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DRAHÍ PRIATELIA,
V dnešnej dobe a uplynulom roku zvlášť myslím, že je potrebné ukázať na pozitívne príklady spolupráce, obzvlášť keď svet
vonku šalie (vojna na Ukrajine a v Sýrii, teroristické útoky v Paríži…). Vo svetle týchto udalostí sa pozitívne lokálne víťazstva
stávajú takmer neviditeľné ale majú svoju silu.
Keby som mal zvoliť patróna, ktorý by zastrešoval sásovskú spoluprácu, bol by to sv. Mikuláš. Pred ôsmimi rokmi nás
obdaroval maličkým darčekom spolupráce pre najmenších tohto sídliska. Táto spolupráca sa ďalej rozvíja a prináša čoraz
pestrejšie ovocie. Verím, že aj do budúcnosti porastie a vezme si to Mikulášske “predsavzatie” z tohto roka k srdcu, veď
predsa “Radosť rozdávaním rastie”. Toto je výzvou a zároveň pozvánkou pre všetkých, ktorí chcú vytvárať na našom sídlisku
pocit domova a spolupatričnosti. Symbolické dvere spolupráce sú otvorené každému, kto chce svojou troškou prispieť,
pomôcť a tvoriť jednu veľkú sásovskú rodinu.
Rok 2014 je druhým rokom fungovania nášho spoločenstva a je tu na mieste ĎAKOVAŤ. Touto cestou by som chcel poďakovať
všetkým mladým, ale aj tým skôr narodeným, ktorí pre nás Rudlovčanov a Sásovčanov pripravujú podujatia bez nároku na
honorár či odmenu, mestu Banská Bystrica za finančnú podporu aktivít a všetkým Sásovčanom, ktorí nás podporujú svojou
prítomnosťou na akciách.
Cicero hovorí “Začiatky všetkých vecí sú nepatrné” (Omnium enim rerup principia parva sunt.). My začiatok máme už za
sebou a to aká bude budúcnosť závisí predovšetkým od nás všetkých.

Tomáš Štrba
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O SPOLOČENSTVE RUDLOVÁ - SÁSOVÁ
Spoločenstvo Rudlová-Sásová združuje mimovládne organizácie a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich v mestkej časti
Rudlová – Sásová, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech občanov a mládeže najmä v oblasti, životného prostredia, kultúry,
športu, v oblasti sociálnej a verejnoprospešných služieb. Zastrešuje 3 občianske združenia, dve občianske rady a niekoľko
aktívnych jednotlivcov.

HLAVNÝMI CIEĽMI ZDRUŽENIA SÚ:
•

v súlade s právnym poriadkom podieľať sa na vytváraní predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický
rozvoj občanov a mládeže v meste Banská Bystrica,

•

prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť mimovládnych organizácií a pre koordinované presadzovanie ich
spoločných záujmov,

•

aktívne spolupracovať s Mestom Banská Bystrica, partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, s medzinárodnými
vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech občanov a mládeže najmä
v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, v oblasti sociálnej a iných verejnoprospešných služieb.

•

spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť vo sfére záujmov združenia,

•

v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom prispievať k tvorbe finančných
zdrojov pre všestranný rozvoj mesta a činnosť mimovládnych organizácií pôsobiacich na území mesta Banská Bystrica
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ORGANIZUJEME:
V roku 2014 pre Vás naši členovia v spolupráci s mestom Banská Bystrica a partnermi zorganizovali rôzne kultúrno-spoločenské akcie, ale aj údržbu komunikácii.
Medzi naše najtradičnejšie akcie, ktoré organizačne zabezpečujú: Domka – združenie saleziánskej mládeže - stredisko Banská Bystrica, Saleziáni don Bosca Banská Bystrica, Laura – združenie mladých Banská Bystrica, Nezávislá občianska iniciatíva - Náš domov Sásová, Občianska rada Rudlová – Sásová I a II.
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DEŇ DETÍ – SVET DETÍ (1. 6. 2014)
Siedmy ročník tradičného sásovského podujatia pre najmenších sa tento rok
niesol v znení známeho rozprávkového hesla od dvoch klobúkových zajacov
Boba a Bobeka: “Vstávať a žiť!” Odmenou pre viac než 450 detí boli atrakcie ako
nafukovací hrad, cukrová vata, kofola, maľovanie na tvár či skoky na trampolíne.
Približne 17 stanovíšť, hudbu a atrakcie zastrešili mladí dobrovoľníci zo
saleziánskych organizácií Domka a Laura. O občerstvenie, odmeny, materiálne a
technické zabezpečenie sa postarala organizácia NOI - Náš domov Sásová.

SÁSOVSKÝ MIKULÁŠ (7. 12. 2014)
„Buď ako Mikuláš.“ V duchu takéhoto hesla sa niesol už ôsmy ročník sásovského
Mikuláša. Deti priniesli Mikulášovi darček, ktorý nakreslili alebo vyrobil a takto
sa aj oni mohli stať účastnými rozdávania radosti. Mikuláš obdaroval sladkým
darčekom viac ako 400 detí a dal im úlohu - podeliť sa so sladkosťou. Aj keď je
akcia venovaná najmenším, radosť tradičného sviatku a zážitok veľkej rudlovskosásovskej rodiny si mohli vychutnať všetci Sásovčania pri rozsvietení vianočného
stromčeka.
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MÁJ ZELENÝ (1. 5. 2014)
Nadšenci a dobrovoľníci z Občianskej rady Rudlová – Sásová a občianskych
združení NOI Náš domov Sásová, Domka, Laura v spolupráci s mestskými
poslancami za Sásovú ponúkli obyvateľom sídliska malý kúsok z ľudovej tradície.
Účinkovali folklórna skupina Pohronci, skupina historického šermu - Budzogáň a
deti zo skupiny Matičiarik.

PASTRIERSKE VIANOCE (26. 12. 2014) - 3. ROČNÍK
Cieľom celého podujatia je priblížiť ľuďom na sídlisku a v meste Banská Bystrica,
cez tradície nám vlastné a neopakovateľné čaro Vianoc ako ich vnímali naši starí
otcovia. Tento rok sme už po tretí-krát pozvali všetkých, ktorí vnímajú túto krásu
a bohatstvo regiónu, na spoločné stretnutie. Za hostí pozvanie účinkovať prijali
DFS Hájiček, ZAF Pohronci, Gold orchestra a Trombitáši z Brusna-Chrenovec.
Hovoreným slovom doprevádzal Marián Čupka. Po dramaturgickej stránke celé
podujatie zastrešil Michal Fiľo.
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ĎALŠÍMI AKCIAMI NA KTORÝCH SA PODIEĽAME SÚ:

DEŇ SÁSOVSKEJ UHORKY (2.8. 2014)
Tradičné podujatie pre oživenie histórie pestovania uhoriek v Sásovej, tradičných
remesiel, podávanie uhorkových špecialít a uhorkovej polievky. Sprievodné
akcie výstava, občerstvenie, koštovka, detské hry a súťaže. Spolupráca NOI Náš
domov Sásová, OZ Harry teater a Dokumentačné centrum Sásová. Podujatie
zabezpečoval Ing. Ján Kollár.

JESENNÉ SLÁVNOSTI
Už 6. ročník jesenných slávností pre deti nášho sídliska. Pre deti boli pripravené
tvorivé dielne a malá drobnosť- hračka pre potešenie ducha. V závere programu
vystúpili žiaci ZŠ s olympíjskym tancom.
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VIANOCE PRE SENIOROV
Tradičné podujatie pre seniorov sa uskuočnilo už po 8 krát. V programe vystúpili
Pohronci - Združenie autentického folklóru s pásmom “Vianoce valachov” a deti z
MŠ Sásovská cesta. Spoločné posedenie spríjemňovala ľudová hudba Vrštek. Pre
tých ktorý si našli čas bola pripravená výstava ručných prác Klubu Rudlovských
žien, vianočná kapustnica a mikulášske darčeky.

HECNI SA! (25. - 28. 8. 2014)
Už šiesty-krát sme tu boli pre Vás na ihriskách pod oporným múrom na
Rudohorskej. Sásovčania pre Sásovú. Cieľom tejto akcie je nesedieť doma,
netúlať sa len tak bezcieľne po sídlisku, ale zahrať si futbal, basketbal, volejbal,
kalčeto a veľa iných hier na sídlisku so svojimi rovesníkmi. Šport znamená
zmysluplne využitý čas a rozvíjanie tímového ducha. Táto akcia je pripravovaná
mladými a animátormi zo združenia Domka a Laura v spolupráci so Saleziánmi
don Bosca a sestrami saleziánkami.
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MAXISTRETKO (7. 9. 2014)
Prvá septembrová nedeľa v saleziánskom mládežníckom stredisku je už tradične
venovaná všetkým Sásovčanom. Pre tých najmenších boli pripravené rôzne
zaujímavé atrakcie a pre tých starších to je prezentácia atmosféry, ktorá v salezku
vládne. Medzi zaujímavé atrakcie patrilo bábkové divadlo, zlaňovanie z balkónu,
kino, príprava palaciniek alebo kúzelník. Táto akcia slúži na odprezentovanie
možností, ktoré deti v saleziánskom stredisku majú. V stredisku je aktívnych
okolo 60 mladých animátorov, ktorí dobrovoľne a nezištne venujú svoj voľný čas
a energiu do prípravy akcií a stretiek pre deti a mládež. Akcia je pripravená v
spolupráci so združeniami Laura a Domka, saleziánkami a saleziánmi.

AKTÍVNY ANIMÁTOR V SÁSOVEJ (17. - 20. 7. 2014)
Motivačno-vzdelávacie podujatie pre mladých dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú
na organizovaní akcií na sídlisku Sásová. Program je zostavený z rôznych tvorivých
workshopov, teambildingu pre mladých a dielní zameraných na animáciu skupín a
tvorbu rôznych programov pre deti a mládež. Organizáciu podujatia zabezpečujú
združenia Laura a Domka v spolupráci so saleziánmi a sestrami saleziánkami.
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HURÁ DO ŠKOLY - FUTBAL V SÁSOVEJ (28.9. 2014)
Pripravila občianska rada súťaže pre malých športovcov na futbalovom ihrisku
v Sásovej.

PONDELKY V KNIŽNICI
V rámci “pondelkov v knižnici” sa v roku 2014 uskutočnilo viacero stretnutí:
Novoročné stretnutie v knižnici (13.1.2014). MDŽ v Komunitnom centre
(10.3.2014). Deň matiek (12.5.2014) v Komunitnom centre. Predvianočné
stretnutie (8.12.2014) v knižnici VM MK. Podujatia sa uskutočnili za spolupráce
NOI Náš domov Sásová, OZ Viktorky, Denné centrum seniorov a ZŤP Púpava a
Komunitné centrum.
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LETO V HÁJI (6. - 7. 9. 2014)
Komunitný festival Leto v Háji vznikol na podnet obyvateľov a obyvateliek
sídliska, ktorí chceli využiť potenciál sásovského jelšového hájika. Do organizácie
podujatia sa zapájajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky z komunity, rovnako aj
lokálne neziskové organizácie a združenia. Spoločnou aktivitou Sásovčanom a
Sásovčankám prinášajú kultúru, umenie a témy dobrovoľníctva a občianskeho
aktivizmu. Festival Leto v Háji organizačne zastrešuje Komunitné centrum v
Sásovej.

KOMUNITNÁ ZÁHRADKA
V areáli zrušenej ZŠ Tatranská 10 sa podarilo otvoriť Komunitnú záhradku.
Pestovanie v záhradke je prístupné všetkým obyvateľom BB, hlavne Sásovčanom
a Sásovčankám. Stačí prísť do Komunitného centra a dohodnúť sa na spolupráci.
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CESTA NA TATRANSKEJ ULICI
V rámci rekonštrukcie chodníkov a ciest sme sa podielali na obnove povrchu
vozovky na Tatranskej ulici.

POMOC PRI BUDOVANÍ AREÁLU PINK PARK
V rámci výstavby areálu Pink Park sme sa podieľali na vybudovaní oplotenia.
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ČLENOVIA ZDRUŽENIA
Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica
Laura – združenie mladých						
Nezavislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová			
Občianska rada Rudlová-Sásová I					
Občianska rada Rudlová-Sásová II					
Pavol Bielik
Milan Lichý
Andrej Refka
Tomáš Štrba

(štatutár Jozef Kmec)
(štatutárka Mária Nagyová)
(štatutár František Paluška)
(zástupca Ľubica Buranová)
(zástupca Elena Puchyová)

ORGÁNY ZDRUŽENIA
Predseda:		
Tomáš Štrba
Podpredseda:		
Pavol Bielik
Predsedníctvo:		
Tomáš Štrba
			Jozef Kmec (Domka)
			František Paluška (NOI)
			Mária Nagyová (Laura)
			
Pavol Bielik (delegát poslancov za volebný obvod)
Kontrolná komisia:
Ľubica Buranová (OR I)
			
Elena Puchyová (OR II)
			Bc. Andrej Refka
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14

“Sásovčania pre Sásovú.”

Výročná správa za rok 2014

HOSPODÁRENIE
Príjmy (€)
Dotácia
Ostatné

28 750,00 €
0,17 €

Celkom

28 750,17 €

Výdavky (€)
Služby
Prevádzková réžia
Záväzky
Celkom

7 888,69 €
20 818,31 €
42,00 €
28 749,00 €

“Radosť rozdávaním rastie!”

VÝDAVKY NA PODUJATIA (€)
Pondelky v knižnici - Novoročné stretnutie
Pondelky v knižnici - MDZ
Komunitná záhradka v Sásovej
Máj zeleny
Pondelky v knižnici - Deň matiek
Pomoc pri budovaní športového areálu Pink Park
Deň detí - Svet detí (MDD)
Pondelky v knižnici - Deň otcov
Sásovský jarmok (Sásovsko-Rudlovské dni)
Aktívny animátor v Sásovej
Deň Sásovskej uhorky
Hecni sa
Futbal v Sásovej - hurá so športom do školy
Leto v Háji
Oprava, údržba a obnova chodníkov, ciest, ihrísk a podobne
Maxistretko
Jesenné slávnosti
Mikuláš v Sásovej - vrátane stromčeka a osvetlenia stromčeka
Pondelky v knižnici - Predvianočné stretnutie
Vianoce pre seniorov
Pastierske Vianoce
Kancelárske potreby pre činnosť VMČ, OZ a OR
Ekonomická agenda (poplatky banke, účtovníctvo)
SPOLU
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32,04€
149,09 €
702,13 €
769,61 €
148,74 €
515,00 €
2 135,35 €
26,06 €
500,00 €
723,46 €
445,42 €
531,50 €
910,00 €
300,00 €
11 460,00 €
411,40 €
1 953,90 €
3 647,96 €
49,07 €
1 322,61 €
1 476,00 €
221,19 €
277,47 €
28 708,00€

Spoločenstvo Rudlová - Sásová

O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová
ADRESA: Tatranská 10, Banská Bystrica 974 11
IČO: 42306124
DIČ: 2023744789
BANKOVÉ SPOJENIE: 14505253/5200
EMAIL: spolocenstvorusa@gmail.com
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