
Občianske združenie  Zachovanie pamiatky Jura Hronca, Obec Gočovo, 049 24 Gočovo 92 , IČO: 

35563290číslo účtu : SK52 0200 0000 0019 0971 4253, 

kontakt:+421911971935, natyhet@gmail.com 

Občianske združenie Zachovanie pamiatky Jura Hronca potrebuje Vašu pomoc. Darujte nám 2 

% z dane, alebo iný finančný príspevok 

 

Občianske združenie od svojho vzniku usiluje o zachovanie pamiatky Jura Hronca, významného 

rodáka z obce Gočovo, zakladateľa vysokého školstva na Slovensku, pedagóga, matematika... 

Podarilo sa zreštaurovať jeho rodný dom. Je v ňom zriadená pamätná izba, ktorú môžete navštíviť. 

Bola vytvorená expozícia o práci a zvykoch na Gemeri. Dielo  sa podarilo vykonať vďaka pomoci 

a príspevkom dobrých ľudí.  

V práci chceme pokračovať aj naďalej. Aktivity združenia by sme radi rozšírili aj o prácu s mládežou, 

nielen z miestnej komunity. Potrebujeme vytvoriť priestor na stretávanie sa, priestor, kde by mladý 

návštevník izby mohol po prehliadke riešiť napr. zaujímavé úlohy z matematiky hravou formou (napr. 

escaperoom).  

Za pomoci ľudí z obce by sme mladým radi ukázali ako sa v Gočove kedysi varilo, pieklo. 

 Komunitný priestor obce by sme chceli skrášliť vyvýšenými záhonmi s jedlými kvetmi a lúkou 

starých otcov. 

Chceme zorganizovať letný festival, ktorý by o.i. prezentoval významných gemerských rodákov 

i prácu združenia . 

Aj rodný dom Jura Hronca potrebuje údržbu, na pláne je o.i. oprava elektrických rozvodov . 

 Veľa z toho vieme urobiť vlastnými silami. Nie všetko. Na realizáciu našich plánov potrebujeme aj 

finančné prostriedky. Každá pomoc sa ráta. 

 

Vieme, že ku Gemeru, či  matematike, matematikom, školstvu, histórii, kultúre... máte vzťah.  

Preto prosíme : „Darujte nám 2 % z dane“, alebo iný finančný príspevok. 

 

IČO:  35563290 

Právna forma: občianske združenie 

Obchodné meno: Občianske združenie  Zachovanie pamiatky Jura Hronca 

Sídlo: Gočovo 92 , 04924 Gočovo 

 

Číslo účtu : SK52 0200 0000 0019 0971 4253 

 

 

S vďakou za Vašu pomoc,    

Mgr. Nataša Rokická,  predseda OZ,Ing. Anna Andrašovská, podpredseda OZ, 

  Ing. Milan Mlynár, starosta obce Gočovo, prof. Ondrej Hronec, čestný predseda OZ 


