
ročník 19.
číslo 4/2013
zadarmo

Peter Kaminský

Obec Krajné IČO: 00311715 December 2013



2

opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok. Čas 
sviatočný, výnimočný a zázračný, ktorý sa s nehou 
v tichosti blíži k nám. Do našich domovov, príbyt-
kov, do našich duší, pocitov... k nám, rodinám, 
deťom, príbuzným, priateľom a známym. Čas, kedy 
sa aspoň na chvíľu snažíme zastaviť sa a vychutnať 
si čaro Vianoc. Vianočné dni plné vône koláčov, 
kapustnice, smažených rýb a ostatných dobrôt pre-
citnú do Štedrého dňa.

Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, 
spokojnosti a srdečnosti majú zafixované hlavne 
starší a radi toto posolstvo odovzdávajú zase svojim 
deťom. Nech čistá krása a úprimnosť sprevádzajúca 
vianočné sviatky pretrvá aj v ďalších generáciách. 
Lebo človek potrebuje k životu tak málo, nepotre-
buje len najnovšie výdobytky vedy a technického 
pokroku, ale ukazuje sa, že najviac potrebuje práve 
lásku, dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť. Dôležitý 
je pocit, že máte vo svojej blízkosti spriaznené-
ho človeka, ktorý vám rozumie, vie a chce vám 
pomôcť. Na jagajúci sa stromček, štedrovečernú 
večeru a okamihy čarovných pocitov, ktoré sa ne-
dajú ničím nahradiť, sa tešíme všetci. Najviac naše 
deti, pre ktoré má vianočný čas osobitné kúzlo. Je 
to čas očakávania, čas rozprávok, blízkosti rodičov, 
dobrôt a darčekov. Darujme im všetko čo môžeme 
– hlavne však lásku a pocit domova. Vianočný čas 
má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa 

nepozerá iba očami, ale i srdcom a je príležitosťou 
zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, 
kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.

Chcem sa v tejto chvíli úprimne poďakovať 
všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v končiacom 
roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce. 
Ďakujem vám všetkým jednotlivcom – obyvateľom 
našej obce, organizáciám pôsobiacich v našej obci, 
podnikateľom, Základnej škole s materskou školou 
v Krajnom, Evanjelickej cirkvi a.v. Krajné a v nepo-
slednom rade našim poslancom Obecného zastupi-
teľstva v Krajnom, s ktorými sa spoločnými silami 
snažíme každoročne riešiť problémy našej obce.

Ctení obyvatelia, priatelia a ľudia srdcom blízkym 
Krajnému, buďte obklopení svojou rodinou, známy-
mi a dobrými ľudmi, spomeňte si na všetko, čo pre 
vás urobili, a stále robia a tiež, aby ste svoju lásku 
darovali každému človeku. Tak si môžeme Vianoce 
pripomenúť nielen dnes, ale každý deň, ktorý nás 
v našom živote bude čakať a verme, že tých dní 
bude ešte veľa. Radosť a nálada sú potrebné pre 
všedné i sviatočné dni.

Prajeme Vám šťastné a veselé sviatky!

Ing. Vladislav Šuster, starosta obce
kolektív pracovníkov obce Krajné 

a kolektív redakčnej rady KN

Zima prišla, vietor duje,
vonku sniežik poletuje.
Cez oblok sa tlačí mráz,
Vianoce už sú tu zas.

Deti v očiach iskru majú,
svetielko ňou zažínajú.
teplom svojho srdiečka,
zohrejú aj Ježiška.

Sniežik ešte padá, padá,
človek lásku stále hľadá.
Ježiško k nám príde včas,
daruje nám pokoj, lásku,
uloženú v nás!

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
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Dňa 9. 11. 2013 sa konali voľby do orgánov 
samosprávnych krajov. V obci Krajné boli vytvore-
né dva volebné okrsky Zasadačka obecného úradu 
v Krajnom – okrsok č. 1 a Hasičská zbrojnica Mate-
jovec – okrsok č. 2.

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Krajné 
boli nasledovné:

Krajné Matejovec
počet oprávnených osôb vo volebnom 

okrsku zapísaných do zoznamu voličov

992 338

počet voličov, ktorým boli vydané obálky 91 52

počet odovzdaných obálok 91 52

počet platných hlasovacích lístkov odovzda-

ných pre voľby do zastupiteľstva

90 52

počet platných hlasovacích lístkov odovzda-

ných pre voľby predsedu

89 52

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-
vých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva:

Mgr. Anna Abramovičová 45 32

Miroslav Baranovič 12 2

Roman Černák 1 1

Martin Ferianec 13 8

Pavel Halabrín 39 26

Štefan Klimek 0 2

Ing. Emília Krajčiová 6 3

Ing. Róbert Oružinský 11 3

Ing. Vladislav Petráš 14 1

Ivana Rapantová 15 5

Ján Sedílek 15 4

Radoslav Sivák 0 14

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 
KONANÉ DŇA 9. NOVEMBRA 2013

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-
vých kandidátov pre voľby predsedu:

Ing. Jaroslav Baška 51 25

Mgr. Marián Herdel 3 5

Mgr. Jozef Lohyňa 15 8

Ing. Peter Palko 3 3

Mgr. Juraj Smatana 15 3

Ing. Ľubomír Žabár 2 8

Účasť vo voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov v roku 2013 bola v Krajnom 9,17 % a v Ma-
tejovci 15,38 %. Vzhľadom k tomu, že dňa 9. 11. 
2013 sa vo voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov zvolil predseda Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Ing. Jaroslav Baška, 2. kolo volieb sa dňa 
23. 11. 2013 nekonalo. Ďakujeme členom okrsko-
vých volebných komisií a obyvateľom našej obce za 
pokojný a plynulý priebeh volieb.

Bc. Miroslava Matejovičová
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ĎALŠIE NOVÉ PRIATEĽSTVÁ 
OBCE KRAJNÉ A MČ BRNO-CHRLICE

Po ukončení projektu „Tancuj, maľuj, spievaj, 
cez hranice snívaj“ v júni 2012, ktorý bol priprave-
ný obcou Krajné, pripravila partnerská Mestská časť 
Brno-Chrlice nový projekt. Prvá a druhá aktivita bo-
la odštartovaná dvojdňovým programom 20. a 21. 
7. 2013 v Krajnom, „Memoriálom Jána Dlhého“ 
s doplňujúcimi programami, na ktorej sa najviac 
podieľali hasiči DHZ Krajné. Celý projekt je pod-
porený Európskym fondom regionálneho rozvoja 
z prostriedkov Fondu mikroprojektov.

Tretia aktivita mikroprojektu cezhraničnej spoluprá-
ce „Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven, 
není zaskočen“, uskutočnila sa v Mestskej časti Brno-
-Chrlice 14. a 15. septembra 2013. V Chrliciach bola 
realizovaná aktivita „Příhraniční spolupráce v ob-
lasti folkloru“. Hlavný program aktivity sa nazýval 
„Burčákové slavnosti“, kde boli zapojené chrlické školy, 
spevácky zbor Zvonica a na tanečnej zábave skupina 
MODUL. Servis dvojdňového programu pre domá-
cich a hostí zabezpečovali domáci hasiči, mestský úrad 

v spolupráci s Centrom sociálních služeb (predtým Ústav 
sociální péče) pro osoby se zrakovým postižením v MČ 
Brne–Chrlicích (CSS) a ďalšími organizáciami mesta. Vý-
znamným aktérom tohto programu bol folklórny súbor 
Krajnanec.

Počasie v sobotu ráno pri nastupovaní a nakladaní 
hudobných nástrojov do zájazdového autobusu v Kraj-
nom nevyzeralo sľubne, aj predpoveď počasia na interne-
te pre oblasť Brna nebola zvlášť optimistická. Zamračenú, 
upršanú oblohu sme doviezli až do Brna, aj keď nás Chr-
ličania doposiaľ chválili, že návštevy z Krajného im nosia 
pekné počasie. Prvá naša zastávka bola v Modřiciach 
v hoteli Gregor, kde sa ubytovali členovia folklórneho 
súboru. Ostatní členovia zájazdu, boli ubytovaní v Chrli-
ciach v penzióne Ruland. To už aj obloha sa prestávala 
chmúriť a priateľské stretnutie na radnici s predstaviteľmi 
Chrlíc a organizátormi prinieslo do pripravenej akcie 
viac optimizmu. Po dobrom obede v CSS sme si urobili 
menšiu vychádzku s cieľom do areálu tenisových kur-
tov, kde sa o 14. hodine začal program „Burčiakových 
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slávností“. Po otvorení programu starostkou MČ Bc. Iva-
nou Teleckou a príhovore nášho starostu Ing. Vladislava 
Šustera vystúpili deti MŠ a ZŠ. Po nich sa predstavili 
chrlické žiačky Základní umělecké školy Smetanova 8 v  
Brně, ktoré vystupovali aj v Krajnom v projekte „Tan-
cuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“. Aj talentovaný 
trubkár Dominik Němec pokročil vo svojej hre od jeho 
vystúpenia v Krajnom. Po takmer dvojhodinovom vystú-
pení mladých vyšiel na pódium spevácky zbor Zvonica, 
u nás dobre známy z osláv 620. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Krajné. Nakoniec vystúpil náš folklór-
ny súbor Krajnanec s programom piesní a tancov 
z nášho regiónu a krátkym vystúpením s folklórom 
z oblasti Detvy. Večerný program sa ukončil tanečnou 
zábavou so skupinou MODUL.

Nedeľný dopoludňajší program sa uskutočnil 
v zámockom parku CSS stretnutím našich folkloris-
tov s rovesníkmi z Chrlic na tanečnej škole ľudových 
tancov. Tento program mal aj bohatú divácku kulisu 

– široké vekové spektrum. Po oficiálnom otvorení 
programu predstaviteľmi obce, projektová manažér-
ka Ing. Danka Palkechová stručne predstavila prí-
tomným projekt družobných obcí. Potom už začali 
dve vyučovacie hodiny ľudových tancov s potrebnou 
prestávkou na regeneráciu. Dopoludňajší program 
ukončili spevom zdatní účastníci moravskými a slo-
venskými piesňami. Čas do podávania obeda využili 
organizátori na vyhodnotenie tejto etapy a prípravu 
ďalšej, ostatní účastníci zájazdu na družné debaty 
s priateľmi. Po dobrom obede v jedálni CSS nastal 
čas rozlúčky. Aby sme sa mohli nabudúce stretnúť, 
aj v prípadne nepriaznivejšom počasí, dostal každý 
účastník na pamiatku biely dáždnik. A veru nechý-
balo veľa, aby sme dáždniky „fasovali“ hneď prvý 
deň na začiatku podujatia. Viac informácií nájdete 
na www.krajne.sk.

Ivan Gálik
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PREZIDENT SR IVAN GAŠPAROVIČ 
OPÄŤ V KRAJNOM

Prezident SR Ivan Gašparovič, čestný občan 
našej obce, po roku v dopoludňajších hodinách 
8.11.2013 opäť navštívil našu obec, prevádzku 
spoločnosti PR Krajné s.r.o., aby oficiálne spustil 
výrobu v novej recyklačnej linke na spracovanie 
textilného odpadu. Spracovaním zmiešaných textil-
ných odpadov z automobilov je nový konštrukčný 
materiál STERED. Symbolického spustenia linky 
prestrihnutím pásky spolu s prezidentom, sa zúčast-
nil štátny tajomník Ministerstva životného prostre-
dia SR Vojtech Ferencz a predseda Správnej rady 
Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček. Vážnosť 
tejto významnej udalosti dali osobnosti z politického 
života – podpredsedníčka NR SR Renata Zmajko-
vičová, poslanec NR SR Vladislav Petráš, štátny 
tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Štefan Adam, predseda TSK Pavol Sed-
láček, rad ďalších spolupracovníkov a partnerov 
konateľa spoločnosti PR Krajné Juraja Plesníka. 
Po symbolickom privítaní vzácneho hosťa chlebom 
a soľou, sa všetci presunuli do výrobnej haly, kde 
po príhovoroch Juraja Plesníka, prezidenta auto-

mobilového zväzu Jaroslava Holečka a Vojtecha 
Ferencza, si prítomní pozreli aplikácie STEREDu 
vonku, na malej expozícii STERED v dopravnej 
infraštruktúre, novú aplikáciu STEREDu v pozem-
nom staviteľstve, kde boli exponáty spolupráce so 
ŽPSV a.s. Uherský Ostroh, Intertechplus, s.r.o. 
Drásov, Maccaferrri Central Europe, s.p.a., a Trade 
Petrol, a.s. Bratislava.

Potom sa opäť vo výrobnej hale podelil svojimi 
dojmami prezident SR Ivan Gašparovič a spolu 
s Vojechom Ferenczom a Jurajom Dlhopolčekom 
prestrihnutím pásky spustili symbolicky výrobu na lin-
ke. Každý z nich si kúsok pásky odložil na pamiatku 
a zostatok strihanej pásky položil pán prezident na 
pás linky do procesu recyklácie. Postupne sledovali 
celý proces, až po výstup spracovaného materiálu 
z linky. V priestoroch skladu si mohli účastníci po-
zrieť finálne výrobky zo skúšobnej prevádzky, ktorá 
začala na začiatku tohto roka. Tu dostali priestor aj 
zástupcovia médií, aby „vyspovedali“ prezidenta, vý-
znamných hostí a potom aj odborníkov zúčastnených 
v tomto projekte. Samozrejme, že si všimli aj pracov-
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níkov pri linke a zaujímali sa o ich názory na prácu 
a osobné skúsenosti. Nakoniec prišlo všetkým vhod 
občerstvenie, ktoré servírovali študenti SHA Stará 
Turá a zamestnanci Agropenzionu Adam. 

Viac informácií nájdete na www.krajne.sk.

Ivan Gálik

ŽELANIE.
Blíži sa zima. Čas sneženia, mrazu, sviatočných 

dní, chystania darčekov , návštev, vinšov a želaní. 
Blížia sa Vianoce – sedem čarovných písmen, ktoré 
v sebe spájajú spolupatričnosť, porozumenie, pokoj, 
priateľstvo, domov, lásku, mier. Sedem písmen, na 
ktoré sa tešia deti i dospelí.

Vianoce sú aj časom 
hodnotenia našej 
práce. Na tomto 
mieste by som 
chcel srdečne 
poďakovať všet-
kým priateľom 
a podporovateľom 
za dôveru, uznanie 
a pomoc. Za to, že 
práca a osud školy im nie je 

ľahostajný a že sa na ich pomoc môžem spoľahnúť 
už 17 rokov pri organizovaní projektov a podujatí 
školy. Dlhodobo nám pomáhajú a dôverujú:

OcÚ Krajné, Hrachovište, Podkylava, Jablonka, 
Molitex, Seetop, Penzión Adam, Movis, Ham, BO-

VE, Pizzeria STOP, LEJA, HANY, 
Dada Dekor, Prima banka, 

Thermoplastik, Demac, 
Tesa, JVD, p. Pav-

lech, p. Pavelka, 
p. Dlhý, p. Šuste-
rová, p. Malečka, 
p. Gellenová , 

p. Figurová, So-
krates Colour Slo-

vakia, Neda, Herbex, 
Obklady a dlažby, rodina nie je 

VE, Pizzeria STOP, LE
Dada Dekor, P

Thermopl
Tesa, J

lech,
p. D
rová
p. G

p. Fig
krates

vakia, Ned

pelí.
m

Obklady a dlaž

V
D

T
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Batková, rodina Lehoczká, rodina Tomková, Leká-
reň Sophia, Lekáreň Krajné, Heineken, MGS farby, 
p. Sasák,AV sport, p. Markechová, Víno Sabo, 
Isabelle, Bižutéria Anička Balážová, Views, Mineral-
-AquaTech, RPD Krajné, RPD Poriadie, Morghan, 
Agro Máčaj, Autoškola A+K, p. Remiášová, Móda 
Mora, Figura inštalatérstvo, Tempovit, Malco Polo, 
p. Žák, p. Mareček, p. Medo, p. Figura, hudba Já-
na Karlika, PZ Drieňovica, p. Medňanský, p. Knap, 
DPZ Krajné.

Samozrejme, ďakujem všetkým zamestnancom 
za prácu a energiu odovzdanú k prosperite našej 
školy.

Na sklonku roka želám všetkým čitateľom a oby-
vateľom pokojné, šťastné a veselé prežitie vianoč-
ných sviatkov, veľa zdravia, porozumenia a spokoj-
nosti v pracovnom i osobnom živote počas roka 
2014.

Milan Medveď

DRUŽOBNÉ STRETNUTIE SENIOROV V KRAJNOM

Siedme družobné stretnutie seniorov organi-
zácií Jednoty dôchodcov Slovenska Krajné a Klu-
bu dôchodcov MČ Brno-Chrlice sa uskutočnilo 
24.9.2013. Prvá družobná návšteva seniorov z KD 
Brno-Chrlice bola u nás v roku 2007, potom sa 
každoročne konali stretnutia striedavo v Chrliciach 
a v Krajnom. Výbor a členovia organizácie JDS 
Krajné sa snažili priateľom z Chrlíc pripraviť zaují-
mavý program. Bola to prehliadka kúrie, rodiska 
Mórica Beňovského vo Vrbovom a návšteva Parku 
miniatúr v Pobedíme. Hoci bolo vonku počasie 
chmúrne, zamračené, nenarušilo to doobedňajší 
program.

Spoločné stretnutie seniorov družobných orga-
nizácií začalo obedom v reštaurácii Hany. V krátkej 
oficiálnej časti sa prihovoril k účastníkom predseda 
organizácie JDS Krajné Štefan Horák a Mgr. Dan-
ka Marková pozdravila všetkých v mene obce 
Krajné. Za hostí sa domácim hostiteľom poďakovala 
predsedkyňa KD Brno-Chrlice Ludmila Kořínko-
vá. Potom k dobrej chuti a rozprúdeniu zábavy 
prispeli Myjavskí heligonkári. spievali pieseň s tex-

tom o spoločných stretnutiach. Po nich nastúpila 
spevácka skupina Hrachovienka a predstavila sa 
s dvomi novými piesňami. Potom na dlhšiu dobu 
prevzali starosť o zábavu heligonkári. Prišiel čas na 
vzájomnú výmenu drobných darčekov na pamiat-
ku tohto stretnutia. K nim lahodný darček piesní 
pribalila Hrachovienka. Keď opäť prevzali taktovku 
heligonkári, nálada gradovala, pohybovo zdatnejším 
seniorom nadišiel čas vyskúšať kvalitu tanečného 
parketu. Keďže sa na ňom prvým odvážlivcom 
dobre darilo, veľmi rýchlo pridali sa aj ďalší. Už aj 
slnko nakuklo do sály, ešte viac povznieslo náladu. 
Pri dobrej zábave čas rýchle ubiehal, väčšina ľudí 
ani nezaregistrovala, že slnko je za horou a v sále už 
svietia lustre. Prišiel čas rozlúčky s priateľmi, stret-
neme sa na jar v Chrliciach v rámci aktivity mik-
roprojektu cezhraničnej spolupráce pripraveného 
MČ Brno-Chrlice. Projekt je podporený Európskym 
fondom regionálneho rozvoja z prostriedkov Fondu 
mikroprojektov. 

Viac informácií nájdete na www.krajne.sk.

Ivan Gálik
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POŽIARNY POPLACH V KRAJNOM

Utorok 19.11.2013 ráno bol pre hasičov DHZ 
Krajné vyhlásený poplach, aby sa zapojili do taktic-
kého cvičenia jednotky príslušníkov HaZZ v Myjave. 
Taktické cvičenie uskutočnilo sa v objekte PD Lipovec 
v Matejovci s námetom: požiar s nebezpečným odpa-
dom a nezvestnou osobou v objekte. Šiestich príslušní-
kov z HS Myjava pod velenim Stanislava Zigu s vozid-
lom MB Vario Iveco Trakker podporovalo 11 hasičov 
DHZ Krajné. Ich úloha bola vytvoriť podporný prúd 
na dodávku vody z vodnej nádrže. Na záver taktického 
cvičenia rozhodcovia z Okresného riaditeľstva HaZZ 
v Novom Meste nad Váhom, Roman Ištok a Ján 
Hanzlíček, zhodnotili priebeh celej akcie, ktorej cieľom 
bolo zosúladiť činnosť v prípade skutočného zásahu.

Štatistika z konca minulého roku na stránke 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky publikuje 
v správe „Rozbor požiarovosti v Trenčianskom kraji 
za rok 2012“ aj udalosti z našej obce:

• Požiar senníka v areáli Poľnohospodárskeho druž-
stva v Krajnom, časť Matejovec – Chalupy, okres 
Myjava, ktorý vznikol dňa 14. 11. 2012. Príčina 
vzniku požiaru je úmyselné zapálenie neznámou 
osobou. Priama materiálna škoda bola vyčíslená 
na 14 940,-€, uchránené hodnoty na 4 980,-€.

• Požiar senníka v areáli Poľnohospodárskeho 
družstva v Krajnom, okres Myjava. Príčina vzniku 
požiaru je úmyselné zapálenie neznámou oso-
bou. Priama materiálna škoda bola vyčíslená na 
24 000,-€, uchránené hodnoty na 3 320,-€.

• Vyskytlo sa aj niekoľko menších požiarov, a tak 
reálne nebezpečenstvo požiarov trvá.
Preto aj táto akcia mala svoje opodstatnenie. 

Viac informácií nájdete na www.krajne.sk.

Ivan Gálik

EXKURZIA NA 
ČOV BVS V MYJAVE – 16. OKTÓBER 2013

V uvedený deň šiestaci a siedma-
ci navštívili Čistiareň odpadových vôd 
v Myjave, časť Turá Lúka, kde sa obozná-
mili s technológiou biologického čistenia 
odpadových vôd. Videli jednotlivé stupne 

čistenia odpadovej vody – nitrácia, denit-
rácia a defosforizácia.

Exkurziou nás sprevádzala a odborný 
výklad podala pracovníčka ČOV pani 
Anna Cáfalová.
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HODNOTENIE 4. ROČNÍKA 
ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU

VÁŽENÍ OBČANIA!

Naša škola sa zapojila v mesiaci október do pro-
jektu: „Záložka do knihy spája školy“

Téma: 
Namaľuj svojho obľúbeného literárneho hrdinu

Zameranie projektu:
Projekt bol zameraný na rozvoj estetického cíte-

nia vo výtvarnom vyjadrovaní a na rozvoj hraničnej 
spolupráce. Deti mali vyjadriť vzťah k literárnym 
hrdinom, ktorých si mohli vybrať z literárnych diel, 
ktoré prečítali, alebo videli v televízií. 

Do projektu boli zapojení všetci žiaci našej školy 
od 1. ročníka po 9. ročník. Pri zhotovovaní záložiek 
boli využité rôzne výtvarné techniky. Prváci zhoto-
vovali záložky vo forme ceruziek, na ktoré nalepo-
vali obrázky literárnych hrdinov. Tieto vyfarbovali 
a dotvárali. Ostatní žiaci využili väčšinou kresbu, 
kolorovanú kresbu, alebo prácu s farebným papie-
rom. Všetky záložky boli zaliate do fólie a ozdobené 

Dovoľujem si Vás touto cestou informovať, že 
od 1. 10. 2013 pracujem ako obchodný zástupca 
Prvej stavebnej sporiteľne a.s. pre oblasť Krajné, 
Hrachovište, Višňové a okolie v kancelárii na Starej 
Turej, ul. SNP 148, IDEAPARK, nad cukrárňou 
RITMO, denne od 8:00 do 17:00 hod. V prípa-
de využitia uvedených produktov sa s Vami rád 
stretnem.

1. SPORENIE – akcie do 30. 10. 2013 s bezkon-
kurenčnou úrokovou sadzbou až 3% ročne, ktorá 
je garantovaná po celú dobu sporenia + štátna 
prémia 11,5 %

farebnými stužkami. Celý projekt bol veľmi zaujíma-
vý. Aj keď téma na vytváranie záložiek bola náročná 
hlavne na využívanie rôznych výtvarných techník 
úlohu sme splnili. Vytvorili sme 60 záložiek. Roz-
behli sme spoluprácu so základnou školou v Českej 
republike.

Ľubica Karliková

2. SPORENIE PRE DETI do 3 mesiacov od naro-
denia zmluva o stavebnom sporení bez poplatku 
za jej uzatvorenie

3. ÚVERY NA BÝVANIE prefinancovanie úverov 
v iných bankách až do 40 000 € bez ručiteľa či 
skúmania výšky vášho príjmu.

4. ÚVERY NA VYBAVENIE DOMÁCNOSTI 
až do 5 000 € bez bločkov a faktúr, s ročnou 
úrokovou sadzbou od 9,8 % ročne

Zavolajte alebo napíšte, dohodneme si termín 
stretnutia.

Barszcz Roman, tel. 0944/479 859, 
roman.barszcz@centrum.sk
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