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Mesačný harmonogram činností KC /NDC/NSSDR  
NP  BOKKÚ - kód: 312040Y403 

Názov KC/NDC/NSSDR  : KC Cerovo                                                                   Mesiac/rok: Február 2020 

Dátum Čas trvania (od-do) Plánované činnosti/aktivity KC/NDC/NSSDR vrátane komunitných aktivít KC Personálne zabezpečenie 

03.02.2020 
Pondelok 

 07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky - deti, mládež, dospelí 

04.02.2020 
Utorok 

 07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

 OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Hravé popoludnie- deti, mládež, dospelí 

05.02.2020 
Streda 

 07.00-15.00 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

 OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Škola hrou- učíme sa dni, mesiace, ročné obdobia- deti, mládež 

06.02.2020 
Štvrtok 

 07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

 OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky- brmbolce- prívesok - deti, mládež, dospelí 

07.02.2020 
Piatok  07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti  OGKC, PKC 
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-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 
Terénny program 

PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
PREV- Zdravá strava- vitamínová bomba(spojená s prípravou smoothie)- deti, 
mládež, dospelí 

10.02.2020 
Pondelok 

 07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

 OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- šikovné ruky- darčeková taštička- deti, mládež, dospelí 

11.02.2020 
Utorok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Škola hrou- spoznávame a učíme sa hodiny -deti, mládež 

12.02.2020 
Streda 

07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 
Terénny program 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky- výroba Valentínky- deti, mládež, dospelí 

13.02.2020 
Štvrtok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
PREV- Ach tá láska...- deti, mládež, dospelí 

14.02.2020 
Piatok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Krúžok varenia- sladká valentínska maškrta- deti, mládež, dospelí 

17.02.2020 
Pondelok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti OGKC, PKC 



PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
PREV- Základy prvej pomoci- deti, mládež, dospelí 

18.02.2020 
Utorok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky- náramky a náhrdelníky- deti, mládež, dospelí 

19.02.2020 
Streda 

07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 
Terénny program 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Škola hrou- jeden, dva, tri, štyri, päť- učíme sa naspamäť-  deti, mládež 

20.02.2020 
Štvrtok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Vedomostné kvízy- deti, mládež, dospelí 

21.02.2020 
Piatok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Krúžok varenia- Fašiangové pampúšky- deti, mládež, dospelí 

24.02.2020 
Pondelok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
PREV- Choroby dnešnej doby- nádorové ochorenia- deti, mládež, dospelí 

25.02.2020 
Utorok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky- siatie semien priesad-+ karnevalové masky- deti, mládež, dospelí 



26.02.2020 
Streda 

07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Škola hrou- nepíš ako počuješ-  deti, mládež, dospelí 

27.02.2020 
Štvrtok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC 
PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky- karnevalové masky- deti, mládež, dospelí 

28.02.2020 
Piatok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 
-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

OGKC, PKC KA- Karneval- spoločenská sála OCÚ 10.00-16.00 

     
V rámci naplánovaných aktivít sa v mesiaci február zameriame u detí  a mládeže na prípravu na školské vyučovanie  v rámci klubu školákov a novej 
aktivity škola hrou, kde si budeme s účastníkmi opakovať a osvojovať  potrebné základné  poznatky, na podporu detí a mládeže z obce v aktívnom 
a zmysluplnom trávení  voľného času a tým predchádzaniu a eliminácii sociálno- patologických javov,  na rozvíjanie a upevňovanie zručností 
a vedomostí z rôznych oblastí u detí a mládeže a na   osvojovanie si základných životných hodnôt.  Zameriavame sa naďalej i na  pomoc jednotlivcom pri 
riešení nepriaznivých situácií. 
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