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Mesačník samosprávy

Vážení čitatelia,
nie je zvykom začínať vydanie novín športom, keďže však verejný život mesta v novom roku začínal veľkým a medzinárodným
turnajom, ktorý má tradíciu skoro dve desaťročia, myslíme si, že si článok o ňom miesto na prvej strane zaslúži.
19. ročník Novoročného turnaja v kolkoch o pohár primátora mesta
V sobotu 12. januára praskala kolkáreň FTC vo švíkoch.
Organizátori boli nútení rozdeliť do harmonogramu turnaja až 17
družstiev do troch hracích dní. Aj keď viacero družstiev malo už
svoje odhádzané, o desiatej oﬁciálne turnaj otvorili primátor mesta
JUDr. Jaromír Kaličiak, viceprimátor Ing. Róbert Belko, prezident
FTC Mgr. Attila Višnyai a Ladislav Flachbart, člen VV FTC. Pán
primátor privítal hostí a zároveň vyjadril poďakovanie za prácu a
reprezentáciu mesta KO v našej najvyššej súťaži.
Už v utorok (8.1.) odohrali svoj zápas hráči družstva
Kazinczbarczika I. (HU), nakoľko v sobotu mali iné reprezentačné
povinnosti v Szegede, v piatok si svoje odhádzali v predstihu
družstvá Salgó team (HU), Kurtinajtis (SK), Happy team (SK),
Somos (HU), FTC Fiľakovo „C“ a v sobotu nastupovali na dráhy už
od ôsmej ráno domáce FTC „B“ a Autóuveg Salgótarján (HU). Po
oﬁciálnom úvode maratón pokračoval družstvami FTC „A“,
Žarnovica, Kazinczbarczika II. (HU), Rimavská Sobota, Podbrezová
ženy, Podbrezová muži, Bátonyterenye (HU) a na záver si zahrali
hráči KK Jelšava.
Odmenou pre unavených organizátorov bola spokojnosť a
narastajúca účasť na tomto turnaji. A tiež pochvalné uznania kolegov
kolkárov, ktorí zaregistrovali zmeny na našich dráhach.
Po skončení turnaja sa účastníci z dvoch krajín rozišli v pokojnej
atmosfére a aj keď s bariérou v reči i tak vznikli nové, pekné
priateľstvá.
A tak na záver končím slovami primátora mesta o stretnutí sa o rok,
na jubilejnom 20. ročníku. „Želám si, aby sme sa o rok stretli v zdraví
a v priateľskej pohode a aby milovníkov tohto športu naďalej
pribúdalo a našim kolkárom, aby sa im v ich súťažiach po celý rok
darilo.“ Hodu zdar !

Výsledky
Kategória ženy:
1. Janka Pastoráková- FTC (Happy Team) - 548 zk;
2. MichelleHartwigová - KK R. Sobota - 541 zk;
3. Evka Bábelová - ŽP Šport Podbrezová - 524 zk.
Kategória muži:
1. Sándor Szabó - Somos Hu 618 zk.
2. Knapp Gejza ml. - FTC „A“ 578 zk.
3. Kojnok Milan - KK R. Sobota 576 zk.
Kategória družstvá:
1. Kazinczbarczika I Hu - 2226 zk.
2. Kazinczbarczika II Hu - 2209 zk.
3. Batonyterenye Hu - 2203 zk.

Krajina Osmijanka je už aj vo Fiľakove
Nezisková organizácia Osmijanko z Bratislavy a Dom Matice slovenskej vo Fiľakove sa postarali o to, že ﬁľakovské deti majú možnosť
navštíviť krásny rozprávkový dom. Do matičných priestorov sa 16.januára na jeden a pol mesiaca nasťahovalo množstvo nádherných
kníh, literárna herňa a čarovná atmosféra krajiny Osmijanka. Na otvorení výstavy
bolo ozaj rozprávkovo. Detský folklórny súbor Jánošík ju zahájil milým kultúrnym
programom, naše pekné slovenské piesne, riekanky, tance i rozprávky v ich podaní
roztvorili povestnú Zlatú bránu do rodnej reči i do spomienok na detské roky
všetkým prítomným. Okrem riaditeľky n.o. pani Miroslavy Biznárovej a jej
kolegyne Elišky Sadílekovej, našej riaditeľky Alici Pisárovej a jej
spolupracovníkov, sa tu príjemne cítili aj hostia vernisáže, v prvom rade primátor
mesta Jaromír Kaličiak, jeho zástupca Róbert Belko, starosta Ratky a poslanec
BBSK Milan Spodniak, ale aj prítomní matičiari a deti so svojimi učiteľkami
z ﬁľakovských škôl.
„Osem rokov s Osmijankom“ je názov tejto putovnej výstavy, ktorá prešla už celým
Slovenskom. Vždy a všade sa o niečo obohatí, sprevádzajú ju aj rôzne súťaže a
zaujímavé stretnutia, ale bohatší o nádherné zážitky, či nové vedomosti, pocity a
dobrú náladu ostávajú všetci tí, čo sa do Osmijankového sveta aspoň na krátky čas
znova vrátia.
Nuž, záverom len toľko, že v ríši rozprávok, fantázie, príbehov, jednoducho kníh, sú
dvere otvorené pre ľudí každého veku. Možno práve tu si znova spomeniete na svoju
prvú prečítanú knižku, najobľúbenejšiu rozprávku, čaro spoločných rodinných
večerov. Množstvo krásnych kníh a Krajina Osmijanka na Vás čakajú.
- dms -
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UMELCI A REMESELNÍCI NÁŠHO MESTA

Fiľakovský všeumelec Peter Kovács Garp
Peter Kovács je vyštudovaný graﬁk, ale venuje sa aj maliarstvu, fotografovaniu a
sochárstvu. Je mnohostranným človekom, ktorý napriek dosiahnutým domácim aj
zahraničným úspechom ostáva skromnou a mierumilovnou osobou.
Základnú školu navštevoval vo Fiľakove a následne absolvoval vtedajšiu Strednú
umelecko-priemyselnú školu v Kremnici. Umeleckej tvorbe sa začal venovať už od
detstva. Počnúc od školských rokov získali jeho diela ocenenia na rozličných
súťažiach. Počiatky jeho tvorby ovplyvnili a formovali mnohí učitelia, najmä
pedagogička na základnej škole pani Szilágyiová. Jeho diela sprvu
charakterizovala najmä ﬁguratívna tvorba, ale postupom času ju rozšíril o
abstraktnú tvorbu, ktorá odzrkadľuje subjektívne vnímanie základných ľudských
pocitov a medziľudských vzťahov. „Vďaka abstraktnému umeniu sa autorovi
dostáva omnoho širší priestor na prejavenie sa svojho skutočného Ja“ - vyjadril sa o
tomto štýle výtvarného umenia. Jeho maľby majú často emocionálny výraz, hlavne
portréty a diela stvárňujúce postavy sú vycibrené do jemných, podrobných
detailov. Abstraktné diela sa vyznačujú aj meditačným podtónom. Podľa vlastných
slov autora „umenie vytvára akýsi mostík medzi svetom, v ktorom žijeme, a
svetom, v akom by sme mohli žiť“.
Medzi čitateľmi sa pravdepodobne nenájde nikto, kto by sa ešte nestretol s
fotograﬁami Petra Kovácsa. Na fotograﬁách zvečňuje ľudí, urbanistické objekty
mnohokrát detailnými zábermi, ktoré bežnému človeku unikajú pozornosti.
Ďalšími formami umeleckej sebarealizácie je sochárstvo a interiérový dizajn.
Príklady jeho sochárskej tvorby môžete vidieť napr. aj vo Fiľakove. Jeho plastické
reliéfy, fotograﬁe, maľby a graﬁky sa objavujú na rôznych výstavách, v interiéroch a v súkromných zbierkach. Umelec prezentuje
svoje diela v mnohých kútoch Slovenska, v rozličných európskych štátoch, ale aj v Amerike a Afrike. Prednedávnom ho za účelom
usporiadania výstavy oslovili z Belgicka a Anglicka.
Ukážky jeho výtvarnej, sochárskej tvorby a fototvorby nájdete na webovej stránke www.kovacspetergarp.eu

Zo života CVČ
Plávanie - v zimnom období sú možnosti na športové aktivity dosť obmedzené a preto sme dňa 12. decembra 2012 zorganizovali už
tradičný plavecký zájazd do plavárne v Rimavskej Sobote. Voda bola výborná a aj nálada všetkých 26 účastníkov a preto budeme v tejto
činnosti pokračovať aj naďalej. Najbližší plavecký zájazd je naplánovaný na 6. februára 2013. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v CVČ
IUVENES, Farská lúka 64/A vo Fiľakove, alebo sa môžu informovať telefonicky na číslach: 047/ 4381725, 0918 582 267.
VII. ročník výtvarnej súťaže tvorivej dielne - tvorivá dielňa pod vedením Tímei
Mihalidesovej pravidelne už siedmy rok pred Vianocami usporadúva výtvarnú súťaž pre deti
základných škôl, kde si svoju šikovnosť a kreativitu môžu naplno uplatniť pri rôznych
výtvarných témach a technikách. Tento rok sa súťaž uskutočnila 17.decembra 2012 na tému
„BETLEHEM“. Na súťaži sa zúčastnilo 16 žiakov a ich práce hodnotil akademický maliar
Mgr.art. Alfréd Balázs, ktorý našim umelcom okrem hodnotenia poskytol aj hodnotné rady
pre zlepšenie výtvarných techník mladých maliarov.
Poradie bolo nasledovné: 1. miesto Alojz Csík /ZŠ Mocsáryho, Fiľakovo/, 2.miesto Gregor
Jonás/ZŠ Mocsáryho, Fiľakovo/, 3.miesto Kristína Magová/ZŠ Mládežnícka, Fiľakovo/,
Ceny poroty:Antónia Botošová, Viktória Vargová a Jozef Rácz
Výtvarné úspechy tvorivej dielne v decembri 2012 - Tvorivá dielňa sa na konci roka
zúčastnila niekoľkých výtvarných súťaží na Slovensku a v Maďarsku, kde s úspechom
reprezentovali nielen CVČ IUVENES, ale aj naše mesto. Na Slovensku to bola výtvarná
súťaž, ktorú zorganizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s Maticou
slovenskou na tému „Sv. Cyril a Metod očami detí“, kde náš žiak Alojz Csík získal veľmi
pekné 2. miesto vo veľmi silnej konkurencii. V Maďarsku sa konali nasledovné výtvarné
súťaže:„ Ígyleszkerek a világ“ na tému „ Človek a príroda v harmónii...“, kde bola diplomom
ocenená naša žiačka Barbara Ráczová a v meste Németbánya na tému „Bakonyské
dinosaury“, kde tvorivá dielňa získala 3 diplomy, konkrétne Roman Simon, Alojz Csík a
Otakar Kozák
SUDOKU - Dňa 19. decembra 2012 sa konala súťaž v riešení Sudoku pre ﬁľakovské a okolité
základné školy. Súťažilo spoločne 74 žiakov v troch kategóriách. Na prvých troch miestach sa
umiestnili nasledovní žiaci:
I. kategória: 1. miesto Bernadett Csomor, ZŠ Mládežnícka, Fiľakovo; 2. miesto Fatima
Mészárošová, ZŠ Kármána, Lučenec; 3. miesto Szilárd Balog, ZŠ Kármána, Lučenec
II. kategória: 1. miesto Emma Fiľová, ZŠ Kármána, Lučenec; 2. miesto Julia Ardamica, ZŠ
Mládežnícka, Fiľakovo; 3. miesto Barbora Anderková, ZŠ Kármána, Lučenec
III. kategória: 1. miesto Patrik Nociar, /ZŠ Radzovce; 2. miesto Lilla Barbara Szabóová, ZŠ
Školská, Fiľakovo; 3. miesto Michaela Krnáčová, ZŠ Školská, Fiľakovo
Ďakujeme odbornej porote za pomoc v hodnotení príkladov.
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Rakonca na „Tanečnej antológii“ úspešná
Koncom minulého roka sa konala celoštátna prehliadka pod
názvom Tanečná Antológia 2012, ktorej cieľom bolo hodnotenie
a ocenenie scénickej tvorby domácich maďarských folklórnych
súborov. Na celoštátnu súťažnú prehliadku, realizovanú
v Sládkovičove postúpilo celkom 7 folklórnych kolektívov, naše
mesto a zároveň aj náš región, reprezentoval mládežnícky
folklórny súbor Rakonca. Súbor sa na tejto súťaži predstavil
s tromi novými choreograﬁami. V choreograﬁi pod názvom
„Tance z obce Pacalka“ boli spracované rumunské tance
zo Sedmohradska, v tvorbe „Hoja ďunďa“ boli prezentované
slovenské dievčenské tance z Parchovian a z Fintíc, kým ľudovú
zvyklosť fašiangového obdobia obcí spod Medveša spracovali
v choreograﬁi pod názvom „Fašiangy sa krátia”. Odborná porota
skladajúca sa z významných domácich a zahraničných
odborníkov tanečného folklóru ocenila súbor bronzovým
pásmom.

Hradné múzeum vo Fiľakove má za sebou päť rokov
svojho fungovania
Pred piatimi rokmi vznikla zlúčením hradu a Mestského múzea
príspevková organizácia Hradné múzeum vo Fiľakove. Počas
tohto obdobia sa malomestská inštitúcia postupne dostala do
širokého povedomia na národnej úrovni, a jej riaditeľa zvolili
pred rokom za člena predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku.
V prvom roku existencie novej organizačnej štruktúry otvorilo
Hradné múzeum historicko-archeologickú stálu expozíciu
v Bebekovej veži hradu, ktorú v roku 2011 rozšírilo o
paleontologickú expozíciu. Na jeseň roka 2011 sa s podporou
Európskej únie úspešne dokončila aj rekonštrukcia Mestského
vlastivedného múzea, v ktorom sa tohto roku
plánuje otvorenie výstavy o histórii mesta a
miestneho priemyslu. Dočasné výstavy usporadúva
múzeum v rámci širokej medzinárodnej
spolupráce, vďaka ktorej sa vo výstavných
priestoroch hradu sprístupnili v období počnúc
rokom 2008 hodnotné exponáty českého,
slovenského a maďarského národného múzea.
Ročná návštevnosť tejto kultúrnej pamiatky
dosahuje 18.000-20.000 osôb, a inštitúcii sa od jej
založenia podarilo zvýšiť príjmy plynúce zo
vstupného na dva a pol násobok, čo významne
prispelo k zabezpečeniu jej trvalo udržateľného
rozvoja.
Hradné múzeum zorganizovalo v meste tri medzinárodné
konferencie počas predchádzajúcich rokov. Tradičné podujatia
inštitúcie - Palócka Veľká noc a Noc múzeí - postupne nadobudli
regionálny charakter, a navštevuje ich príležitostne 1200-1500
záujemcov. Od roku 2010 ponúka prostredníctvom svojich
školených zamestnancov skupinové múzejno-pedagogické
dielne študentom okolitých škôl. Týchto aktivít sa ročne
zúčastňuje takmer 1500 žiakov.
V uplynulých rokoch sa múzeum osamostatnilo v dvoch
dôležitých oblastiach svojho pôsobenia, nakoľko ako správca
hradu pokračuje v rekonštrukčných prácach vo vlastnej
kompetencii, na realizáciu ktorých získalo v predchádzajúcich
dvoch rokoch štátnu dotáciu 19.000 EUR, a zároveň v spolupráci

s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied započalo
odborný archeologický prieskum dolného hradu. Opierajúc sa
o najnovšie archívne výskumy mieni pokračovať v prieskume,
v rámci ktorého plánuje aj lokalizáciu najväčšej, tzv. vodnej bašty
dolného hradu, ktorá bola svojím plošným rozmerom takmer
dvojnásobne väčšia, ako súčasná dominanta zrúcaniny Bebekova veža. Najväčšia zmena v živote múzejnej inštitúcie sa
uskutočnila pred rokom, kedy v rámci reorganizácie kultúrnych
organizácií pripojilo vedenie mesta Mestskú knižnicu a
Novohradské turisticko-informačné centrum k Hradnému múzeu
vo Fiľakove, čím sa v našom meste vytvorilo nezvyčajné
inštitucionálne zoskupenie, v celoštátnom meradle jedinečné
svojho druhu. Hradné múzeum dnes už ako strešná organizácia
spravuje v centre mesta územie s rozlohou približne
2,6 ha, a správu štyroch organizačne
prislúchajúcich budov, vrátane knižničného a
múzejného zbierkového fondu, vykonáva jedenásť
stálych zamestnancov. Na odbornú činnosť
inštitúcie sa v roku 2012 podarilo získať štátne
grantové prostriedky vo výške viac ako 40.000
EUR. K výsledkom minulého roka patrí aj
spustenie vlastnej webovej stránky
(www.hradﬁlakovo.sk) a vydanie novej publikácie
k paleontologickej expozícii múzea.
Múzejná inštitúcia pripravuje na nadchádzajúcu
turistickú sezónu niekoľko výstav a rozmanité
podujatia. Na úvodnej výstave turistickej sezóny
predstaví kultúrne dedičstvo okolia Rimavskej Soboty a
Rožňavy. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa hrad a
hradné múzeum sprístupní pre verejnosť od 15. marca. Otváracia
doba sa nebude meniť, čiže hradná prehliadka bude možná každý
deň v týždni od 10:00 do 18:00 hodiny. Mestské vlastivedné
múzeum je otvorené priebežne, od utorka do piatku, medzi 08:00
a16:00 hodinou.
Do pozornosti čitateľov ponúkame Kartu priateľov ﬁľakovského
hradu, ktorá funguje ako zľavnená ročná permanentka pre
miestnych občanov. Vlastníci karty sa môžu neobmedzene
zúčastňovať všetkých výstav a podujatí Hradného múzea a majú
bezplatný vstup aj do Mestskej knižnice. Cena: do veku 26 rokov
2,50 euro, nad 26 rokov 5,- eur.

Silvester v MsKS
Posledný deň minulého roka bolo v priestoroch mestského kultúrneho strediska veľmi rušno. Organizátori silvestrovského plesu
kontrolovali ešte posledné detaily vo výzdobe sály, príprave tomboly, či organizačnom usmerňovaní. Večer sa tanečná sála začala napĺňať
hosťami a na 130 plesajúcich hostí už čakalo zoskupenie Mag-trio, ktoré bolo zárukou dobrej zábavy. Ich interpretácia neodmysliteľného
valčíka „Na krásnom modrom Dunaji“ potom odštartovala skvelú poslednú noc starého roka tak, ako sa patrí. Úspech akcie u účastníkov,
hodnotné ceny od sponzorov v tombole a spokojnosť organizátorov sú dôvodom na to, že pracovníci MsKS silvestrovský ples z množstva
celoročných aktivít nevynechajú z ponuky ani na sklonku tohto roku.
-msks-
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Povinné „čipovanie“ psov
Na Slovensku i vo viacerých krajinách EÚ je už povinné tzv.
„čipovanie“ psov, starších ako 4 mesiace. Za nesplnenie tejto
povinnosti hrozia pokuty. K zákonu nám potrebné informácie
poskytol ﬁľakovský veterinár Ladislav Páleník: „Čipovanie je
povinné už od 1. novembra 2011, nielen psov, ale aj mačiek a fretiek.
Pre zvieratá narodené pred týmto dátumom, platí cca dvojročné
prechodné obdobie, ktoré končí 30. septembra 2013. Dovtedy musia
byť začipované všetky tieto zvieratá.“
Aplikáciu čipu môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý je
zodpovedný za prevedenú aplikáciu a registráciu kompletných
údajov do centrálneho registra Slovenskej komory veterinárnych
lekárov. Je to rýchly a bezbolestný (pre zvieratko) proces, pri ktorom
sa pod kožu na ľavej strane krku vpichne kapsula o veľkosti zrnka
ryže. Čip je naprogramovaný jedinečným kódom, ku ktorému
veterinár vyplní v registri všetky údaje o zvierati, ale aj jeho
majiteľovi, vrátane adresy alebo telefonického kontaktu. Tým je
zabezpečené celoživotné a nezameniteľné označenie, ktoré pomôže
aj pri hľadaní, ak sa zviera nejakým spôsobom stratí.
Ďalšou výhodou čipovania je podľa správcu karanténnej stanici pri
MiniZoo Gabriela Bystrona, že sa tým časom podarí regulovať
množstvo túlavých psov v meste i tých, vyhodených na ulicu.
Vo Fiľakove je ich príliš veľa a stanica je neustále preplnená. A aby
psíky chovali len takí ľudia, ktorí ich chcú a starajú sa o ne. S týmto
zákonom súhlasia aj ﬁľakovskí psíčkari. Niektorí z nich majú už
tento proces za sebou, no väčšinu to ešte čaká. Vo Fiľakove je
oﬁciálne prihlásených asi 800 psov, podľa informácií od veterinárov
začipovaných je len asi 10 percent. Tie túlavé sa postupne dostanú do
karanténnej stanice, kde sa im čipovanie a ďalšie očkovania a
ošetrenia urobia ešte počas ich pobytu. Ak si adoptujete psíka odtiaľ,
tieto náležitosti už má splnené. Dôležitým faktom je ešte cena tohto
úkonu. Čipovanie vás vyjde na asi 10 eur, hoci cena sa u jednotlivých
veterinárov môže meniť. Pokuta za nesplnenie si tejto povinnosti
bude pre psíčkarov viac ako 30 násobne drahšia. Môže to byť 300 až
400 eur.
Ostáva len dodať, že mnoho zainteresovaných ľudí dúfa
v prospešnosť tohto zákona aj z inej stránky. Že na uliciach ubudne
túlavých, hladných a ubiedených stvorení. A k tomu sa viaže aj náš
ďalší článok.

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove
02.02.2013, 19:00 hod.
Fašiangové „BANYA“ zábava
Miesto: MsKS, organizátor: Klub BANYA
03.02.2013, 9:30 hod.
Spoznávacia pešia túra na Karanč
Bližšie informácie na www.nngeopark.eu, www.ﬁlakovo.sk
09.02.2013, 19:00 hod.
Ples Csemadoku
Miesto: MsKS, organizátor: MO Csemadok
16.02.2013, 19:00 hod.
Ples Ekoltech
Miesto: MsKS, organizátor: Ekoltech s.r.o
18.02.2013, 17:00 hod
Beseda so spisovateľmi Pál Csáky a Géza Dunajszky a
prezentácia ich nových kníh
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
22.02.2013, 17:00 hod.
„Pekelné príbehy - Anjelské príbehy - REČ KRÁĽOVNEJ
alebo dve hodiny okolo Zeme s Vujitym Tvrtkom“ stretnutie
s reportérom a moderátorom televízie TV2 spojené
s premietaním ﬁlmu.
Miesto: MsKS, organizátor: Hradné múzeum,
spoluorganizátor: MsKS

Podporte, prosíme, 2% z daní
VÝSTAVBU NOVÉHO ÚTULKU
vo Fiľakove !!!
Vážení priatelia zvierat, radi by sme Vám oznámili, že OZ
Šťastné labky plánuje výstavbu nového útulku v meste Fiľakovo
pre opustené zvieratá a následné premiestnenie Karanténnej
stanice z areálu Mini Zoo v mestskom parku v júni 2013.
V súčasnosti bohužiaľ chýbajú potrebné ﬁnančné zdroje a aktívni
dobrovoľníci. Pre náš projekt naliehavo potrebujeme viac ľudí,
ktorí chcú a môžu pomôcť pri výstavbe.
Mesiace január a február prinášajú možnosť podporiť nás 2% z už
odvedenej dane, určite mnohí z Vás radi prispejú a pomôžu nám
takýmto bezplatným spôsobom. Príslušné tlačivá nájdete na MÚ
vo Fiľakove v Kancelárii prvého kontaktu, je tu možnosť zaslania
poštou alebo emailom, prosím kontaktujte nás na emailovej
adrese ozstastnelabky@gmail.com alebo 0907 514 795, 0904
659 924. Veríme, že aj touto formou môžeme
skvalitniť podmienky pre zvieratká na novom útulku.
Za pomoc i záujem všetkým úprimne v mene našich „labkáčov“
nesmierne ĎAKUJEME !!!
Občianske združenie Šťastné labky
IČO: 42197759
Farská lúka 1609/66,
986 01 Fiľakovo
Kontakty:
+421 907 514 795,
email: ozstastnelabky@gmail.com,
jagosovabea@gmail.com
Facebook stránka:
Útulok Šťastné labky Fiľakovo ŠŤASTNÉ LABKY
Banka: OTP Banka, č. ú.: 13534327/5200
IBAN: SK67 5200 0000 0000 1353 4327, BIC: OTPVSKBX

