
PETANG - GUĽOMET 

Vedúci komunity: Milan Daniš 

Kontakt: petang.gulomet@gmail.com   

Stretávanie členov:  

 

Tréning (Jozef Debnár): streda 9:00 h – 11:00 h 

Petang guľomet (M. Daniš): štvrtok  9:00 h – 13:00 h a 14:00 h – 16:00 h 

Zameranie:  
Základným pravidlom a princípom petangu je priblížiť hracie gule k malej cieľovej guličke – 
košónu. Pri petangu si trénujete sústredenosť, presnosť, taktiku - stratégiu, trpezlivosť, 
súčinnosť a rozhodovanie v kolektíve, pokoru k vlastným schopnostiam a rešpekt k súperom. 
Významné sú aj sociálne kontakty, budovanie komunity, podpora súťaživosti a zdravého 
spôsobu života, posilnenie imunity. 
Je vhodný pre všetky vekové kategórie. 
 

 

PING-PONG 

vedúca komunity: Vlasta Seninová 

kontakt: seninova.vlasta@gmail.com  

Stretávanie členov:  

 

Pondelok:  8:00 h - 14:00 h 
 

Zameranie: 

 

Stolný tenis je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad, prípadne popri 

sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby 

ju nemohol vrátiť. Učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším 

spôsobom. Je možné ho hrať v ako v exteriéri, tak aj v interiéri. 

Na veku nezáleží, stačí si priniesť dobrú náladu a chuť spoznávať nových ľudí. V prípade 

záujmu je potrebné sa dopredu ohlásiť. 

 

 

STONOŽKA 

vedúca komunity: Dorota Lišková 

kontakt: dorota.liskova@gmail.com  

Stretávanie členov:  

Utorok: 9:00 h – 11:00 h 
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Zameranie:  

Táto komunita je tu pre všetkých rodičov, ktorý majú chuť a čas sa stretnúť. Priestor je 

vybavený – herničkou, knižnicou a kuchynkou. Vítané sú mamičky, oteckovia, starí rodičia, 

ujovia, tety ... . ktokoľvek, kto má záujem sa venovať téme rodina. Či si už len ten, kto chce 

pomôcť, prispieť nápadom alebo sa len socializovať, možno práve pre teba je toto správne 

miesto. 

 

 

SHOWDOWN 

Vedúci komunity: Pavol Kuboško 

Kontakt: pavol.kubosko@gmail.com 

Stretávanie členov:  

Utorok: 17:00 h – 20:00 h 

Zameranie:  

Ide o šport  pre zrakovo postihnutých hráčov. Na hru sa využíva špeciálny stôl a ozvučená 

lopta. Hráči majú pri hre prekryté oči špeciálnymi okuliarmi.  

Nových hráčov radi prijmeme aj do hráčskej základne, ale taktiež hľadáme aj rozhodcov 

a dobrovoľníkov. 

 

 

MAGNETKA 

Vedúca komunity: Mirka Korineková, Silvia Žabková 

Kontakt: magnetkafoncorda@gmail.com 

Stretávanie členov: 

Streda 16:00 h – 19:00 h  1 x mesačne. Presný dátum na FB stránke KC Fončorda. 

Zameranie:  

Rodinný komunitný integračný ateliér, ktorého cieľom je prepájanie zdravých a zdravotne 

znevýhodnených detí, mladých a dospelých a ich rodiny, prostredníctvom tvorivých aktivít, 

vždy zameraných na nejakú tému. Príď do komunitka a stráviš čas kreatívne, veselo 

a zážitkovo. Do ateliéru Magnetka je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom mailového 

kontaktu.  
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ŠACH 

Vedúci komunity: Pavol Spišiak 

Kontakt: pavolspisiak@gmail.com 

Stretávanie členov: 

štvrtok  16:00 h – 19:00 h 

Zameranie:  

Šach je strategická hra určená pre dvoch hráčov. Preveruje a rozširuje strategické myslenie, 

šikovnosť, sústredenie, rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. 

Hra šach je určená pre všetky vekové kategórie. 

 
 

BYLINKÁREŇ NA FONČORDE 

Vedúci komunity: Kamila Bullová 

Kontakt: kcfoncorda@gmail.com, 0917 505 922 

Stretávanie členov: 

piatok 15:00 h – 17:00 h 

Zameranie: 

Komunita určená pre záhradkárov, ktorí radi trávia čas v záhrade, venujú sa pestovaniu 

byliniek a svoje skúsenosti a vedomosti si nechcú nechať len pre seba.  

 

 

SPEVOKOL RADOSŤ 

Vedúca komunity: Mária  Lehocká 

Kontakt: majka.lehocka@gmail.com 

Stretávanie členov: 

piatok 9:00 h– 13:00 h 

Zameranie:  

Spevácky súbor seniorov Radosť má v súčasnosti 16 členov – 14 speváčok a 2 harmonikárov, 

ale počet spevákov sa neustále mení. Spevokol založila v roku 2018 Mária Lehocká, ktorá je aj 

dirigentkou súboru. Organizovali a podieľali sa na niekoľkých akciách na tému ľudových tradícií 

a zvyklostí. Majú za sebou niekoľko vystúpení na vernisážach, vianočných večierkoch, 

charitatívnych akciách a mnoho iných. V prípade poskytnutia bližších informácií využite 

mailový kontakt. 
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STRETNUTIE JEDNOTY DȎCHODCOV SLOVENSKA 

Vedúca komunity: Mária Lehocká 

Kontakt: majka.lehocka@gmail.com 

Stretávanie členov: 

piatok 13:00 h – 15:00 h 

Zameranie:  

Hlavným zameraním komunity je stretnutie seniorov zo základnej organizácie Jednoty 

Slovenska, na ktorom sa venujú ručným prácam, maľovaniu, tancovaniu, hraniu spoločenských 

hier  a vedú literárny krúžok. 

 

Aktualizované k 16.6.2022 
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