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Výročná správa občianskeho združenia  

ROVNOSŤ TEPLIČKA za rok 2015 

Materské Centrum Rybička 

OZ ROVNOSŤ TEPLIČKA v spolupráci s CVČ Teplička nad Váhom naďalej zastrešuje prevádzku 

Materského Centra Rybička, ktoré týždenne navštívi cca 50 - 100 rodičov s deťmi. Treba 

spomenúť a vyzdvihnúť prácu ochotných mám a otcov, ktorí sa pravidelne, týždeň, čo týždeň 

starajú o tieto aktivity a venujú sa nielen svojim, ale i ďalším deťom z našej obce. Obecný úrad v 

Tepličke nad Váhom spravuje budovu detského centra s ihriskom, v ktorej MC Rybička vykonáva 

svoje aktivity. Týždenný doobedňajší program je hlavne pre maminy s deťmi, ktoré ešte 

nechodia do materskej školy. Aktivity: spev, tanec, tvorivé dielne, hry a riekanky, pohybové 

aktivity, angličtina pre najmenších, Montessori dielňa, divadielko. Okrem kreatívneho programu 

sa môžu deti spolu hrať a rodičia si môžu posedieť pri káve, čaji a odovzdávať svoje rodičovské 

skúsenosti. Pre členov MC Rybička je zriadená knižnica s odbornou literatúrou.  

Karneval Materského centra Rybička  
Dňa 8.2.2015 sa uskutočnil v Tepličke nad Váhom v Športklube 4. karneval MC Rybička. Masky 
prišli naozaj kreatívne. Hoci majú niektoré sotva 3 roky, predstavili sa samé. Prežili sme s deťmi 
veselú karnevalovú nedeľu. 

Potravinová pomoc pre sociálne slabšie rodiny v Tepličke nad Váhom 

V mesiaci  január sme odštartovali 1. potravinovú zbierku pre sociálne slabšie rodiny, ktorá 

trvala až do apríla. Ochotní ľudia prinášali trvanlivé potraviny a hygienické potreby do 

domácnosti. Touto zbierkou sa pomohlo desiatim rodinám z Tepličky nad Váhom v celkovej 

hodnote cca 600 eur.   

Premietanie biblických príbehov  

Projekt "Premietanie biblických animovaných príbehov pre deti"  pokračoval od januára do 

apríla 2015, každý piatok od 16:00 do 16:45 v pastoračnom centre. Po skončení každého príbehu 

nasledoval krátky kvíz, na ktorý sa deti veľmi tešili a ktorý otestoval ich pozornosť. Premietaní sa 

zúčastňovalo cca 10-15 detí.  

za R.T. Pavol Holeša 
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