
 

 

 

 

 

Hnutie  Pax Christi 

 

Vážení rodičia 

 

 
Chceme Vás  informovať, že hnutie  Pax Christi i tento rok prichystalo 

letný detský tábor vo veku 

od 7 do 13 rokov  

v krásnej prírodnej scenérii v pohorí Kremnických vrchov 

v stredisku Králiky 

 

Termín detského tábora je  

od 7. júla do 14. júla 2012.  

Cena za jedno dieťa 150,- € 

 

V cene je započítané:  

cestovné tam a späť, ubytovanie, strava 5x denne, poistné, vstupenky. 

 

Neváhajte a darujte svojím deťom dobrú zábavu, množstvo hier, 

rôzne prekvapenia a romantické dobrodružstva za dlhodobo 

najnižšie ceny na Slovensku 

 

Všetky informácie  na adrese: 

 

František Féder, Farská 7, Pezinok 902 01, 

t. č. 0905 342 261, alebo e-mail  fff@rsb. sk. 

 

Tešíme sa na prázdniny s Vaším dieťaťom. 

                                                                                                                                        

hlavný vedúci tábora                                                                                                                                       

                                                                           František Féder 



Vážení rodičia, 

dávame Vám do pozornosti, že: 

 

1. Sme neziskové občianske združenie a nie komerčná cestovná kancelária. 

2. Naše tábory pre deti sú nekomerčné. Naším cieľom teda nie je zarábať na pobytoch  

Vašich detí v tábore, ale poskytnúť im kvalitný program za čo najprijateľnejšie ceny. 

3. Všetky riziká, ktoré môžu vzniknúť počas táborového života, máme v zmysle zákona  

riadne poistené. 

4.   Vedúci tábora nie sú náhodní študenti, ktorí si chcú cez leto privyrobiť. 

Je to stabilný tím starostlivo vybraných a zohratých ľudí, ktorí venujú deťom svoje 

osobné voľno, bez nároku na odmenu - honorár. ( vek vedúcich je 30 až 57 rokov ) 

5. Jedinou pridanou hodnotou, na ktorej nám záleží, sú krásne zážitky Vašich detí, ktoré 

sú aj naším skutočným obohatením. 

6. Najlepšou garanciou pre Vás je naša skúsenosť a tradícia – úspešné letné tábory  

z posledných 16 rokov. 
 

Miesto pobytu. 
 

Obec Králiky bola založená buď pastiermi – valachmi, alebo drevorubačmi – uhliarmi a jej 

počiatky možno položili už do 16 storočia. Obec bola pomenovaná podľa osoby menom 

Králik, ktorý bol považovaný za vedúceho pracovnej skupiny drevorubačov. 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1773 pod názvom Králiti. Neskôr sa názov 

obce zmenil na Králiki ( 1786 ) a až potom na súčasný názov Králiky ( 1920 ). 

Obec vznikla po roku 1696, patrila Radvanským. V roku 1828 mala 26 domov a 184 

obyvateľov. Zaoberali sa horským poľnohospodárstvom, výrobou dreveného riadu, pracovali 

v lesoch a od 19. storočia v blízkych podnikoch. Po 1. svetovej vojne zaviedli pokusne 

dolovanie uhlia, v obci bola družstevná pálenica. Majetok bývalého baróna Radvanského bol 

v roku 1945 poštátnený. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 690 m.n.m. Králiky ležia na 

východných svahoch Kremnických vrchov. Zväčša odlesnený, mierne členitý chotár tvoria 

treťohorné uloženiny, pieskovce, vápence a ílovce. Miestami sa vyskytujú uhoľné sloje, 

v severovýchodnej časti chotára sa ťažia pieskovce. V južnej časti preteká Farebný potok. Na 

hnedých lesných pôdach sú zväčša lúky a pasienky, na východnom a západnom okraji chotára 

je nesúvislý porast ( dub, buk, smrek ). 

Farebný potok aj Tajovský potok pramenia v Kremnických vrchoch. 

Králiky spoločne s obcami Kordíky, Riečka a Tajov vytvárajú ucelenú rekreačnú oblasť 

nachádzajúcu sa v kotli ohraničenom Kremnickými vrchmi a západnými výbežkami 

Starohorských vrchov s dominantným postavením vrchu Dedkovo ( 902 m.n.m. ). 

Okrem iného tu máme možnosť nájsť chránené rastliny ako sú Črievičník papučka,  

Cyklamen fatranský, Horec bodkovaný a Ľalia zlatohlavá. 

Z fauny sa zriedkavo vyskytuje medveď hnedý, rys ostrovid, jeleň a jazvec. Veverička, 

jastrab, havran a sojka patria medzi spoločníkov návštevníkov tejto oblasti. 

Kaňon Farebného potoka patrí medzi chránené krajinné výtvory – to umožňuje túto lokalitu 

označovať pojmom Králická tiesňava. Táto tiesňava stojí za povšimnutie. 

V hornej časti Tajovského potoka sa nachádzajú Beatine vodopády. I keď Slovenskému raju 

nemôžu konkurovať, inšpirovali miestnych chlapcov k vybudovaniu provizórnych rebríkov, 

po ktorých je možné absolvovať krátku prechádzku týmto známym miestom. 

Mikroregión Kremnické vrchy poskytuje široké možnosti pre rekreáciu, športové využitie ale 

hlavne oddych. Na svoje si prídu najmä  milovníci turistiky, hubári, rybári, cyklisti ale aj 

vyznávači adrenalínových športov ( paraglaiding, štvorkolky ). 
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V okruhu do 40 km môžeme navštíviť viaceré kúpeľné mestá, kde sú kúpaliská s termálnou 

vodou, vápencové a kvapľové jaskyne. 

Ak sa zaujímate o históriu, môžete navštíviť staré historicky bohaté mestá ( Banská Bystrica, 

Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica ). 
 

 

 

Ubytovanie. 
 

 

 

Rekreačné zariadenie Chata Borinka je skrytá v peknom prostredí Kremnických vrchov vo 

výške 800 m.n.m.  

Chata je vzdialená 12 km od mesta Banská Bystrica a 2 km od obce Králiky. 

Rekreačné zariadenie je celoročnou prevádzkou a poskytuje ideálne podmienky pre náš 

detský tábor Pax Christi. 

Chata je murovanodrevená. Deti budú ubytované v 3, 4, a 6 posteľových izbách. 

Majitelia chaty Borinka nám prajú príjemné prežitie a pokojné strávenie pobytu na strednom 

Slovensku, 20 km od stredu Európy.                                              
 

 

 

Stravovanie. 
 

 

 

Stravovanie je zabezpečené v jedálni. Strava bude podávaná 5x denne s pitným režimom 

a vopred nami schváleným časovým harmonogramom a jedálnym lístkom. 
 

 

 

Starostlivosť. 
 

 

 

O deti počas celého pobytu sa bude starať stabilný skúsený sedemčlenný dozor zložený 

z členov výboru Pax Christi, odbornou pedagogičkou a lekárkou /zdravotnou sestrou /. 

Program sa stanovuje na mieste konania tábora podľa okolností, priestorových možností, 

záujmu detí a počasia. Ide hlavne o spoločenské a športové hry, výtvarné krúžky, turistiku 

spojenú s praktickou výučbou o prírode, výlety do okolia, návštevy kultúrnych a historických 

pamiatok. 

Pre našu aktivitu máme trávnatú plochu, futbalové a detské ihrisko, ohnisko na táborák. 

Celé blízke okolie slúži na pešie zdravotné a turistické vychádzky. 
 

 
 

Začiatok a koniec tábora. 
 

 

 

Zraz detí je 7. júla 2012 ( sobota ) o 8,00 h na Fándlyho ulici ( zákl. škola Fándlyho ) Pezinok. 

Doprava detí je zabezpečená spoločným autobusom 

Odchod z rekreačného zariadenia ,,Chata Borinka – Králiky“ je 14. júla 2012 ( sobota ) tiež 

spoločným autobusom o cca 10,00 h. 

Návrat do Pezinka sa predpokladá medzi 13,00 až 14,00 h na parkovisku Fándlyho ul. 

( zákl. škola – Fándlyho ). 
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Predbežný program. 
 

- ubytovanie 

- stravovanie 

- odpočinok 

- budíček 

- hygiena 

- voľné športové aktivity a hry 

- futbalový turnaj 

- vybíjaná 

- volejbal 

- orientačný beh lesom 

- športová olympiáda 

- turistické vychádzky 

- vedomostné kvízy 

- návšteva kultúrnych pamiatok 

- návšteva kúpaliska 

- diskotéky 

- karneval 

- nočný pochod 

- stoličková hra 

- grilovanie – opekanie 

- služba v jedálni 

- hodnotenie – bodovanie  aktivít ( ,, Paxáče“ ) 

- hodnotenie izieb 

- hodnotenie za statočnosť 

- burzy ( deti si nakupujú rozličný tovar za získané ,,Paxáče“ ) 
 

Ak máte pochybnosti o tom, či sa to dá všetko stihnúť za sedem dní, opýtajte sa tých, ktorí už 

s nami takýchto sedem dní v minulosti prežili. Pobehujú aj medzi vami vo farebných 

táborových tričkách s logom Pax Christi. 
  
Podmienky účasti. 
 

Tábor je určený pre 40 detí vo veku od 7 do 13 rokov. Poplatok pre jedno dieťa je jednotný  

150,-€  ( ubytovanie, strava, pitný režim, vstupenky, poistné, doprava a hry ). 

Uvedený poplatok nepokrýva skutočné náklady do tábora, ktorý je nemalou čiastkou 

dotovaný hnutím Pax Christi. 

Poplatok treba zaplatiť  najneskôr do 30. apríla 2012  poštovou poukážkou. 

Po tomto termíne berieme do úvahy, že vaše dieťa nejde do tábora a my oslovíme 

náhradníkov, ktorých máme každý rok dostatok. 
 

Zľavy z poplatkov. 
 

Po skúsenostiach z minulých ročníkov rozhodli sme sa symbolicky oceniť tých,  

ktorí všetky potrebné údaje tykajúce sa nášho detského tábora poslali v predstihu a zároveň 

zaplatili v hotovosti alebo na účet poplatok za tábor : 
 

kompletná prihláška aj kópia kartičky  poistenca poslaná do termínu 31.marca 2012 

a zaplatenie poplatku do 30. apríla 2012 = zníženie poplatku o 5,- €  t.j. 145,- € 
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Dávame možnosť zaplatenia aj v hotovosti na adrese: 
 

František Féder, Farská 7, 902 01 Pezinok, tel. č. 0905 342 261 
 

alebo prevodom:  
 

číslo účtu príjemcu : 2213359358  

kód banky : 0200 

variabilný symbol : 0714072012 

konštantný symbol : 0558 

špecifický symbol : rod. číslo vášho dieťaťa 

doplňujúce údaje : PAX  CHRISTI 
 

V prípade, že nastanú okolnosti, že Vaše dieťa nemôže nastúpiť na tábor a Vy ste uhradili 

sumu za detský tábor, Vami zaplatenú časť Vám vrátime po odrátaní päťdesiatich percent 

ako úhradu nákladov súvisiacich so stornom zariadeniu už zaplateného ubytovacieho 

a stravného miesta a nákladov spojených s administratívou. 
 

Deti sa budú riadiť pokynmi vedúcich – inštruktorov.  

V prípade, že dieťa nebude rešpektovať pokyny vedúcich, alebo nebude ani po opakovanom 

upozornení dodržiavať táborový poriadok, Pax Christi ukončí dieťaťu pobyt a odošle dieťa na 

náklady rodičov domov, pričom sa zvyšný poplatok rodičom nevracia. 
 

Rodič je povinný priviezť dieťa včas na stanovené miesto odchodu  

a po návrate si ho osobne prevziať v určený čas a na určenom mieste. 

Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa v tábore a to ešte 

počas jeho trvania. 

Rodič nemá právo vstupovať do tábora bez súhlasu hlavného vedúceho tábora za účelom 

návštevy dieťaťa vzhľadom na zvýšenú emocionálnu citlivosť niektorých detí. 
 

Deti si so sebou často berú svoje mobilné telefóny, aby zostali v kontakte s rodičmi 

a kamarátmi. Odborníci však varujú, že mobil do tábora nepatrí. Deti by si mali 

predovšetkým nájsť nových kamarátov, komunikovať ,, naživo ,, so svojimi rovesníkmi.  

Nie je správne, ani keď rodičia svojim deťom neustále telefonujú, pretože tým narúšajú 

citové väzby s vychovávateľmi – inštruktormi. 

V najnutnejších prípadoch dáme možnosť deťom / rodičom / zatelefonovať v čase, kedy je 

poobedňajší odpočinok a to od 13,00 do 14,00 h  

 

Verím, že na Králikoch prežijeme zaujímavých sedem dní  a tak ako po iné roky 

budeme na niektoré situácie ešte veľmi dlho v dobrom spomínať ! 

 

 

 

Za pochopenie vopred ďakujeme!                                                                               

                        

                                                                                                                                    

                                                                                                                     hlavný vedúci tábora       

                                                                                                                          František  Féder                                                                         
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