
                    

 

 
PONDELOK 

 

9:00 - 10:00 
s Evkou 

BABY SALSA 

tanečná oddychovka pre maminky s bábätkami od 2 mesiacov 
0944 703 034 

10:00 -12:00 
s Evkou 

KLUB MAMIČIEK 
podporná skupina pre matky s batoľatami (nosenie, dojčenie) 

0944 703 034 

od 9:00 
do 15:00 

 

PORADŇA 
poradíme vám ak prežívate náročnú životnú situáciu, neviete vybaviť žiadosti, ste v potravinovej a 

materiálnej núdzi, hľadáte prácu alebo máte finančné, rodinné a zdravotné problémy 

043/493 31 70 

od 14:00 
 

DOBEHNIME TO SPOLU ! 

doučovanie žiakov ZŠ a SŠ - slovenčina, angličtina, nemčina, matematika a iné  
043/493 31 70 

od 15:00 
s Jankou 

ZÁHRADKÁRI 

záhradkárske aktivity pre deti, dospelých aj seniorov v komunitnej záhrade   
0903 227 024 

od 15.30        
s Katkou 

ENGLISH PARTY 

zoznámenie sa s angličtinou hravou formou pre deti od 4 do 6 rokov 
0917 844 910 

od 17:00 
s Rišom 

MODELÁRSKY KRÚŽOK 

stavanie modelov pre začiatočníkov - každé dva týždne 0907 597 859 

 

UTOROK 
 

9:00 - 11:00 
s Luckou 

DOMŠKOLA ORIEŠOK 

priateľská komunita rodičov a ich deti, ktoré sa vzdelávajú individuálne 
0904 305 076 

11:00 -12:00 
s Luckou 

RODIČOVSKÝ KLUB 

podporná skupina pre rodičov a deti, ktorí sa rozhodli vzdelávať deti doma 
0904 305 076 

9:00 - 15:00 

PORADŇA 
poradíme vám ak prežívate náročnú životnú situáciu, neviete vybaviť žiadosti, ste v potravinovej a 

materiálnej núdzi, hľadáte prácu alebo máte finančné, rodinné a zdravotné problémy 
043/493 31 70 

od 14:00 
 

DOBEHNIME TO SPOLU / TALKING KIDS                         

doučovanie žiakov ZŠ a SŠ a konverzácie v anglickom jazyku 
043/493 31 70 

od 15:00 
 

KLUBOVŇA ZOE / TVORÍME  

zabávame sa a učíme zároveň, kreatívne kurzy a tvorivé dielne pre malých aj veľkých umelcov 
043/493 31 70 

 

STREDA 
 

9:00 - 11:00 
s Luckou 

DOMŠKOLA ORIEŠOK 

priateľská komunita rodičov a vzdelávacie aktivity pre deti so špeciálnymi potrebami 
0904 305 076 

11:00 -12:00 
s Luckou 

 RODIČOVSKÝ KLUB 

podporná skupina pre rodičov a deti so špeciálnymi potrebami 
0904 305 076 

9:00 - 15:00 

PORADŇA 
poradíme vám ak prežívate náročnú životnú situáciu, neviete vybaviť žiadosti, ste v potravinovej a 

materiálnej núdzi, hľadáte prácu alebo máte finančné, rodinné a zdravotné problémy 
043/493 31 70 

od 14:00 
DOBEHNIME TO SPOLU ! 

doučovanie žiakov ZŠ a SŠ - slovenčina, angličtina, nemčina, matematika a iné 
043/493 31 70 

od 16:00 
s Evkou 

BUDEM MAMOU 

sprevádzanie tehotenstvom a materstvom pre budúcich rodičov 
0944 703 034 

od 17:00 
s Evkou 

RODIČOVSKÝ KLUB 

podporná skupina pre tehotné ženy, viacnásobné matky a oteckov 
043/493 31 70 

 

ŠTVRTOK 
 

9:00 - 10:00 
s Evkou 

UČENIE PRE ŽIVOT:    HOPSASA-TRALALA 

pohybové a hudobné hry pre menšie deti od 1 roka 
0944 703 034 

10:00 -12:00 
s Evkou 

KLUB MAMIČIEK 
podporná skupina pre matky s deťmi (výživa, výchova, vzdelávanie) 

0944 703 034 

9:00 - 15:00 

PORADŇA 
poradíme vám ak prežívate náročnú životnú situáciu, neviete vybaviť žiadosti, ste v potravinovej a 

materiálnej núdzi, hľadáte prácu alebo máte finančné, rodinné a zdravotné problémy 
043/493 31 70 

9:00 - 12:00            
s Luckou 

LESNÝ KLUB ORIEŠOK 

spoznávanie prírody vonku za každého počasia pre deti a rodičov od 3 rokov 
0904 305 076 

od 13:00 
 

UČENIE PRE ŽIVOT:   KLUBOVŇA ZOE 

zabávame sa a učíme zároveň: stolové, kartové, spoločenské, vzdelávacie či pohybové hry 
043/493 31 70 

PIATOK 
 

9:00 - 12:00 
SPOLOČNÝMI SILAMI  

stretnutie dobrovoľníkov - plánovanie a realizácia projektov 
043/493 31 70 

13:00 - 16:00 
AKTIVITY PRE KAŽDÉHO 

voľnočasové aktivity (spoločenské hry, knižnica, ručné práce, záhradka, iné)   
043/493 31 70 

od 16:00 
s Jankou 

ERKO 

stretká detí a mládeže v rodinnej atmosfére s úctou ku každému   
043/493 31 70 

                                                                                  
 

NOVÝ PROGRAM OD SEPTEMBRA 2021. CENTRUM JE STÁLE OTVORENÉ. PRÍĎ SA POZRIEŤ  

HARMONOGRAM AKTIVÍT 
Komunitné centrum Zoe a Materské centrum Dupajda 

 
 
 


