
Centrum voľného času 

MAJÁK  

Námestovo 

ZÁZRAČNÝ ATELIÉR  (utorok) 

 rodičom, ktorých deti majú záujem v šk. roku 

2018/2019 navštevovať záujmové útvary: 

aby prihlásili svoje dieťa vypísaním žiadostí o prijatie. 

Vypísané žiadosti je potrebné do 14. septembra 2018 

odovzdať v MŠ Rozprávkovo. 

ANGLIČTINA HROU (pondelok)  

TANEČNÍČKOVIA (štvrtok) 

OZNAMUJE 

Záujmové útvary 
budú prebiehať  

v MŠ Rozprávkovo 
od OKTÓBRA 2018 do 

MÁJA 2019.  

deti z Námestova (2,50€/mesiac) 
7,50€ (október - december) 

deti z okolitých obcí (3,50€/mesiac) 
10,50€ (október – december) 

Mgr. Andrea Lubasová 

číslo účtu : SK 765600000000401715 4004 

043/ 558 20 04 



Centrum voľného času 

MAJÁK 
 Námestovo 

aby prihlásili svoje dieťa vypísaním žiadostí o prijatie. 

Vypísané žiadosti je potrebné odovzdať  

do 14. septembra 2018 v CVČ. 

OZNAMUJE 

Záujmové útvary 
budú prebiehať  

v CVČ 
od OKTÓBRA 2018 do 

MÁJA 2019.  

deti z Námestova (2,50€/mesiac) 
7,50€ (október - december) 

deti z okolitých obcí (3,50€/mesiac) 
10,50€ (október – december) 

v CVČ Maják 

číslo účtu : SK 765600000000401715 4004 

043/ 558 20 04 

ANGLIČTINA HROU (štvrtok)  

TANEČNÍČKOVIA (piatok) 

GYMNASTIKA (pondelok od 14:30 h) 

ŠIKULKOVIA (pondelok) 

 rodičom, ktorých deti majú záujem v šk. roku 

2018/2019 navštevovať záujmové útvary: 

ŠPORTOVO-POHYBOVÝ (utorok) 

MAŽORETKY (streda) 



Centrum voľného času 

MAJÁK  

Námestovo 

aby prihlásili svoje dieťa vypísaním žiadostí 

o prijatie. Vypísané žiadosti je potrebné 

odovzdať do 14. septembra 2018 v ZŠ s MŠ 

Lokca . 

ANGLIČTINA HROU  

(streda a piatok od 11.30 hod.)   

OZNAMUJE 

Záujmové útvary 
budú prebiehať  

v MŠ Lokca 
od OKTÓBRA 2018 do 

MÁJA 2019.  

GYMNASTICKO-TANEČNÝ 

streda, piatok od 13.30 hod. 

(3,50€/mesiac) 
10,50€ (október – december) 

PhDr. Žaneta Vajdiarová 

číslo účtu : SK 765600000000401715 4004 

0903 489 952 

 rodičom, ktorých deti majú záujem v šk. roku 

2018/2019 navštevovať záujmové útvary: 



Centrum voľného času 

MAJÁK 
 Námestovo 

aby prihlásili svoje dieťa vypísaním 

žiadostí o prijatie. Vypísané žiadosti je 

potrebné odovzdať do 14. septembra 

2018 v MŠ Hruštín. 

ANGLIČTINA HROU  

(pondelok, utorok)  

OZNAMUJE 

Záujmové útvary 
budú prebiehať  

v MŠ Hruštín 
od OKTÓBRA 2018 do 

MÁJA 2019.  

(3,50€/mesiac) 
10,50€ (október – december) 

PhDr. Žaneta Vajdiarová 0903 489 952 

 rodičom, ktorých deti majú záujem v šk. roku 

2018/2019 navštevovať záujmový útvar: 



Centrum voľného času 

MAJÁK  

Námestovo 

aby prihlásili svoje dieťa vypísaním žiadosti 

o prijatie. Vypísané žiadosti je potrebné 

odovzdať do 14. septembra 2018 v ZŠ s MŠ 

Oravská Jasenica. 

ANGLIČTINA HROU   

OZNAMUJE 

Záujmové útvary 
budú prebiehať  
v MŠ Oravská 

Jasenica 
od OKTÓBRA 2018 do 

MÁJA 2019.  

(3,50€/mesiac) 
10,50€ (október – december) 

Mgr. Anna Ferenčíková 
0905 632 759 

 rodičom, ktorých deti majú záujem v šk. roku 

2018/2019 navštevovať záujmový útvar: 



Centrum voľného času 

MAJÁK  

Námestovo 

 rodičom, ktorých deti majú záujem v šk. roku 

2018/2019 navštevovať záujmové útvary: 

aby prihlásili svoje dieťa vypísaním žiadosti 

o prijatie. Vypísané žiadosti je potrebné odovzdať 

do 14. septembra 2018 v MŠ Veterná. 

ANGLIČTINA HROU (pondelok, štvrtok)   

OZNAMUJE 

Záujmové útvary budú 
prebiehať  

v MŠ Veterná 
od OKTÓBRA 2018 do 

MÁJA 2019.  

v CVČ Maják 

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY (piatok) 

MAŽORETKY (utorok) 

deti z Námestova (2,50€/mesiac) 
7,50€ (október - december) 

deti z okolitých obcí (3,50€/mesiac) 
10,50€ (október – december) 

TANEČNÍČKOVIA (streda) 

číslo účtu : SK 765600000000401715 4004 

043/ 558 20 04 



043/ 558 20 04 
v CVČ Maják 

Centrum voľného času 

MAJÁK  

Námestovo 

 rodičom, ktorých deti majú záujem v šk. roku 

2018/2019 navštevovať záujmové útvary: 

aby prihlásili svoje dieťa vypísaním žiadosti 

o prijatie. Vypísané žiadosti je potrebné 

odovzdať do 14. septembra 2018 v MŠ 

Bernolákova. 

ANGLIČTINA HROU (utorok, piatok)   

OZNAMUJE 

Záujmové útvary budú 
prebiehať  

v MŠ Bernolákova 
od OKTÓBRA 2018 do 

MÁJA 2019.  

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY (streda) 

ŠIKULKOVIA štvrtok 

deti z Námestova (2,50€/mesiac) 
7,50€ (október - december) 

deti z okolitých obcí (3,50€/mesiac) 
10,50€ (október – december) 

číslo účtu : SK 765600000000401715 4004 


