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Aj v novom školskom roku 2017 – 2018 má Súkromné centrum voľného času 

v Modre (SCVČ) pre Vás ponuku záujmových krúžkov a aktivít pre vyplnenie 

voľného času.  

Zapísať sa do záujmového krúžku je potrebné do 

15. septembra 2017 vyplnením žiadosti o prijatie 

do SCVČ. Žiadosť si môžete  stiahnuť z našej 

internetovej stránky, alebo vypísať priamo 

v kancelárii Súkromného centra voľného času. 

Prihlásiť sa je možné i v priebehu školského roka, 

ale pretože sme školské zariadenie, zákon nám 

predpisuje zhromaždiť údaje o počte členov SCVČ do 

15.9.2017. 
 

 
 

 

Záujmová 

činnosť začína 18. septembra 2017. Po zaplatení 

stanovenej ceny za krúžok (viď. cenník na str.18)sa 

stávate členom SCVČ, z čoho vyplýva viacero výhod: 

 Ak je dieťa zapísané na tri krúžky, štvrtý môže 

navštevovať zdarma. 

 Člen SCVČ môže zdarma navštevovať herňu a rovnako 

zdarma v letnom období využívať trampolínu na dvore. 

 Pri príležitostných akciách Centra sú tiež vždy nejakým spôsobom zvýhodnení tí, 

ktorí sú členmi SCVČ. 

 Rodina člena SCVČ môže zdarma využívať priestory SCVČ na RODINNÉ  

ŠPORTOVANIE (viď str. 12). 

Ak si aj nevyberiete žiadny krúžok z našej ponuky, môžete si na prihlášku 

vypísať herňa a tak navštevovať herňu, dvor a v letných mesiacoch aj trampolínu za 

mesačný poplatok 5 €. 

V prípade, že do 23. septembra 2017 odovzdáte do Centra vzdelávací poukaz, 

ktorý každému žiakovi a študentovi vystavuje jeho škola, bude uplatnená zľava 

z poplatku za krúžok a to 10 € za rok. 

 

Výhody je však možné čerpať iba pri dodržaní pravidiel člena SCVČ a pri 

platení za krúžok načas v stanovených termínoch. 

 

Aké sú 

výhodyčlena 

SCVČ? 

Čo treba urobiť, 

ak sa chcete 

zapísať do 

krúžku? 

 

Koľko ma to 

bude stáť? 
 

Ako môžete 

navštevovať 

len herňu? 
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SPOLOČENSKO - VEDNÁ OBLASŤ 
 

Detská TV 

Pre deti a mladých, vo veku 9 – 18 

rokov, ktorí by si radi vyskúšali prácu 

kameramana, moderátora, strihača, režiséra 

v televíznom štúdiu. Deti sa tu naučia narábať 

s kvalitnou kamerou a pracovať so strihacím 

programom Edius. Zároveň si odskúšajú, ako 

sa stať autormi detských správ, ako dať iným 

vedieť o tom, čo zažili, čo sa im páči, čo je 

dôležité a to všetko spolu v dobrej partii kamarátov. 

 

Periodicita: 1x týždenne/ 90 min. 

Cena: 30 € /polrok 
 

Časopis - Novinky z Centra 

Pre deti a mládež od 8 – 18 rokov, ktorí sa chcú stať 

reportérmi, novinármi. Na krúžku sa deti môžu 

naučiť, ako sa robí časopis. To znamená nielen 

písať, upravovať, ale hlavne vymýšľať, oslovovať 

iných a vôbec sledovať svet okolo seba, čo sa v ňom 

deje a dokázať to preniesť na papier. Deti si tiež 

odskúšajú možnosti jednoduchého grafického 

upravovania textov. A výsledkom bude viacero strán 

zaujímavého čítania pre kamarátov, ale aj pre 

rodičov. 

Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

Cena: 30 € /polrok   

                Krúžok  dobrovoľníctva 

Do tejto partie si vítaný, ak si:  - chlapec, ktorý chce byť 

skutočným hrdinom, ktorý vie, čo je to nezištná pomoc 

druhým                                      - dievča, ktoré chce, aby bol 

tento svet krajší a ľudia v ňom šťastnejší. Napríklad: už 

tretí rok zbierame štuplíky, aby sme pomohli Tobiaskovi  

v jeho chorobe. 

       Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

       Cena: dobrovoľný príspevok 
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      SPOLOČENSKO - PASTORAČNÁ OBLASŤ 

        Animátor detí 

Pre dievčatá aj chlapcov od 14 rokov, ktorí sa učia aktívne pracovať s deťmi, 

raz do týždňa vedú „stretko“ s deťmi vo veku 6–10 rokov. Organizujú pod 

odborným vedením víkendovky, výlety a tábory s deťmi. 

Periodicita: 1x týždenne/60 min. 

Cena: dobrovoľný príspevok.  

                   Tretiacke stretko 
Určené pre tretiakov, ktorí chcú svoju prípravu na 

prvé sväté prijímanie prežiť radostne. Stretká vedú 

animátori a sú vedené v duchu vedomostných 

a športových súťaží, rôznych hier s cieľom prípravy 

na prvé sväté prijímanie. Na stretkách sa učíme tiež 

budovať priateľstvá, rozprávame sa, hráme a to 

všetko tak, aby každému bolo dobre, pretože náš Boh 

je dobrý a na stretnutie s Ním sa chceme dobre 

pripraviť. 

Periodicita:1x týždenne/ 60 min. 

Cena: 10 €/ rok 

 

Stretko detí 
Na tomto stretku sa schádzajú deti po 1.svätom 

prijímaní alebo i mladšie. Deti v stretku sú vedené 

prežívať vieru v radostnom duchu, upevniť si  

vedomosti z náboženstva tvorivou formou 

(dramatizácia, spevy, hry, súťaže...). Ale tiež sa tu 

i jednoducho stretávať s kamarátmi a učiť sa byť 

spolu tak, aby urobili spokojnými tých druhých. 

Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

Cena: 10 €/ rok  

n 
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Rodinné stretko 
Stretnutia sú určené rodinám, ktoré sa vzájomne 

obohacujú okrem iných aj pri duchovných 

aktivitách. Na spoločnom stretnutí dospelých sa 

vždy predostrie určitá téma, ktorá sa rozoberie 

a diskutuje sa o nej. Pripravené sú tiež aktivity pre 

deti, duchovné, tvorivé i športové. Na stretnutiach 

nechýba modlitba. 

Periodicita: 1x mesačne/2. nedeľa v mesiaci o 15.00 

Cena: dobrovoľný príspevok  

Mládežnícky zbor Bárka 
Je určený pre mládež i dospelých, ktorí radi 

spievajú gospelové a mládežnícke piesne. 

Obsahom sú nácviky piesní pre potreby 

pastorácie vo farnosti: na mládežnícke sv. omše 

v piatok, ale i na nedeľné sväté omše. 

Periodicita:1x týždenne/ 60 min. 

Cena: dobrovoľný príspevok. 

 

Detský zbor  Strom 
Je určený pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. 

Na krúžku sa deti zdokonaľujú v speve a 

nacvičujú piesne pre potreby pastorácie vo 

farnosti: na detské sv. omše v utorok. 

        Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

        Cena: dobrovoľný príspevok 

 

Miništrantské stretko 
Je určené pre chlapcov, ktorí slúžia pri sv. 

omšiach. Obsahom sú duchovné stretnutia, ktoré 

obohacujú život mladých chlapcov v duchovnom 

smere, rozvíja sa ich poznanie liturgie, v ktorej 

slúžia. Vždy sú zakončené oddychovými 

aktivitami v herni, v čajovni, alebo pri športovaní. 

Periodicita: 1 x mesačne/90 min. 

Cena: 10 €/ rok 
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         VZDELÁVACIA OBLASŤ 

Angličtina pre dospelých 

Kurzy anglického jazyka na úrovni mierne pokročilých a pokročilých. 

Periodicita: 1 x týždenne / 60 min. 

Cena: podľa počtu osôb v skupine  

Angličtina pre deti 

Zábavnou a hravou formou sa tu deti učia základy 

komunikácie v anglickom  jazyku. 

Periodicita: 1x týždenne / 60 min. 

Cena:   30 € /polrok  

Angličtina 

Pre žiakov ZŠ, náplňou je opakovanie 

a precvičovanie učiva z anglického jazyka, 

zamerané komunikačne. 

Periodicita: 1x týždenne / 60 min.  

Cena:  35 € /polrok  
 

Matematika 
Prednostne sa zameriava na prípravu žiakov I. 

stupňa na prijímacie pohovory pre osemročné 

gymnázium a žiakov II. stupňa na stredné školy. Tiež 

ponúka možnosť opakovať učivo matematiky na I. a II. 

stupni základnej školy. 

Periodicita: 1 x týždenne / 60 min. 

Cena: 35 € /polrok   

Slovenčina 
Prednostne sa zameriava na 

prípravu žiakov I. stupňa na prijímacie 

pohovory pre osemročné gymnázium 

a žiakov II. stupňa na stredné školy. Tiež ponúka možnosť 

opakovať učivo slovenčiny I. a II. stupňa ZŠ, i opakovanie 

pred maturitnými skúškami. 

Periodicita: 1 x týždenne / 60 min. 

Cena: 35 € /polrok   
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Umenie  pre  teba 
Určený pre vekovú kategóriu 8 - 15 rokov. Oči a uši majú 

mnohí, ale či vedia naozaj aj vidieť a počuť to, čo je 

krásne? Tu sa môžu stretať tí, ktorým by sa páčilo 

objavovať krásu v tom, čo vytvorili ľudia v rôznych 

obdobiach. Navštívime divadlá, múzeá, pozrieme si 

filmy, budeme sa dívať, počúvať i čítať. 

                                       Periodicita: 1x týždenne/ 60 min.        

    Cena:  25 € /polrok   

 

Varenie a pečenie 

Do tohto krúžku pozývame všetkých, 

ktorý radi varia a pečú všelijaké dobroty a vedia 

sa pritom tiež dobre porozprávať. 

             Periodicita: 1x týždenne/ 90 min. 

   Cena: 30 € /polrok  

 

 PRÍRODOVEDNÁ OBLASŤ 
 

Cyklistický krúžok 

Pre chlapcov a dievčatá od 7 rokov, ktorí radi 

spoznávajú okolie cez rôzne prechádzky po prírode 

alebo na  bicykli.  

Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

Cena: 30 € /polrok   

Zábavné  pokusy 

Krúžok je určený pre všetkých zvedavcov, 

ktorých zaujíma, čo všetko sa okolo nás deje, často 

neviditeľné. Budeme skúmať, čo všetko veci okolo nás 

dokážu. Napríklad taký olej, alebo soľ. Je to taká 

chémia naša každodenná a tí, ktorí už viete zo školy, 

čo je chémia a máte z nej strach, tu sa jej určite báť 

prestanete. 

                                                     Periodicita: 1x týždenne / 60 min. 

                                                     Cena: 30 € /polrok  
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Objavovanie  prírody 

Krúžok pre deti  vo veku od 5 

rokov  vyššie. Zameraný na spoznávanie 

prírody hravou formou, rôznymi 

vychádzkami a krátkymi výletmi do okolia.  

Krúžok spolupracuje s ústredím Ochrany 

prírody v Modre. 

Periodicita: 1x týždenne/ 60 min.      

           Cena: 30 € /polrok   

 

Bylinkový svet 

V tomto krúžku deti zvlášť spoznávajú bylinky a ich liečivú 

silu, urobia  si herbár a vytvoria veľa milých bylinkových 

vecičiek pre radosť. Krúžok je určený pre deti od 8 rokov. 

     Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

     Cena: 30 € /polrok   

 

 

          KULTÚRNA OBLASŤ 
 

Hra na klavír 

Individuálne hodiny pre začiatočníkov 

i pokročilých. Výučba je zameraná na hru klasickej 

i populárnej hudby, podľa záujmu. 

Periodicita: 1x týždenne /60 min. 

Cena:  35 € /polrok , pre dospelých 50 € /polrok  

 

            Gitarový krúžok 

Pre deti a mládež od 7 rokov, 

začiatočníkov i pokročilých. Výučba prebieha 

formou skupinového vyučovania. Gitarová hra je 

zameraná na akordickú hru populárnych piesní. 
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Hrajú sa pesničky najznámejších slovenských a zahraničných autorov, aj 

podľa vlastného výberu. 

           Periodicita: 1x týždenne / 60 min. 

           Cena: 30 € /polrok  

 

Hra na flautu 

Pre deti a mládež od 6 rokov, začiatočníkov. Výučba 

prebieha formou skupinového vyučovania. Spočiatku sa 

dieťa zábavnou formou zoznamuje so svetom hudby, nôt, 

rytmu a dychu, neskôr sa začína cvičiť samotná hra na 

nástroj. 

                                      Periodicita: 1x týždenne / 60 min. 

                                      Cena: 30 € /polrok 

 

Mažoretky LASKONKY 
Dievčatá sa v tomto krúžku učia byť 

mažoretkou. Cieľom je celkový rozvoj ich 

umeleckého prejavu, nácvik tanečných prvkov 

a choreografií. Súbor sa úspešne zúčastňuje 

kultúrnych vystúpení v Modre i v okolí. Boli 

úspešné v rôznych regionálnych i medzinárodných 

súťažiach, viackrát si priniesli zlaté, strieborné 

a bronzové medaily. 

Periodicita:   2x týždenne/ 90 – 120 min. 

Cena: 25 € /polrok + poplatok do fondu kostýmov 

 

          Tanečný krúžok 

Krúžok je určený pre mladšie deti a rozvíja 

tanečno-pohybové schopnosti detí primeranou 

formou. Sústreďujú sa hlavne na rytmické 

cvičenia, koordinovanie pohybov tela s hudbou, no 

učia sa i jednoduché tanečné choreografie.  

Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

          Cena: 30 € /polrok  
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Tradičné ručné práce   

         Určený pre vekovú kategóriu 8 - 15 rokov.  Deti 

sa tu učia základy tradičných techník ručných prác - 

háčkovania, pletenia, šitia a vyšívania. Podľa 

vlastného záujmu sa zdokonaľujú v tej, ktorá sa im 

páči. 

Periodicita:  1x týždenne/  90 min. 

          Cena:  30 € /polrok  

  

 

Tvorivé dielne   a  

                           tvorivý ateliér 

Určené pre všetky deti, ktoré radi tvoria. Pre 

menšie 3 až 6 ročné deti máme pripravené tvorivé 

dielne, kde zhotovujú výtvory z rozmanitého 

materiálu a rôznymi technikami.   

Pre väčšie deti (6 a viac) máme zasa  

Tvorivý ateliér plný nápadov, ako 

vytvárať veci nové alebo pretvárať veci staré. Svoje 

dielka môžete vystaviť u nás v SCVČ, ale i v rámci 

našich externých akcií.  

             Periodicita:1x týždenne/ 60 min. 

                           Tvorivý ateliér 1x týždenne/ 90 min. 

             Cena: 30 € /polrok  

 

Keramický krúžok 

Určený pre vekovú kategóriu 8 - 15 rokov. 

Deti na krúžku pracujú s hlinou a tiež s inými 

materiálmi – modelujú, maľujú. Učia sa točiť 

na hrnčiarskom kruhu a vytvárať jednoduché 

plastiky. 

Periodicita: 1x týždenne/  60 min. 

Cena: 30 € /polrok   
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ŠPORTOVÁ OBLASŤ 
 

Florbal 

Florbal v SCVČ má svoju niekoľkoročnú tradíciu. Florbalové družstvá 

už majú za sebou veľa zápasov, veľakrát s tým najlepším výsledkom. 

Posledné dva roky boli ocenení tiež v ankete 

Športovec roka mesta Modra. Tréningy prebiehajú 

v športovej hale v Modre. Krúžok spolupracuje 

s Florbalovým klubom FBC BlueBerries Modra. 

     Periodicita:  2x týždenne/ 90 min. 

     Cena:  25 € /polrok + poplatok do Florbalového 

klubu 

                    Futbalový krúžok 

Pre chlapcov a dievčatá od 6 rokov. V krúžku sa budú 

rozvíjať v zručnostiach narábania s loptou a vo futbalovej 

hre. Krúžok ponúka zábavu pri futbale a potešenie z hry. 

Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

Cena: 30 € /polrok   

 

       Športové hry  
Pre deti od 3 rokov vyššie. Deti 

sa tu zabavia najrozmanitejšími pohybovými hrami – 

s loptami, kruhmi, kolkami atď. Naučia sa základné 

pravidlá hier,  základy správnej manipulácie so športovým 

náčiním a tiež si rozvíjajú správneho ducha súťaživosti, 

v ktorom sme schopní sa tešiť aj z víťazstva súpera. 

                                              Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

Cena: 30 € /polrok  

 

      Športový krúžok 
Krúžok určený pre školákov, zameraný na 

rozmanité športové aktivity. Krúžok je určený 

pre deti, ktoré sa jednoducho chcú hýbať a 

pritom relaxovať – k dispozícii preto sú lopty, 

ping-pong, posilovacie stroje, hokejky a bránky 
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a všeličo iné, určite čas od času sa využije aj bicykel. 
Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

          Cena: 30 € /polrok   

  

Tenis a badminton 

Pre dievčatá aj chlapcov od 7  rokov, ktorí sa chcú 

naučiť základy tenisu, badmintonu a postupne sa 

v ňom zdokonaľovať.  

           Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

           Cena: 30 € /polrok  
 

Orientačný beh 
V spolupráci s KOB Sokol v Pezinku ponúkame  

krúžok orientačného behu, ktorý je určený pre deti 

od 7 rokov. Orientačný beh je aktivita rozvíjajúca 

celú osobnosť dieťaťa, kladie primerané nároky na 

športovú kondíciu, no tiež tu dieťa rozvíja svoju 

schopnosti orientácie a poznávania prostredia. No 

a o zábavu tu nie je núdza, nikdy nechýbajú 

spoločné hry. 

              Periodicita: 1x týždenne/ 90 min.                                  

              Cena: 30 € /polrok   

 

Šport pre  
                             dievčatá 

Krúžok je určený pre dievčatá, ktoré majú 

radi loptové hry a dobrú partiu, ktorá sa vie zohrať, 

vie spolu hrať i vyhrať. V letnom období sa hrá 

v exteriéri, v zimnom v telocvični SCVČ.  

      Periodicita:1x týždenne/ 60 min. 

      Cena: 30 € /polrok  

       Stolný tenis 
Pre deti od 9 rokov a viac. Krúžok je 

zameraný na osvojenie si základov hry v stolnom 

tenise, na získanie základov v podaní, útočných   

a obranných úderov, postoj pri stole a pri hre. 

   Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

   Cena: 30 € /polrok  
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Šachový krúžok 

Pre chlapcov aj dievčatá - starších aj mladších, ktorí 

majú záujem spoznať kráľovskú hru. Krúžok je 

vedný skúseným šachistom, členom šachového klubu 

v Modre. Deti z tohto krúžku sa môžu zúčastniť tiež 

na rôznych šachových zápasoch svojej kategórie 

v Modre i okolí. 

Periodicita: 1x týždenne/ 60 min 

Cena: 30 € /polrok   

 

 

 

V prípade záujmu o využitie telocvične alebo 

dvora SCVČ na       RODINNÉ  

               ŠPORTOVANIE, 

v čase, keď to kapacita Centra dovoľuje, sa môžete 

informovať v riaditeľni Centra. Podmienkou je dozor rodiča 

nad deťmi po celý čas aktivít. 

Rodiny detí, ktoré sú členmi SCVČ, môžu využiť priestory 

na športovanie zadarmo, ostatní za poplatok. 

 

 

 

TECHNICKÁ OBLASŤ 
 

FotoKlub 

Stretávanie sa začínajúcich i pokročilých fotografov. 

Predpokladom je vlastný fotoaparát, najlepšie 

digitálny. Náplň krúžku: vznik a vývoj fotografie, 

klasické fotografické zobrazovanie, digitalizácia, 

spracovanie  a ukladanie obrazu. Pre deti od 10 

rokov vyššie. 

Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

Cena: 30 € /polrok   
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Technicko - modelársky 
krúžok 

Pre chlapcov vo 

veku 8 až 18 rokov, 

krúžok zameraný na 

modelárske a technické 

veci, výroba rôznych 

modelov lietadiel, lodí 

a pod. Základom je práca 

s modelárskym 

materiálom, deti sa učia 

základné modelárske techniky lepenie, lakovanie, 

opracovanie.      

Periodicita: 1 x týždenne/ 90 min. 

Cena: 30 € /polrok    

 

Počítačový krúžok 

Krúžok je zameraný na rozvoj základných 

zručností práce s počítačom. Je určený pre deti  

ZŠ, naučia sa tu pracovať s programom Word, 

Excell, Power Point.          

Periodicita:  1x týždenne/ 60 min. 

             Cena: 30 € /polrok    

 

 

KLUBY 
 

 

Herňa   

Otvorená denne v popoludňajších hodinách 

od 14.00 do 17.00. V herni máte možnosť 

zahrať si rôzne spoločenské hry alebo využiť 

počítače. A množstvo dobrých nápadov, ktoré 

sa lepšie realizujú, keď je nás viac. Herňa je 

skvelý spôsob ako využiť čas medzi krúžkami 

po škole. 
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 Cena: pre členov SCVČ:  zadarmo 

            pre nečlenov:  možnosť zapísať si herňu 

ako krúžok za 25€ / polročne alebo  

jednorazový vstup: 1€  

Debatný a literárny klub 

Určený pre vekovú kategóriu 12 - 18 rokov. Hádať sa vie 

každý, ale dokázať dobre a správne debatovať o 

akomkoľvek probléme, to sa musí človek naučiť. Tu sa 

stretnú tí, ktorí chcú vedieť dobre formulovať svoje 

myšlienky a naučiť sa počúvať iných. 

Periodicita: 1x týždenne/ 60 min. 

          Cena: 25€/polročne  

  

Materské centrum – 
Modráčik 

Činnosť Materského centra Modráčik už pokračuje 

niekoľko rokov. Mamičiek, ale i detičiek sa tu už vystriedalo 

neúrekom. 

         Materské centrum je akousi „Malou škôlkou“. 

Pripravuje už najmenšie detičky na nažívanie v spoločenstve, 

ktorým najprv bude materská škola a následne (minimálne 

deväť rokov) aj základná škola. Je to najmä tým, že centrom 

záujmu Materského centra je VZŤAH – vzťah matky 

a dieťatka, detí medzi sebou, dieťatka k iným dospelým, dieťatka k preň 

novému, cudziemu prostrediu, dieťaťa k umeniu a kultúre. 

Budovanie a rozvíjanie vymenovaných vzťahov je jedným z 

najvýraznejších pozitív nášho Materského centra. Vďaka tomu sa naši 

najmenší rýchlejšie a bez väčších problémov 

adaptujú na Materskú školu. Bonusom sú už 

len nové priateľstvá nielen medzi deťmi, 

mamičkami, ale celými rodinami. 

A rámcový program v Materskom 

centre? 

Pondelok 
od 9,30 do 12,00 – herňa s tvorivými 

dielničkami pre deti 
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             Utorok 
Od 10.00 do 11.30 – stráženie detí 

                                                 Streda 
od 9,30 – 12,00 –herňa + pohybové aktivity 

Štvrtok  
od 9,30 – 12,00 – herňa + 

hudobné aktivity Malí 

muzikanti 

 

...a mnoho všeličoho iného 

a priebežne vždy nového, 

pretože rastieme z mesiaca 

na mesiac. 

 

 
 

  Narodeninové oslavy 
 

 

Pre deti vo veku od 5 do 11 

rokov. Chceš mať zo všetkých 

osláv tú naj?  

Zavolaj si  

            Detský raj! 
Animovaný program podľa 

priania oslávenca a skupinky 

detí. V rámci programu okrem 

narodeninového prípitku, 

blahoželania a krájania 

narodeninovej torty, sú rôzne 

hry a súťaže. Skúsené  animátorky pripravia pre 

deti narodeninovú oslavu plnú hier, zábavy 

a zážitkov s kamarátmi.  

Viac info:   www.detskyraj.weblahko.sk,    

                  detskyraj.oslavy@gmail.com 

      Cena: podľa Cenníka narodeninových osláv 

http://www.detskyraj.weblahko.sk/
mailto:detskyraj.oslavy@gmail.com
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Tvorivé dielne pre ženy 
          Príležitostne, zvyčajne však jedenkrát v mesiaci sa maminy, babičky  

stretnú, aby  relaxovali pri činnostiach, ktoré ich bavia, alebo ktoré sa chcú 

naučiť. Takto vystriedali háčkovanie, servítkovú 

techniku a iné a ešte množstvo ďalších činností sú na 

pláne. Tvorivé dielne sú otvorené nielen pre maminy, ale 

tiež pre všetky ich veľké 

dievky, pretože „čo sa 

za mladi naučíš, na 

starosť akoby si našiel.“ 

Periodicita: jeden piatok v mesiaci – podľa 

aktuálneho programu 

Cena:  podľa aktuálneho programu 

 
    PONUKA         
PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI  
Prázdninová činnosť v SCVČ sa riadi v zmysle 

pedagogicko-organizačných pokynov MŠ na príslušný 

školský rok.  

V čase prázdnin Centrum 

zabezpečuje: 

- letné prímestské tábory – 

Prázdninový mix zážitkov, 

Rozprávkovo, Technický 

tábor, Fit tábor,  Glória, 

Narnia,  Pohoda, Najleto, Čo sa stalo? 
- možnosť spoločenských hier v herni 

- trampolína na dvore a hry na ihrisku 

Viac informácii o programe v čase prázdnin nájdete vždy aktuálne na 

www.scvcmodra.sk alebo na našej stránke na facebooku. 

 

OSTATNÉ AKTIVITY 
SCVČ  organizuje okrem pravidelnej krúžkovej činnosti tiež príležitostné 

podujatia, o ktorých sa môžete dozvedieť vždy z našej stránky, tiež sú 

propagované na stránke mesta Modra. Z tých tradičných vyberáme – Deň 

otvorených dverí– september, Cyklistické preteky - september, Strelecký 

http://www.scvcmodra.sk/
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pretek - október, Koledovanie Dobrej noviny – december, Biblický karneval 

– február, Týždeň manželstva – február, Púť detí do Marianky – máj, Vypni 

telku, zapni seba – máj, Deň rodiny– jún, Posledný deň školy – jún. 

 

Centrum ponúka možnosť organizovať tiež aktivity  pre dospelých -  

v telocvični a v priestoroch Centra, pokiaľ to kapacita umožňuje. Takto 

prebieha v telocvični cvičenie PILATES (harmonogram cvičení je 

k dispozícii na stránke Centra). V prípade Vášho záujmu ponúknuť nové 

aktivity pre dospelých nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 033 640 07 02 

alebo 0903 321 273.   

 

 Väčšina aktivít v SCVČ je určená pre deti 

a mládež, ale naše Centrum sa chce stať 

skutočne priestorom, kde voľný čas môže 

stráviť celá rodina. A preto si v našej ponuke 

môžu nájsť to svoje maminy, staré mamy 

a babičky (Materské centrum, tvorivé piatky, 

Pilates), celé rodiny (rodinné stretko, rodinné športovanie) a uvítame i aktivity 

otcov i každý nový nápad, ktorý umožní tráviť čas všetkým členom rodiny 

zmysluplne a s radosťou.  

Aby sa Centrum mohlo stávať Centrom detí, mládeže a rodiny. 

 
CENNÍK ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI 

 

         Príspevok na záujmovú činnosť sa v SCVČ platí polročne  

- za I. polrok do 15.10. 2017 

- za II. polrok do 15.02.2018.   Tento príspevok je použitý len na potreby krúžku.  
 
 

Záujmový útvar Cena Obdobie 

DTV Modra (Detská TV)  30 € polročne 

Časopis - Novinky z Centra 30 € polročne 

Krúžok dobrovoľníctva  dobrovoľný príspevok 

Animátor pre tretiakov dobrovoľný príspevok 

Tretiacke stretko 10 € za rok 

Stretko pre deti 10 € za rok 

Miništrantské stretká 10 € za rok  

Detský zbor dobrovoľný príspevok 

Mládežnícky zbor Bárka dobrovoľný príspevok 

Stretnutia rodín dobrovoľný príspevok 
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Umenie pre teba 25 € polročne 

Jazykové krúžky pre malé deti 30 € 

školáci a študenti 35 € 

dospelí 50-70 € 

polročne  

Matematika 35 € polročne 

Slovenčina 35 € polročne 

Varenie a pečenie 30 € polročne 

Cyklisticko-turistický krúžok 30 € polročne 

Objavovanie prírody  30 € polročne 

Zábavné pokusy 30 € polročne 

Hra na klavír, flautu, akordeón 35 € polročne 

Gitarový krúžok 30 € polročne 

Mažoretky Laskonky a MiniLaskonky 25 € polročne 

Tanečný krúžok 30 € polročne 

Tvorivé dielne a tvorivý ateliér 30 € polročne 

Tradičné ručné práce 30 € polročne 

Keramický krúžok 30 € polročne 

Tenis a badminton 30 € polročne 

Florbal 25 € polročne 

Športové hry pre dievčatá 30 € polročne 

Športové hry 30 € polročne 

Športový krúžok 30 € polročne 

Futbalový krúžok 30 € polročne 

Orientačný beh 30 € polročne 

Stolný tenis (ping-pong) 30 € polročne 

Šachový krúžok 30 € polročne 

Počítačový krúžok 30 € polročne 

Technicko - modelársky 30 € polročne 

Fotoklub 30 € polročne 

Debatný a literárny klub 25 € polročne 

Herňa 25 €/polročne - ak nie je zapísaný 

žiaden krúžok 

Materské centrum 5 €/mesačne permanentka alebo 1 € 

jednorazový vstup 

Tvorivé piatky pre ženy podľa aktuálneho programu 

Narodeninové oslavy podľa cenníka narodeninových osláv 
 

KONTAKT 
Adresa:  Súkromné centrum voľného času, Štúrova 34, 900 01 Modra    

Telefón: 033 640 07 02, 0903 321 273 

Č. účtu:  SK74 1100 0000 0029 2383 1469                                      

Mail:  cvcmodra@gmail.com 

Web:  www.scvcmodra.sk 

mailto:cvcmodra@gmail.com
http://www.scvcmodra.sk/


 
20 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 
 

Toľko krásnych  

spomienok a zážitkov... 
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