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_________________________________________________________________________ 
Lioni z Lions Club Banská Bystrica pripravili pre účastníkov nasledovný program: 
(v zátvorke sú aktivity zhodne očíslované so záväznou prihláškou) 
_________________________________________________________________________ 
PPIIAATTOOKK  2200..55..22001166::  
13.00 hod  -    príchod účastníkov XXIV. Konventu 
14.00 hod – 15.15 hod. 4. zasadnutie Kabinetu guvernéra D122 
15.45 hod – 16.00 hod. Presun na Radnicu mesta na Námestí SNP 
16.00 hod – 17.00 hod Prijatie u primátora mesta, otvorenie výstavy (8) 
17.15 hod – 18.00 hod Presun do Hronseka autobusom 
18.00 hod – 19.30 hod Koncert M. Babjaka a D. Buranovského (9) 
19.45 hod – 20.15 hod Presun do Hotela LUX 
20.15 hod – 24.00 hod LIONS PÁRTY v LUXe (10) 
_________________________________________________________________________ 
SSOOBBOOTTAA  2211..55..22001166::  
09.00 hod – 10.00 hod Školenie funkcionárov klubov (11) 
09.00 hod – 12.30 hod Prezentácia účastníkov Konventu 
10.00 hod – 11.30 hod Slávnostná časť Konventu (11) 
11.30 hod – 13.00 hod Obed 
13.00 hod – 16.00 hod Pracovná časť Konventu (11) 
10.00 hod – 12.30 hod Prehliadka Hradu Ľupča pre osoby nezúčastnené na 

Konvente (12) 
17.00 hod – 18.00 hod Prehliadka Múzea SNP (13) 
18.00 hod – 20.00 hod Prehliadka historického Námestia Banskej Bystrice,  

Výhľad na mesto zo „Šikmej veže“, z balkóna Beniczkého domu 
20.00 hod – 24.00 hod LIONS RAUT - Posedenie v sídle nášho klubu  
    LC Banská Bystrica (14) 
_________________________________________________________________________ 
NNEEDDEEĽĽAA  2222..55..22001166::  
09.30 hod – 15.00 hod Prehliadka Španej Doliny (15) alebo Golf Resort Sliač (16) 
_________________________________________________________________________ 
Bližšie informácie:  PPIIAATTOOKK  2200..55..22001166::  
13.00 hod. - .....  príchod účastníkov XXIV. Konventu, ubytovanie v Hoteli LUX. 

Pre návštevníkov Konventu bolo zaistené ubytovanie 
v priestoroch novozrekonštruovaného Hotela LUX.  
Bol dohodnutý termín na možnosť rezervovania 
ubytovania do 30.4.2016. 
www.hotellux.sk 
 
Po tomto termíne, od 1.5.2016 je zaistené ubytovanie 
v hoteli Národný dom alebo v hoteli Kúria. 
www.hotelnarodnydom.sk 
www.kuria.sk 
 
 

http://www.hotellux.sk/
http://www.hotelnarodnydom.sk/
http://www.kuria.sk/


_________________________________________________________________________ 
16.00 hod – 17.00 hod Prijatie u primátora mesta, otvorenie výstavy 

Po zasadnutí kabinetu guvernéra 
D122 prijme delegátov Konventu 
v svojich priestoroch Historickej 
radnice na Námestí SNP 
Primátor mesta Banská Bystrica 
pán Ján Nosko. 
Vo vstupnej hale Radnice bude 
pripravená výstava činnosti klubu, 
ktorú otvorí guvernér Distriktu 
122. 
www.banskabystrica.sk 
 
 

_________________________________________________________________________ 
18.00 hod – 19.30 hod Koncert M. Babjaka a D. Buranovského 

Po krátkom občerstvení sa 
presunieme do priestorov 
dreveného artikulárneho 
kostola v Hronseku. Pre 
všetkých účastníkov a verejnosť 
sme pripravili Charitatívny 
koncert Banskobystričanov 
Martina Babjaka a Daniela 
Buranovského. 
www.drevenykostolik.sk 
www.martinbabjak.sk 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
20.15 hod – 24.00 hod LIONS PÁRTY v LUXe 
Po kultúrnom zážitku v Hronseku sa presunieme späť do Hotela LUX, kde bude pre nás 
pripravená LIONS PÁRTY v priestoroch Hotela. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
SSOOBBOOTTAA  2211..55..22001166::  
10.00 hod – 16.00 hod Slávnostná a pracovná časť Konventu pre delegátov 

V sobotu  v priestoroch hotela 
Lux prebehne v doobedňajších 
hodinách slávnostná časť 
Konventu a po obednej prestávke 
sa delegáti Konventu vrátia 
rokovať na pracovnú časť 
Konventu. 
 
 
 
 
 
 

http://www.banskabystrica.sk/


_________________________________________________________________________ 
10.00 hod – 12.30 hod Prehliadka Hradu Ľupča  
Pre účastníkov, ktorí sa nezúčastnia zasadnutia Konventu je pripravená prehliadka Hradu 

Slovenská Ľupča. 
Národná kultúrna pamiatka Hrad 
Ľupča sa týči nad mestom 
Slovenská Ľupča, asi 10 km 
východne od Banskej Bystrice. 
Založený bol v polovici 13. storo-
čia uhorským kráľom Belom IV. 
V areáli hradu sa nachádza aj 62 
metrov hlboká studňa, z ktorej 
dna vedie tunel vyúsťujúci 
neďaleko hradu.  
www.hradlupca.sk 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
17.00 hod – 18.00 hod Prehliadka Múzea SNP 

 
Po zasadnutí Konventu je pre 
účastníkov pripravený ďalší 
program. Krátka prehliadka 
Múzea SNP s pútavým 
programom odštartuje sobotný 
programový blok.  
www.muzeumsnp.sk 
 
 
 
 
 

 
 
_________________________________________________________________________ 
18.00 hod – 20.00 hod Prehliadka historického Námestia Banskej Bystrice, Výhľad  
    na mesto zo „Šikmej veže“, z balkóna Beniczkého domu 

Po prehliadke priestorov Múzea 
sa pešo presunieme na 
Námestie SNP, kde budú 
sprievodcovia pripravení 
oboznámiť účastníkov  
prehliadky s históriou mesta 
Banská Bystrica.  
http://www.bbb.sk/historia.html 
 
 
 

http://www.hradlupca.sk/
http://www.muzeumsnp.sk/
http://www.bbb.sk/historia.html


Beniczkého dom - nielen 
architekti, ale aj laická verejnosť 
ho zaraďuje k najkrajším domom 
Banskej Bystrice. Nesie meno po 
podžupanovi Tomášovi Benickom 
z Mičinej, ktorý bol jeho majiteľom 
v roku 1660. Práve v tomto 
období dom postavili. Vznikol 
pôvodne spojením dvoch 
gotických objektov, ktoré dostali 
renesančnú úpravu. 
 
 
 
 
 

 
 
Pohľad z balkóna Beniczkého 
domu alebo z bystrickej šikmej 
veže priblíži účastníkom krásu 
našej historickej časti mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
20.00 hod – 24.00 hod LIONS RAUT - Posedenie v sídle nášho klubu LC Banská  
    Bystrica 

Našu prehliadku ukončíme 
rautom v sídle nášho klubu – 
Plzenskej reštaurácii. 
www.pilsnerrestaurant.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pilsnerrestaurant.sk/


_________________________________________________________________________ 
09.30 hod – 15.00 hod Prehliadka Španej Doliny alternatíva Golf Resort Sliač 

 
Nedeľa je vyhradená Španej 
doline. 
Špania dolina leží 11 km 
severne od Banskej Bystrice, 
neďaleko Starých Hôr, na 
rozhraní Nízkych Tatier a 
Veľkej Fatry, vo výške 728 m n. 
m. Je starobylou baníckou 
obcou s bohatou históriou, 
ktorej začiatky súviseli so 
vznikom banskej činnosti od 
doby bronzovej (2000 - 1700 
pred n.l.).  
Lokalitou Európskeho významu 
sa stala Špania dolina v 15. 

storočí v čase fungovania Thurzovsko-Fuggerovskej mediarskej spoločnosti so sídlom v 
Banskej Bystrici - Ungarischer Handel. Prehliadka čarovnej Španej Doliny po banskom 
náučnom chodníku, prehliadke kostola, múzea čipky a posedenie v laviciach starej školy je 
skvelou bodkou za víkendom stráveným v Banskej Bystrici a blízkom okolí. Je možnosť 
zakúpiť si film a knižku o Španej doline spolu s turistickými mapami za 12,- EUR. 
www.spaniadolina.sk 
 
_________________________________________________________________________ 
Pre tých, čo už Španiu dolinu poznajú a rozhodnú sa pre športové vyžitie je ako stvorený 

Golf Resort Sliač. Na polceste 
medzi Banskou Bystricou a 
Zvolenom, len 1 km od 
letiska na Sliači nájdete 
malebné golfové ihrisko nesúce 
názov celej lokality - Tri duby. 
Golfový areál určený pre 
začiatočníkov aj profesionálov, 
širokú verejnosť aj hostí tu 
vyrástol v roku 2004. 
www.tridubygolf.sk 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
To je aspoň v krátkosti pripravený program pre účastníkov XXIV. Konventu D122 v Banskej  
Bystrici. 
 
Organizačne je Konvent pripravený a členovia LC Banská Bystrica sme pripravení vyjsť 
v ústrety všetkým požiadavkám účastníkov Konventu, ak bude v našich silách ich 
zrealizovať. 
 
_________________________________________________________________________ 
Pavol Mora, prezident klubu 2015-2016 
9.3.2016 
 

http://www.spaniadolina.sk/
http://www.tridubygolf.sk/


PRÍLOHA Č. 1 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
UBYTOVANIE: 
Pre návštevníkov Konventu bolo zaistené ubytovanie v priestoroch Hotela LUX. Ubytovanie 
si účastníci sami rezervujú priamo u pracovníkov hotela.  
Bol dohodnutý termín na možnosť rezervovania ubytovania do 30.4.2016. 
 
Po tomto termíne, od 1.5.2016 je možné rezervovať ubytovanie v hoteli Národný dom na 
adrese: hotelnarodnydom@hotelnarodnydom.sk, alebo v hoteli Kúria na adrese: 
kuria@kuria.sk . V komunikácii uvádzajte kód akcie LIONS KONVENT 2016. 
Ubytovanie si účastníci sami rezervujú priamo u pracovníkov hotela. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
CENNÍK  SLUŽIEB  XXIV. KONVENTU – 20.- 22.5.2016: 
 
Ponúkaná služba Platba cez účet Platba na mieste 
LIONS PÁRTY v Hoteli LUX - piatok 20.5.2016 20,00 € 22,00 € 
Registračný poplatok pre delegáta Konventu – sobota 
21.5.2016 23,00 € 25,00 € 
Registračný poplatok seminár na osobu – sobota 21.5.2016 7,00 € 8,00 € 
Obed v Hoteli LUX pre účastníkov Konventu – sobota 
21.5.2016 13,00 € 14,00 € 
LIONS RAUT v Plzenskej reštaurácii - sobota 21.5.2016 25,00 € 27,00 € 
Hrad Ľupča - sobota 21.5.2016 - pre sprevádzajúce osoby, 5,00 € 7,00 € 
ktoré sa nezúčastnia rokovania Konventu, v cene nie je obed     
Špania Dolina - nedeľa 22.5.2016 20,00 € 22,00 € 
náučný chodník, múzeum medi, múzeum čipiek, prehliadka     
kostola, prehliadka školy, občerstvenie, obed .....     
Fotokniha z priebehu XXIV. Konventu 49,00 € 49,00 € 
 
Poplatky za Vami vybraté služby uhraďte podľa pokynov na Záväznej prihláške na  
 
číslo účtu: 2942018713/1100 
IBAN SK02 1100 0000 0029 4201 8713                         SWIFT/BIC: TATR SK BX 
 
 
 
INFORMÁCIA PRE VYPLNENIE PRIHLÁŠKY A ÚHRADY POPLATKOV: 
Prihláška je vo formáte xls a je k dispozícii na stránke Distriktu, v podstránke venovanej 
XXIV. Konventu. Prosíme všetky kluby o včasné a úplné vyplnenie prihlášok. 
V správe pre prijímateľa platby uveďte referenčné meno z prihlášky, aby bolo možné 
platby a prihlášky spárovať. 
V prípade nejasnosti neváhajte a kontaktujte nás: 
Pavol Mora – email: pavol.mora@gmail.com mobil: 00421 905 261 668 
Peter Sunega – email: peter.sunega@gmail.com mobil: 00421 905 270 569  
 
 

mailto:hotelnarodnydom@hotelnarodnydom.sk
mailto:kuria@kuria.sk
mailto:pavol.mora@gmail.com
mailto:peter.sunega@gmail.com


_________________________________________________________________________ 
INFORMÁCIA PRE SPREVÁDZAJÚCE OSOBY: 
Záujem sprevádzajúcich osôb o spoločný obed v Hoteli LUX dňa 21.5.2016 po prehliadke 
Hradu Ľupča bude možné prejaviť po príchode a registrácii v mieste konania Konventu. 
 
_________________________________________________________________________ 
INFORMÁCIE PRE ZASLANIE VYPLNENEJ PRIHLÁŠKY: 
Vyplnené prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu 24konvent@gmail.com 
 
Od 15.3.2016 je na distriktnej webstránke http://www.lci-d122.org/ vytvorená osobitná 
podstránka XXIV. Konvent v BB, kde budú postupne všetky dôležité informácie 
týkajúce sa priebehu Konventu. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Tešíme sa na Vašu návštevu na XXIV. Konvente D122 v Banskej Bystrici. 
 
 
 

mailto:24konvent@gmail.com
http://www.lci-d122.org/

