danny 

Poznámka: kolektívny loptový šport, v ktorom sa dva tímy s 5 hráčmi na ihridku snažia získať 

čo najviac bodov vhadzovaním lopty do obruče, dribbling, obrana, útok, streľba, zlepšíš si tu 

všetky svoje herné schopnosti, či už rodený Jordan alebo úplný začiatočník nestratí sa u nás nik, 

priprav sa na kopec zábavy, nových kamošov a kamošky a čaká na Teba aj super turnaj s cenami 

pre víťazné tímy aj jednotlivcov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Letná florbalová akadémia 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Radava  Poplatok: 289 € 

Vedúci: Džico 

Poznámka: akadémia je určená nadšencom jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich kolektívnych 

hier, u nás sa nestratíš, či už ako začiatočník alebo pokročilý, baba, či chalan, ak si si aj ty 

zamiloval ten pocit keď do brány padne gól, sú ti dvere otvorené, nájdeš tu skvelých 

spoluhráčov, zlepšíš svoje herné schopnosti a hlavne zažiješ kopec zábavy a čaká na Teba 

challenge day, super turnaj, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Letná futbalová akadémia 2022 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Radava  Poplatok: 289 € 

Vedúci: Zuzka, Bubeno a Ová 

Poznámka: akadémia je určená vyznávačom najpopulárnejšej kolektívnej hry na svete, pre 

každého hráča, začiatočníka, aj pokročilého, pre babu, či chalana , pre všetkých, ktorí si 

zamilovali trávnik, kopačky a futbalovú loptu pomôže akadémia rozvíjať svoje herné činnosti, 

odstrániť nedostatky, naučiť sa nové veci a posilniť sebadôveru, čaká ťa challenge day, super 

turnaj a ceny pre víťazné tímy a jednotlivcov, v cene je program podľa ponuky, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči 

úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Olympijské dobrodružstvo - tábor plný výziev 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Zajo a Krpec 

Poznámka: si súťaživý?, máš rád nové výzvy a rád súperíš s inými protivníkmi?, tak toto je ten 

správny tábor práve pre teba, čaká ťa množstvo súťaží presne ako na olympiáde, za ktoré aj so 

svojimi kamarátmi budete zbierať body a možno práve váš tím bude na konci týždňa ten najlepší, 

okrem súťaženia si budeme spolu vyrábať aj parádne tímové tričká, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene podľa 

ponuky 
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• Olympijské dobrodružstvo - tábor plný výziev 

Začiatok akcie: 21.8.2022    Koniec akcie: 27.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Zajo a Krpec 

Poznámka: si súťaživý?, máš rád nové výzvy a rád súperíš s inými protivníkmi?, tak toto je ten 

správny tábor práve pre teba, čaká ťa množstvo súťaží presne ako na olympiáde, za ktoré aj so 

svojimi kamarátmi budete zbierať body a možno práve váš tím bude na konci týždňa ten najlepší, 

okrem súťaženia si budeme spolu vyrábať aj parádne tímové tričká, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene podľa 

ponuky 

• Olympijské dobrodružstvo - tábor plný výziev 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadelské jazero 

Poplatok: 299 €     Vedúci: Zajo a Krpec 

Poznámka: si súťaživý?, máš rád nové výzvy a rád súperíš s inými protivníkmi?, tak toto je ten 

správny tábor práve pre teba, čaká ťa množstvo súťaží presne ako na olympiáde, za ktoré aj so 

svojimi kamarátmi budete zbierať body a možno práve váš tím bude na konci týždňa ten najlepší, 

okrem súťaženia si budeme spolu vyrábať aj parádne tímové tričká, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene podľa 

ponuky 

• Po stopách lesa - tábor prežitia 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Šuflo a Soldža 

Poznámka: si fanúšik poriadnej akcie?, voľný pád z helikoptéry bez padáka, chytanie morských 

krokodílov holými rukami, či stopovanie goríl pomocou veternej techniky?, tak toto si pozri v 

telke, my ťa naučíme reálne veci ako sa nestratiť v lese, spravíme si KPZ a náš zdravoťák ti 

ukáže ako ošetriť seba alebo zraneného kamaráta, či kamarátku, prežijeme noc v stanoch a 

dostaneš diplom, že nie si z cukru, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene podľa ponuky 

• Po stopách lesa - tábor prežitia 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 20.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Šuflo a Soldža 

Poznámka: si fanúšik poriadnej akcie?, voľný pád z helikoptéry bez padáka, chytanie morských 

krokodílov holými rukami, či stopovanie goríl pomocou veternej techniky?, tak toto si pozri v 

telke, my ťa naučíme reálne veci ako sa nestratiť v lese, spravíme si KPZ a náš zdravoťák ti 

ukáže ako ošetriť seba alebo zraneného kamaráta, či kamarátku, prežijeme noc v stanoch a 

dostaneš diplom, že nie si z cukru, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene podľa ponuky 
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• Po stopách lesa - tábor prežitia 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Vršatec, Pruské 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Šuflo a Soldža 

Poznámka: si fanúšik poriadnej akcie?, voľný pád z helikoptéry bez padáka, chytanie morských 

krokodílov holými rukami, či stopovanie goríl pomocou veternej techniky?, tak toto si pozri v 

telke, my ťa naučíme reálne veci ako sa nestratiť v lese, spravíme si KPZ a náš zdravoťák ti 

ukáže ako ošetriť seba alebo zraneného kamaráta, či kamarátku, prežijeme noc v stanoch a 

dostaneš diplom, že nie si z cukru, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene podľa ponuky 

• Ready player one - akčný tábor pre gamerov 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Nero, Ibištek a Bubeno 

Poznámka: ak rád unikáš do virtuálneho sveta hier plného hrdinov, úloh a stále vyšších levelov 

a od PCčka sa nevieš odtrhnúť, si náš človek, u nás to bude ale celé naopak, aby si si užil letnú 

pohodičku a kamošov, prenesieme celý virtuálny svet do reality, nebude tomu však chýbať nič, 

aj tu môžeš byť akoukoľvek éterickou bytosťou, v cene je program podľa ponuky, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči 

úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Ready player one - akčný tábor pre gamerov 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Nero, Ibištek a Bubeno 

Poznámka: ak rád unikáš do virtuálneho sveta hier plného hrdinov, úloh a stále vyšších levelov 

a od PCčka sa nevieš odtrhnúť, si náš človek, u nás to bude ale celé naopak, aby si si užil letnú 

pohodičku a kamošov, prenesieme celý virtuálny svet do reality, nebude tomu však chýbať nič, 

aj tu môžeš byť akoukoľvek éterickou bytosťou, v cene je program podľa ponuky, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči 

úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene 

• Ready player one - akčný tábor pre gamerov 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 20.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Nero, Ibištek a Bubeno 

Poznámka: ak rád unikáš do virtuálneho sveta hier plného hrdinov, úloh a stále vyšších levelov 

a od PCčka sa nevieš odtrhnúť, si náš človek, u nás to bude ale celé naopak, aby si si užil letnú 

pohodičku a kamošov, prenesieme celý virtuálny svet do reality, nebude tomu však chýbať nič, 

aj tu môžeš byť akoukoľvek éterickou bytosťou, v cene je program podľa ponuky, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči 

úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene 
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• Rekordmánia 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Teta 

Poznámka: prekonávaš všetky rekordy a nezáleží na tom aké?, chceš byť slávna alebo slávny?, 

chceš aby ťa všetci obdivovali?, chceš sa stať idolom všetkých báb alebo chalanov?, Bombovo 

ti ponúkne šancu zúčastniť sa tohtoročnej Rekordmánie, kde prekonáš sám seba a hlavne 

všetkých ostatných, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, táborové tričko, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, doprava individuálne alebo v cene 

• Rekordmánia 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 20.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Teta 

Poznámka: prekonávaš všetky rekordy a nezáleží na tom aké?, chceš byť slávna alebo slávny?, 

chceš aby ťa všetci obdivovali?, chceš sa stať idolom všetkých báb alebo chalanov?, Bombovo 

ti ponúkne šancu zúčastniť sa tohtoročnej Rekordmánie, kde prekonáš sám seba a hlavne 

všetkých ostatných, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, táborové tričko, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, doprava individuálne alebo v cene 

• Riddikulus! tábor pre pokročilých čarodejníkov 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Mirnyx a Fialka 

Poznámka: si úspešným absolventom prvého ročníka nášho Expelliarmu?, zostávaš naďalej 

verný svojej fakulte a Tvoj prútik už netrpezlivo čaká na ďalšie čarodejnícke dobrodružstvá?, 

pridaj sa opäť k nám pozrieť sa na zúbok /žeby Baziliškov?/ záhadnému odkazu, ktorý sa tu 

zjavil, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálna alebo v cene 

• Riddikulus! tábor pre pokročilých čarodejníkov 

Začiatok akcie: 21.8.2022    Koniec akcie: 27.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Mirnyx a Fialka 

Poznámka: si úspešným absolventom prvého ročníka nášho Expelliarmu?, zostávaš naďalej 

verný svojej fakulte a Tvoj prútik už netrpezlivo čaká na ďalšie čarodejnícke dobrodružstvá?, 

pridaj sa opäť k nám pozrieť sa na zúbok /žeby Baziliškov?/ záhadnému odkazu, ktorý sa tu 

zjavil, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálna alebo v cene 
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• Rýchlosťou svetla - najlepšie sviatky roka 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Džico a Gizka 

Poznámka: presne tak rýchlo nám tu ubehne celý rok, vďaka nášmu špeciálnemu urýchľovaču 

častíc však vynecháme všetky nudné dni strávené v škole a vyberieme si len tie najlepšie dátumy, 

hádaš správne, nemôžeme vynechať najobľúbenejšie sviatky, veľkonočnú oblievačku a ani Deň 

detí, ak už sa nevieš dočkať ozdobovania stromčeka a búchania šampanského, vitaj medzi nami, 

v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálne alebo v cene 

• Rýchlosťou svetla - najlepšie sviatky roka 

Začiatok akcie: 21.8.2022    Koniec akcie: 27.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Džico a Gizka 

Poznámka: presne tak rýchlo nám tu ubehne celý rok, vďaka nášmu špeciálnemu urýchľovaču 

častíc však vynecháme všetky nudné dni strávené v škole a vyberieme si len tie najlepšie dátumy, 

hádaš správne, nemôžeme vynechať najobľúbenejšie sviatky, veľkonočnú oblievačku a ani Deň 

detí, ak už sa nevieš dočkať ozdobovania stromčeka a búchania šampanského, vitaj medzi nami, 

v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálne alebo v cene 

• Rýchlosťou svetla - najlepšie sviatky roka 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadelské jazero 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Džico a Gizka 

Poznámka: presne tak rýchlo nám tu ubehne celý rok, vďaka nášmu špeciálnemu urýchľovaču 

častíc však vynecháme všetky nudné dni strávené v škole a vyberieme si len tie najlepšie dátumy, 

hádaš správne, nemôžeme vynechať najobľúbenejšie sviatky, veľkonočnú oblievačku a ani Deň 

detí, ak už sa nevieš dočkať ozdobovania stromčeka a búchania šampanského, vitaj medzi nami, 

v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálne alebo v cene 

• Superhero academy - tábor ako od Marvela 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadelské jazero 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Mirnyx 

Poznámka: vitaj v tábore superhrdinov pod vedením Nicka Furyho, sú tu všetci, ktorí chcú konať 

dobro, pomáhať tomuto svetu a stať sa tak novodobým hrdinom, stačí len objaviť 

superschopnosť, ktorá v tebe drieme, vydáš sa na svoj superhrdinský výcvik a pôjdeš po stopách 

hlavného zloducha, kde ti tvoju cestu sťažia kamene nekonečna, ,v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene 

 



 
 

71 

• Šťastná plutva 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 289 €    Vedúci: Kiwi a Sofa 

Poznámka: v krajine vody, mušlí a korálov žijú Nemo a Dory, tých už predstavovať netreba, ale 

čo ich priatelia, zahrajte sa s nami na podvodných pátračov a objavte zaujímavé príbehy, ktoré 

oceán ukrýva, vytvoríme spolu vlastné domáce akvárko a odhalíme tajomstvá o akých sa vám 

doteraz ani nesnívalo, v cene program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, výlet, doprava individuálna alebo v cene 

• Šťastná plutva 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 289 €    Vedúci: Kiwi a Sofa 

Poznámka: v krajine vody, mušlí a korálov žijú Nemo a Dory, tých už predstavovať netreba, ale 

čo ich priatelia, zahrajte sa s nami na podvodných pátračov a objavte zaujímavé príbehy, ktoré 

oceán ukrýva, vytvoríme spolu vlastné domáce akvárko a odhalíme tajomstvá o akých sa vám 

doteraz ani nesnívalo, v cene program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, výlet, doprava individuálna alebo v cene 

• Vretienko 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €, zľava: 10 €   Vedúci: Jaja a Myšiak 

Poznámka: tábor je inšpirovný slovenskými tradíciami, dozvieš sa tu, ako žili ľudia kedysi, akým 

remeslám a zvykom sa venovali, všetko bude prebiehať v úžasnom prírodnom prostredí, kde si 

skúsiš aj prácu na hrnčiarskom kruhu, babke môžeš domov doniesť sladkú dobrotu pre zmenu 

ty, ktorú ťa naučíme upiecť a mamine sa pochváliš svojou vlastnou výšivkou, k chuti do práce 

nás bude sprevádzať spev a tanec, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene podľa ponuky 

• Vretienko 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 20.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €, zľava: 10 €   Vedúci: Jaja a Myšiak 

Poznámka: tábor je inšpirovný slovenskými tradíciami, dozvieš sa tu, ako žili ľudia kedysi, akým 

remeslám a zvykom sa venovali, všetko bude prebiehať v úžasnom prírodnom prostredí, kde si 

skúsiš aj prácu na hrnčiarskom kruhu, babke môžeš domov doniesť sladkú dobrotu pre zmenu 

ty, ktorú ťa naučíme upiecť a mamine sa pochváliš svojou vlastnou výšivkou, k chuti do práce 

nás bude sprevádzať spev a tanec, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, táborové tričko, doprava individuálne alebo v cene podľa ponuky 
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• Vyčiluj sa! 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 12-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Iveta, Radava 

Poplatok: 289 €, zľava: 10 €   Vedúci: Džico a Baránok 

Poznámka: zaspal si do školy, učiteľka na teba kričí, lebo úlohu ti zase zožral pes, je utorok po 

škole, bežíš na tréning, autobus mešká a trénera to nezaujíma, verdikt je 500 brušákov naviac, 

rýchla sprcha a tešíš sa domov na teplú večeru, ale chladnička hovorí jasne, dva rožky s maslom, 

je noc a ty pozeráš do kníh, lebo sa nestíhaš učiť na zajtrajšiu matiku, this is streess a stretávame 

s s ním každodenne, vykašli sa naň, hoď sa do kľudu a vyčiluj sa, príď si oddýchnuť k nám na 

týždeň a osloboď sa od zhonu a stresu, veď ako hovoria naši český susedia "Pohoda, klídek, 

tabáček", v cene je strava, ubytovanie, pitný režim, odborná a zdravotná starostlivosť, program 

podľa ponuky, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálna alebo v cene podľa ponuky 

• Western koníčky a koniny - letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Ranč u Edyho, Námestovo 

Poplatok: 339 €    Vedúci: Krémeš, Zajo a Vydra 

Poznámka: baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac?, u nás to môžeš zažiť so 

super animátormi, kvalitným personálom v prostredí divokého západu, vychutnáš si pohľad z 

výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach sa priučíš umeniu starých indiánov, príď si svoje 

sily zmerať v celoletnej súťaži Bombova "Dupkaj smelo" s domov sa vrátiš s certifikátom 

skúseného jazdca, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové 

tričko, doprava individuálne alebo v cene podľa ponuky 

• Wifič do prírody 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: Partizán rezort Obyce 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Soldža a Šuflo 

Poznámka: deti šup sem do tábora, čaká na vás veľká hora, kopec srandy s nami príde, poznať 

les, to sa zíde, spoznaj každú stopu, značku, nech si múdra, ako pánko v sáčku, poďme si do lesa 

wifičať, môžeme si aj zakričať, aby nás počul každý, no nebál sa zajko žiadny, prespať v spacáku 

a stane?, to sa u nás skutočnosťou stane, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, táborové tričko, foto z tábora, poistenie voči 

úpadku CK, DPH, doprava individuálne alebo v cene 

• Wifič do prírody 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Vršatec, Pruské 

Poplatok: 309 €    Vedúci: Soldža a Šuflo 

Poznámka: deti šup sem do tábora, čaká na vás veľká hora, kopec srandy s nami príde, poznať 

les, to sa zíde, spoznaj každú stopu, značku, nech si múdra, ako pánko v sáčku, poďme si do lesa 

wifičať, môžeme si aj zakričať, aby nás počul každý, no nebál sa zajko žiadny, prespať v spacáku 

a stane?, to sa u nás skutočnosťou stane, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, táborové tričko, foto z tábora, poistenie voči 

úpadku CK, DPH, doprava individuálne alebo v cene 
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• Wood Kemp 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Pikaču a Jajo 

Poznámka: vydaj sa s nami už po 9. krát otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité, v 

namakanom dobrodružnom tábore spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice 

svojich schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rúzne lanové aktivity, maskovanie 

aj stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy, ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, v cene je program podľa ponuky, , odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná 

penzia, pitný režim, foto z tábory, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálna alebo v cene 

• Wood Kemp 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Pikaču a Jajo 

Poznámka: vydaj sa s nami už po 9. krát otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité, v 

namakanom dobrodružnom tábore spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice 

svojich schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rúzne lanové aktivity, maskovanie 

aj stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy, ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, v cene je program podľa ponuky, , odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná 

penzia, pitný režim, foto z tábory, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálna alebo v cene 

• Wood Kemp 

Začiatok akcie: 21.8.2022    Koniec akcie: 27.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Pikaču a Jajo 

Poznámka: vydaj sa s nami už po 9. krát otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité, v 

namakanom dobrodružnom tábore spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice 

svojich schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rúzne lanové aktivity, maskovanie 

aj stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy, ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, v cene je program podľa ponuky, , odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná 

penzia, pitný režim, foto z tábory, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálna alebo v cene 

• Wood Kemp 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Vršatec, Pruské 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Pikaču a Jajo 

Poznámka: vydaj sa s nami už po 9. krát otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité, v 

namakanom dobrodružnom tábore spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice 

svojich schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rúzne lanové aktivity, maskovanie 

aj stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy, ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, v cene je program podľa ponuky, , odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná 

penzia, pitný režim, foto z tábory, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, doprava 

individuálna alebo v cene 
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• Z Bombova do Bombova 

Začiatok akcie: 10.7.2022     Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Myšiak 

Poznámka: nový oddychový tábor, v ktorom nájdeš výber tých najlepších hier a aktivít zo 

všetkých našich táborov, čakajú nás zaujímavé kreatívne dielničky, tradičné bombovácke hry, 

ale aj novinky, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, 

doprava individuálna alebo v cene 

• Z Bombova do Bombova 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Myšiak 

Poznámka: nový oddychový tábor, v ktorom nájdeš výber tých najlepších hier a aktivít zo 

všetkých našich táborov, čakajú nás zaujímavé kreatívne dielničky, tradičné bombovácke hry, 

ale aj novinky, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, 

doprava individuálna alebo v cene 

• Z Bombova do Bombova 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadelské jazero 

Poplatok: 299 €    Vedúci: Myšiak 

Poznámka: nový oddychový tábor, v ktorom nájdeš výber tých najlepších hier a aktivít zo 

všetkých našich táborov, čakajú nás zaujímavé kreatívne dielničky, tradičné bombovácke hry, 

ale aj novinky, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

plná penzia, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, táborové tričko, 

doprava individuálna alebo v cene 

 

  Okres Nové Zámky 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času Štúrovo 

 Adresa: Štúrovo 94301, Rákócziho 82 
 Telefón: 0903296306 

 email: centrum.sturovo@gmail.com  web: cvcsturovo.sk 

 Vedúci: Daniela Boulma, Mgr. 

 

  Okres Zlaté Moravce 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Zlaté Moravce 95301, Rovňanova 7 
 Telefón: 0910191214   email: cvczmsk@gmail.com 

 Vedúci: Jozef Zlatňanský, Mgr. 
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• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zlaté Moravce  Poplatok: 65 € 

Vedúci: Alena Tužinská, Mgr.  Telefón: 037/6923983 

Termín nahlásenia do: 10.6.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zlaté Moravce  Poplatok: 70 € 

Termín nahlásenia do: 10.6.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zlaté Moravce  Poplatok: 70 € 

Termín nahlásenia do: 10.6.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zlaté Moravce  Poplatok: 70 € 

Termín nahlásenia do: 10.6.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: denne od 8.00 do 16.00 hod. 

 

   Žilinský kraj 
   Celkový počet:  8 

 

  Okres Dolný Kubín 

  Celkový počet:  1 

 

  Súkromné centrum voľného času Laura 

 Adresa: Dolný Kubín 02601, Jánoškova 28 
 Telefón: 0904089467 

 email: cvclaura.dk@gmail.com  web: www.dk.sclaura.sk 

 Vedúci: Dagmara Čepelová, Mgr. 

• Putovný tábor 2022 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: ZŠ 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín  Poplatok: 30 € 

Termín nahlásenia do: 30.6.2022  Počet účastníkov: 130 
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  Okres Martin 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Martin 03601, A. Kmeťa 22 
 Telefón: 04341333210 

 email: cvckamarat@gmail.com  web: www.cvckamarat.eu 

 Vedúci: Alena Leštinská, Mgr. 

• Balíček zážitkov 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Martin   Poplatok: 100 € 

Vedúci: Elena Šmidtová, PaedDr. cvckamarat@gmail.com 

Telefón: 043/4133210 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 20 

• Jazdenie od A do Z 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: JO Záturčie Martin Poplatok: 100 € 

Vedúci: Elena Šmidtová, PaedDr. cvckamarat@gmail.com 

Telefón: 043/4133210 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 15 

• Martinská letná detská univerzita 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Martin   Poplatok: 100 € 

Vedúci: Alena Leštinská, Mgr. cvckamarat@gmail.com 

Telefón: 043/4133651 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 50 

• Túlavé tenisky 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: Martn   Poplatok: 100 € 

Vedúci: Katarína Smolárová, Mgr. cvckamarat@gmail.com 

Telefón: 043/4133651 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 20 

 

  Cestovná kancelária Wachumba 

 Adresa: Martin 03601, Pavla Mudroňa 1 
 Telefón: 043/3810740  email: info@wachumba.eu 
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• Denné tábory X-Bionic Bratislava 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere Bratislava 

Poplatok: 185 €  

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí už chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory X-Bionic Bratislava 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere Bratislava 

Poplatok: 185 €   

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí už chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory X-Bionic Bratislava 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere Bratislava 

Poplatok: 185 €    

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí už chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory X-Bionic Bratislava 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere Bratislava 

Poplatok: 185 €  

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí už chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory X-Bionic Bratislava 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere Bratislava 

Poplatok: 185 €  

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí už chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory X-Bionic Bratislava 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere Bratislava 

Poplatok: 185 €  

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí už chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 
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• Denné tábory X-Bionic Bratislava 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere Bratislava 

Poplatok: 185 €   

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí už chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Letný tábor Adventure 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest, Jasenská dolina 

Poplatok: 350 €  

Poznámka: športovo - bicyklový tábor po cyklotrasách Turca a dolinách Veľkej Fatry, zaži 

maximum pohybu, outdoorových atrakcií a partiu ľudí, ktorých spájajú spoločne odšľapané 

zážitky, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Nad plážou, Senica 

Poplatok: 290 €  

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, máme areál s vlastnou 

plážou, veľa priestoru na kúpanie, animačný program a aj výlet do Aquaparku, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Nad plážou, Senica 

Poplatok: 290 €   

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, máme areál s vlastnou 

plážou, veľa priestoru na kúpanie, animačný program a aj výlet do Aquaparku, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Nad plážou, Senica 

Poplatok: 290 €   

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, máme areál s vlastnou 

plážou, veľa priestoru na kúpanie, animačný program a aj výlet do Aquaparku, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Nad plážou, Senica 

Poplatok: 290 € 

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, máme areál s vlastnou 

plážou, veľa priestoru na kúpanie, animačný program a aj výlet do Aquaparku, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Nad plážou, Senica 

Poplatok: 290 €  

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, máme areál s vlastnou 

plážou, veľa priestoru na kúpanie, animačný program a aj výlet do Aquaparku, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Nad plážou, Senica 

Poplatok: 290 €  

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, máme areál s vlastnou 

plážou, veľa priestoru na kúpanie, animačný program a aj výlet do Aquaparku, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Art 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest, Jasenská dolina 

Poplatok: 295 €  

Poznámka: umelecký tábor plný tvorivých aktivít a odborne vedených workshopov v peknej 

horskej prírode, kde budeme spoznávať tradičné aj moderné umelecké postupy z rôznych oblastí, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Art 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest, Jasenská dolina 

Poplatok: 295 €  

Poznámka: umelecký tábor plný tvorivých aktivít a odborne vedených workshopov v peknej 

horskej prírode, kde budeme spoznávať tradičné aj moderné umelecké postupy z rôznych oblastí, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 
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• Letný tábor Evolution 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 14 dní    Cieľová skupina: 13-19 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 430 € 

Poznámka: najdlhší a najväčší zážitkový tábor, kde zažiješ až 14 dní akčného programu a 

jedinečnej atmošky s vedúcimi, ktorí ti rozumejú a s angličtinou, ktorá ťa nenudí, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Evolution 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 20.8.2022 

Trvanie: 14 dní    Cieľová skupina: 13-19 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 430 € 

Poznámka: najdlhší a najväčší zážitkový tábor, kde zažiješ až 14 dní akčného programu a 

jedinečnej atmošky s vedúcimi, ktorí ti rozumejú a s angličtinou, ktorá ťa nenudí, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Fantasy 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 14 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Jelenec  Poplatok: 390 € 

Poznámka: tá najlepšia táborová klasika s angličtinou, až 14 dní rozprávkového príbehu, 

fantázie a dobrodružstiev v nádhernom prírodnom areáli, tábor, ktorý by si za žiadny kratší 

nemenil, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Fantasy 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 14 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Jelenec  Poplatok: 390 € 

Poznámka: tá najlepšia táborová klasika s angličtinou, až 14 dní rozprávkového príbehu, 

fantázie a dobrodružstiev v nádhernom prírodnom areáli, tábor, ktorý by si za žiadny kratší 

nemenil, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Floorball 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-17 rokov 

Miesto konania akcie: šport hotel Nesvady Poplatok: 315 € 

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, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Football 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: šport hotel Nesvady Poplatok: 315 € 

Poznámka: letný futbalový tábor s certifikovanými trénermi, tu si najlepšie užiješ svoje športové 

leto, poctivé tréningy, našlapaný animačný program, profi vybavenie aj aquapark, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Funfária 

Začiatok akcie: 16.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 280 €  

Poznámka: najbláznivejší jazykový tábor detských radostí s Funangličtinou, Funkamošmi a 

Fundobrodružstvami, vstup do krajiny Funfária, ktorá je otvorená všetkým deťom a ich 

nápadom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Funfária 

Začiatok akcie: 13.8.2022    Koniec akcie: 20.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 280 €  

Poznámka: najbláznivejší jazykový tábor detských radostí s Funangličtinou, Funkamošmi a 

Fundobrodružstvami, vstup do krajiny Funfária, ktorá je otvorená všetkým deťom a ich 

nápadom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 340 €  

Poznámka: airsoftovo - paintballový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 340 € 

Poznámka: airsoftovo - paintballový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 340 €  

Poznámka: airsoftovo - paintballový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 340 € 

Poznámka: airsoftovo - paintballový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 340 € 

Poznámka: airsoftovo - paintballový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 340 € 

Poznámka: airsoftovo - paintballový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 21.8.2022    Koniec akcie: 28.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 340 € 

Poznámka: airsoftovo - paintballový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 440 € 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšej na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s jazdeckým 

tréningom a s každodennou starostlivosťou o kone, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 440 € 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšej na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s jazdeckým 

tréningom a s každodennou starostlivosťou o kone, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 7.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 440 € 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšej na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s jazdeckým 

tréningom a s každodennou starostlivosťou o kone, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 440 € 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšej na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s jazdeckým 

tréningom a s každodennou starostlivosťou o kone, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Minecraft 

Začiatok akcie: 9.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Bezovec, Nová Lehota 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: nesnívaj o ideálnom lete, postav si ho spolu s kamošmi, lego tábor s Minecraft 

tématikou, v ktorom tvoju obľúbenú viedeohru prenesieme do reálneho sveta v horskej prírode, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

 



 
 

84 

• Letný tábor Minecraft 

Začiatok akcie: 6.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Bezovec, Nová Lehota 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: nesnívaj o ideálnom lete, postav si ho spolu s kamošmi, lego tábor s Minecraft 

tématikou, v ktorom tvoju obľúbenú viedeohru prenesieme do reálneho sveta v horskej prírode, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Native 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: Jelenec  Poplatok: 340 € 

Poznámka: jazykový teenage tábor, kde sa zabávame a speakujeme iba po anglicky, máme 

zahraničných lektorov, animátorov z jazykových škôl a stovky spokojných teenagerov každý rok, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Native 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: Jelenec  Poplatok: 340 € 

Poznámka: jazykový teenage tábor, kde sa zabávame a speakujeme iba po anglicky, máme 

zahraničných lektorov, animátorov z jazykových škôl a stovky spokojných teenagerov každý rok, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Native 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: Jelenec  Poplatok: 340 € 

Poznámka: jazykový teenage tábor, kde sa zabávame a speakujeme iba po anglicky, máme 

zahraničných lektorov, animátorov z jazykových škôl a stovky spokojných teenagerov každý rok, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Native Junior 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Jelenec  Poplatok: 310 € 

Poznámka: obľúbený jazykový tábor pre mladšie deti, kde prídu do kontaktu s reálnou 

angličtinou, ktorá je o každodennej komunikácii, hrách a zábave, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Native Junior 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Jelenec  Poplatok: 310 € 
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Poznámka: obľúbený jazykový tábor pre mladšie deti, kde prídu do kontaktu s reálnou 

angličtinou, ktorá je o každodennej komunikácii, hrách a zábave, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Native Junior 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Jelenec  Poplatok: 310 € 

Poznámka: obľúbený jazykový tábor pre mladšie deti, kde prídu do kontaktu s reálnou 

angličtinou, ktorá je o každodennej komunikácii, hrách a zábave, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Next 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 22.8.2022 

Trvanie: 9 dní    Cieľová skupina: 15-19 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest, Jasenská dolina 

Poplatok: 330 € 

Poznámka: akčný zážitkový pobyt pre dospievajúcich teenagerov, ktorí sa už viac zamýšľajú 

nad svetom navôkol a svojim miestom v ňom, garantujeme výnimočnú atmosféru spoznávania, 

porozumenia a zábavy, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program 

a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, 

poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Parkour 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Nad plážou, Senica 

Poplatok: 320 € 

Poznámka: športový tábor s profesionálnymi trénermi zameraný na parkour, tricking a freerun, 

vhodný pre všetkých nadšencov pohybu, športu a adrenalínu - začiatočníkov aj pokročilých, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák  Poplatok: 275 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne mladších milovníkov zvierat a prírody do života na 

farme, budeme sa starať o zvieratká, rozlišovať rastlinky, zbierať bylinky a spoznávať tajomstvá 

prírody, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák  Poplatok: 275 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne mladších milovníkov zvierat a prírody do života na 

farme, budeme sa starať o zvieratká, rozlišovať rastlinky, zbierať bylinky a spoznávať tajomstvá 

prírody, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák  Poplatok: 275 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne mladších milovníkov zvierat a prírody do života na 

farme, budeme sa starať o zvieratká, rozlišovať rastlinky, zbierať bylinky a spoznávať tajomstvá 

prírody, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák  Poplatok: 275 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne mladších milovníkov zvierat a prírody do života na 

farme, budeme sa starať o zvieratká, rozlišovať rastlinky, zbierať bylinky a spoznávať tajomstvá 

prírody, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Robotic 

Začiatok akcie: 9.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Bezovec, Nová Lehota 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: postav a naprogramuj si svojho robota, programovací tábor s robotickými 

stavebnicami Lego Mindstorm, ktorý kombinuje základy programovania, robotiky a zdravého 

pobytu v prírode, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, 

poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Robotic 

Začiatok akcie: 6.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Bezovec, Nová Lehota 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: postav a naprogramuj si svojho robota, programovací tábor s robotickými 

stavebnicami Lego Mindstorm, ktorý kombinuje základy programovania, robotiky a zdravého 

pobytu v prírode, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, 

poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 11-18 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry, Tatranec 

Poplatok: 325 € 

Poznámka: akčný športový tábor v Tatrách pre nadšencov hôr, adrenalínu a aktívneho oddychu, 

najlepšie zážitky sú tie, ktoré si musíme odmakať a práve v Tatrách ich nás čaká najviac, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 11-18 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry, Tatranec 

Poplatok: 325 € 

Poznámka: akčný športový tábor v Tatrách pre nadšencov hôr, adrenalínu a aktívneho oddychu, 

najlepšie zážitky sú tie, ktoré si musíme odmakať a práve v Tatrách ich nás čaká najviac, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 30.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 11-18 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry, Tatranec 

Poplatok: 325 € 

Poznámka: akčný športový tábor v Tatrách pre nadšencov hôr, adrenalínu a aktívneho oddychu, 

najlepšie zážitky sú tie, ktoré si musíme odmakať a práve v Tatrách ich nás čaká najviac, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 11-18 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry, Tatranec 

Poplatok: 325 € 

Poznámka: akčný športový tábor v Tatrách pre nadšencov hôr, adrenalínu a aktívneho oddychu, 

najlepšie zážitky sú tie, ktoré si musíme odmakať a práve v Tatrách ich nás čaká najviac, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Relax 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry, Tatranec 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: športovo - poznávací tábor pre mladších dobrodruhov a turistov, s nami je 

poznávanie hôr najzábavnejšie, každý štít, dolina, či pleso má svoj príbeh, poďme ich spoločne 

spoznať, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Relax 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry, Tatranec 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: športovo - poznávací tábor pre mladších dobrodruhov a turistov, s nami je 

poznávanie hôr najzábavnejšie, každý štít, dolina, či pleso má svoj príbeh, poďme ich spoločne 

spoznať, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Tatry Relax 

Začiatok akcie: 30.7.2022     Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry, Tatranec 

Poplatok: 310 € 

Vedúci: Poznámka: športovo - poznávací tábor pre mladších dobrodruhov a turistov, s nami je 

poznávanie hôr najzábavnejšie, každý štít, dolina, či pleso má svoj príbeh, poďme ich spoločne 

spoznať, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Relax 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 14.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry, Tatranec 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: športovo - poznávací tábor pre mladších dobrodruhov a turistov, s nami je 

poznávanie hôr najzábavnejšie, každý štít, dolina, či pleso má svoj príbeh, poďme ich spoločne 

spoznať, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Teatro 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Bezovec, Nová Lehota 

Poplatok: 295 € 

Poznámka: výnimočný divadelný tábor, kde sa len nehráš, ale aj naozaj HRÁŠ, ktorý ti pod 

vedením animátorov z VŠMU, AU a hostí umožní vstúpiť do sveta divadla, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tennis 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 25.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 8-19 rokov 

Miesto konania akcie: šport Motel Raketa 

Poplatok: 300 € 

Poznámka: tenisový tábor s profesionálnymi trénermi, vhodný pre začiatočníkov aj skúsenejších 

hráčov, máme kvalitné stredisko s 3 kurtmi, osvedčený koncept tréningov a športový program, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Wachumbáčik 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: ideálny prvý letný tábor so spaním bez rodičov pre tých najmladších dobrodruhov - 

Wachumbáčikov, ktorí ešte potrebujú viac pozornosti a trpezlivosti, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Wachumbáčik 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: ideálny prvý letný tábor so spaním bez rodičov pre tých najmladších dobrodruhov - 

Wachumbáčikov, ktorí ešte potrebujú viac pozornosti a trpezlivosti, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Youtuber & TikTok 

Začiatok akcie: 3.7.2022    Koniec akcie: 10.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka  Poplatok: 360 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný 

YouTube, TikTok Channel, všetko pod taktovkou skúsených animátorov a známych Youtuberov, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Youtuber & TikTok 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 24.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka  Poplatok: 360 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný 

YouTube, TikTok Channel, všetko pod taktovkou skúsených animátorov a známych Youtuberov, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Youtuber & TikTok 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka  Poplatok: 360 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný 

YouTube, TikTok Channel, všetko pod taktovkou skúsených animátorov a známych Youtuberov, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Zoom 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 17.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest, Jasenská dolina 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: vedátorský tábor, ktorý ponúka zaujímavé pokusy, pútavých hostí, bádanie a hravé 

spoznávanie sveta okolo nás, ideálny pre mladé, bystré mysle plné otázok prečo?, ako?, kde?, 

...., v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 
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• Letný tábor Zoom 

Začiatok akcie: 24.7.2022     Koniec akcie: 31.7.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 9-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest, Jasenská dolina 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: vedátorský tábor, ktorý ponúka zaujímavé pokusy, pútavých hostí, bádanie a hravé 

spoznávanie sveta okolo nás, ideálny pre mladé, bystré mysle plné otázok prečo?, ako?, kde?, 

...., v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Rodinný tábor Family FunTime 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 4-99 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka  Poplatok: rodič 300 €, dieťa 240 € 

Poznámka: rodinný pobyt so zážitkovým táborovým programom zameraným na aktívne rodiny 

a ešte aktívnejšie deti, spoločný rodinný program aj relax pre rodičov, kým deti vybeháme my, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Rodinný tábor Family FunTime 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 4-99 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka  Poplatok: rodič 300 €, dieťa 240 € 

Poznámka: rodinný pobyt so zážitkovým táborovým programom zameraným na aktívne rodiny 

a ešte aktívnejšie deti, spoločný rodinný program aj relax pre rodičov, kým deti vybeháme my, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

• Rodinný tábor Family FunTime 

Začiatok akcie: 7.8.2022    Koniec akcie: 13.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 4-99 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Severka  Poplatok: rodič 300 €, dieťa 240 € 

Poznámka: rodinný pobyt so zážitkovým táborovým programom zameraným na aktívne rodiny 

a ešte aktívnejšie deti, spoločný rodinný program aj relax pre rodičov, kým deti vybeháme my, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video na drive, poistenie ck proti úpadku, 

DPH 

 

  Okres Ružomberok 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Ružomberok 03401, I. Houdeka 2351 
 Telefón: 044/4342634 

 email: cpppap@ppprk.sk  web: www.ppprk.sk 

 Vedúci: Michal Novák, Mgr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 
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Poznámka: Od 8.00 - 14.00 hod. 

 

  Centrum voľného času Elán 

 Adresa: Ružomberok 03401, Dončova 1441/1 
 Telefón: 0914335960 

 email: riaditel@cvcrk.sk   web: www.cvcrk.sk 

 Vedúci: Pavol Svrček, Mgr. 

• Letný denný tábor 1 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: ZA, BB, PO kraj  Poplatok: 65 € 

Vedúci: Viera Tokáriková, Mgr. tokarikova@cvcrk.sk 

Telefón: 0914335964 

Termín nahlásenia do: 10.6.2022  Počet účastníkov: 18 

Poznámka: tábor s dennou dochádzkou od 8.00 do 16.00 hod. pre deti ZŠ, termín nahládenia 

do 10.6. alebo do naplnenia kapacity, v cene je poistenie, doprava autobusom, vlak, vstupné, 

MTZ, o program, priebeh a bezpečnosť sa postarajú pedagogické pracovníčky y zdravotník 

• Letný denný tábor 2 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: ZA, BB, PO kraj  Poplatok: 65 € 

Vedúci: Viera Tokáriková, Mgr. tokarikova@cvcrk.sk 

Telefón: 0914335964 

Termín nahlásenia do: 10.6.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: tábor s dennou dochádzkou od 8.00 do 16.00 hod. pre deti ZŠ, termín nahládenia 

do 10.6. alebo do naplnenia kapacity, v cene je poistenie, doprava autobusom, vlak, vstupné, 

MTZ, o program, priebeh a bezpečnosť sa postarajú pedagogické pracovníčky y zdravotník 

• Pohoďáčik . letný denný tábor 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: ZA kraj  Poplatok: 65 € 

Vedúci: Iveta Maceková cvcrbksport@gmail.com 

Telefón: 0914335968 

Termín nahlásenia do: 17.6.2022  Počet účastníkov: 18 

Poznámka: tábor s dennou dochádzkou od 8.00 do 16.00 hod. pre deti ZŠ, termín nahládenia 

do 17.6. alebo do naplnenia kapacity, v cene je poistenie, doprava vlastným autobusom, vstupné, 

MTZ, o program, priebeh a bezpečnosť sa postarajú pedagogické pracovníčky y zdravotník 

 

  Okres Žilina 

  Celkový počet:  3 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Žilina 01001, Predmestská 1613 
 Telefón: 041/5650018 

 email: cpppapza@cpppapzilina.sk 

 Vedúci: Ivan Moravčík, Mgr. 
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• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: Pondelok až piatok 9.00 - 14.00 hod., budeme mať online, telefonicky alebo osobne 

kontakt s klientom, prípadne je možné po vzájomnej dohode aj mimo uvedených hodín 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Teplička nad Váhom 01301, Školská 1007/13 
 Telefón: 09020638 

 email: cvcteplickanv@gmail.com  web: www.cvcteplickanadvahom.eu 

 Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. 

• Basketbalové sústredenie, Noc v telocvični 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 3.7.2022 

Trvanie: 3 dni    Cieľová skupina: 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: telocvičňa CVČ  Poplatok: 10 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Milan Líška cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 09020638 

Termín nahlásenia do: 30.6.2022  Počet účastníkov: 40 

• Denný tábor Z každého rožku troška 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: okolie Žiliny  Poplatok: 45 €, zľava: 30 € 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 09020638 

Termín nahlásenia do: 30.6. 2022  Počet účastníkov: 30 

• Letné tancovanie 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 17.2022 

Trvanie: 3 dni    Cieľová skupina: 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: telocvičňa CVČ  Poplatok: 15 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Simona Labajová cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 09020638 

Termín nahlásenia do: 30.6. 2022  Počet účastníkov: 20 

• Letný pobytový tábor 

Začiatok akcie: 11.7. 2022   Koniec akcie: 16.7. 2022 

Trvanie: 6 dní    Cieľová skupina: 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: Liptovský Ján  Poplatok: 170 €, zľava: 25 € 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 09020638 

Termín nahlásenia do: 30.6.2022 Počet účastníkov: 40 

• Leto s futbalom 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8. 2022 

Trvanie: 35 dní    Poplatok: 10 €, zľava: 5 € 

Miesto konania akcie: telocvičňa CVČ, futbalové ihrisko 

Vedúci: Ivo Kozák, Ing. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 09020638 

Termín nahlásenia do: 30.6.2022  Počet účastníkov: 60 
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• Leto so stolným tenisom 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8. 2022 

Trvanie: 17 dní    Cieľová skupina: 7 - 30 rokov 

Miesto konania akcie: telocvičňa CVČ  Poplatok: 10 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Ivana Koňárová cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 09020638 

Termín nahlásenia do: 30.6.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: utorky, štvrtky 

• Lukostrelecké sústredenie 

Začiatok akcie: 21.7.2022    Koniec akcie: 24.7. 2022 

Trvanie: 4dni    Cieľová skupina: 7 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: Fatranka  - Varín  Poplatok: 40 €, zľava: 20 € 

Vedúci: Jozef Ďugel cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 09020638 

Termín nahlásenia do: 30.6. 2022  Počet účastníkov: 20 

• Prázdnivová Rybička I 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 31.8. 2022 

Trvanie: 9 dní    Cieľová skupina: deti do 3 rokov 

Miesto konania akcie: Ihrisko Na močiari Poplatok: 10 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Anna Jašíková, Mgr. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 09020638 

Termín nahlásenia do: 30.6. 2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: utorky 

• Prázdnivová Rybička II 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: deti do 3 rokov 

Miesto konania akcie: Ihrisko Na močiari Poplatok: 10 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Anna Jašíková, Mgr. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 09020638 

Termín nahlásenia do: 30.6.2022  Počet účastníkov: 12 

Poznámka: Štvrtky 

 

  CVČ Strom pri Farnosti Dobrého pastiera 

 Adresa: Žilina 01007, Smreková 39 
 Telefón: 0910940414 

 email: cvcskristina@gmail.com  web: www.strom-cvc.sk 

 Vedúci: Jana Petrášová, Mgr. 

• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 11. 07. 2022   Koniec akcie: 15. 07. 2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: deti od 7 - 12 rokov 

Miesto konania akcie: Žilina    Poplatok: 10 €/deň, zľava: 5 € 

Vedúci: Jana Petrášová, Mgr. cvcskristina@gmail.com 

Telefón: 0910940414, 0910940414 
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• Výletový denný tábor 

Začiatok akcie: 08. 08. 2022   Koniec akcie: 12. 08. 2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: deti od 7 - 12 rokov 

Miesto konania akcie: Žilina    Počet účastníkov: 20-40 detí 

Vedúci: Jana Petrášová, Mgr. cvcskristina@gmail.com 

Telefón: 0910940414, 0910940414 

 

   Banskobystrický kraj 
   Celkový počet:  6 

 

  Okres Banská Bystrica 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Banska Bystrica 97404, Mládežnícka 34 
 Telefón: 048/4134751 

 Email: podatelna@cpppapbb.sk  Web: cpppap.svsbb.sk 

 Vedúci: Ľubomír Tichý, PhDr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Trvanie: 2 mesiace    Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica  

Vedúci: Ľubomír Tichý, PhDr. podatelna@cpppapbb.sk 

Telefón: 048/4134751, 0911269300 

 

  Okres Banská Štiavnica 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Banská Štiavnica 96901, Ludvika Svobodu 40 
 Telefón: 045/6911626 

 email: cvcbanskastiavnica@cen.web.sk web: cvcbanskastiavnica.edupage.org 

 Vedúci: Janka Machilová, Mgr. 

• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica  Poplatok: 50 € 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 40 
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• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5    Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica  Poplatok: 50 € 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 40 

• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5    Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica  Poplatok: 50 € 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 40 

• Pobyt pri mori 

Začiatok akcie: 1.8.2022     Koniec akcie: 9.8.2022 

Trvanie: 10    Cieľová skupina: rodičia a deti 

Miesto konania akcie: Chorvátsko  Poplatok: 210 € 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2022  Počet účastníkov: 40 

 

  Okres Brezno 

  Celkový počet:  1 

 

  Vidiecka rozvojová aktivita VYDRA 

 Adresa: Čierny Balog 97652, Hlavná 51 
 Telefón: 048/6190944 

 email: tik@vydra.sk  web: www.vydra.sk 

• Brána do Stredozeme 

Začiatok akcie: 10.7.2022    Koniec akcie: 16.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Poplatok: 149 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 26 

Vedúci: Jakub Kula  

Poznámka: dobrodružný príbehový tábor, zľava pri zaplatení do 30.4.2022, plne obsadený 

• Čaša vodnej víly 

Začiatok akcie: 24.7.2022    Koniec akcie: 30.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Poplatok: 149 €, zľava: 10 €    Počet účastníkov: 28 

Vedúci: Radovan Laššák  

Poznámka: rozprávkovo - dobrodružný tábor, zľava pri zaplatení do 30.4.2022, plne obsadený 

• Dobšinský, najväčší na svete 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 6.8.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 10-14 rokov 

Poplatok: 149 €, zľava: 10 €   Počet účastníkov: 24 

Vedúci: Veronika Korbová 
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Poznámka: dobrodružný tábor pre všetkých zvedavých, zľava pri zaplatení do 30.4.2022, plne 

obsadený 

• Luter Castra 

Začiatok akcie: 12.8.2022    Koniec akcie: 20.8.2022 

Trvanie: 9 dní    Cieľová skupina: 15-17 rokov 

Poplatok: 149 €, zľava: 10 €    Počet účastníkov: 24 

Vedúci: Barbora Pučková 

Poznámka: tábor je určený predovšetkým tým, ktorí sa rozhodli prísť na mládežnícky tábor po 

prvý krát, dobrodružný tábor plný nových skúseností a zážitkov, zľava je pri zaplatení do 

30.4.2022 

• Po stopách Miov 

Začiatok akcie: 17.7.2022    Koniec akcie: 23.7.2022 

Trvanie: 7 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie:    Počet účastníkov: 24 

Poplatok: 149 €, Zľavy: 10 € 

Vedúci: Patrik Graus 

Poznámka: zábavno - dobrodružný tábor, zľava pri zaplatení do 30.4.2022, plne obsadený 

• Vesmírne konč(at)iny 

Začiatok akcie: 18.8.2022    Koniec akcie: 28.8.2022 

Trvanie: 11 dní    Cieľová skupina: od 17 rokov 

Poplatok: 89 €, Zľavy: 20 €   Počet účastníkov: 26 

Vedúci: Radovan Majer 

Poznámka: mládežnícky tábor spojený s dobrovoľníckou prácou, ešte 4 miesta voľné 

 

  Okres Detva 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Detva 96212, Krpeľná 35 
 Telefón: 045/5454480 

 email: cpppapdt@cpppapdt.sk  web: www.cpppapdt.sk 

 Vedúci: Jana Micháliková, PhDr. 

• Stop nude XVI. /pobytový tábor/ 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 9.7.2022 

Trvanie: 6 dní    Cieľová skupina: 1. - 9. ročník 

Miesto konania akcie: Badín   Poplatok: 130 €, zľava: deti vo výchove 

Vedúci: Jana Micháliková, PhDr. 

Telefón: 045/5454480, michalikova@cpppapdt.sk 

Termín nahlásenia do: 1.5.2022  Počet účastníkov: 90 
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  Okres Revúca 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Revúca 05001, Kollárova 11 
 Telefón: 058/4426053  email: cpppap@cpppaprevuca.sk 

 Vedúci: Helena Ištvánová, Mgr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: V letnom čase budú bežať dohodnuté individuálne poradenstvá, v ktorých sa 

pokračuje, respektíve nové individuálne poradenstvá a diagnostiky podľa potreby, kontaktovať 

môžete CPPPaP v čase od 7.00 do 15.30 hod., a to na základe telefonickej objednávky alebo 

mailovým kontaktom na dohodnutie termínu 

 

  Okres Zvolen 

  Celkový počet:  1 

 

  Súkromné centrum voľného času Quo Vadis 

 Adresa: Zvolen 96001, I. Krasku 7 
 Telefón: 0940951691  email: quovadis.zv@gmail.com 

web: https://www.facebook.com/skolyquovadis.sk 

 Vedúci: Miroslava Lenďáková, Mgr. 

• Cestománia 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: región Banská Bystrica 

Poplatok: 100 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Miroslava Lenďáková, Mgr. miroslava.lendakova@gmail.com 

Telefón: 0940951691 

Termín nahlásenia do: 11.7.2022  Počet účastníkov: 27 

Poznámka: zľava pre súrodencov, denný mestský tábor cestovateľský, každý deň sa cestuje na 

iné miesto 

• Športovačka na vojačka 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: športový areál Hájik Lieskovec 

Poplatok: 90 €, zľava: 5 € 

Termín nahlásenia do: 5.8.2022  Počet účastníkov: 60 

Poznámka: zľava pre súrodencov, denný mestský tábor pod vedením odborných garantov sa 

deti hravou formou zoznámia s jednotlivými typmi športov 
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• Zvieratkovo 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zvolen   Poplatok: 90 €, zľava: 5 € 

Termín nahlásenia do: 22.7.2022  Počet účastníkov: 60 

Poznámka: zľava pre súrodencov, denný mestský tábor v spolupráci s našim partnerom 

Canisterapia, deti budú mať možnosť zoznámiť sa s Canisterapeutickými psíkmi a zároveň sa 

naučia zodpovednosti za zvieratká 

 

   Prešovský kraj 
   Celkový počet:  2 

 

  Okres Kežmarok 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Kežmarok 06001, Mučeníkov 4 
 Telefón: 052/4685531 

 email: cpppapkezmarok@gmail.com web: www.poradnakk.sk 

 Vedúci: Iveta Vlčková, PhDr. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: 8.00 - 14.00 hod alebo po telefonickom dohovore 

 

  Základná škola 

 Adresa: Ľubica 05971, Školská 1 
 Telefón: 0524566102 

 email: zslubica@zslubica.sk  web: zslubica.edupage.org 

 Vedúci: Jana Dragošeková, Mgr. 

 

   Košický kraj 
   Celkový počet:  6 

 

  Okres Gelnica 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Gelnica 05601, Slovenská 46 
 Telefón: 0905786442 

 email: cvcgelnica46@gmail.com  web: www.cvcgl.edupage.org 

 Vedúci: Kamil Petrík, Mgr. 
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• Kreativec - prímestský tábor 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Miesto konania akcie: Gelnica 

Poplatok: 50 €, zľava: 15 €   

Poznámka: zľava pre členov CVČ 

• Odvážlivec - prímestský tábor 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Miesto konania akcie: Gelnica 

Poplatok: 50 €, zľava: 15 € 

Poznámka: zľava pre členov CVČ 

• Šporťáčik - prímestský tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Miesto konania akcie: Gelnica 

Poplatok: 50 €, zľava: 15 € 

Poznámka: zľava pre členov CVČ 

• Turista - prímestský tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Miesto konania akcie: Gelnica 

Poplatok: 50 €, zľava: 15 € 

Poznámka: zľava pre členov CVČ 

• Z každého rožka trošku - prímestský tábor 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Miesto konania akcie: Gelnica 

Poplatok: 50 €, zľava: 15 € 

Poznámka: zľava pre členov CVČ 

 

  Okres Košice I 

  Celkový počet:  3 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Košice 04001, Karpatská 8 
 Telefón: 055/6226615 

 email: sekretariat@centrumke.sk 

 Vedúci: Mária Horváthová, PhDr., PhD. 

• Poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: Pondelok - Piatok 7.30 - 15.30 hod. 

 

  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 tábor Astronomické výpravy /prímestský/ 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 65 € 

Vedúci: Jaroslava Kastelovičová, Ing. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911389189 

Termín nahlásenia do: 29.6.2022  Počet účastníkov: 44 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Cestou necestou /prímestský/ 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 75 € 

Vedúci: Helena Labovská, RNDr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911873169 

Termín nahlásenia do: 13.7.2022  Počet účastníkov: 36 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Lesanka 

Začiatok akcie: 31.7.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 6 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Lesanka Košická Belá 

Poplatok: 255 € 

Vedúci: Jaroslava Kastelovičová, Ing. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911389189 

Termín nahlásenia do: 26.7.2022  Počet účastníkov: 35 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Letné dobrodružstvá /prímestský/ 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 80 € 

Vedúci: Jaroslava Kastelovičová, Ing. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911389189 

Termín nahlásenia do: 3.8.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Letný kokteil /prímestský/ 

Začiatok akcie: 22.8.2022    Koniec akcie: 26.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 75 € 

Vedúci: Lucia Lyková, Mgr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0918320631 

Termín nahlásenia do: 17.8.2022  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 
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• Letný tábor Letný relax /prímestský/ 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Orgovánová, Košice 

Poplatok: 75 € 

Vedúci: Helena Labovská, RNDr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911873169 

Termín nahlásenia do: 10.8.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Mladý turista /prímestský/ 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 9-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Charkovská, Košice 

Poplatok: 65 € 

Vedúci: Jaroslava Kastelovičová, Ing. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 0556411411, 0911389189 

Termín nahlásenia do: 29.6.2022  Počet účastníkov: 22 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Pešobus /prímestský/ 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Starozagorská Košice 

Poplatok: 70 € 

Vedúci: Lucia Lyková, Mgr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0918320631 

Termín nahlásenia do: 13.7.2022  Počet účastníkov: 25 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Piráti /prímestský/ 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 85 € 

Vedúci: Helena Labovská, RNDr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911873169 

Termín nahlásenia do: 20.7.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Po stopách minulosti /prímestský/ 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Orgovánová, Košice 

Poplatok: 70 € 

Vedúci: Jaroslava Kastelovičová, Ing. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911389189 

Termín nahlásenia do: 3.8.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 
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• Letný tábor Pohoďák /prímestský/ 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Orgovánová, Košice 

Poplatok: 80 € 

Vedúci: Lucia Lyková, Mgr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0918320631 

Termín nahlásenia do: 27.7.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Potulky letom /prímestský/ 

Začiatok akcie: 15.8.2022    Koniec akcie: 19.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 75 € 

Vedúci: Lucia Lyková, Mgr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0918320631 

Termín nahlásenia do: 10.8.2022  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Rafťáci /prímestský/ 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4 dni    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Orgovánová, Košice 

Poplatok: 90 € 

Vedúci: Jaroslava Kastelovičová, Ing. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911389189 

Termín nahlásenia do: 29.6.2022  Počet účastníkov: 32 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Slniečko /prímestský/ 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 70 € 

Vedúci: Lucia Lyková, Mgr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0918320631 

Termín nahlásenia do: 6.7.2022  Počet účastníkov: 43 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Túlavé topánky 

Začiatok akcie: 14.8.2022    Koniec akcie: 21.8.2022 

Trvanie: 8 dní    Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Skalka, Malinô Brdo 

Poplatok: 220 € 

Vedúci: Helena Labovská, RNDr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911873169 

Termín nahlásenia do: 9.8.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 
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• Letný tábor Týždeň v pohybe /prímestský/ 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Orgovánová, Košice 

Poplatok: 75 € 

Vedúci: Helena Labovská, RNDr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911873169 

Termín nahlásenia do: 20.7.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Veľká banda /prímestský/ 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Orgovánová, Košice 

Poplatok: 85 € 

Vedúci: Jaroslava Kastelovičová, Ing. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911389189 

Termín nahlásenia do: 13.7.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Veselé leto /prímestský/ 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Kórejská, Košice 

Poplatok: 70 € 

Vedúci: Lucia Lyková, Mgr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0918320631 

Termín nahlásenia do: 6.7.2022  Počet účastníkov: 22 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Vodné radovánky /prímestský/ 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Charkovská, Košice 

Poplatok: 80 € 

Vedúci: Helena Labovská, RNDr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911873169 

Termín nahlásenia do: 27.7.2022  Počet účastníkov: 22 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Výletkovo /prímestský/ 

Začiatok akcie: 8.8.2022    Koniec akcie: 12.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Starozagorská Košice 

Poplatok: 85 € 

Vedúci: Lucia Lyková, Mgr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0918320631 

Termín nahlásenia do: 3.8.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 
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• Letný tábor Z každého rožka trošku /prímestský/ 

Začiatok akcie: 22.8.2022    Koniec akcie: 26.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Orgovánová, Košice 

Poplatok: 75 € 

Vedúci: Helena Labovská, RNDr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911873169 

Termín nahlásenia do: 17.8.2022  Počet účastníkov: 36 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Z rozpávky do rozprávky /prímestský/ 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dní     Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Orgovánová, Košice 

Poplatok: 80 € 

Vedúci: Lucia Lyková, Mgr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0918320631 

Termín nahlásenia do: 6.7.2022  Počet účastníkov: 40 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Za poznaním I. /prímestský/ 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 29.7.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Juhoslovanská Košice 

Poplatok: 80 € 

Vedúci: Helena Labovská, RNDr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0911873169 

Termín nahlásenia do: 20.7.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Letný tábor Za poznaním II. /prímestský/ 

Začiatok akcie: 1.8.2022    Koniec akcie: 5.8.2022 

Trvanie: 5 dní    Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Juhoslovanská Košice 

Poplatok: 95 € 

Vedúci: Lucia Lyková, Mgr. tabor@cvckosice.sk 

Telefón: 055/6411411, 0918320631 

Termín nahlásenia do: 27.7.2022  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk 

• Prázdninové planetárium 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 11.7.2022 

Trvanie: 1 deň    Cieľová skupina: verejnosť 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 1 €     Počet účastníkov: 50 

Poznámka: od 13.00 do 20.00 hod. 
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• Prázdninové planetárium 

Začiatok akcie: 14.7.2022    Koniec akcie: 14.7.2022 

Trvanie: 1 deň    Cieľová skupina: verejnosť 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 1 €     Počet účastníkov: 50 

Poznámka: od 13.00 do 20.00 hod. 

• Prázdninové planetárium 

Začiatok akcie: 15.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 1 deň    Cieľová skupina: verejnosť 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 1 €    Počet účastníkov: 50 

Poznámka: od 13.00 do 20.00 hod. 

• Prázdninové planetárium 

Začiatok akcie: 9.8.2022    Koniec akcie: 9.8.2022 

Trvanie: 1 deň    Cieľová skupina: verejnosť 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 1 €     Počet účastníkov: 50 

Poznámka: od 13.00 do 20.00 hod. 

• Prázdninové planetárium 

Začiatok akcie: 10.8.2022    Koniec akcie: 10.8.2022 

Trvanie: 1 deň    Cieľová skupina: verejnosť 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 1 €     Počet účastníkov: 50 

Poznámka: od 13.00 do 20.00 hod. 

• Prázdninové planetárium 

Začiatok akcie: 22.8.2022    Koniec akcie: 22.8.2022 

Trvanie: 1 deň    Cieľová skupina: verejnosť 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 1 €     Počet účastníkov: 50 

Poznámka: od 13.00 do 20.00 hod. 

• Prázdninové planetárium 

Začiatok akcie: 23.8.2022    Koniec akcie: 23.8.2022 

Trvanie: 1 deň    Cieľová skupina: verejnosť 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 1 €     Počet účastníkov: 50 

Poznámka: od 13.00 do 20.00 hod. 

• Prázdninové planetárium 

Začiatok akcie: 24.8.2022    Koniec akcie: 24.8.2022 

Trvanie: 1 deň    Cieľová skupina: verejnosť 

Miesto konania akcie: CVČ Popradská, Košice 

Poplatok: 1 €     Počet účastníkov: 50 

Poznámka: od 13.00 do 20.00 hod. 
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  Súkromné centrum voľného času 

 Adresa: Košice 04012, Galaktická 9 
 Telefón: 055/6741516 

 email: scvc@zsampakova.sk  web: https://scvczsampakova.edipage.org/ 

 Vedúci: Viera Dudáš, PaedDr. 

• Návšteva CVČ počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2022    Koniec akcie: 31.8.2022 

Miesto konania akcie: Košice 

Vedúci: Viera Dudáš, PaedDr. scvc@zsampakova.sk 

Telefón: 055/6741516, 0908953272 

Poznámka: otváracia doba zariadenia od 8.00 do 12.00 hod. 

 

  Okres Michalovce 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Klokočov 02322, Ústredie 976 
 Telefón: 0908851919 

 email: cvcklokocov@gmail.com  web: cvcklokocov.edupage.org 

 Vedúci: Ľubomír Kadura, PaedDr. 

• Letný tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5    Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Klokočov  Poplatok: 50 € 

Vedúci: Ľubomír Kadura, PaedDr. 

Termín nahlásenia do: 30.6.2022  Počet účastníkov: 60 

Poznámka: prihlásení žiaci musia odovzdať riadne vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú 

prihlášku a Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Strážske 07222, Družstevná 509 
 Telefón: +421915919652 

 email: cvc@cvcstrazske.edu.sk  web: www.cvcstrazske.edupage.org 

 Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. 

• Leto s rybárskou udicou – ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 25.7.2022    Koniec akcie: 27.7.2022 

Trvanie: 3 dni    Cieľová skupina: členovia rybársko 

poľovníckeho krúžku a ostatní záujemci 8 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie  Poplatok: 15 €, zľava: člen CVČ  10 € 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. cvc@cvcstrazske.edu.sk 

Telefón: +421915919652 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 12 
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Poznámka: Chcete vašim deťom dopriať nevšedné zážitky spojené s rybolovom a prírodou? 

Ponúkame odborné sústredenie zamerané na všetko okolo rybárčenia. Deti pod vedením 

skúseného rybára hravou a zrozumiteľnou formou sa zoznámia s rôznymi technikami lovu, 

prípravou rybolovného miesta, kŕmením a ďalšími zručnosťami. To všetko v krásnom prostredí 

na novom lovnom mieste na rieke Laborec, spojené s ďalšími zábavnými aktivitami, hrami a 

poznávaním prírody. Sústredenie je určené pre začiatočníkov ale i skúsenejších rybárov a 

rybárky vo veku 8 – 15 rokov. Vlastný prút nie je podmienkou. Návnady, náväzce, krmivo 

zabezpečí CVČ v spolupráci s MsO SRZ Michalovce.  Denne 3 hodiny.  Strava z vlastných 

zdrojov. 

• Prázdninová misia - 1. turnus mestského denného tábora 

Začiatok akcie: 4.7.2022    Koniec akcie: 8.7.2022 

Trvanie: 4  dni    Cieľová skupina: 7 - 13 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie  Poplatok: 70 €, zľava: člen CVČ  10 € 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. cvc@cvcstrazske.edu.sk 

Telefón: +421915919652 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 18 

Poznámka: Prvý  prázdninový týždeň je venovaný deťom, ktorí majú radi adrenalín. Čaká ich 

bohatý program  prázdninových aktivít, zameraných na šport, zábavu  i tvorenie. Celotýždňový 

program vyvrcholí  táborovou olympiádou,  v rámci  ktorej  deti zložia skúšku odvahy na lezeckej 

stene vo Vranove Nad Topľou. 

• S paličkou do rozprávky 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5    Cieľová skupina: pre budúce školáčky 

Miesto konania akcie: Strážske  Poplatok: 15 €, zľava: člen CVČ  10 € 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. cvc@cvcstrazske.edu.sk 

Telefón: +421915919652 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 15 

Poznámka: Prázdninová prípravka malých mažoretiek s  tematikou rozprávkové pesničky alebo 

pesničky z najkrajších rozprávok ( pred budúce školáčky) . Denne v trvaní 2 hod. 

• Staré remeslo v novom šate 

Začiatok akcie: 18.7.2022    Koniec akcie: 22.7.2022 

Trvanie: 5    Cieľová skupina: 7 - 13 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie  Poplatok: 20 €, zľava: člen CVČ 5 € 

Vedúci: Alica Fedáková cvc@cvcstrazske.edu.sk 

Telefón: +421915919652 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 15 

Poznámka: Letné sústredenie pre deti, na ktorom  počas týždňa  oprášime zabudnuté  remeslá-

paličkovanie, drôtikovanie, vyšívanie. Vyskúšame  nové zaujímavé netradičné výtvarné techniky 

a tvorenie priamo v prírode. Denná dochádzka v trvaní 3 hodiny. Strava z vlastných zdrojov. 

• Údolie Manitou  - II. turnus mestského denného tábora 

Začiatok akcie: 11.7.2022    Koniec akcie: 15.7.2022 

Trvanie: 5 dni    Cieľová skupina: 7 - 13 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie  Poplatok: 80 €, zľava: člen CVČ 10 € 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. cvc@cvcstrazske.edu.sk 

Telefón: +421915919652 

Termín nahlásenia do: 31.5.2022  Počet účastníkov: 18 
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Poznámka: Týždeň plný zábavy a neopakovateľných zážitkov. Program bude prepletaný 

príbehmi zo života a kultúry Indiánov. Deti si vyrobia  indiánske čelenky, lapače snov a obyčajné 

kamienky premenia na milé obrázky. Výlet do Údolia Manitou – zábavno- zážitkový areál a 

Jump arény v Košiciach 
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