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

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

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

02.03.2020 
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 - darček k MDŽ- deti, mládež, dospelí 

03.03.2020 
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 

04.03.2020 
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- deti, mládež 

05.03.2020 
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- Tancuj, tancuj- voľnočasová aktivita - deti, mládež, dospelí 
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06.03.2020 
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 
OGKC 
 

PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Dievčenský klub- dievčatá,  Hravé popoludnie- chlapci 
16.00 Modlitba- most medzi nami- spoločná modlitba krížovej cesty v kaplnke BSJ- 
deti, mládež, dospelí, seniori 

08.03.2020 
Nedeľa 

16.00-18.00 

Ekumenické stretnutie obyvateľov obce 

(spoločné stretnutie obyvateľov obce katolíckeho a evanjelického vierovyznania, 
ktorého obsahom sú rôzne spoločné   modlitby  a krátky program, ktorý pripravujú 

predstavitelia obidvoch cirkví ) OGKC 

09.03.2020 
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-  Voda v našom živote....(sv. deň vody)- deti, mládež, dospelí 

10.03.2020 
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- veľkonočné dekorácie  -deti, mládež 

11.03.2020 
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- deti, mládež, dospelí 

12.03.2020 
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- veľkonočné dekorácie deti, mládež, dospelí 

13.03.2020 
Piatok 07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, žiadostí, 
komunikácia s úradmi a inštitúciami),  administratívne činnosti 

OGKC, PKC 
OGKC 



-zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k  záujmovej činnosti 

PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Tancuj, tancuj- voľnočasová aktivita- deti, mládež, dospelí 
16.00 Modlitba- most medzi nami- spoločná modlitba krížovej cesty v kaplnke BSJ- 
deti, mládež, dospelí, seniori 

16.03.2020 
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- Všetci sme rovnakí!! (MD boja proti  rasovej diskriminácii)- deti, mládež, 
dospelí 

17.03.2020 
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- veľkonočné dekorácie- deti, mládež, dospelí 

18.03.2020 
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-deti, mládež 

19.03.2020 
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- ručné práce- učíme sa vyšívať od starých mám - deti, mládež, seniori 

20.03.2020 
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- Tvoríme spolu- tvorivé dielne - deti, mládež, dospelí, seniori 



23.03.2020 
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- starajme sa o svoje okolie- zber drobného odpadu v obci- deti, mládež, dospelí 

24.03.2020 
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- Krúžok varenia- deti, mládež, dospelí 

25.03.2020 
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- deti, mládež, dospelí 

26.03.2020 
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- Pripravme si políčko- čistenie záhrady- deti, mládež, dospelí 

27.03.2020 
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 
OGKC 
 

PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ -dievčenský klub- dievčatá. chalani- rôzne pohybové aktivity 
16.00 Modlitba- most medzi nami- spoločná modlitba krížovej cesty v kaplnke BSJ- 
deti, mládež, dospelí, seniori 

30.03.2020 
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 

PSD- Klub školákov  -  deti, mládež 
ZČ- Čistenie  kvetinových  záhonov v parku, spojené s rôznymi hrami  na detskom 
ihrisku pri parku- deti, mládež, dospelí OGKC, PKC 



31.03.2020 
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 

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

 
 
 
V rámci naplánovaných aktivít sa v mesiaci marec  zameriame u detí  a mládeže okrem pravidelných aktivít  klub školákov a školy hrou  na ich podporu 
v aktívnom a zmysluplnom trávení  voľného času  (predchádzanie a eliminácia sociálno- patologických javov) ,  na rozvíjanie a upevňovanie ich zručností 
a vedomostí z rôznych oblastí a  na   osvojovanie si základných hodnôt.  Témou ZČ budú nadchádzajúce Veľkonočné sviatky a zameriame sa tiež na 
prípravu políčka- jarné čistenie, čistenie kvetinových záhonov  v parkoch v obci a zber drobného odpadu v obci. Počas tohto mesiaca  budeme tiež 
s deťmi a mládežou, ktorá prejaví záujem, organizovať  piatkové stretnutia - modlitby Krížovej cesty, spolu s ostatnými obyvateľmi obce- dospelými a 
seniormi v kaplnke Božského srdca Ježišovho.   
V rámci  poradenstva sa naďalej  zameriavame na  pomoc  a podporu jednotlivcov  a skupín   pri riešení  nepriaznivých situácií. 
 
 
 
Vypracoval:      
 
Dátum: 27.02.2020 
Meno:   Mgr. Jana Prétiová 
Pozícia:     OGKC                                                                                                                                                                               Podpis: 

 

 


