
Vážení rodičia, milé deti, 

  

nakoľko sa blíži termín denného letného tábora Hamuliakovo 2018, zasielame Vám touto 

cestou nasledovné informácie. 

 

Skupiny 1- 4  -  deti do cca 12 rokov 

 
Najdôležitejšie informácie:  

1. Nakoľko každý deň sa ide von, prosíme, aby každé dieťa prichádzalo do tábora 

už natreté opaľovacím krémom a nasprejované repelentom. Prosíme, aby ste 

každý deň kontrolovali, či dieťa náhodou nechytilo kliešťa.  

2. Je potrebné dať bicykle do vhodného technického stavu (minimálne nafúkať 

kolesá) a vždy mať so sebou helmu.  

3. Čo s bicyklami: Hamuliakovčania povinne si berú bicykle domov, 

mimohamuliakovské deti si ich môžu nechať v kultúrnom dome 

4. Žiadame, aby deti do tábora chodili v táborových tričkách príp. v tričku tej istej 

farby. Pomôžete nám pri ľahšej a rýchlejšej identifikácií detí. Ďakujeme.  

 

  

1. Začiatok a koniec 

 Prvý deň sa stretneme v čase od 8:00 do 8:50 

1.     turnus (9.7.-13.7.2018) na terase kultúrneho domu / v kultúrnom dome   

2.     turnus (16.7.-20.7.2018) na terase kultúrneho domu / v kultúrnom dome   

Poprosíme dodržať dobu príchodu do 8:50. 

V pondelok v čase medzi 9:00 a 9:15 bude úvodné stretnutie všetkých detí a inštruktorov, ak 

máte ako rodičia záujem, môžete sa tohto stretnutia zúčastniť. 

Prvý deň deti dostanú tričko s logom nášho Občianskeho združenia Hamuliakovské deti. 

Prosíme, aby ich deti nosili každý deň. (tie deti, ktoré boli v tábore aj v predošlých rokoch  – 

môžu nosiť aj tie tričká  - nakoľko každý deň budeme v teréne, je dôležité, aby sme deti 

zďaleka spoznali) 

Ukončenie: každý deň tábor končí o 16,00. 

  

2. Program 

Presný program je na stránke www.hamuliakovskedeti.sk, resp. ako príloha tohto emailu. 

Taktiež ako príloha tohto emailu nájdete rozpis detí do jednotlivých skupín počas 1. týždňa od 

9.7. Čo sa týka 2. týždňa - nakoľko na druhý týždeň sa prihlásilo menej detí, budeme v dvoch 

skupinách. Rozdelíme deti v pondelok.  

Na výveske v kultúrnom dome každý deň nájdete aj dodatočné informácie napr. potrebnú 

dodatočnú výbavu na jednotlivé dni – zmena programu je vyhradená. 

 

Prvý turnus: 

 

Pondelok a utorok, 9. a 10. júla: Naplánované sú tvorivé dielne, zaujímavosti o hradoch 

a zámkoch na Slovensku a všetci idú na 2-3 hodiny do okolia na bicykloch.  Nezabudnite si 

priniesť helmu a dať bicykle do vhodného technického stavu (minimálne nafúkať kolesá).   

 

Streda 11. júla: Celodenný výlet  - návšteva Parku miniatúr v Podolí a Hradu Beckov. 

Očakávaný príchod medzi 16,00 a 17,00. Studený obed a pitie sú zabezpečené.  

 

Štvrtok 12. júla: o 8,00 vyrážame autobusom do Bratislavy na návštevu spaľovne 

v Podunajských Biskupiciach. Dôležité: treba mať pevnú obuv, v sandáloch nepustia deti do 

spaľovne. Vrátime sa na obed. Poobede sa budeme venovať kreatívnym aktivitám 

v kultúrnom dome.  

http://www.hamuliakovskedeti.sk/


Piatok 13. júla  - na bicykloch ideme do kánoe centra v Šamoríne. Tam budeme takmer celý 

deň – budeme sa plaviť sa loďkách, ryžovať zlato a dozvieme sa niečo o živote vodných 

mlynárov.  

 

 

Druhý turnus:  

 

Pondelok, 16. júla: Naplánované sú hrnčiarske dielne s Tinou a cyklotúra do okolia.  

Nezabudnite si priniesť helmu a dať bicykle do vhodného technického stavu (minimálne 

nafúkať kolesá).   

 

Utorok, 17. júla: Doobeda sa vyberieme na bicykloch do Dunajskej Lužnej do Ateliéru 71 

k Monike. Poobede sa pokračuje s čarovaním vlastných výrobkov z hliny.  

 

Streda 18. júla: Celodenný výlet – stretávame sa o 8,00 na železničnej stanici v Kvetoslavove. 

(ak niekto nemá ako odviezť dieťa, prosím, dajte vedieť). Vlak ide o 8,19 (prípadne o 8,41). 

Z Hlavnej stanice sa presunieme do záhrady Prezidentského paláca, kde každý si dá svoju 

desiatu. Následne ideme na návštevu múzea v Michalskej bráne a Lekárne U červeného raka. 

Odtiaľ sa presunieme na Most SNP, vyjdeme do UFO. Obed bude zabezpečený v Auparku. 

Vlak naspäť ide o 15,35. Návrat očakávame do Kvetoslavova o 16,10.  

 

Štvrtok 19. júla: Program závisí od počasia. Radi by sme išli na plte od mlyna v Tomášikove 

k mlynu v Jahodnej (www.odmlynakmlynu.sk) – nemôžeme ísť ak bude pršať, nemôžem ísť 

ak bude veľmi teplo. Potrebujeme ideálne počasie  

 

Piatok 20. júla: Doobeda si pozrieme divadlo o znečistení životného prostredia a separovaní. 

Poobede budeme piecť palacinky a nakreslíme si zážitky do kroniky.    

 

 

 

Skupina 5 

 
Najdôležitejšie informácie:  

1. Dať bicykle do vhodného technického stavu (minimálne nafúkať kolesá) a vždy 

mať so sebou helmu 

2. Čo s bicyklami: Hamuliakovčania povinne si berú bicykle domov, 

mimohamuliakovské deti si ich môžu nechať v kultúrnom dome 

3. Majte so sebou zdravotnú kartičku, aj občiansky preukaz (kto má) a študentskú 

kartu na autobus (príp. ISIC) 

4. Žiadame, aby deti do tábora chodili v táborových tričkách príp. v tričku tej istej 

farby. Pomôžete nám pri ľahšej a rýchlejšej identifikácií detí. Ďakujeme.  

 

 

1. turnus  
Pondelok 9. júla: Príchod o 9,00 na bicykloch. Naplánovaný je cyklovýlet na Koniec sveta 

a späť do Hamuliakova. Obed je zabezpečený v Dunajskej Lužnej. Poobede sa deti môžu tešiť 

na tvorivé dielne s Monikou už v jej novom Ateliéri 71 v DL.  

 

Utorok 10. júla: Na bicykloch sa vyberieme do Podunajských Biskupíc do spaľovne. Obed je 

zabezpečený v DL a následne pokračujeme s dielňami u Moniky v DL.   

 

http://www.odmlynakmlynu.sk/


Streda 11. júla: Výlet do BA do lezeckého centra - Zraz o 8,00 v kultúrnom dome. Autobus 

do BA odchádza o 8,37.  V Devínskej Novej Vsi čaká na deti lezecký deň v Tarzánii. Povinné 

mať pevnú obuv (tenisky).  

 

Štvrtok 12. júla: Výlet do BA do Laser arény, ktorá nemôže chýbať z programu ani jeden rok 

 – Zraz o 10,15 v kultúrnom dome. Najprv sa deti naobedujú v BA. Následne sa ide do laser 

arény. Treba si priniesť náhradné tričko.  

 

Piatok 13. júla: Zraz v kultúrnom dome o 9,00. Následne sa ide na bicykloch do Kyselice. 

Loďkou sa prejde na druhú stranu. Obed je zabezpečený v reštaurácii na druhej strane.  

Po návrate sa aj veľkí pridajú k malým v kánoe centre v Šamoríne. Kto chce, môže sa pridať – 

ryžovať zlato, prevážať sa na kánoe na vyrovnávacom kanáli.  

 

3. Odovzdávanie detí (len pre skupiny 1-4) 

Z dôvodu bezpečnosti poprosíme dieťa po príchode „odovzdať“ inštruktorovi a pri odchode 

„vybrať/odhlásiť“ u inštruktora t. zn. podpísať prezenčný hárok a vyzdvihnúť resp. odovzdať 

menovku dieťaťa. 

POZOR: Každá skupina má svojho vedúceho, ktorému prosíme ráno dieťa odovzdať, resp. 

akékoľvek otázky/informácie ohľadne dieťaťa smerovať na vedúceho 

Žltá skupina (Dievčatá 1): Janka Raganová  

Zelená skupina (Chlapci 1): Diana Karácsonyová 

Červená skupina (Dievčatá 2): Oľga Raganová  

Modrá skupina (Chlapci 2): Scarlett Kállayová  

Najstaršia skupina: Peter Urban 

 

4. Desiata, obed a nápoj 

Nakoľko je zabezpečený len obed a olovrant, prosíme, aby ste deťom denne pribalili desiatu 

a min. ½ litra vhodného nápoja v PET-fľaši (voda na doplnenie do fľaše je zaistená). Obedy 

– tie deti, ktoré majú zaplatené celé porcie, prosíme, aby si priniesli aj obedár  

so sebou. V prípade, že by nezjedli celý obed, obed sa nevyhodí, zjedia neskoršie alebo si 

zoberú domov. V kultúrnom dome je chladnička, takže nie je problém jedlo držať v chlade.  

 

5. Zoznam potrebných vecí: 

1. krém na opaľovanie (ak je to možné, dieťa pred príchodom natrite na exponovaných 

miestach)  

2. repelent 

3. bezpečnostná prilba/bicykel  - prípadne aj vestu, kto má 

4. zámok na bicykel  
5. čiapka/šatka/šiltovka 

6. vhodná obuv na šport  - nie vsuvky, kroksy apod.! 

7. náhradný odev (môže zostať odložený v tábore po celý týždeň v batohu) 

8. plavky a uterák (podľa počasia na kánoe a do aquaparku) 

9. prší plášť a prezuvky na šport do haly - v prípade zlého počasia   

10. kynedril na výlet – ak je potrebný 

11. peračník s farebnými ceruzkami, fixkami, nožnicami a štetcami (!!!) 

12. obedár – v prípade tých, ktorí majú objednané celé porcie 

 

6. Bicykel – helma je povinná, zámok je výhodou 

Cyklotúra:   

Skupina 6-11: pondelok, utorok, piatok 

Skupina 12-17: pondelok, utorok, piatok  

Mimohamuliakovské deti si môžu bicykel nechať v kultúrnom dome.   

 

 



7. Rozdelenie do skupín 

1. týždeň: Deti sme rozdelili do 4 skupín (plus 1 veľká skupina najstarších detí 12-17) 

Rozdelenie je súčasťou tohto emailu. Rozdelenie do skupín bude taktiež uverejnené  

na výveske v mieste konania tábora. Dievčatá budú vždy spolu a chlapci budú vždy spolu. 

Rozdelenie do 4 skupín je potrebné len pre aktivity v kultúrnom dome v pondelok a utorok. 

Ak žiadate o preradenie Vášho dieťaťa do inej skupiny, prosím, dajte vedieť čím skôr.   

2. týždeň: vzhľadom na nižší počet prihlásených detí, deti budú rozdelené do dvoch skupín. 

Skupiny vytvoríme v pondelok ráno.  

 

8. Fotky 

Fotky budú postupne uverejňované na stránke www.hamuliakovskedeti.sk resp. info na 

Facebook-u Hamuliakovské deti. Na stránke nájdete fotoalbum z daného dňa, na FB sa dávajú 

len niektoré fotky  - ak deti, tak len taká fotka, kde sa dieťa nedá spoznať.  

 

9. Poistenie 

Každé dieťa je poistené – je to klasické poistenie pre tábory. Určite mnohí máte oveľa lepšie 

poistenie pre vlastné deti. O výške spoluúčasti - viď príloha  

 

10. Realizačný tím a kontakt 

Mgr. Peter Urban (najstaršia skupina) – učiteľ telesnej výchovy na základnej škole a na 

gymnáziu, vedúci najstaršej skupiny 

Bc. Konštantína Karácsonyová  - keramička, učiteľka v materskej škole, zabezpečuje 

tvorivé dielne počas druhého týždňa  

Mgr. Oľga Raganová – učiteľka matematiky, fyziky a IT na osemročnom gymnáziu, výuka 

o hradoch, cyklotúra 

Mgr. Scarlett Kállayová – učiteľka prvého stupňa na ZŠ, cyklotúra 

Monika Laceková (najstaršia skupina) – módna návrhárka, zabezpečuje tvorivé dielne počas 

prvého týždňa pre najstaršie deti a druhý týždeň ju navštívime v novootvorenom ateliéri 

v Dunajskej Lužnej  

Diana Karácsonyová, Lucia Goldbergerová, Janka Raganová (skupiny 1-4), Martin 

Goldberger (najstaršia skupina)  - študenti - „praktikanti“, budú pomáhať pri jednotlivých 

aktivitách.  

Ing. Juliana Krajčírová – zabezpečuje organizačnú stránku celého tábora, pred/počas a po 

skončení tábora (nebude po celý čas s deťmi) 

 

V prípade otázok kontaktujte nás na tel. číslo 0905/743 651 (Julka) a počas tábora ohľadne 

detí 0905/170 661 (Peter), 0915/245595 (Tina) a 0905/381510 (Oľga). 

 

 

Tešíme sa na stretnutie  

 

Organizátori 

 

Prílohy 

1. Rozpis denného programu 

2. Rozpis detí – jednotlivé skupiny  - 1. týždeň 

3. Poistenie Allianz z r. 2017 

http://www.hamuliakovskedeti.sk/

