
Meno zamestnanca a pozícia: 
Renáta Antalíková, vedúca ekonomického oddelenia, Veolia Energia Lučenec, a.s. 
 
Podporuje organizáciu: 
Občianske združenie Miešaný spevácky zbor OZVENA–Lučenec 
 
Názov podporeného projektu: 
Benefičný koncert Miešaného speváckeho zboru Ozvena – Lučenec pre Marka Gála    
z Haliče 
 
Cieľ projektu:  
Pomoc v socialnej a zdravotnej oblasti, rozvíjanie a zachovanie kultúrnych hodnôt 
 

Popis projektu: 
Finančný výťažok zo vstupného na 
benefičný koncert chceme venovať 
zdravotne postihnutému chlapčekovi 
Markovi Gálovi z Haliče, ktorý bude mať 
15.10. narodeniny (6 rokov). Tieto 
prostriedky by boli použité na rehabilitačnú 
liečbu, ktorá Markovi pomáha nielen fyzicky 
ale aj mentálne a náklady na jeho liečbu 
poisťovňa neuhrádza. Marko je postihnutý 
mnohými ťažkými diagnózami ako detská 
mozgová obrna, hydrocefalus, epilepsia, 
diabetes, psychomotorická retardácia a 
ďalšími. Zároveň chceme propagovať 
rozsiahlu činnosť zboru.  
 



Angažovanosť žiadateľa: 
Dňa 13.10.2019 sa uskutočnilo krásne podujatie, benefičný koncert, ktorého výťažok 
bol venovaný zdravotne znevýhodnenému Markovi Gálovi z Haliče (okr. Lučenec). 
Dirigentka spevokolu Ozvena Lučenec pozná rodinu a situáciu s financovaním 
rehabilitácií a ešte začiatkom roka prišla s nápadom pomôcť Markovi. Členom zboru 
sa táto myšlienka hneď zapáčila a začali sme rozmýšľať o benefičnom koncerte. 
S týmto projektom som sa zapojila do programu „Zamestnanecké granty 2019“.  

 
Spevokol Ozvena každoročne organizuje koncerty a rozhodli sme sa náš koncert ešte 
rozšíriť o tanečné vystúpenia a obohatiť o zaujímavých hostí a tým pritiahnuť čo 
najviac návštevníkov. Pozvanie prijali študentky základnej umeleckej školy s baletným 
vystúpením, folkloristi a tanečná skupina s moderným tancom. Svoje umenie 
predviedli aj profesionáli – rodáci z Lučenca v krásnych áriách: operná speváčka 
Jarmila Balážová, Ivana Ecetová z Pressburger Klezmer Band a operný spevák Martin 
Morháč. Najznámejším hosťom bol spevák skupiny Komajota Martin Husovský so 
svojimi piesňami,  predstavila sa aj miestna kapela Kord s niekoľkými slovenskými 
hitmi. V závere dvojhodinového koncertu bol za prítomnosti primátorky mesta 
Lučenec, starostu obce Halič a všetkých účinkujúcich rodine odovzdaný šek so sumou 
presahujúcou 2 000 €, ktorú sa podarilo vyzbierať na vstupnom a na iných 
príspevkoch. OZ MSZ Ozvena ďakuje Nadácii Veolia za podporu, s príspevkom ktorej 
sa podarilo zorganizovať toto krásne podujatie a pomôcť dobrej veci. 

 
 


