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BREZNO A CHOPOK PATRILI
CEZ VÍKEND KRNAČKÁM

Originálne preteky na historických saniach zamierili opäť na Chopok. Špeciálne drevené sane, ktoré používali v minulosti horehronskí drevorubači na zvážanie dreva, boli tentoraz súťažným náradím pre nadšencov zo Slovenska i
zahraničia.
Exhibičnú premiérovú jazdu
absolvoval aj známy herec Marek
Fašiang zo seriálu Oteckovia či
primátor Brezna Tomáš Abel.

začal otváracím ceremoniálom
už v piatok 22. februára v Brezne.
Súčasťou bola prezentácia pretekárov a krnačiek zo štvormetrovej
rampy priamo na námestí. „NávViac ako päťdesiat posádok
števníci sa dozvedeli viac z históDruhý ročník Veľkej ceny Jasnej rie týchto originálnych drevených

saní, nechýbali symbolické preteky v krojoch či exhibičná jazda aj
s nebojácnym primátorom mesta
Tomášom Abelom,“ uviedla Petra
Ridzoňová Hlásniková, výkonná
riaditeľka oblastnej organizácie
cestovného ruchu Región Hore-

hronie, ktorá preteky spoluorganizovala. Diváci si zároveň mohli
zaspievať s ľudovou hudbou Kučeravý javor a zatancovať s detským
folklórnym súborom Šťastné detstvo.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Brezno a Chopok patrili
cez víkend krnačkám
(Dokončenie z 1. strany)
Ostrý štart už bol naplánovaný na pravé poludnie v
sobotu 23. februára z lokality
Kosodrevina (1488 m n. m.)
s cieľom v Krupovej (1084 m
n. m.) „Na trati s dĺžkou 2,3
km sa predstavilo 54 dvojčlenných posádok v kategóriách muži, ženy a zmiešané
dvojice. Najstarší pretekár
mal 88 rokov a najväčšiu diaľku za pretekmi merali Švajčiari, z ktorých Fritz Dönni,
vyhral krnačkové preteky na
Chopku v roku 1991,“ povedal Branislav Séleš, predseda
Slovenskej krnačkovej rady.
Podujatie s kúskom
kultúrneho dedičstva
Veľká cena Jasnej 2019
mala svojich víťazov nielen
z Horehronia. V kategórii
žien si prvenstvo vyjazdili
Stanislava Romaňáková a
Daniela Lócziová zo Starých
Hôr s časom 4,03 min, v kategórii zmiešaných tímov
Ľubomíra Stieranková a Miroslav Zelenčík z Valaskej s
časom 3,41 min a v kategórii
muži Peter Stieranka a Pavel

Zlúky z Čierneho Balogu,
ktorí dosiahli zároveň najlepší čas celých pretekov 3,22
min.
Okrem samotnej súťaže bol pripravený aj bohatý sprievodný program, v
ktorom nechýbali folklór,
tradičné jedlá či animačné súťaže o vecné ceny. Do
tanca zahrala ľudová hudba
Veselí chlapci z Horehronia a dolinou zneli aj silné
horehronské hlasy mužskej
speváckej skupiny Krnohári. „Pre návštevníkov sme
počas jarných prázdnin pripravili obľúbené preteky na
tradičných saniach na vysokohorskej trati. Exhibičnú
jazdu absolvoval i známy
herec Marek Fašiang zo seriálu Oteckovia, pre ktorého
bola jazda premiérou. Turisti i domáci prišli skutočne
z celého Slovenska, zaplnili
nám skibusy a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník. Sme
hrdými spoluorganizátormi
tak originálnych pretekov
a podujatia s kúskom kultúrneho dedičstva,“ dodala
Hlásniková.

(rh, eš)
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Mesto reštartovalo
aplikáciu City Monitor
Na webovej stránke mesta
nájdete odkaz na aplikáciu
City Monitor, vďaka ktorej
sa môžete na samosprávu
obracať s vašimi podnetmi,
návrhmi či sťažnosťami.
Z dôvodu nesprávneho nastavenia systému riešenia
podnetov a personálnych
zmien sa mesto rozhodlo
aplikáciu „reštartovať“.

V prípade, že vaše pripomienky ostali ozaj nevyriešeFOTO: msú
né, nahrajte ich znova do aplikácie. Zodpovedný pracovník
sa nimi bude zaoberať.
a určí, ktorá organizácia daný
problém vyrieši.
Princíp služby je
jednoduchý
Pozornosť venujú
Mesto Brezno v snahe zlep- aktuálnym podnetom
Z dôvodu nesprávneho
šiť a zefektívniť komunikáciu
so svojimi občanmi v roku nastavenia systému rieše2015 spustilo do prevádzky nia podnetov v City Moninovú službu. Prostredníc- tore a personálnych zmien
tvom bezplatnej aplikácie sa mesto Brezno rozhodlo
City Monitor poskytuje mož- aplikáciu „reštartovať“. „Nanosť nahlásiť nežiaduce stavy chádzajú sa v nej dlhodobo
v meste rýchlo a jednoducho. označené podnety ako nePrimárne je určená pre ma- vyriešené, z ktorých je ale
jiteľov smartfónov s operač- mnoho vyriešených, len sa
ným systémom Android ale- opomenulo zmeniť ich status.
bo IOS, ale využívať ju môžu Z dôvodu časovej náročnosti
aj tí, ktorí takýto telefón ne- zisťovania stavu sa bude pomajú, a to prostredníctvom zornosť venovať aktuálnym
formulára na stránke www. podnetom,“ vysvetlila vedúca
útvaru primátora Dominika
citymonitor.sk.
Princíp celej služby je jed- Predajnianska. Podľa jej slov,
noduchý. Stačí si zadarmo všetky staré podnety označestiahnuť do mobilu aplikáciu né ako „nevyriešené“ za rok
z web stránky mesta (www. 2018 budú vymazané a mesto
brezno.sk), cez ktorú nahlá- Brezno bude pracovať tak, aby
site svoje podnety na zlepše- sa takáto situácia znovu neonie fungovania samosprávy pakovala. „Prosíme občanov,
podľa kategórií od čiernych aby podnety, ktoré podľa nich
skládok cez osvetlenie, výtl- pretrvávajú a sú ozaj nevyrieky, verejnú zeleň, dopravné šené, znova nahrali do aplikáznačenie až po nehody. Stačí cie. Ďakujeme za pochopeich čo najpresnejšie konkre- nie.“
tizovať. Všetky nahlásené
pripomienky sa automaticky City Monitor priniesol
zobrazia pracovníkovi samo- pre mesto výhody
Služba mesta takmer za
správy, ktorý ich vyhodnotí

štyri roky priniesla určité výhody. Občania nemusia vypisovať žiadosti, aplikáciu majú
online v mobile, ako náhle si
ju stiahnu a sú pripojení na
internet, dostanú na vedomie
informácie o spracovaní podnetu. Ich hlásenie môže byť
v stave: evidované, v riešení
a vyriešené. Treba si tiež uvedomiť, že elektronická komunikácia je vždy rýchlejšia ako
poštou, kde trvá dlhší proces
zúradovania. Podávateľ môže
návrh komentovať a konkrétny pracovník, ktorý ho má
vybaviť, odpíše. Štandardne si
občania vedia pozrieť všetky
prijaté podnety, aj akým spôsobom boli vybavené. Okrem
klasického písomného hlásenia, môžu odfotografovať
napríklad čiernu skládku,
poškodenú komunikáciu, alebo spadnutý strom cez komunikáciu. Ďalšou z výhod je,
že podnet príde v aktuálnom
čase zamestnancovi, ktorý ho
vybaví. V čase neprítomnosti
jedného zodpovedného pracovníka, sa prepája hlásenie
na inú e-mailovú adresu ďalšej zodpovednej osoby, ktorá
ho zastupuje. Občan je informovaný priebežne a o výsledku okamžite.
(md)

Pripomenuli si deň, kedy sa začal boj za slušné Slovensko
Vo štvrtok 21. februára
uplynul rok od brutálnej
vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho
partnerky Martiny Kušnírovej. Ich pamiatku si uctili aj
obyvatelia Brezna.
Nezabudneme! Pokračujeme! Toto heslo znova dostalo na námestia po celej
krajine, ale aj za jej hranicami
tisíce ľudí, ktorí ani po roku
nezabudli na násilnú smrť
mladej dvojice a rozhodli sa

pokračovať v boji za slušné
Slovensko. Niekoľko desiatok
z nich sa zišlo aj na námestí v Brezne, kde si vypočuli
príhovory organizátorov, aktivistov a tiež odkazy rodičov
a príbuzných zavraždeného
páru. „Nesmieme dovoliť,
aby ich smrť bola zbytočná,
nesmieme prestať. Práve naopak, ukázali sme, že ak sa
spojíme a vydržíme, tak dokážeme spoločne veľké veci.“
Ich požiadavky pritom
zostali nezmenené - nezávis-

lé vyšetrenie dvojnásobnej
úkladnej vraždy a dôveryhodná vláda, ktorá bude skutočne slúžiť všetkým ľuďom.
Priebeh stretnutia v Brezne
bol, podobne ako na celom
Slovensku, pokojný, ľudia
všetkých generácii si uctili pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej minútou ticha,
zapaľovali sviečky a diskutovali o celospoločenských
témach aj súčasnej politickej
situácii.

(eš)

Brezňania si po roku uctili pamiatku zavraždeného páru.
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA

Vážení obyvatelia Brezna,
trápi vás niečo v našom meste, chcete upozorniť na
problém súvisiaci s miestnou samosprávou alebo získať bližšie informácie o pripravovaných investičných
zámeroch? Ste na správnej adrese. Na vaše otázky vám
rád osobne odpoviem v rubrike s názvom K správe nášho mesta. Vaše otázky môžu byť pre veľký rozsah obsahu skrátené.

zhromažďuje pred garážami a je problematické
sa do nich dostať. Bola
nám prisľúbená náprava a
údajne je už aj spracovaný
projekt.
Áno, projekt je pripravený,
voda z otočky bude zvedená
do kanalizácie v rámci niekoľkých týždňov. Na vysvetlenie
len dodám, že majitelia garáží
odstránili obrubníky, ktoré
slúžili aj ako bariéra proti vode v celej spodnej dĺžke otočky, preto k zatekaniu došlo.
Upozorňujeme zároveň na
to, že stavby garáží sú vsadené pod úroveň cesty a pokiaľ
si vlastníci týchto pozemkov
nevyriešia vyspádovanie celej
komunikácie v ich vlastníctve
a odvedenia vody do kanalizácie, zatekania sa nikdy úplne
nezbavia. Mesto bude stáť realizácia uvedeného 12 tisíc eur.
Som rada, že sa povolí
parkovanie od mestského
úradu po Bomburu, nakoľko sú tam lekári a prejsť s
ťažko chorým pacientom z
parkoviska je pre jedného
človeka nemožné. Ešte by
som uvítala, keby autá neparkovali v tých vstupoch
na chodník. Ak šikujete

chorého človeka, nemáte
šancu sa tade prepchať. Je
to chodník, respektíve prístup pre chodcov, aby sa
dostali na chodník, a nie
parkovacia plocha!
Podľa platného všeobecne
záväzného nariadenia sa na
vjazdoch parkovať nesmie,
pretože sú klasifikované ako
chodníky a na nich môže vodič zastaviť a stáť len za podmienky, že ostane zachovaná
1,5-metrová šírka chodníka.
Zákon hovorí, že vodič nesmie zastaviť a stáť vo vjazde
do objektu, takže ak tak urobí,
porušuje zákon a je v kompetencii mestskej a štátnej polície uložiť mu pokutu.
Žiadam vedenie mesta o
vysvetlenie opravy prístupovej cesty k Mostárenskej ulici - novovytvorenej
projektovej časti, nie
rekonštruovanej vozovky.
Z akého dôvodu nebola
uplatnená reklamácia
nekvalitne odvedenej
práce u dodávateľa Alpine
Slovakia s relevantnou
opravou, ale provizórnu
opravu vykonalo mesto
prostredníctvom Technických služieb?

Po posúdení situácie Technickými službami mesta Brezno bolo zjavné, že ide o bežnú
prevádzkovú opravu – výtlk
na ceste v zimnom období, teda komunikácia bola vyspravená Technickými službami.
Tomáš Abel
primátor Brezna
Vaše podnety a otázky,
ktoré priamo súvisia s
dianím v Brezne, môžete adresovať primátorovi
Tomášovi Abelovi, ktorý
každé dva týždne odpovie
na niekoľko z nich. Stačí,
ak ich doručíte mailom na
novinybreznan@brezno.
sk, alebo osobne prípadne
poštou na adresu Redakcia Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R.
Štefánika 1, 977 01 Brezno
s označením K správe nášho mesta. Možností je samozrejme viacero. Okrem
pravidelnej relácie v TV
Hronka Na slovíčko pán primátor s ním môžete komunikovať osobne počas Dňa
otvorených dverí, ktorý sa
koná spravidla vo štvrtok
od 13.00 do 15.30 v jeho
kancelárii, alebo prostredníctvom facebooku.

Kedy sa začne so zámerom odvodniť – zviesť dažďovú vodu do kanalizácie
pred garážami na sídlisku

Západ. Na stekanie dažďovej vody pre zlý spád
na otočke upozorňujeme
viac ako rok. Voda sa

Ženám zahrajú
Duchoňovci

Začali ste stavať bez stavebného povolenia?
Hrozí vám niekoľkotisícová pokuta

Príďte osláviť Medzinárodný deň žien do kultúrneho domu v Brezne. Mesto
pre vás pripravilo bezplatný hudobný program.
Pri príležitosti sviatku žien
vo štvrtok 7. marca o 17.00
vystúpi v kinosále mestského domu kultúry pomerne
mladá banskobystrická formácia Duchoňovci. Projekt
spojil partiu rôznorodých
muzikantov z krajského
mesta, ktorí majú pozitívny
vzťah k tvorbe Karola Duchoňa. Hrajú a spievajú jeho
najväčšie hity, ktoré pre neho
zložili známi slovenskí skladatelia, ale aj piesne prevzaté
od svetových interpretov
z rôznych časových období v modernom a sviežom
prevedení. Na podujatí tiež
zaspieva fenomenálny muzikálový spevák Martin
Vetrák, ktorého domácemu
publiku netreba nijako zvlášť
predstavovať. Lístky na ich
spoločný koncert si môžete
zadarmo vyzdvihnúť v Turisticko-informačnej kancelárii
na námestí v Brezne, ale pozor, ich počet je limitovaný
kapacitou kinosály.
(r)

Čierne stavby sú neslávnou súčasťou Brezna už niekoľko rokov, pričom charakter mestskej zástavby špatia
najmä v okrajových častiach
mesta. Aj keď sa vedenie samosprávy problému postavilo čelom, požadovaný efekt
sa nedostavil a čierne stavby
naďalej zostávajú bežnou realitou každodenného života.
K najčastejším porušeniam
stavebného zákona dochádza,
ak stavebník uskutočňuje
stavbu bez stavebného povolenia (ohlásenia) alebo v rozpore s ním; alebo stavebník
užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také
rozhodnutie potrebné.
Sankcie sú odstupňované
podľa druhu závažnosti konania. Stavebník – fyzická
osoba môže byť napríklad za
uskutočňovanie novej stavby bez stavebného povolenia
alebo v rozpore s ním potrestaný pokutou až do výšky
33 193,90 eura. Za identické
konanie môže byť právnická
osoba potrestaná pokutou
až do výšky 165 969,60 eu-

FOTO: MSÚ

ra. Za vykonávanie stavby
bez stavebného povolenia v
chránenom území alebo v
ochrannom pásme či na pozemku, ktorý nie je určený na
zastavanie, najmä na poľnohospodárskom alebo lesnom
pozemku, môže byť fyzická
osoba potrestaná pokutou
až do výšky 165 969,60 eura.

Ustanovenia o sankciách
a výškach pokút platia rovnako na právnickú osobu alebo
fyzickú osobu oprávnenú na
podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu ako zhotoviteľ.
Pracovníci mesta budú aj
v tomto roku nekompromisne postupovať proti čiernym
stavbám a ich realizátorom.

Využijú pritom všetky zákonné možnosti na odstránenie
tohto protiprávneho konania
stavebníkov, vrátane takej
výšky pokút, aby stavebníci
od týchto praktík upustili.
Úplne bežnými sankciami bude 3000 eur pre fyzické osoby
a 5000 eur pre právnické osoby.
(ik)
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Na tradíciu fašiangov
nadviažu aj tento rok
Hudba, spev, smiech a zábava. Presne v tomto duchu
sa bude niesť prvý marcový
piatok v historickom centre
Brezna. Na námestie opäť
zavíta tradičný fašiangový
sprievod, ktorý bude okrem
dobrej nálady ponúkať voňavé pampúšiky aj charitatívny guláš.

Podnikateľkou Slovenska
sa stala Breznianka

Podnikateľkou roka sa
stala čučoriedková Barbora Figlušová z Brezna, ktorá rozbehla vlastný biznis
s originálnym projektom
Čučoriedkovo.
Tucet podnikateliek posunula do finále celoslovenskej
súťaže Podnikateľka Slovenska 2018 odborná porota
zložená z osobností verejného, podnikateľského, kul-

O program sa postarajú seniori z denného centra Prameň, Krnohári a ženská spevácka skupina Beňušianka.
Veselé masky z Prameňa
Obdobie od Troch kráľov
až do polnoci pred Popolcovou stredou je dodnes pokladané za čas hojnosti, jedenia,
pitia a zábav. Aj v Brezne pred
nástupom 40-dňového pôstu
znova ožije pravá fašiangová
atmosféra. V piatok podvečer budú brázdiť námestie
a jeho priľahlé ulice seniori
z denného centra Prameň vo
veselých maskách a rozdávať
dobrú náladu všetkým, ktorí
sa pristavia a nechajú sa ňou
„nakaziť“.
Aktívni dôchodcovia sa postarajú aj o bohatý program na
pódiu, ktorý spestria vystúpenia Krnohárov a ženskej speváckej skupiny Beňušianka.
Udržiavanie tradícií našich
predkov oceňuje tiež primátor Tomáš Abel, ktorý s myšlienkou obnovenia fašiango-

5

túrneho a športového života.
O víťazkách v každej zo štyroch kategórií potom rozhodovali hlasy verejnosti. V najsilnejšie obsadenej kategórii
Začínajúca podnikateľka
prisúdili hlasujúci prvenstvo
majiteľke značky Čučoriedkovo Barbore Figlušovej z
Brezna, ktorá navyše získala
aj najviac hlasov zo všetkých
12 finalistiek a stala sa absolútnou víťazkou súťaže.(r)

Vybaviť si cestovný pas
v predstihu sa oplatí
Fašiangový sprievod spred troch rokov v Brezne.

vých slávností v Brezne prišiel
a zároveň je už niekoľko rokov
nielen ich pravidelným účastníkom, ale aj hostiteľom.
Výťažok venujú Simonke
S breznianskymi fašiangami sa už neodmysliteľne
spája ich charitatívny rozmer. Ako zvyčajne sa bude
za dobrovoľný príspevok
podávať primátorský guláš
a rovnako aj voňavé pampúšiky od seniorov z Prameňa.
Spoločný výťažok z predaja
venujú 17-ročnej Simonke
Muchovej z Brezna, ktorá od
malička trpí detskou mozgovou obrnou a je odkázaná na

FOTO: MSÚ

celodennú starostlivosť svojich najbližších. Vyzbierané
prostriedky rodina použije
na zakúpenie špeciálneho
vozíka.
Pred pôstnym obdobím
a veľkonočnými sviatkami,
ktoré tento rok pripadajú
na 19. až 22. apríla, sa tak aj
Brezňania budú môcť nielen
dosýta zabaviť a najesť, ale zároveň prispieť na dobrú vec.
To, že vedia byť naozaj štedrí,
dokazujú mnohé doterajšie
zbierky, ktoré pomohli už
nejednému človeku v núdzi,
preto organizátori veria, že
nesklamú ani tentokrát.
(eš)

Využite možnosť vybaviť
si doklad bez stresu a dlhého čakania na príslušnom
oddelení dokladov počas
bežných stránkových dní
ešte pred obdobím letných
dovoleniek.
Nezabúdajte na to, že práve
teraz je najvhodnejší čas aj na
vybavenie cestovných pasov
bez dlhého čakania, pretože v
tomto období je nižší záujem
o vydanie dokladu, a tak je

možné vyhnúť sa hlavnému
náporu. Pred dovolenkovým
obdobím, ktoré začína už v
máji, polícia každoročne eviduje zvýšený záujem občanov
najmä o vydanie cestovného
pasu, čím sa značne predlžuje
doba čakania. Preto odporúča
občanom, aby si skontrolovali
platnosť cestovného pasu a aj
dokladov svojich detí. Cestovný pas si pritom môžu vybaviť 180 dní pred skončením
jeho platnosti. (pz)

Zákaz návštev v nemocnici
Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných
ochorení a chrípky v našom
regióne sú zakázané návštevy
v Nemocnici s poliklinikou v
Brezne na všetkých oddele-

niach až do odvolania. Zákaz
je zrealizovaný na doporučenie
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Banská Bystrica
za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia.(mb)

Z piateho pracovného zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestskí poslanci sa v stredu 20. februára stretli na
svojom pravidelnom zasadnutí. V programe mali
viacero bodov, tentokrát dominovali najmä majetkové
otázky.
Najbližšie mestské zastupiteľstvo sa uskutoční 3. apríla.
Zápis prváčikov v prvú
aprílovú stredu
Úvod mestského zastupiteľstva patril úprave všeobecne záväzného nariadenia
mesta, v ktorom poslanci na
základe návrhu komisie pre
školstvo a pripomienok rodičov, zmenili termín zápisu
na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zápis prváčikov
sa bude konať prvú stredu
v mesiaci apríl, pôvodne tak
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bolo v tretiu nedeľu nasledujúcu po 1. apríli.
Hlavná kontrolórka mesta
predložila správy o kontrolnej činnosti za vlaňajší rok,
o plnení opatrení prijatých
na odstránenie nedostatkov
zistených pri kontrolách
a z kontroly plnenia vybraných uznesení zastupiteľstva.
Ako konštatovala, zmena le-

gislatívnej úpravy priniesla
pre hlavného kontrolóra povinnosť dávať odporúčania
kontrolovaným subjektom,
ktoré potom prijímajú formou opatrení. „Kontrolované územie u nás, ako aj celkové vnímanie kontroly sa veľmi zlepšilo, čo považujem za
veľmi dobrý signál aj v rámci
tejto územnej samosprávy.“

Prenajatý areál EBG
využije na skvalitnenie
výučby
Zastupiteľstvo odhlasovalo Zásady odmeňovania
poslancov, zástupcov primátora a členov komisií. V
bode majetkové záležitosti
sa poslanci venovali aj žiadosti Súkromnej strednej
odbornej školy pedagogickej
EBG, ktorej schválili prenájom pozemku na Školskej
ulici v Brezne. Pozemok tvorí vnútorný areál bývalého
detského parku, ktorý škola plánuje využívať na účel
skvalitnenia výučby a metodiky telesnej výchovy, vykonávanej v rámci predmetu
jeho činnosti.
Vzhľadom na to, že Harmanec – Kuvert pripravuje
investičnú akciu – výstavbu
výrobnej haly, v ktorej chce
po realizácii rozšíriť výrobu

spoločnosti, žiadal o odkúpenie pozemku v areáli technologického parku Vrbová,
s čím poslanci súhlasili.
Doplnili členov komisií
Na rokovaní odhlasovali úpravu uznesenia MsZ
o podaní žiadosti o podporu
vo forme úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania v účele U303 výstavba zariadenia
sociálnych služieb s názvom
Zariadenie pre seniorov
a denný stacionár na Ul.
Boženy Němcovej 1090/25,
doplnili členov komisie finančnej, pre kultúru, rozvoj
mesta, školstvo, šport, sociálnu a zdravotnú starostlivosť
o občanov a pre verejný poriadok. Po interpeláciách poslancov primátor Tomáš Abel
piate zasadnutie mestského
zastupiteľstva ukončil.
(md)
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Hospitalizovaným novorodencom s matkami
sa snažia vytvoriť takmer rodinné prostredie
Vážení čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých
postupne predstavíme jednotlivé oddelenia Nemocnice
s poliklinikou v Brezne. Začíname detským a novorodeneckým oddelením, ktoré
poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre deti,
a to od novorodencov až do
19. roku života.
Detské oddelenie sa nachádza na 1. poschodí lôžkovej
časti nemocnice a jeho neoddeliteľnou súčasťou je novorodenecký úsek na 5. poschodí
nemocnice spolu s pôrodnicou
a šestonedelím.
V spádovej oblasti majú
približne 13 000 detí
Zdravotnú starostlivosť na
oddelení poskytujú v súlade
s najnovšími poznatkami medicíny, o čo sa stará pracovný
tím 9 lekárov, 15 erudovaných
detských a novorodeneckých
sestier (vedúcou sestrou je Zina Veždúrová) a 4 sanitárky.
Ako informoval primár Norbert Surový, momentálne 3
lekárky sú na materskej dovolenke a spolupracujú aj s 2 externými lekármi. „Na čiastočný úväzok u nás pracuje detská
neurologička Zuzana Muránska a doktor Vladimír Holec,
ktorý má bohaté skúsenosti
s prácou vo Veľkej Británii, kde
pracuje ako detský anesteziológ a intenzivista.“
Detské a novorodenecké oddelenie poskytuje nepretržitú
zdravotnú starostlivosť pre deti
všetkých vekových kategórií,
od novorodencov až do dovŕšenia 19. roku života. „V spádovej oblasti máme približne 13
tisíc detí. Poskytujeme nemocničnú i ambulantnú zdravotnú
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starostlivosť. Po 22. hodine
vykonávame zdravotnú starostlivosť na detskom urgente,
v priestoroch detskej príjmovej
ambulancie,“ vysvetlil primár.
Pacientov do šesť rokov
prijímajú s rodičom
Detské oddelenie má kapacitu 20 lôžok, rozdelených v 9
izbách, z toho 2 sú vyhradené
pre intenzívnu starostlivosť.
Novorodenecký úsek má 8 lôžok pre novorodencov spolu
s matkami (rooming in) a 2
moderné inkubátory.
„Štandardné izby pre matku
s dieťaťom do 3 rokov sú 2- lôžkové. Na izbách pre väčšie deti
je lôžok päť a v každej je TV.
Máme aj 2 nadštandardné izby
s vlastným sociálnym zariadením, TV a spotrebnou elektronikou. Tie sú za príplatok 10 €/
noc. Na celom oddelení je bez-

platná Wi-Fi. V súlade s chartou práv dieťaťa prijímame
dieťa do 6 rokov s rodičom, ak
to prevádzka oddelenia dovolí,
prijímame rodičov aj k starším
deťom, neraz aj tínedžerom,“
uviedol Norbert Surový.
Na novorodeneckom oddelení sa nachádzajú tri štandardné dvojlôžkové izby, jedna
štvorlôžková a jedna nadštandardná s vlastným sociálnym
zariadením.
Vedú ochorenia dýchacích
ciest
Na oddelení hospitalizujú
približne 950 pacientov ročne.
Najčastejšou príčinou sú ochorenia dýchacích ciest – zápaly
pľúc, priedušiek, priedušničiek, prínosových dutín, stredného ucha, hrtana, angíny.
„Nasledujú ochorenia zažívacieho traktu – zápaly ústnej

dutiny, žalúdka a čriev, zápaly slepého červa, pankreasu,
pečene. Ďalej sú to ochorenia
močových ciest – zápaly obličiek, močového mechúra
a močovej rúry. V sezóne sú
časté alergické ochorenia- astma, kožná žihľavka, komplikácie sennej nádchy, potravinové alergie. Prijímame aj
úrazové stavy (otrasy mozgu,
pomliaždenia brucha, hrudníka). Pri závažnejších stavoch
dieťa bezodkladne prekladáme
do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.“
Kúpili prístroj na podporu
dýchania
Poslaním celého tímu oddelenia je poskytovať deťom čo
najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Podľa slov primára, na to
však treba dostatok erudovaného personálu, dobré prístrojové
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vybavenie a vhodné priestory.
Zamestnanci sa kontinuálne
vzdelávajú, poniektorí pripravujú na atestačné skúšky, pravidelne sa zúčastňujú na krajských a celoslovenských školiacich akciách a seminároch.
„Postupne v rámci našich
finančných možností obnovujeme prístrojovú techniku.
V spolupráci so sponzormi
sme pre novorodenecký úsek
kúpili nový inkubátor, odsávačku a monitor životných
funkcií. Z výťažku z benefičného koncertu sme zasa kúpili
prístroj na podporu dýchania
pre detské oddelenie. Plánujeme komplexnú rekonštrukciu
nemocnice, vrátane detského
oddelenia, ktorá zvýši komfort
pacienta i hygienický štandard
na úroveň spĺňajúcu prísne európske normy,“ dodal na záver
Norbert Surový. (md)
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Členovia okrskových volebných komisií
zložili sľub do rúk primátora Tomáša Abela
Blížia sa prezidentské
voľby a s tým aj povinnosti
samospráv pri zabezpečení
riadneho priebehu volieb.
Členovia okrskových komisií v Brezne v utorok 19. februára zložili sľub.
Ak chcete požiadať o hlasovací preukaz pre prvé kolo volieb, môžete tak urobiť už len
osobne. Elektronicky a v listinnej forme ste mohli oň požiadať najneskôr 25. februára.
Svedomito a nestranne
Voľby sa nezaobídu bez volebných komisií. Na priebeh
prezidentských budú dozerať tri stupne komisií, a to
okrskové, okresné a štátna.
Voliči prichádzajú do kontaktu hlavne s okrskovou,
pričom úlohou jej členov je
zabezpečiť správny priebeh
hlasovania, v prípade potreby
dopísať voličov v deň konania
volieb do zoznamu, najmä
sčítavanie hlasov a vyhotovenie zápisnice o priebehu
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Podľa zákona o voľbách sa
členovia okrskovej volebnej

Členovia okrskovej volebnej komisie skladali sľub do rúk primátora Tomáša Abela.

komisie ujímajú funkcie zložením sľubu, ktorý v Brezne
skladali do rúk primátora Tomáša Abela v utorok 19. februára v priestoroch jedálne
v Základnej škole na Pionierskej 2. Slovami „Sľubujem na
svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať
svoju funkciu a budem sa
pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi,“
sa zaviazali k svedomitému
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a nestrannému vykonávaniu slaním stretnutia bolo okrem
svojej funkcie.
zloženia zákonom predpísaného sľubu aj vyžrebovanie predPoďakoval im za
sedu a podpredsedu komisií,
zabezpečenie priebehu
pričom 139 členov do nich
volieb
delegovalo osem politických
Primátor určil 21 voleb- strán a dva petičné výbory.
Primátor Tomáš Abel sa
ných okrskov a na zabezpečenie organizačných a admi- poďakoval všetkým zúčastnistratívnych úloh súvisiacich neným, ako aj zamestnancom
s voľbami vymenoval 21 zapi- mesta, ktorí sa podieľajú na
sovateľov okrskových voleb- príprave a zabezpečení priebených komisií. Hlavným po- hu volieb.

Hlasovací preukaz
najneskôr do 15. marca
Prezidentské voľby sú obvykle dvojkolové. Jedno kolo by stačilo v prípade, ak by
v ňom jeden z kandidátov
získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov. V histórii samostatného Slovenska pri priamej
voľbe prezidenta sa to zatiaľ
nestalo. Prvé kolo volieb sa
uskutoční v sobotu 16. marca
od 7.00 do 22.00 a druhé kolo
v sobotu 30. marca od 7.00 do
22.00.
Ak máte trvalý pobyt na
území Slovenska a v deň konania volieb nemôžete voliť
vo svojom volebnom okrsku, požiadajte na mestskom
či obecnom úrade o vydanie
hlasovacieho preukazu. Môžete tak urobiť osobne najneskôr deň pred voľbami 15.
marca, pre druhé kolo volieb
29. marca. V listinnej a elektronickej forme ste tak mohli
urobiť najneskôr 25. februára, pre druhé kolo volieb 11.
marca. O vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé
kolo volieb prezidenta SR
môžete požiadať aj súčasne.
(md)

Podpora opatrovateľskej služby v meste Brezno
Mesto bolo úspešné pri
schvaľovaní žiadostí o dotáciu na opatrovateľskú
službu. Rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky bol mestu schválený
nenávratný finančný príspevok vo výške 498 750 eur.

tredníctvom 35 opatrovateliek, ktoré budú vykonávať
služby všeobecného hospodárskeho záujmu pre približne 45 klientov počas 25 mesiacov. Jeho realizácia začne v
marci 2019 a ukončená bude
v marci 2021. Jedná sa o podporu existujúcich pracovných
miest, prípadne podporu noTento projekt sa zrealizuje vovzniknutých pracovných
vďaka podpore z Európskeho miest.
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho V domácom prirodzenom
rozvoja v rámci Operačného prostredí
programu ľudské zdroje.
Opatrovateľská služba je
v meste poskytovaná na odDopyt je veľký
bornej úrovni s prihliadnuCieľom projektu je podpo- tím na individuálne potreby
riť prechod z inštitucionálnej prijímateľa. Jej hlavným ciena komunitnú starostlivosť ľom teda je zotrvanie kliena to udržaním resp. zvýšením tov sociálnej služby v ich
poskytovania opatrovateľskej domácom prirodzenom proslužby (OS) a umožniť tak ľu- stredí a poskytovanie pomoďom, ktorí sú na túto službu ci občanom pri riešení ich
odkázaní, zotrvať čo najdlh- nepriaznivej sociálnej situšie v domácom prostredí. Po- ácie z dôvodu ťažkého zdraskytnuté finančné prostried- votného postihnutia alebo
ky významne pomôžu mestu nepriaznivého zdravotného
uspokojiť dopyt občanov po stavu.
Služba je poskytovaná na
OS. Projekt sa zrealizuje poskytovaním opatrovateľskej základe zmluvy o poskytoslužby v domácnosti, pros- vaní sociálnej služby medzi

mestom a klientom. Podmienky poskytovania sociálnych služieb, ako aj spôsob
a výšku úhrady za jednotlivé
služby upravuje príslušné
všeobecne záväzné nariadenie mesta. Brezno zabezpečuje opatrovateľskú službu
dlhodobo relatívne vysokému počtu klientov a aktuálne
zamestnáva 76 opatrovateliek. Snahou mesta je službu čo najviac prispôsobiť
požiadavkám klienta a každoročne sú na ňu vyčlenené
finančné prostriedky z rozpočtu mesta.
Neoceniteľná pomoc
zo strany EÚ
V kontexte starnutia obyvateľov mesta a v súvislosti
s procesom deinštitucionalizácie bude opatrovateľská
služba predstavovať ťažisko

sociálnych služieb pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých, čo bude súvisieť
aj s finančnými nárokmi na
jej poskytovanie pri dodržaní ochrany príjmu klienta.
Z tohto dôvodu je podpora
poskytovania opatrovateľskej služby zo strany Európskej únie neoceniteľnou pomocou. Mesto môže udržať
súčasný stav opatrovateliek,
prípadne rozšíriť kapacitu
a dôstojne sa postarať o svojich občanov odkázaných na
túto pomoc.
Realizácia projektu je
v súlade s horizontálnymi
princípmi:
 Rovnosť mužov a žien –
mesto pri implementácii projektu zabezpečí rovnosť mužov
a žien pri zamestnávaní opatrovateliek resp. opatrovateľov,

rovnosť mužov a žien pri klientoch, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba.
 Nediskriminácia - mesto pri
implementácii projektu zabezpečí rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní služieb.
 Udržateľný rozvoj – projektom bude zabezpečená udržateľná resp. zvýšená kapacita
poskytovanej opatrovateľskej
služby. Po ukončení projektu
mesto bude pokračovať v poskytovaní opatrovateľskej služby v čo najvyššie možnej miere
a bude hľadať ďalšie externé
zdroje na finančné zabezpečenie čoraz vyššej celospoločenskej potreby opatrovateľských
služieb.

Projekt je prínosom k rozvoju služieb na komunitnej
úrovni, v domácom prostredí.(vm)
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE

www.kino.brezno.sk
ŠTVRTOK 28. FEBRUÁR
O 19.00
SCHINDLEROV ZOZNAM
Dráma, USA, 195 min, české
titulky, MP15, 2D, vstupné:
5,50 €.
PIATOK 1. MAREC O 19.00
VŠETKO NAJHORŠIE 2
Horor/Komédia, USA, 100
min, slovenské titulky, MP15,
2D, vstupné: 5,50 €.
SOBOTA 2. MAREC O 16.00
AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
Dobrodružný/Animovaný,
USA, 104 min, slovenský dabing, MP, 2D, vstupné: 5,50 €.
SOBOTA 2. MAREC O 19.00
TRHLINA
Triler, SVK, 111 min, ori-

ginálna verzia, MP15, 2D, NEDEĽA 10. MAREC
O 19.00
vstupné: 5,50 €.
ČO SME KOMU ZASE
PIATOK 8. MAREC O 19.00 UROBILI? 2
Komédia, FRA, 98 min, český
LETO S GENTLEMANOM
Romantický/Komédia, CZE, dabing, MP12, 2D, vstupné:
98 min, originálna verzia, 5,50 €.
MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.
STREDA 13. MAREC
SOBOTA 9. MAREC, NEDE- O 19.00
ZELENÁ KNIHA
ĽA 10. MAREC O 16.00
Dráma/Komédia, USA, 130
PSIE VELIČENSTVO
Animovaný/Rodinný, BEL, min, české titulky, MP12, 2D,
85 min, slovenský dabing, vstupné: 5,50 €.
MP7, 2D, vstupné: 5,50 €.
ŠTVRTOK 14. MAREC
SOBOTA 9. MAREC O 19.00 O 19.00
BOJOVNÍČKY SLNKA
NA STRECHE
Tragikomédia, CZE/SVK, Vojnový/Dráma, FRA/BEL/
100 min, originálna verzia, CHE, 115 min, české titulky,
MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.
MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

ÚRADNÉ HODINY MESTSKÝ ÚRAD BREZNO
NÁMESTIE GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA 1 977 01 BREZNO

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Lekárenská pohotovostná služba v pracovné dni v čase
16.00 - 20.00 a cez víkendy v čase 7.00 – 20.00:
28. 2. – 3. 3. Lekáreň Dr. Max OC TESCO, ČSA 59
4. – 10. 3. Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
11. – 14. 3. Najlepšia lekáreň, OC S1, ČSA 2699
Lekárenská pohotovostná služba v pracovné dni a víkendy
v čase 20.00 – 22.30:
28. 2. Medicentrum Brezno, s.r.o., ČSA 60/12
1. 3. Lekáreň na štadióne, F. Kráľa 1
2. 3. Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
3. 3. Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
4. 3. Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
5. 3. Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
6. 3. Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
7. 3. Salix, Rázusova 29
8. 3. Yzop, Rázusova 39
9. 3. Salix, Rázusova 29
10. 3. Yzop, Rázusova 39
11. 3. Afrodita, Nám. gen. M. R. Štefánika 8
12. 3. Brezno, OC POINT, ČSA 67/19
13. 3. CFC Lekáreň, Malinovského 1
14. 3. Medicentrum Brezno, s.r.o., ČSA 60/12

TULÁČIKOVIA
HĽADAJÚ DOMOV

7.30 – 11.30
12.30 – 16.00
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
– okrem klientskeho centra a pokladne
7.30 – 11.30
12.30 – 16.30*/**
7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ – okrem podateľne
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00

V čase obedňajšej prestávky od 11.30 do 12.30 hod. je úrad zatvorený.
*Overovanie podpisov a listín do 16.00 hod. ** Pokladňa do 16.00 hod.
Brian má približne päť mesiacov, v
dospelosti predpokladáme, že bude
stredného vzrastu. Je veselý, hravý,
priateľský, nezbedný psík, vďačný za
každé pohladenie. Ako typické šteniatko vyžaduje výchovu a dostatok
pozornosti. Je veterinárne ošetrený
a čipovaný.

Oli je malý trojročný kríženček na
krátkych labkách. Je to úplne nenáročný, pokojný, priateľský, milý psík,
nekonfliktný a znášanlivý. Je vhodný
do bytu alebo rodinného domu s
prístupom dovnútra. Pred adopciou
bude veterinárne ošetrený, čipovaný
a kastrovaný.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno,
utuloktulacik@gmail.com,
0918 888 411
Na adopciu len do dobrých rúk po
podpísaní adopčnej zmluvy
a zaplatení adopčného poplatku.

SERVIS

Brezňan / 28. 2. 2019
mestské noviny

Koncert pri

príležitosti
Medzinárodného

DŇA ŽIEN
7. MAREC

Duchoňovci

/

Martin Vetrák

17:00 - MESTSKÝ DOM KULTÚRY BREZNO
Lístky zadarmo v TIK BREZNO - LIMITOVANÝ počet kusov
www.brezno.sk
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Správne riešenie krížovky zašlite na adresu Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo vhoďte do schránky
vo vestibule mestského úradu do piatka 8. marca. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno. Z riešiteľov minulej krížovky sme
vyžrebovali Benjamína Nováka z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Nie, všetok vytriedený odpad nekončí
na jednej kope! Ani na skládke
Možno aj vy ste už videli
nasledujúcu situáciu: Auto
zberovej spoločnosti, ktoré
bežne vyváža kontajnery
na zmesový odpad, prišlo
vyviezť viaceré kontajnery
vytriedeného odpadu za sebou.
Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz
naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na
základe tohto ste mohli prísť
k záveru, že je zbytočné doma
triediť odpad, veď aj tak sa to
všetko odvezie na jednu kopu
či na skládku.
Ako to teda v skutočnosti
je?
V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený odpad
je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa
na výrobu nových výrobkov.
Triedením a recykláciou sa
šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.
Pokiaľ ide o vývoz odpadu,
existuje viacero typov zber-
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AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ

FOTO: EP

ných vozidiel, ktoré majú
rozličné technické riešenia.
Často sa stáva, že zberová spoločnosť používa to isté vozidlo
na zber zmesového odpadu a
tiež na zber triedeného odpadu. Najčastejšie na Slovensku
prebieha zber vytriedených
zložiek odpadu po jednotlivých druhoch. Auto odvezie
podľa zberového kalendára
napríklad papier a to isté auto
sa iný deň prázdne vráti a vyzbiera plasty. Ďalší deň ním
zasa zvezú zmesový odpad.
Existujú však i také zberové
vozidlá, ktoré majú rozdelený
nákladný priestor a pri vývoze sa súbežne zbierajú rôzne

vytriedené druhy odpadu.
Každá zložka sa však vtedy
sype zvlášť do osobitného
zásobníka, ktorý je súčasťou
nákladného priestoru vozidla. Táto forma k životnému
prostrediu priateľskejšia, keďže zberové autá nejazdia na
jedno miesto viackrát. Šetrí sa
čas, pohonné hmoty a menej
najazdených kilometrov sa
odrazí aj na menšej produkcii
skleníkových plynov. Rovnako to platí i v prípade odpadu
zbieraného do vriec. Vrecia
aj po naložení na nákladný
priestor vozidla chránia vytriedený odpad pred tým, aby
sa pomiešal.

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
 Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená,
papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale.
 Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad
sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Všetok vytriedený odpad
potom putuje na triediacu linku, kde sa rozdelí podľa materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé druhy.
Napríklad plasty sa dotrieďujú niekedy až na 18 druhov
a papier na dva až štyri druhy.
Pracovníci z pásu vyhadzujú i
nečistoty, ktoré do triedeného
zberu nepatria. Občas však

skutočne môže odpad z farebného kontajnera alebo vreca
skončiť na skládke. Ak totiž
vytriedený odpad obsahuje
viac než 45 % nečistôt – čiže
iného, napríklad zmesového
odpadu, nie je možné jeho následné dotriedenie či už z finančného alebo hygienického
hľadiska.
(ep)

Hotelová akadémia v Brezne sa stala absolútnou
víťazkou a kráľovnou gastronomického neba
Zlato na prestížnom celoslovenskom veľtrhu Danubius Gastro Bratislava získal nápoj The Punisher,
v preklade trestateľ. Jeho
tvorcom je náš študent Sebastián. A čím okrem skvelej kombinácie chutí zaujal?
Poháre v tvare holubice
odzrkadľovali, že ide o príbeh šľachty a poddaných.
Svoj obrovský úspech ako
absolútny víťaz znásobil aj
v ďalšej súťaži a k zlatu mu
pribudol bronz. V očiach poroty však nebodoval ako jediný. Holandským maliarom
Van Goghom sa nechal inšpirovať jeho spolužiak Lukáš
a drink s názvom Abstract
Fashioned mu zaistil striebornú medailu. U poroty
však nebodovali len barmani.
Úspech zožali aj baristky.
V príprave kávových nápojov obsadila zlatú priečku
hoteláčka Erika. Ako pravá
Horehronka pridala k espressu čučoriedky a brusnice.
V spojení s kávou a orieška-

Víťazka súťaže v príprave kávových nápojov – Erika Kochanová.

Úspešní barmani Sebastián Bauko a Lukáš Čabaj.

mi vznikla víťazná očarujúca
chuť. Z bronzu sa tešila naša
študentka Alžbeta s ananásovým drinkom s espressom.
Nemohol chýbať ani carving. Umeleckého vyrezávania do ovocia a zeleniny sa
prvýkrát zúčastnili hoteláčky
Frederika a Diana. Bronzové
medaily pre školu získali vďaka kombinácii kvetov s cuk-

FOTO: HA

FOTO: HA

rovým melónom.
Prestížne umiestnenie
breznianskych hotelákov
opätovne potvrdilo vysokú
profesionalitu ich pedagógov, hodiny húževnatej práce
a bezprostredného záujmu
dosiahnuť vysnívané méty
v profesijných oblastiach samotných študentov.
(pk, sjl)

Baristka Alžbeta Chovanová.
FOTO: HA

Diana Kultánová a Frederika Vrbovská obhájili bronz v carvingu.
FOTO: HA
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Rytieri si cenným víťazstvom vynútili dve domáce stretnutia
diť a opäť ujať vedenia. Najkrajšou akciou sa predstavil
Kafrík, po nádhernej samostatnej akcii strelil víťazný
gól Horehroncov. Po kolektívnom výkone a splnení
všetkých úloh si Horehronci
domov vezú veľmi cenné víťazstvo, ktorým si vynútili
dve domáce stretnutia. Touto
cestou všetkých pozývame
1. LIGA DORASTU
PLAY OFF O EXTRALIGU už najbližší víkend do Arény
Brezno, kde sa rytieri stretnú
ŠTVRŤFINÁLE
opäť s HK Ružinov a pokúsia
HK RUŽINOV BA - HK BREZ- sa obe stretnutia vyhrať.
NO 4:5 (1:1, 2:2, 1:2)
Góly BR: MELICHER 2, PET- HK RUŽINOV BA - HK BREZRISKO, KAFRÍK 2
NO 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Zápas mal od začiatku vy- Góly BR: PECNÍK, BELKO
soké tempo, o ktoré sa starali
Stretnutie sa začalo vyobidve mužstvá. Brezno šlo víjať podľa predstáv hráčov
opäť do vedenia a potvrdilo, Brezna, ktorí ako prví v sérii
že chce tento zápas vyhrať. play-off strelili gól a tým aj
Vtedy ešte nikto netušil, že to vyhrali prvú tretinu. Zaskobude zápas ako na hojdačke. čení domáci zvýšili aktivitu
Vždy, keď Horehronci stre- a rýchlo vyrovnali v strednej
lili gól, domáci skóre vyrov- tretine. Brezňania ale opäť po
nali. Rytierom tento prejav krásnej kombinácii využili
hry vôbec nevadil, pretože presilovku a opäť išli do vedevždy keď sa domácim poda- nia. Ale domáci opäť kontrorilo vyrovnať, tak sa následne vali po chybách hostí a otočili
svojou hrou dokázali presa- skóre vo svoj prospech.

nepresadili v útoku. Veľmi
nás limitoval počet hráčov,
ktorí nastúpili na zápas. S
dvanástimi korčuliarmi sme
60 minút predvádzať kvalitný
hokej nedokázali, aj keď sme
hrali na maxime možného.

1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
8. ŠHT
HK BREZNO - HC LUČENEC 10:3 (1:2, 4:0, 5:1)
Góly BR: KOVÁČIK, BÁLINT
2, DEBNÁR 2, KVIETOK 2, KUBÁNEK, MURÍN 2

sa nám strieľať góly a pôso7. ŠHT
bili sme na ľade hokejovo.
Po osobných zlyhaniach sme HK BREZNO - HC LUČEHKM ZVOLEN - HK BREZ- však dostali zbytočné góly NEC 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
a nemohli sme pomýšľať na
NO 10:4 (4:1, 3:2, 3:1)
Góly BR: ZLÚKY, LUKAČOVIČ, víťazstvo.
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
ŠVEC, MURÍN
6. ŠHT
Príliš ľahko sme inkasovali MHA MARTIN - HK BREZpo našom nedôraznom ob- NO 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)
HKM R. SOBOTA - HK BREZsadzovaní hráčov, skoro sme Gól BR: LUKAČOVIČ
NO 4:11 (1:3, 0:5, 3:3)
cúvali a darovali sme ZvoleVeľa dobrých hokejových
nu priestor na zakončenie. momentov sme ukázali, no
5. ŠHT
Vo fázach hry, keď sme boli nestačilo to na lepší výsledok.
aktívni a hrali sme hokej s Súper nám v druhej tretine HKM R. SOBOTA - HK BREZrýchlym prístupom, darilo gólovo odskočil a my sme sa NO 4:5 (0:1, 2:3, 2:1) (hkb)

1. LIGA KADETOV
O MAJSTRA SR

MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
V STRE¼BE
ZO VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ

2019
SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MESTO BREZNO, ŠSK PRI MŠK BREZNO
vás pozývajú na

MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V STRE¼BE
ZO VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ
Športová hala ARÉNA BREZNO
30. - 31. marec 2019

Sobota 30. 3. 2019, 10.30 hod. - slávnostné otvorenie majstrovstiev
pišto¾ové disciplíny
Nede¾a 31. 3. 2019, 8.30 hod. - puškové disciplíny
Realizované s finanènou
podporou Mesta Brezno
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