
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                RZ Pro-Vida Jakubovany 

 

XXXV. TÁBOROVÉ STRETNUTIA 
 

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO 
  
Malinô Brdo Ružomberok - Jakubovany 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Chata Skalka – Malinô Brdo 



Horský outdoorový tábor vek 11 a viac rokov 
 

ÚDOLIE DUCHOV 
(Námet prevzatý z CTH HIAWATHA od Jána Husáka z oddielu Robinson Těšany) 

 
Volanie údolia duchov 
 
Počuješ ten hlas, ktorý Ťa volá? 
Načúvaj, to nie sú ľudské slová. 
To volá les rečou šumiacich stromov, 
potok rečou bublajúcej vody 
a prebúdzajúci sa deň hlasom 
spievajúcich vtákov. 
 
Sú miesta, ktoré nedokážeš nikdy opustiť. Sú to 
miesta, ktoré ťa stále oslovujú. Hovoria s tebou rečou 
dobrodružstva a zážitkov, ktoré si sám prežil. Každý 
strom, každý kúsok kameňa, každé steblo trávy 
i voda v potoku ti pripomínajú kamarátov, s ktorými si 
tam prežil veľa pekných chvíľ. 
 
Takým miestom je i Údolie Duchov. 
 
Mnoho kamarátov sa už do údolia nevráti. Nevadí – pretože prichádzajú noví 
kamaráti a Údolie Duchov ich oslovuje tak, ako všetkých ich predchodcov. 
 
A večer, keď sa rozhorí slávnostný oheň, rozozvučia sa gitary, Ty privrieš oči a voľné 
miesta na lavičkách okolo kruhu v duchu zaplníš tými, s ktorými si tu sedel najradšej. 
Pozrieš do ohňa na svoj žeravý uhlík a povieš: Je to dobré, ešte horí“ 
 
    Detský horský tábor vek 3 – 10 rokov 
MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK 
(Slovenská ľudová rozprávka) 
 
Kde bolo, tam bolo, boli raz 
dve deti. Boli to braček a 
sestrička. Braček sa volal 
Janko, sestrička Marienka. 
Mali sa veľmi radi a vždy 
chodili spolu. Bývali na kraji 
hory u dobrej mamky. 
 
Raz Janíčko povie dobrej mamke: 
„Mamička-mamička, pusťte nás na jahody!“  
„Ale nie, synček!“ odpovie mamka. „Hora je veliká. Zašli by ste hlbšie, zatárate sa mi. 
Akože vás v takej hore nájdem?“ 
„Nebojte sa, mamka!“ vraví Janko. „Budeme sa len krajíčka držať!“ 

Nedali deti pokoja. Na veľa prosenia ich mamka pustila. Vzali krčiažtek a šli. 



 
1. Horský outdoorový tábor - Rekreačné zariadenie Nadácie Pro - Vida, Studená 
dolina - Jakubovany (pri Lipt. Mikuláši), pre deti vo veku 11 – 18 rokov  
 
2. Detský horský tábor – Chata Skalka, Malinô Brdo pri Ružomberku pre deti vo 
veku 3 - 10 rokov. 

03.07 - 16.07.2017 14 dní/13 nocí 
17.07 - 30.07.2017 14 dní/13 nocí 
03.07 - 30.07.2017 28 dní/27 nocí 

Individuálne zostavený turnus medzi 03.07 – 30.07.2017 
 
v náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnske rodiny), v starostlivosti profesionálnych 
náhradných rodín detského domova a v starostlivosti krízových stredísk. Vzhľadom 
na exponovaný terén a program je outdoorový tábor pre staršie deti určený len pre 
deti fyzicky zdravé - ľahké zdravotné oslabenia je nutné vopred konzultovať. Malé 
deti s nočnou enurézou nie sú vylúčené z tábora na Chate Skalka (je nutné 
zabezpečiť viac spodného aj vrchného oblečenia). Umiestnenie starších takýchto detí 
v horskom outdoorovom tábore nebude možné. 
 

Cena a úhrada: Cena pre Horský outdoorový tábor za 14 denný turnus € 198,90 
/osoba, t.j. € 15,30 osoba/noc, cena za 28 denný turnus € 413,10/osoba. Cena pre 
Detský horský tábor za 14 denný turnus € 260,- /osoba, t.j. € 20,- osoba/noc, cena 
za 28 denný turnus € 540,-/osoba. 
Ak platí náhradný rodič, je možné zaplatiť faktúru na viacej splátok, prvú - 50% z 
celkovej sumy za pobyt do 7 dní po vystavení faktúry, na číslo účtu v TATRA 
BANKA 2928876551/1100 BIC (SWIFT): TATRSKBX, IBAN: SK57 1100 0000 0029 
2887 6551, variabilný symbol je číslo faktúry. Ďalšie splátky zaplatí rodič po 
individuálne zvážených sumách, do konca novembra 2017. Prosíme neplaťte 
zálohu dopredu bez vystavenej faktúry! 
 

Ak platí zariadenie (detský domov, krízové stredisko), úhrada sa vykoná na základe 
uzatvorenej zmluvy a vystavenej faktúre, najneskôr v deň nástupu detí do tábora, 
celou úhradou. Číslo účtu v TATRA BANKA 2928876551/1100 BIC (SWIFT): 
TATRSKBX, IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551 variabilný symbol je číslo 
faktúry. 
 

Nástup do tábora. Na Chate Skalka, Malinô Brdo treba odovzdať deti v pondelok 
medzi 13,00–16,00 hod. Ak prídete osobným automobilom, deti treba z Ružomberka 
doviesť až do rekreačného strediska Malinô Brdo horskou cestou. Vstup do zákazu 
vjazdu budete mať vybavený. Ak prídete spojmi volajte na číslo 0903 520 215 alebo 
0903 731 750, do tábora Vás dopravíme. Na Malinô Brdo sa dá dostať aj lanovkou 
z Ružomberok – Hrabovo. V Rekreačnom zariadení Pro-Vida Jakubovany – 
Studená dolina, treba odovzdať deti v pondelok medzi 13,00–16,00 hod. Ak prídete 
spojmi do Jakubovian, volajte na číslo 0903 731 750, do tábora Vás dopravíme.        
V obidvoch táboroch bude možné po osobitnej dohode odovzdať deti najskôr od 
11,00 s podmienkou, že deti budú vybavené suchým obedom.  Pri nástupe detí  
počká doprevádzajúca osoba až do chvíle, pokiaľ nebudú deti kompletne prevzaté. 
Pri nástupe odovzdá doprevádzajúci skupiny kompletný zoznam detí, skrátené 
zdravotné záznamy o deťoch na priloženom tlačive a kópie kartičiek poistenca.  



Odchod z tábora a prevzatie detí v nedeľu od 9,00 do 11,00 hod. Čas príchodu        
a odchodu platí aj pre deti, ktoré po dohode prichádzajú  a odchádzajú v iné dni. 
 
Doprava - ako sa dostanete do tábora v Jakubovanoch: z diaľnice D1 zo západu, 
odbočíte na Liptovský Ján, vzápätí odbočíte doľava smerom späť na Lipt. Mikuláš, 
cca 1 km pred Lipt. Mikulášom odbočíte doprava na Beňadikovú – Lipt. Ondrej – 
Jakubovany – pokračujete ďalej popri Roľníckom družstve do Studenej doliny až 
prídete do tábora. Ak budete prichádzať z východu, z diaľnice zídete už na Lipt. 
Hrádok, odtiaľ smer L. Mikuláš a odtiaľ detto ako zo západu. Ak prídete spojmi, 
vystúpte v L. Mikuláši, odtiaľ autobusom do Jakubovian, z Jakubovian Vás do tábora 
odvezieme. V prípade problémov s dopravou volajte Ružomberok 0903 520215 
Jakubovany - 0903 731750.  
 
Ubytovanie: Na Chate Skalka v 2 - 4 posteľových izbách malé deti a v Rekreačnom 
zariadení Pro-Vida v 2 posteľových chatkách staršie deti. 
 
Stravovanie: v jedálni Chata Skalka a RZ Pro-Vida - stravovanie začína večerou      
v deň príchodu a v deň odchodu dostanú deti po raňajkách balíček (suchý obed) na 
cestu. Strava sa podáva 5 krát denne. 
 
Výstroj - staršie deti: 
 
Povinná výstroj jednotlivca: pribalený zoznam povinnej výstroje, ľahká letná 
vetrovka, zimná vetrovka, 1-2 ks svetre, 3 ks teplá (flanelová košeľa), 3 ks košeľa      
s krátkymi rukávmi alebo tričká, 2 ks dlhé pevné nohavice, krátke nohavice (golfky 
alebo „bermudy“), 4 páry ponožiek, 2 páry podkolienok, pevná obuv nad členky (!), 
botasky(!), plášť do dažďa (!), ľahká letná pokrývka hlavy(!), tepláková súprava + 2 
tielka na športovanie, odev na spanie, 4x spodné prádlo, plavky, malý plecniak na 
turistiku (!) (aspoň 1 ks na 2 deti), veľký batoh alebo kufor na prinesenie výstroja, 
hygienické potreby, 2 ks uterák, plastový pohár, plastová 0,5 až 1l fľaša na nápoje 
(môže byť aj z nealko nápojov), mikroténové sáčky na špinavé prádlo - 5 ks, 
vreckové, osobné lieky + rozpis podávania liekov (!), písacie potreby. 
 
(!) vo výstroji s výkričníkom boli v minulosti najväčšie nedostatky. 
 
Doporučená výstroj: slnečné okuliare, hudobný nástroj, vreckový nožík 
 
Povinná výstroj jednotlivca alebo skupiny: prací prášok, opaľovacie krémy, 
repelent, šitie. 
 
Výstroj do tábora pre malé deti: 
 
pribalený zoznam povinnej výstroje, ľahká letná vetrovka,  2 ks svetre, 2 ks teplá 
košeľa alebo ľahký pulóver, 3 ks košeľa s krátkymi rukávmi alebo tričká, 2 ks dlhé 
pevné nohavice, krátke nohavice, 4 ks punčocháče, 4 páry ponožiek, pevná  obuv, 
botasky, papuče, plášť do dažďa, ľahká letná pokrývka hlavy, tepláková súprava + 3 
tielka na športovanie, odev na spanie, 4x spodné prádlo, plavky, hygienické potreby, 
2 ks uterák, hygienické vrec-kovky,  osobné lieky + rozpis podávania liekov. 
 



Doporučená výstroj: slnečné okuliare, rukávniky na kúpanie, chlebník alebo malý 
plecniak 
 
Povinná výstroj jednotlivca alebo skupiny: prací prášok, opaľovacie krémy, 
repelent, šitie. 
 
Súčasti odevu, obuv, uteráky a plecniak treba označiť značkou alebo menom 
dieťaťa (samolepka – sú na internete v e-shopoch, vyšitie, fixa na látku a pod.) 
 
Program tábora – Horský outdoorový tábor v Studenej doline: 
 
- celotáborová hra „ÚDOLIE DUCHOV“, 
- pobyt v prírode, hry v prírode s prvkami zážitkovej terapie, 
- táborová tvorivosť, rôzne súťaže, hry v klubovni, 
- turistika vo Veľkej Fatre, Západných a Nízkych Tatrách, 
- cykloturistika, kúpanie 
 
Program tábora – Detský horský tábor – Chata Skalka, Malinô Brdo: 
 
- celotáborová hra „MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK“, 
- pobyt v prírode, hry v prírode s prvkami zážitkovej terapie, 
- táborová tvorivosť, rôzne súťaže, hry v klubovni, 
- vychádzky vo Veľkej Fatre, 
- kúpanie 
 
Personál tábora: v každom táborovom turnuse bude vedúci tábora, vedúci oddielov 
na 3 – 10 detí podľa veku detí, animátor, zdravotník, kuchári, hospodár. 
 
Uzávierka objednávok: Objednávky na priloženom tlačive posielajte e-mailom 
najneskôr do 15. mája 2017. Po tomto termíne treba objednávky konzultovať najprv 
telefonicky. Kapacity táborov sú obmedzené, rozhodujúcim kritériom rezervácie 
miest v tábore je dátum odoslania objednávky. Po potvrdení rezervácie e-mailom 
bude Vám poštou zaslaný návrh zmluvy o poskytnutí služby, ktorú po podpise dvoch 
originálov riaditeľom detského domova, krízového strediska alebo náhradným 
rodičom, pošlete späť poštou na adresu Detské centrum Slovensko, K. Sidora 134, 
034 01 Ružomberok. 
 
Ďalšie informácie: 
 
DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO  
prvá slovenská spoločnosť pre pomoc  
deťom v náhradnej starostlivosti 
 
www.detskecentrum.sk 
 
PaedDr. Viktor Blaho 
náčelník XXXV. Táborových stretnutí DC-SK 
mobil 0903 731 750 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doprava - ako sa dostanete do tábora v Jakubovanoch: z diaľnice D1 zo západu, 
odbočíte na Liptovský Ján, vzápätí odbočíte doľava smerom späť na Lipt. Mikuláš, 
cca 1 km pred Lipt. Mikulášom odbočíte doprava na Beňadikovú – Lipt. Ondrej – 
Jakubovany – pokračujte ďalej popri Roľníckom družstve do Studenej doliny až 
prídete do tábora. Ak budete prichádzať z východu, z diaľnice zídete už na Lipt. 
Hrádok, odtiaľ smer L. Mikuláš a odtiaľ detto ako zo západu. Ak prídete spojmi, 
vystúpte v L. Mikuláši, odtiaľ autobusom do Jakubovian, z Jakubovian Vás do tábora 
odvezieme.  
 
 
Pri probléme s dopravou volajte: 
Ružomberok - 0903 520 215 Jakubovany - 0903 731750.  
 
 
 
Autom na Malinô Brdo:  


