
KALOKAGATIA – centrum voľného času   
organizuje pre deti MŠ a žiakov ZŠ 

4. 10. 2017 
od 900 – 1200

areál Kalokagatia – CVČ v Trnave 

 h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Svetový Deň zvierat bol ustanovený na Európskej konferencii ekológie v roku 1931  
a doteraz stále patrí všetkým zvieratám planéty 

 

Pripravili sme pre Vás celodenný program : 
- ZVIERATÁ V LESE – Lesy SR, odštepný závod Lesy SR Smolenice 
- DOMÁCE ZVIERATÁ – Slovenský zväz chovateľov Veľké Kostoľany 
- HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ – Školské hospodárstvo Trnava pri SOŠ PaSV 

Trnava 
- POMÔŽME OPUSTENÝM PSÍKOM – Združenie na ochranu zvierat, Útulok 

Trnava 
1000

10

 – PSOVODI – Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave – ukážky     
zásahov 

45

- Tvorivé a zábavné aktivity počas celého podujatia 
 – Divadielko „NEZÁBUDKA“ – príbeh o jabĺčku, zvieratkách ... 

 
Podujatie je určené pre deti MŠ, žiakov I. stupňa ZŠ a špeciálne školy. 

Doporučujeme prihlásiť sa telefonicky alebo e-mailom. 
 
KONTAKT : 
Kalokagatia - centrum voľného času v Trnave - Mária BEHÍLOVÁ, 
033/3236-697, 0908/561690, cvc.kalokagatia@gmail.com 
 

V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do interiérov CVČ. 
 



KALOKAGATIA – centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava 
 

POMÔŽME OPUSTENÝM PSÍKOM 
 

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat chceme pomôcť opusteným psíkom, ktorých majitelia ponechali ich svojmu osudu. 
 

O ich záchranu a spokojnejší život sa každodenne starajú ľudia zo ZDRUŽENIA NA OCHRANU ZVIERAT na Orešianskej ulici v Trnave, 
ktorých stretnete na našom podujatí k SVETOVÉMU DŇU ZVIERAT v Kalokagatia – CVČ dňa 4. 10. 2017. Stanicu so psíkmi poznáte ako 
ÚTULOK TRNAVA. 

 

Školám a materským školám, ktoré sa chcú zapojiť do tejto výzvy a prinesú priamo na podujatie dňa 4. 10. 2017 (alebo po dohode 
pripravia) pre útulok niečo z uvedených vecí, zabezpečíme v spolupráci do Združením na ochranu zvierat v Trnave exkurziu do Útulku. 
Termíny si vzájomne dohodneme. 
 

Psíky sa potešia týmto veciam :  

• piškóty, konzervy s mäsom, ryža, cestoviny... 
• pomôžu i staré uteráky, deky, osušky, plachty, ktoré maminky vyraďujú 
• Savo – dezinfekcia, jar na umývanie 
• a pod. 

 
Na exkurzii sa vám budú venovať ľudia z útulku Trnava, porozprávajú o psíkoch,  
ukážu vám priestory a budete mať možnosť pohladiť a pohrať sa s malými psíkmi. 
 
MŠ, ZŠ, ktoré sa chcú zapojiť, kontaktujte : 

Kalokagatia - centrum voľného času v Trnave  
 033/3236-697 alebo Ing. Mária BEHÍLOVÁ 0908/561690 
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