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S RUKOU HORE AŽ DO RÁNA.
SUNLAND 2019 V BREZNE
Medzi nebom a zemou je... obrovský parket. Takto to videli návštevníci prvej otvorenej tanečnej párty v centre
Brezna, ktorí prišli osláviť začiatok prázdnin, leta a dovoleniek nespútanou zábavou.
EDM SunLand 2019 zároveň zahá- tom a moderátorom Milanom Liesjil tradičnú sériu mestských podujatí kovským. Okrem neho sa s publikom
o svoje sety a elektrizujúcu energiu
s názvom Breznianske kultúrne leto.
podelil bratislavský producent Johnny de City, multižánrový dídžej Slicer,
Dali šancu elektronickej hudbe
V posledný deň školského roka to legendárny I Van Vesel z Banskej Bysna breznianskom námestí vyzeralo, trice a za mixpultom zažiarila aj enerakoby doma zostali ležať skutočne iba gická dáma Lady Sue či domáci závysvedčenia. S pribúdajúcimi hodina- stupca Michal Garaj alias Michell De
mi sa tancujúci dav rozrastal a zábava Funk. Či sa podobná akcia uskutoční
gradovala až do skorého rána. O roz- aj o rok, ukáže až čas, isté však je, že
hýbanie telesných schránok sa posta- tohtoročné Breznianske kultúrne leto
rala šestica slovenských dídžejov na je týmto definitívne otvorené.
čele s headlinerom večera, producen-

Kino, koncert, divadlo
V rámci letného programu, aj keď
v trochu pozmenenom režime, ani
tento rok nebudú chýbať obľúbené
premietania divácky úspešných filmov, hudobné dvojkoncerty na námestí či tradičné rozprávkové divadielka pre deti. Už počas najbližšieho
piatka o 21.00 si v centre Brezna môžete pri dobrom drinku opäť zaspomínať na natáčanie dnes už desaťročnej
snímky Pokoj v duši, na druhý deň od
18.00 vás do časovej slučky dostane
hudobná formácia Elán Forever a do

príznačnej euforickej nálady zas Veselí chlapci z Horehronia. Nedeľnú rannú jogu pre zdravý chrbát s Lenkou so
začiatkom o 10.00 v mestskom parku
vystrieda divadelné predstavenie určené pre najmenších. O 16.00 tu už totiž bude všetko pripravené na príchod
Šiši vláčika, no v prípade nepriaznivého počasia ho organizátori plynulo
vypravia do mestského domu kultúry. Zmeny v programe sú vyhradené
a všetky podujatia v rámci Breznianskeho kultúrneho leta bezplatné.
(eš)
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Prietrž mračien s krupobitím
najviac zasiahla Podkoreňovú
V nedeľu 16. júna popoludní zasiahla Brezno, a to
hlavne Podkoreňovú a časť
Vrchdolinky, intenzívna
zrážková činnosť s krupobitím a silným vetrom.
Prietrž mračien poškodila
zeleň, úrodu v záhradách,
ale aj majetok – strechy, fasády domov či cestu.
V Brezne a okolí padali
veľké kusy ľadu, ktoré mnohým ľuďom priniesli starosti
navyše.
Krupobitie spôsobilo
škody
Po výrazných horúčavách v tretiu júnovú nedeľu
sa Breznom prehnala silná búrka. Zasiahla hlavne
miestnu časť Podkoreňová,
kde bola najväčšia intenzita
zrážok s krupobitím, ktoré
spôsobilo škody na majetku
občanov. Podľa slov riaditeľa
Technických služieb Lukáša
Jeremiáša, poškodilo fasády
domov, sieťky na oknách,
skleníky, úrodu v záhradách.
„Vznikli škody vyplývajúce
z veľkého množstva vody,
vytopilo domy, a čo sa týka
mestského majetku, zničilo

cestu vo výstavbe v Podkoreňovej, v Rohoznej - Kozlove,
ktorá si vyžiadala rozsiahlejšiu opravu v dĺžke asi 500 m,
ako aj prepoj medzi Podkoreňovou a Mazorníkom, kde
voda z polí cestu čiastočne
povymývala.“
Podľa slov riaditeľa, Technické služby boli v pohotovosti a v prípade krízovej
situácie pripravené poskytnúť patričnú materiálovú,
ako aj technickú pomoc.
„Na druhý deň sme začali
pracovať na odstraňovaní
škôd, prečistili priepusty na
celom území mesta, odrážky
na poľných cestách a mapovali škody. S opravami
po lokálnych prívalových
dažďoch, na ktorých sa podieľalo dovedna 15 našich
zamestnancov, sme začali
hneď v pondelok a ukončili
ich na konci júna,“ povedal
šéf techničiarov.
Prietrž mračien vyplavila
hnojovku
Situáciu sledovala aj mestská polícia. Ako povedal náčelník Ján Fedor, ešte v ten
osudný deň do večerných
hodín monitoroval poto-

Najväčšie škody zaznamenali v Podkoreňovej.

ky na uliciach Mliekarenská, Vrbová, Rohoznianku
a Brezenec, ktorý bol vyliaty
hlavne medzi Tisovskou cestou a Brezenskou ulicou.
Hliadka mestskej polície spoločne s tajomníčkou
Štábu krízového riadenia
Marianou Daxnerovou stav
monitorovala aj v stredu
19. júna od 19.00 do 22.00.
Ako dodal Ján Fedor, prietrž
mračien spôsobila tiež vyplavenie hnojovky z maštalí
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v hornej časti Podkoreňovej, a to priamo do záhrad,
na pozemky novostavieb,
a tiekla aj po ceste, ktorá sa
v tomto čase rekonštruuje.
Mesto zatiaľ celkovú výšku
škôd nevyčíslilo.
Nutné je prijať opatrenia
Na miesto záplav v Podkoreňovej primátor zvolal
krízový štáb, kde prizval aj
zástupcov z Povodia Hrona,
vlastníka najviac dotknutej

nehnuteľnosti, a riešili opatrenia, ktoré je potrebné prijať. Ako uviedol, príčinami
povodní je aj stavanie plotov
v korytách potokov, ktoré
zachytávajú všetko väčšie,
čím vodu vyplavuje a zabraňuje jej priechodnosti, či nedostatočné čistenie potokov
zo strany Povodia Hrona.
„Na mieste sme sa dohodli
na prečistení, avšak vlastníci pozemkov musia povoliť
vstup techniky na pozemky, inak to nebude možné.“
Podľa Tomáša Abela, ďalšími
dôvodmi je tiež neudržiavanie pozemkov, lúk zo strany
vlastníkov, prekopané garády občanmi a náhrada rúr
300 mm za 150 až 200 mm,
ako aj nevykonanie protipovodňových opatrení pre nesúhlas vlastníkov pozemkov.
„Na záver stretnutia nám
z Povodia Hrona prisľúbili
prečistenie potoka a zo strany mesta zasa urobíme nové
odvodnenie pri ceste a vyzveme vlastníkov na údržbu
pozemkov, čo sa týka kosenia, odpratania hnojísk a nánosov z pozemkov,“ dodal
na záver primátor.
(md)

V Brezne liečia pacientov s cievnou
mozgovou príhodou na svetovej úrovni
Veľkej pocty sa dostalo tímu neurologického oddelenia breznianskej nemocnice
na čele s primárom Ivanom
Droppom. Na Európskom
kongrese v Miláne získal
medzinárodné ocenenie
ESO Angels Awards, ktoré
udeľujú za príkladnú starostlivosť o pacientov po
porážke.

konzultantka Angels Iniciatívy pre Slovensko. Jej snahou je zvýšiť počet nemocníc
pripravených prijať a liečiť
pacientov s CMP a tiež vybudovať globálnu sieť zdravotníckych zariadení, ktorá
by zabezpečovala pacientom
rovnakú úroveň liečby, bez
ohľadu na to, kde vo svete
žijú.

V liečbe cievnej mozgovej
príhody sa tak nemocnica
v Brezne dostala na úroveň
najlepších zariadení na svete.

Breznianska nemocnica
má diamant
Práve Angels Iniciatíva
udeľuje medzinárodné ocenenia ESO Angels Awards,
ktoré slúžia na uznanie a ocenenie tímov a jednotlivcov,
ktorí sú ochotní zlepšovať
starostlivosť o pacientov, ktorí prekonali porážku. Cenu
môžu získať tie nemocnice,
ktoré kontinuálne zaznamenávajú svoje údaje do národných a medzinárodných

Rovnaké šance pre
všetkých
Podľa Národného portálu
zdravia sa počet ľudí, ktorí
prekonali cievnu mozgovú
príhodu (CMP) v porovnaní
s rokom 2007 zvýšil o viac
ako polovicu. Porážka sa pri-

Oficiálne odovzdávanie diamantového ocenenia v breznianskej nemocnici.
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tom netýka len ľudí vo vyššom veku, ale čoraz častejšie
postihuje aj mladšie ročníky
od 20 do 44 rokov. Preto je
namieste venovať jej zvýšenú
pozornosť a hľadať celosvetový prienik v zlepšovaní kvality starostlivosti o pacientov
s CMP.

„Každých 30 minút
zomrie, alebo sa stane trvale poškodeným pacient
s CMP, ktorého bolo možné
zachrániť, avšak bol liečený
v nesprávnej nemocnici. Angels Iniciatíva vznikla, aby
pomohla túto situáciu zmeniť,“ uviedla Diana Urbáni,

registrov a spĺňajú kritériá
kvality ESO. Na základe
nich potom každý štvrťrok
udeľujú nemocniciam zlatý,
platinový alebo diamantový
status.
„Sme nesmierne hrdí, že
Nemocnica s poliklinikou
v Brezne, ktorá je súčasťou
Angels Iniciatívy, získala tento rok najvyššie diamantové
ocenenie v rámci udeľovania ESO Angels Awards,“
skonštatovala Diana Urbáni.
Na každoročnej konferencii
ESOC (European Stroke Organisation Conference), ktorá sa tento rok konala v Miláne, prestížnu medzinárodnú
cenu prevzal primár neurologického oddelenia Ivan
Droppa, rovnako ako počas
oficiálneho odovzdávania
diamantového ocenenia
v breznianskej nemocnici.
(eš)
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K SPRÁVE A HOSPODÁRENIU NÁŠHO MESTA
lo hospodárenie, podstatne
znížilo dlhy a naštartovalo
množstvo investičných projektov. Naše mesto má na
účte 3 milióny eur, čo je stav,
o ktorom sa nám pred štyrmi
rokmi ani nesnívalo. Aj tak
nám to nebude však stačiť
na všetky požiadavky, ktoré
chceme ešte tento rok splniť. Stále však splácame dlhy
z minulosti, kde napr. len za
Arénu je to ešte takmer 2,5
milióna eur. Napriek uvedenému dokážeme realizovať
množstvo malých či veľkých projektov a množstvo
požiadaviek od obyvateľov
nášho mesta. V rozpracovaní máme približne stovku
projektov. Často sa niektorí
ľudia snažia prezentovať, že
všetko je dôsledok zvýšenia podielových daní, avšak
ich zvyšovaniu zodpovedali
aj neustále zvyšované vý-

Milí Brezňania,
na základe vašich žiadostí vás budem pravidelne
informovať o správe nášho mesta.
Rád by som vám najprv
priblížil postavenie orgánov
mesta, ktorými je zastupiteľský zbor zložený z poslancov
a to mestské zastupiteľstvo
a primátor mesta. Zo Zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov vyplýva,
že tieto dva orgány sú rovnocenné a ani jeden nie je
nadradený druhému. Každý
z orgánov má zákonom vymedzenú pôsobnosť. Som
presvedčený, že v prospech
obyvateľov je, keď primátor
a zastupiteľstvo spolupracujú a vedia sa dohodnúť
na zásadných otázkach života mesta. Momentálne,
okrem rokovaní mestského
zastupiteľstva, sa pravidelne
stretávam s poslancami na
pracovných poradách, kde
prerokujeme všetky body,
kde následne tie, na ktorých
sa dohodneme, posúvame
na rokovanie mestského
zastupiteľstva. Rokovania
mestského zastupiteľstva
preto netrvajú desať hodín,
ako to bolo v minulosti, ale
trvajú do štyroch hodín
podľa náročnosti programu.
Celé to vnímam ako dobrú
spoluprácu, kedy môže naše mesto napredovať v prospech našich obyvateľov.

To nevylučuje pravidelné
otázky – interpelácie, ktoré
pravidelne od poslancov dostávam.
Ako štatutárny zástupca
mesta realizujem zo zákona
výkon správy mesta a riadim mestský úrad, technické
služby a ako valné zhromaždenie a spoločník za naše
mesto aj Lesy mesta Brezno
s.r.o.. S prednostkou, vedúcimi a riaditeľmi technických
služieb a Lesov máme každý deň väčšie alebo menšie
porady, kde zadávam pracovné úlohy a vykonávam
ich kontrolu. Naše mesto je
zriaďovateľom základných
a materských škôl, základnej umeleckej školy, centra
voľného času a ďalších organizácií a subjektov. Okrem
toho mám ďalšie neplatené
funkcie vyplývajúce z funkcie primátora nášho mesta
(predseda Správnej rady nemocnice NsP n.o., dozorná
rada vodární StVPS a.s., občianske združenia). Veľkou
pomocou pri riadení mesta
mi je prednostka mestského
úradu a zástupcovia primátora, s ktorými zároveň tvoríme vedenie mesta.
Od roku 2015 naše mesto
prijalo množstvo rozhodnutí, ktorými podstatne zlepši-

davky zo štátu a zákonom
určené zvyšovania miezd
vo verejnej správe. Len keď
porovnávam rok 2015 a rok
2018 je po navýšení rozdiel
v mzdách takmer 2 milióny
eur. Vývoj v našom meste je
spôsobený iba dennodennou prácou zamestnancov,
vedenia mesta a poslancov,
komunikáciou s obyvateľmi, ktorí nás upozornia,
keď niečo nie je v poriadku.
Momentálne realizujeme
opravu cesty Podkoreňová o dĺžke 2,1 km, výstavbu
domova pre seniorov a denného stacionára, výstavbu
centrálneho parkoviska,
výstavbu multifunkčného
areálu s atletickou dráhou
na ZŠ P2 a K. Rapoša, nové
parkovacie miesta. Tento rok
ešte obnovíme cesty a chodníky na Ul. ŠLN a Nálepkova, postavíme kontajnerové

stojiská, chodník Kiepka,
doplníme kamerový systém.
Začneme tiež realizáciu šiestich parkov na Ul. 9. mája,
ŠLN, Malinovského, F. Kráľa
a Margitin park a okolie pri
Dome kultúry. Začneme tiež
s výstavbou vyhliadkovej veže a kúpaliska, kde čakáme
už len na posledné úkony
povolení. Veľmi ma teší, že
naše Brezno sa v súčasnosti môže v rozsahu realizácií porovnávať s krajskými
mestami. V meste tiež dopĺňame zeleň, nové stromy,
kvety a posilnili sme kosenie, aby sme kosili minimálne päťkrát v roku. Všetkým
Brezňanom a Horehroncom
prajem krásne leto plné pekného počasia a príjemných
zážitkov.
Tomáš Abel
primátor Brezna
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Odmenou pre personál je stretnúť na ulici zdravého
pacienta, ktorý ležal na oddelení v ohrození života
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde ročne hospitalizujú 149 pacientov a skoro všetci vyžadujú
prístrojovú podporu orgánov. Práca lekára na tomto
oddelení je po fyzickej i psychickej stránke mimoriadne
vyčerpávajúca.
Keď zlyhajú základné
životné funkcie
Oddelenie anestéziológie
a intenzívnej medicíny (OAIM) je zložené z troch častí.
Ako priblížil primár oddelenia Ján Mačkin, v lôžkovej
na štyroch lôžkach poskytujú
intenzívnu starostlivosť pre
kriticky chorých pacientov so
zlyhávajúcimi alebo zlyhanými orgánmi, ktorí na prežitie
vyžadujú prístrojovú podporu. „V anestéziologickej časti
operovaným pacientom podávame všetky druhy celkovej
zvodnej a lokálnej anestézy.
V ambulantnej anestéziologickej ambulancii dva dni
v týždni v utorok a piatok
vyšetrujeme pacientov pred
anestézou a v algeziologickej
každú stredu poskytujeme
starostlivosť pacientom trpiacich chronickou bolesťou.“

stránke. „Zdravotnícky personál nášho oddelenia pracuje
v nepretržitej prevádzke v stresujúcom prostredí intenzívnej
starostlivosti i operačných sál.
Odmenou pre nás všetkých je
stretnúť na ulici zdravého pacienta, ktorý ešte nedávno ležal v ohrození života na našom
oddelení. Na druhej strane
sa personál musí dokázať vyrovnať i s neúspechom liečby
a stratou pacienta.“

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej
medicíny.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Primár Ján Mačkin.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Na oddelení sa nachádzajú
štyri izby: dospávacia pre
pacientov po komplikovanej
anestézii, izolačná pre infekčných pacientov a dve sú
prevádzkové s piatimi lôžkami vybavenými kompletným

zariadením pre poskytovanie 16 sestier, asistenti a pomocný
personál. „Jedným zo základintenzívnej starostlivosti .
ných problémov dnešného
zdravotníctva je nedostatok
Jedným z problémov je
personálu, lekárov a sestier, čo
nedostatok personálu
Na OAIM prijímajú pacien- je samozrejme aj naším veľmi
tov so zlyhávaním alebo zly- závažným problémom, s ktohaním jednotlivých orgánov rým sa musíme denne boriť.
a orgánových systémov, po Ľudia sú chorí nepretržite 24
kardiopulmonálnej resusci- hodín a dostupnú nepretržitú
tácii, pacientov, ktorí utrpeli intenzívnu a anestéziologickú
úraz s postihnutím viacerých starostlivosť je nutné pokryť
orgánov alebo so závažnou nepretržitou prevádzkou odporuchou vedomia. Ročne delenia,“ uviedol Ján Mačkin.
ich hospitalizujú 149 a podľa
slov primára prakticky skoro Musia sa dokázať vyrovnať
všetci vyžadujú prístrojovú i s neúspechom
podporu orgánov, najčastejšie
Práca lekára anestéziológa
umelú pľúcnu ventiláciu. Sta- a intenzivistu je podľa primára
rostlivosť o nich zabezpečuje OAIM mimoriadne vyčerpá5 lekárov, z toho 4 atestovaní, vajúca po fyzickej i psychickej

Park pred nemocnicou prešiel revitalizáciou
Približne dvadsať pracovníkov vo vysokom pracovnom tempe a s nasadením
dvoch ťažkých mechanizmov dokázalo premeniť
park pred poliklinikou na
nepoznanie.
Zamestnanci Lesov mesta
Brezno a Technických služieb sa v predposledný júnový
piatok pustili do úprav parku
pred breznianskou nemocnicou. Zrealizovali postreky chodníkov proti burine,
prepleli existujúce záhony
kvetov a vysadili nové kvety,
zrevitalizovali existujúcu sieť
chodníkov a položili nový štrkový koberec, presvetlili lesík
v blízkosti bývalej transfúznej
stanice, na mieste ktorej má
vyrásť špičkové rehabilitačné
oddelenie, spravili ozdravné
rezy na parkových stromoch
a vysadili nové stromy – hraby a magnólie. Z okien po-

Oddychové zóny
v mestských lesoch
Lesy mesta Brezno, s.r.o.
pokračujú v budovaní oddychových a rekreačných
zón v lesoch v okolí mesta
Brezno. V minulom roku
postavili päť prístreškov s
kapacitou 12 - 16 osôb. Začiatkom sezóny pribudli pri
chodníkoch, ohniskách a
na vyhliadkach nové drevené lavičky. „Celkovo by sme

FOTO: NSP

likliniky tak bolo možné sledovať jeden skvelo pracujúci
a perfektne zladený tím ľudí.
Vedenie Nemocnice s poliklinikou Brezno preto ďakuje mestským lesom na čele

s riaditeľom Jánom Lukáčom
a Technickým službám na čele
s riaditeľom Lukášom Jeremiášom za revitalizáciu areálu
pred nemocničnou poliklinikou. 
(vl, r)

Čoskoro z eurofondov
obnovia prístrojovú
techniku
A aké sú vízie OAIM?
„V blízkej budúcnosti očakávame výraznejšie obnovenie
prístrojovej techniky oddelenia prostredníctvom projektu
z eurofondov. Plánujeme tiež
rozširovať diagnostickú a terapeutickú paletu oddelenia
pomocou ultrazvuku, ako aj
výrazne ovplyvniť postoj k resuscitácii a liečby bolesti v celej nemocnici. Rozšíriť tiež
chceme algeziologickú starostlivosť o rodiace mamičky.
Samozrejme, naše plány sú
na jednej strane limitované
technickým vybavením a na
druhej strane je chronický
nedostatok personálu, či už
lekárov alebo sestier, ktorý
už teraz zasahuje do práce
v anestéziologickej ambulancii,“ uzavrel primár Ján Mačkin. 
(md)

Nové drevené lavičky.
FOTO: LMB

chceli umiestniť do 80 kusov
lavičiek, ktoré vyrábajú naši
zamestnanci na expedičnom
sklade. Chceme, aby sa ľudia cítili v mestských lesoch
dobre a takýmito krokmi im
budeme pobyt v prírode aj
do budúcna spríjemňovať,“
uviedol riaditeľ mestských
lesov Ján Lukáč.
(lmb)
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Chcete zadarmo cestovať vlakom po Európe?
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a mesto Brezno
v rámci projektu Youmobil
ponúkajú piatim mladým ľuďom vo veku od 18 do 26 rokov cestovný lístok a k tomu
ešte niečo navyše. Prečítajte si
podmienky súťaže.
Vyskúšajte, aké zábavné môže byť cestovať verejnou dopravou. Prihlásiť sa môžu tímy aj
jednotlivci.
Ako na to?
Cestujte zadarmo vlakom
neobmedzene po Európe počas jedného mesiaca v termíne
od 17. júla do 6. septembra.
Žilinská univerzita a mesto
Brezno vám v rámci projektu
Youmobil ponúkajú zadarmo cestovný lístok za 515 eur
a k tomu preplatenie nákladov na ubytovanie a miestnu
prepravu až do výšky 450 eur.
Projekt Youmobil je určený pre
mladých ľudí vo veku od 18 do
26 rokov. Úlohou je navštíviť
aspoň päť miest z týchto lokalít
pilotných projektov pre osobnú železničnú dopravu, Quedlinburg (Nemecko), Dugo Selo
(Chorvátsko), Brezno (Slovensko), Žilina (Slovensko), Płock
(Poľsko), Modena (Taliansko)
alebo Juhomoravský kraj (Česká republika).
Cestovať môžete kam chcete, podľa pravidiel používania
cestovného lístka Interrail
Global Pass (continuos), ktorý
oprávňuje držiteľa jedenkrát
v čase platnosti vycestovať a jedenkrát docestovať z a do krajiny svojho trvalého bydliska.
Viac informácií o podmienkach cestovania s týmto líst-

kom nájdete na stránke https://
www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-zahranicie/ponuka-interrail/interrail-info.html.
Čo od vás očakávajú?
Počas cesty cez uvedené
miesta musíte dokumentovať,
ako cestujete, teda publikovať
(v angličtine) obrázky, videá,
správy o tom, čo vidíte a ako
sa vám cestuje verejnou dopravou. Môžete použiť sociálne
siete, blogy a pod. a podeliť sa
o svoje skúsenosti z cesty formou, aká vám je blízka. Zároveň musíte na týchto miestach
splniť jednoduché úlohy, ktoré
sa dozviete pred cestou.
Záujemcovia musia spĺňať
tieto podmienky: vek 18 – 26
rokov, serióznosť, angličtina
na dobrej úrovni, entuziazmus
a kreativita, skúsenosti v používaní sociálnych sietí. Cestovať
môže každý sám, alebo v skupine (2 - 5 osôb). V prípade, ak sa
chcete zapojiť do súťaže, treba
vyplniť formulár, nachádzajúci
sa na stránke mesta Brezno. Ak
sa chystáte cestovať v skupine,
musí formulár vyplniť každý
člen skupiny osobitne. V takomto prípade si vymyslite
názov skupiny a nezabudnite
uviesť mená svojich spolupútnikov do formulára. Cestovný
plán musíte mať spoločný. Uzávierka súťaže je do 5. júla.
Cestovateľov, ktorých vyberú, budú o výhre v súťaži
informovať do 10. júla. Ďalšie
podrobnosti o ceste poskytnú
len vybratým uchádzačom.
Ak máte predsa len ďalšie
otázky o súťaži, môžete napísať na e-mail marian.gogola@
fpedas.uniza.sk
(mb, md)

Zdá sa, že Brezňania začali kompostovať vo veľkom
Záujem o mestské kompostéry je taký enormný, že
samospráva musela doobjednať ďalších 150 nádob
určených na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného
odpadu, aby uspokojila všetkých oprávnených žiadateľov.
Mesto tak reaguje na zvýšený dopyt obyvateľov po domácom kompostovaní.
Pre poctivých občanov
služba navyše
Ešte v roku 2017 dala
breznianska radnica všetkým
majiteľom rodinných domov
v Brezne možnosť požiadať
o bezplatné poskytnutie špeciálnych nádob určených na

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

recykláciu bioodpadu. Vlani
na základe podaných žiadostí prerozdelila približne 300
kompostérov, tento rok k nim
pribudlo ďalších sto, no vyzerá to tak, že ani to nestačí.
„Keďže stále máme nevyba-

vených 108 žiadostí, mesto
zakúpi ďalších 150 kompostérov. Chceme takto podporiť domáce kompostovanie,
chrániť tak životné prostredie
a zároveň dať občanom, ktorí
si riadne platia dane a poplat-

ky, službu navyše,“ vyjadril sa
brezniansky primátor Tomáš
Abel.
Podľa riaditeľa Technických
služieb Lukáša Jeremiáša je
kompostovanie výborným nástrojom na znižovanie množstva komunálneho odpadu
a takisto na vytváranie kvalitného organického hnojiva použiteľného pre domáce pestovanie. Má teda pozitívny vplyv
nielen na ekonomickú stránku
veci, ale predovšetkým na celý
miestny ekosystém.
Aké sú pravidlá
Nárok na bezplatné zapožičanie mestského kompostéra
má každý záujemca, ktorý
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu

v Brezne a nemá žiadne podlžnosti voči mestu. Žiadosť stačí
spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov
a súhlasom na sprístupnenie
daňového tajomstva doručiť
Technickým službám na tlačive, ktoré je zverejnené na ich
webovej stránke. Následne
techničiari na základe poradovníka úspešných žiadateľov
vyzvú na prevzatie kompostéra, čo by sa v prípade aktuálne
objednaných nádob mohlo
stať už začiatkom augusta.
„Samozrejme občania si môžu podávať žiadosti aj naďalej
za nezmenených podmienok
a mesto následne na základe
dopytu bude dokupovať ďalšie
kompostéry,“ ubezpečil riaditeľ TS. 
(eš)
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Brezno rozbieha projekt pre seniorov.
Virtuálnu Univerzitu tretieho veku
kurzov. Pokiaľ uchádzači
študujú dva kurzy v jednom
semestri, promócia je za 1,5
roka. Po absolvovaní šiestich
kurzov je uchádzač pozvaný
na slávnostnú promóciu do
auly ČZU v Prahe, kde obdrží Osvedčenie o absolutóriu
Univerzity tretieho veku. Po
ukončení cyklu môže poslucháč pokračovať v štúdiu ďalšieho cyklu novými kurzami
podľa vlastného výberu

Mesto Brezno sa rozhodlo
využiť možnosť spolupráce
s Českou zemědělskou univerzitou v Prahe – Prevádzkovo ekonomickou fakultou
a realizovať projekt Virtuálnej Univerzity tretieho veku.
Narastá záujem
o vzdelávanie
Aktivity breznianskych seniorov sú známe, nakoľko sa
prezentujú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v Brezne, ale aj za jeho
hranicami. Priestor na realizáciu majú najmä v dennom
centre Prameň, ktoré je zariadením sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Tam seniori realizujú
záujmovú činnosť v rôznych
krúžkoch – speváckom, divadelnom, kreatívnych činností.
Venujú sa aj počítačovému
vzdelávaniu, učia sa cudzie
jazyky a realizujú aj telesné
aktivity.
V poslednom období narastá záujem práve o vzdelávanie, preto sa mesto Brezno
rozhodlo využiť možnosť spolupráce s Českou zemědělskou
univerzitou v Prahe – Prevádzkovo ekonomickou fakultou a realizovať projekt Virtuálnej Univerzity tretieho veku.
Myšlienka realizácie tohto
projektu vznikla na základe
spolupráce s partnerským
mestom Nový Bydžov, kde
výuka už dlhšiu dobu úspešne
a s veľkým záujmom seniorov
prebieha.

FOTO: PIXABAY

Kto sa môže stať
študentom
Systém výučby je založený
na multimediálnych prednáškach, natočených vysokoškolskými lektormi, ktoré
sa prostredníctvom internetu prenášajú do výukových
miest. Využitím informačných technológií je tak možné sprístupniť vzdelávanie
širokému okruhu záujemcov
a tým poskytnúť rovnaké
príležitosti všetkým (nielen)
seniorom bez rozdielu miesta
bydliska.
V dennom centre Prameň
na Rázusovej ulici č. 2 bude
zriadené tzv. konzultačné
stredisko, kde budú prebiehať
skupinové prednášky v českom jazyku a spoločné testy.
Základná počítačová gramotnosť je pre poslucháčov
výhodou, nie podmienkou.
Študentom sa môže stať každý občan po dovŕšení 50. ro-

ku života (prednostne osoby
s trvalým pobytom v meste
Brezno) a invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku.
Podmienkou štúdia je vyplnená a konzultačným strediskom potvrdená prihláška
a zaplatenie administratívneho poplatku 24 eur za jeden
kurz (v jednom semestri je
možné študovať aj dva kurzy
súčasne). Časová náročnosť
kurzu v semestri predstavuje
šesť prednášok, vždy cca 1,5
hodiny raz za 14 dní. Účastníci sledujú prednášku v kolektíve (miestnosť konzultačného strediska) prenosom
z internetu na plátno.
Cyklus prednášok Svet
okolo nás
Obsahom vzdelávania bude
cyklus Svet okolo nás, ktorý
zahŕňa rôzne prednášky: Čínska medicína v našej záhradke, Dejiny odevnej kultúry,

Etika ako východisko z krízy
spoločnosti, Európske kultúrne hodnoty, Hľadáme svojich predkov, Ľudské zdravie,
Osobné financie, Potraviny
a spotrebiteľ atď.), ktoré budú vybraté podľa najväčšieho
záujmu. Po každej prednáške
poslucháči vypracovávajú
pod vedením tútora kolektívny test. Individuálne doma si
potom môžu zopakovať celú
prednášku na počítači, ale
k štúdiu môžu použiť aj tlačený text. Svoje vedomosti si
overujú generovaným testom
z každej prednášky, vrátane
záverečného testu. Kto nemá
doma počítačové vybavenie,
dostane priestor na individuálnu prácu v dennom centre.
Dĺžka štúdia je tri roky v prípade jedného kurzu za
semester (tá sa môže podľa
situácie seniora po dohode
predĺžiť) obsahuje šesť absolvovaných rozdielnych

Prihlášky do 31. augusta
Záujemcovia o štúdium sa
môžu prihlásiť do 31. 8. 2019
v úradných hodinách v pracovných dňoch v Dennom
centre Prameň, Rázusova 2,
Brezno. Bližšie informácie na
tel. č.: 048/6114056, 0911 448
103, e-mail: katarina.kokavcova@brezno.sk, alebo Mestský úrad Brezno, Odbor starostlivosti o obyvateľa, Nám.
gen. M. R. Štefánika 2, Brezno,
kancelária č. 1. Bližšie informácie na tel. č.: 048/6306240,
0911 996 020, e-mail: janka.
lemberkova@brezno.sk.
Veríme, že vás myšlienka získavania nových poznatkov na vysokoškolskej
úrovni oslovila, umožní vám
plnohodnotne stráviť voľný
čas, zvýšiť pocit sebaúcty,
úspešnosti v rodine, aj medzi
priateľmi. Pravidelné stretávanie účastníkov rovnakej
generácie predpokladá nadväzovanie nových priateľstiev,
ale aj zdieľanie denných praktických skúseností, diskusiu a neformálne rozhovory
o ďalších témach, ktorými ste
v bežnom živote obklopení.
(mb)

Darovali šestnásť litrov krvi

Štrnásty jún je vyhlásený za Svetový deň darcov
krvi. Pri tejto príležitosti
drahocennú tekutinu prišlo v Brezne darovať 49 ľudí, z toho však 12 museli zo
zdravotných dôvodov vyradiť.

Svetový deň darcov krvi je
predovšetkým oslavou dobrovoľných, bezpríspevkových
darcov krvi a poďakovaním za
ich ochotu prispieť k záchrane životov bez toho, aby za to
očakávali odmenu. Slovenský
Červený kríž v spolupráci
s Národnou transfúznou sta-

nicou Banská Bystrica a s podporou mesta zorganizovali
odber krvi aj v Brezne. V pondelok 17. júna do zasadačky na
Námestí gen. M. R. Štefánika 3
prišlo 49 dobrovoľníkov, z toho deväť boli prvodarcovia.
Ako informovala predsedníčka miestneho spolku SČK
Monika Fašková, 12 museli zo
zdravotných dôvodov vyradiť.
„Netreba zabúdať na to, že pre
človeka má najväčšiu hodnotu
ľudský život. A to si uvedomujú aj darcovia, ktorí bez váhania, dobrovoľne využívajú
možnosť venovať kúsok seba.
Ďakujeme všetkým, ktorí pri-

šli a pomohli tak dobrej veci,“
dodala.
V Brezne darovali dovedna
16 litrov krvi, ktorú venovali
Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej
Bystrici, Klinike pediatrickej onkológie a hematológie
SZU. Do odberu sa zapojili aj
zamestnanci mestského úradu a Technických služieb. Za
odber a ochotu darcovia od
SČK dostali malú pozornosť
pero a pentelku v darčekovom
balení. Chvíle im spríjemňovali aj zdravotné klaunky z OZ
Červený nos.
(md)

Dobrovoľníci v Brezne darovali 16 litrov krvi.

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Brezňan / 3. 7. 2019

spravodajstvo

mestské noviny

7

Mesto chce minimalizovať spotrebu
klasických plastových obalov
Mestskí poslanci sa v stredu 26. júna stretli na svojom
pravidelnom zasadnutí.
V programe mali viacero bodov, okrem iného schválili
úpravu štyroch všeobecne
záväzných nariadení, vzali
na vedomie správy organizácií o činnosti za vlaňajší rok,
odsúhlasili dve dotácie a menovali riaditeľa Technických
služieb.

vovania. Dôvodom na zmenu
je od 1. 1. 2019 dotácia štátu
na stravu v sume 1,20 eura za
každý deň odobratej stravy
pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.
Od 1. 9. 2019 sa dotácia 1,20
eura bude týkať všetkých žiakov navštevujúcich základné
školy.
Cieľom schváleného VZN
o používaní pyrotechnických
výrobkov je vytvoriť rovnaké
Poslanci rokovali na desia- legislatívne podmienky pre
fyzické aj právnické osoby
tom pracovnom zasadnutí.
v oblasti používania pyroDotácia 1,20 eura sa bude technických výrobkov jednotlivých kategórií a úprava
týkať všetkých žiakov
Úvod mestského zastupiteľ- podmienok ich používania na
stva patril úprave všeobecne území mesta.
záväzných nariadení mesta.
V prvom poslanci schválili Len rozložiteľné
návrh VZN, ktorým sa mení materiály
a dopĺňa VZN o výške príNa základe zmeny VZN
spevku na čiastočnú úhradu o podmienkach predaja výnákladov v školách a škol- robkov a poskytovania služieb
ských zariadeniach zriade- na trhových miestach a VZN
ných mestom Brezno. Mesto o trhovom poriadku, potravipristúpilo k úprave výšky prí- nárske výrobky a nápoje urspevku na čiastočnú úhradu čené na priamu konzumáciu
v zariadeniach školského stra- na trhových miestach budú

podávané len v jednorazových nenávratných obaloch,
vrátane príborov, vyrobených
z biodegradovateľných kompostovateľných materiálov
a použitie iných jednorazových nenávratných obalov
bude zakázané.
Cieľom je minimalizovať
spotrebu klasických plastových obalov (poháre, kelímky,
tácky, príbory) najmä počas
veľkých podujatí organizovaných mestom ako sú napr.
Letný jarmok, Stredoveké
Bomburove dni, Tradičný
Ondrejský jarmok alebo Vianočné trhy a podobne. Používať bude možné len biodegradovateľné materiály, ktoré sú
kompostovateľné a teda rozložiteľné bez negatívneho dopadu na životné prostredie na
rozdiel od klasických plastov.

nych predpisov a interných
noriem pri vyraďovaní a likvidácii majetku mesta v príspevkovej organizácii - Technické služby Brezno, ako aj
o pláne kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta
v druhom polroku 2019. Poslanci vzali na vedomie informatívne správy o výsledkoch
hospodárenia za rok 2018,
ktoré podali Veolia Energia
Brezno, Nemocnica s poliklinikou Brezno, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
Lesy mesta Brezno, ako aj
Združenie obcí Ekológ a Sekológ. Po schválení harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva rokovacím
dňom ostáva streda. Najbližšie rokovania sa uskutočnia
18. septembra, 30. októbra
a 11. decembra.

Spoločnosti predkladali
správy o činnosti
Hlavná kontrolórka informovala o výsledku kontroly
dodržiavania a uplatňovania
všeobecne záväzných práv-

Menovali riaditeľa
Technických služieb
Poslanci odsúhlasili žiadosť
o dotáciu vo výške 250 eur M-klubu Brezno, ktorá poslúži
na organizačné zabezpečenie

Jaseň z Brezna v ankete Strom roka 2019
Prihlásený strom Jaseň
štíhly (FRAXINUS EXCELCIOR L.) patrí medzi úžasné výtvory prírody. Je zákonom chránený a rastie pri
bývalej Kolkárni, ktorá susedí s Ulicou Hradby. Jeho
parametre sú: vek približne
250 rokov, obvod kmeňa vo
vzdialenosti 130 cm od zeme 420 cm, výška stromu 30
m, šírka v korune 20 m.
Strom je symbolom novodobej histórie kráľovského
mesta Brezna, v jeho blízkosti sa nachádzajú aj zostatky mestských hradieb,
vybudované v rokoch 1650
– 1676 (preto aj názov Ulice
Hradby). K myšlienke prihlásiť tento strom do súťaže nás
priviedla skutočnosť, že v ankete, ktorú sme organizovali
v rámci Brezna, len 2 % opýtaných zbežne poznalo tento
strom.
V novodobej histórii mesta Brezna na tomto mieste
bol v prevádzke hostinec,
kolkáreň, dokonca na betónovom parkete pod „naším“
stromom hrala hudba a tancovalo sa. Súčasťou tohto
areálu bol aj detský park. Tu

vzdelávacích a poznávacích
aktivít, diskusných projektov pre mládež, týkajúcich sa
aktuálnych spoločenských
tém, rozoberaných z rôznych uhlov pohľadov. Ďalej
na organizáciu divadelných
predstavení, koncertov, vernisáží a iných spoločenských
akcií pre širokú verejnosť.
Dotáciu vo výške 49 800 eur
schválili aj Nemocnici s poliklimkou v Brezne, ktorá je
účelovo určená na obstaranie
projektovej dokumentácie na
realizáciu stavebného diela
s názvom: Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NsP Brezno.
Do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta
Technických služieb Brezno
s účinnosťou od 1. júla menovali Ing. Lukáša Jeremiáša.
V závere tiež schválili zápis do
Kroniky mesta Brezno, ktorá
je vedená od roku 1933.
Po otázkach poslancov na
riaditeľov organizácií mesta
desiate rokovanie mestského
zastupiteľstva skončilo.
(md)

Na Mazorníkove pribudnú
ďalšie parkovacie miesta
Technické služby Brezno pokračujú v budovaní
spevnených plôch určených na parkovanie motorových vozidiel. K odstavnými miestam pribudnú
ďalšie na Mazorníkove.
Nové miesta na parkovanie Technické služby Brezno
budujú na Ulici 9. mája na
Mazorníkove oproti potravinám. Ako uviedol riaditeľ
Lukáš Jeremiáš, výstavba
odstavných plôch zahŕňa
prípravu terénu, oddrenážovanie a spevnenie podložia,
asfaltovanie komunikácie,
osadenie obrubníkov a za-

trávňovacej dlažby či následnú úpravu terénu. Techničiari s prácami začali koncom mája, pričom v prvej
etape, ktorú ukončia v prvej
polovici mesiaca júl, vznikne
18 nových miest, a v druhej
do konca augusta ďalších 20.
Od začiatku tohto roka
tak zatiaľ v Brezne pribudne dovedna 46 parkovacích
miest, ktoré budujú technické služby. „Najbližšie
odstavné plochy zrealizujeme na Sládkovičovej ulici
a v spolupráci s investičným
odborom plánujeme aj ďalšie,“ uzavrel šéf techničiarov.

(md)

Tridsaťmetrový jaseň v Brezne.
FOTO: VLADIMÍR LIBIČ

začínali a končili vychádzky
obyvateľov mesta do doliny
Rúry. Ako prestal fungovať
hostinec a kolkáreň, táto lokalita chátra.
Prihlásením tohto stromu
do ankety, ktorú organizuje
Nadácia Ekopolis, chceme
verejnosti nielen v Brezne,
ale aj na celom Slovensku
predstaviť toto výnimočné

dielo prírody. Súťaž sa začína
vyhodnocovať na hudobnom
festivale Pohoda Trenčín
predstavovaním fotografií
nominovaných stromov a následným hlasovaním priamo
na festivale, ako aj na sociálnych sieťach (www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/
strom-roka). Do hlasovania
sa môžete zapojiť aj vy! (vl)

Na Mazorníkove vzniknú ďalšie parkovacie miesta.FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

www.kino.brezno.sk
3. JÚL, STREDA O 19.00
(2D), 5. JÚL, PIATOK
O 19.00 (3D)
SPIDER MAN: ĎALEKO
OD DOMOVA

NEHRDZAVIE

Akčný/Fantasy, USA, 130 min,
slovenský dabing, MP, 2D, vstupné: 2D/5,50 €, 3D/6 €.

12. JÚL, PIATOK O 16.00,
13. JÚL, SOBOTA O 16.00
WILLY A KÚZELNÁ
PLANÉTA

4. JÚL, ŠTVRTOK O 19.00
ANNABELLE 3: NÁVRAT

Horor, USA, 105 min, slovenské
titulky, MP15, 2D, vstupné: 5,50
€.

11. JÚL, ŠTVRTOK
O 19.00
STARÁ LÁSKA
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

Romantický/Komédia, USA, 125
min, slovenské titulky, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.

Animovaný, FRA, 90 min, slovenský dabing, MP7, 2D, vstupné: 5,50 €.

12. JÚL, PIATOK O 19.00
YESTERDAY

Romantický/Hudobný/Komédia,
USA/GBR, 117 min, slovenské titulky, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.

OZNAMY
Mesto Brezno oznamuje obyvateľom Podkoreňovej, že z dôvodu postupu prác pri rekonštrukcii komunikácie budú do odvolania spoje
MHD a prímestských liniek premávať len po autobusovú zastávku pri
PD Ďumbier. Žiadame cestujúcu verejnosť, aby si svoj čas naplánovala
tak, aby autobusové spoje stihla. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.
***
V dňoch 1. 7. - 5. 7. 2019 sociálny taxík spoločnosti Srnkapharm s.r.o.
nepremáva z dôvodu čerpania dovolenky.

peggy je mladá, približne ročná
originálna fenka väčšieho vzrastu.
Zo začiatku je trochu bojazlivá a nedôverčivá, no keď zistí, že jej nikto
neublíži, je z nej maznák. je nekonfliktná, znáša sa aj s inými psíkmi.
pred adopciou bude veterinárne
ošetrená, čipovaná a kastrovaná.

oskar je ďalší nechcený psík, ktorý
sa našiel na ulici. je to pravdepodobne kríženec borderkólie, má
dva roky, je stredného vzrastu. je
to priateľský, kontaktný, poslušný,
nekonfliktný psík. pred adopciou
bude veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

tiara je približne dvojročná fenka
veľkého vzrastu, ktorá bola zachránená z rómskej osady. tiara je priateľská, vďačná fenka, veľmi sa teší
z ľudskej spoločnosti, vychádza aj
s inými psíkmi. pred adopciou bude veterinárne ošetrená, čipovaná
a kastrovaná.

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

Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2019
MŠ pri ZŠ K.R.Pionierska 4
dr.Clementisa 3
Nálepkova 50
MŠ pri ZŠ Pionierska 2
Hradby 9
B.Němcovej 17
MŠ pri ZŠ MPČĽ

Júl 2019

August 2019

zatvorená
zatvorená

zatvorená
otvorená

otvorená
zatvorená
otvorená

zatvorená
zatvorená
zatvorená

V prípade rekonštrukčných prác v materských školách pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4, letná
prevádzka sa bude realizovať v priestoroch základnej školy.
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pozemný
hmyzožravec

plť po česky

plody stromov

Gabriel (dom.)

ruská rieka

hlas kravy

mestské noviny

ľadový muž
(angl.)

zábavný park

hektár (zn.)

orgán zraku

severský
paroháč

T4

starogermánka

2001 v Ríme

maďarské
mužské meno
(Pavol)

stával sa
vlhkým
výrobca lyží

mongolská púšť
nič

hlas kvočky

vniknutie

T3
patriaci Ele
pooliepaj

trúba (čes.)

reakcie na
otázky

hraničný
poplatok

obchytať,
oskúšať
vytrhával burinu

T1

súvisiaca s
osou

plán (nem.)
ľudový odev

končatina
ženské meno

zavinul
huta, vysoká
oec (zast.)

druh javora
ostro páchol

základná
číslovka

úlomok rozbitej
veci
patriaci Oli

EČV
Partizánskeho

naša rieka
skupenstvo
vody

rieka pri Omsku
ten, kto
financuje
stavbu

okrasný sad
číselná lotéria

odpojil

riedke jedlo
organizmus

tenisový úder

kód Talianska
mlieko (angl.)

mangán a cín
(chem.)
ozdobná
čelenka

Terézia
zaleje vodou

mužské meno

nemecké
priemyselné
normy

člen obecenstva
bezpilotné
lietadlo

vrch piva
kockovaná látka

ťažké
rozhodnutie
včela (lat.)

koleso
hádže

kód Estónska

Pomôcky:
ARAKS,
OBERE

symetrála
hrbaté zviera

žrď na voze

ruská rieka
Skládka
domového
odpadu

nie veľa
besnenie

tona merného
paliva
otázka s 1.
pádom

predložka
Európsky
parlament

horný (nem.)

T2
najvyššie karty

epická báseň

napúšťal
moridlom

Čisté... (Dokončenie v tajničke).
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 12. júla. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Janu Tondrovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Značky na obaloch napovedajú,
ako správne separovať odpad
V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych
výrobkov. Málokto si však
na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka
značkám na obaloch vieme, ako správne triediť.
Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme
obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia
uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď
jasné, že ide napríklad o
papierový alebo sklenený
obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo
označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často
sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na
nápojových kartónoch z
džúsu alebo mlieka.
Materiály z PAPIERA – do
modrého kontajnera alebo vreca určeného na papier patria všetky obaly so
skratkou PAP. Čísla 20,21
a 22 upresňujú druh papiera. 20 je vlnitá lepenka, 21
hladká lepenka a 22 bežný
papier.

Krabice pred vyhodením
zošliapnite, aby bol ich
objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta
pre ďalší odpad. Odvážanie
vriec a kontajnerov, ktoré sú
správne naplnené, je nielen Pred vyhodením odpad
efektívnejšie, ale aj priateľ- zošliapnite. Nestlačené
ské k životnému prostrediu. PET fľaše zmenšia možnosti
kontajnera. Do nádoby s obMateriály zo SKLA – sklu jemom 1100 litrov sa zmestí
patrí zelená farba a pri až 733 stlačených 1,5 litrotriedení sa nerozlišuje, či vých PET fliaš. Ak by neboli
ide o farebné, alebo číre stlačené, zmestilo by sa ich
sklo. Číslo 70 za značkou tam len približne 200.
GL označuje číre sklo, 71 je
zelené sklo a 72 hnedé sklo. Materiály z KOVU – obaly
zo železa majú skratku FE
a číslo 40, hliník ALU číslo
41.
POZOR! Zálohované obaly
nepatria do koša, vráťte ich
nazad do predajne.
Materiály z PLASTU –
obaly označené nasledovnými symbolmi označujú
plasty a patria do žltých
kontajnerov alebo vriec
určených na plast.

Pozor, v niektorých obciach
a mestách sa kovy zbierajú
do samostatných kontajnerov či vriec, v mnohých sa
však triedia spolu s plastmi
alebo nápojovými kartónmi. S týmto druhom odpa-

du je preto potrebné nakladať podľa nariadenia obce.
Ak je to možné, kovové obaly treba pred vyhodením
stlačiť a zmenšiť ich objem.
Zmestí sa ich tak do vriec
alebo kontajnerov viac.

Znaky nebezpečných
látok
Výbušné látky

NÁPOJOVÝM KARTÓNOM patrí oranžová farba
a majú označenie C/PAP.
Horľavé látky

Obal zložený z viacerých
rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne
oddeliť, je kompozit. Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou
materiálu, ktorý prevažuje.
C/PAP je znak nápojového
kartónu.
Pozor, v niektorých obciach
a mestách sa nápojové kartóny zbierajú do samostatných kontajnerov či vriec,
v mnohých sa však triedia
spolu s plastmi alebo kovmi.
S týmto druhom odpadu
je preto potrebné nakladať
podľa nariadenia obce.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem.

Oxidujúce látky

Plyny pod tlakom

Korozívne a žieravé látky

Označenia na obaloch
označuje obaly svojich
výrobkov trojuholníkom
so skratkou materiálu či číselným označením.

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka
Obal označený ochrannou
známkou ZELENÝ BOD
patrí do triedeného zberu.
Systém ZELENÝ BOD je
najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných
surovín pochádzajúcich z
komunálneho odpadu v Európe.

Materiálové označenie zloženia obalu. Označovanie
obalov znakom materiálu,
ktorého je obal zložený, nie
je na Slovensku povinné.
Množstvo výrobcov však

– je to BIO potravina.
BIO potraviny obsahujú
najmenej 95 % zložiek pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva
s osvedčením o ekologicZnak označujúci elektrické kom pôvode.
a elektronické zariadenie
vrátané batérii, žiaroviek
Trojuholník s nevyplnený- a žiariviek. Poväčšine ide o
mi čiarami označuje výrob- nebezpečné odpady, preto
ky alebo obaly zhotovené z ich nevhadzujte do zberných nádob, ale odovzdajte
recyklovaných materiálov.
ich na miestach určených na
zber takýchto zariadení.

Panáčik s košom. Používa sa
ako prevencia proti znečisťovaniu životného prostredia. Táto značka znamená,
že obal je potrebné dať po
použití do príslušnej zbernej nádoby.

Označenie pre produkt Bio
a Eko, ktorý je výsledkom
ekologického poľnohospodárstva a pre potravinu vyrobenú z ekologických poľnohospodárskych zložiek

Značku kvality SK môže získať len slovenský výrobca,
ktorého výrobky sú vyrábané z domácich surovín s
dodržaním noriem kvality.
Výrobky musia obsahovať
minimálne 75% domácich
surovín a všetky časti výrobného procesu sa musia
uskutočňovať na Slovensku.

Toxické látky

Dráždivé látky

Látky nebezpečné pre
zdravie GHS09 – látky
nebezpečné pre životné
prostredie
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Seniori z Prameňa sa priúčali hre petang
Sústredenie, presnosť,
taktika, to sú najdôležitejšie prvky petangu.
Zažiť však pri ňom môžete aj veľa zábavy. A tej si
užili aj seniori z denného
centra Prameň, ktorí sa
tomuto športu priúčali
po prvýkrát.
Medzi výhody tradičnej francúzskej hry patrí,
že pri nej nehrozia žiadne
zranenia. Jediné, čo sa môže pritrafiť rekreačnému
hráčovi, je buchnutie prsta
o guľu. Našťastie, nič také
si seniori z denného centra
Prameň nespôsobili. Stretli sa na nábreží Hrona,
kde mesto vlani vybudovalo dve hracie plochy určené na petang. Skúšobnú
hru si s nimi zahral aj primátor mesta Tomáš Abel
a vedúci kultúry a športu
Miroslav Baran.
Petangové ihrisko sa
nachádza v zelenom páse
v blízkosti mosta pri že-

Beh olympijského dňa.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Beh olympijského dňa
seniori z prameňa sa priúčali hre petang.

lezničnej stanici a prispelo
tak k spestreniu oddychovej zóny. Pozostáva aj z lavičiek pre hráčov, pričom
zaujímavým dizajnovým
prvkom je trojuholníková
lavička. Určené je pre širokú verejnosť, hráči si ale
samozrejme musia doniesť
vlastnú sadu petangových
gúľ. Výraznou prednosťou tohto športu je, že ho

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

môže hrať každý, a to bez
rozdielu veku, pohlavia či
telesného hendikepu.
Breznianski seniori,
ktorých hre priúčal Michal
Martiník z odboru kultúry a športu, sa nakoniec
dohodli, že sa ešte niekoľkokrát stretnú, zdokonalia
a do budúcna naplánujú
petangový turnaj.
(md)

Olympijský deň sa v rámci
27. ročníka celoslovenského
športového podujatia uskutočnil aj v Brezne. Všetkým
bez ohľadu na športovú
zdatnosť umožnil stať sa súčasťou olympijského hnutia.
Mesto Brezno, AK Mostáreň MŠK Brezno a Základná
škola s materskou školou
Pionierska 2 v piatok 21.
júna v rámci 27. ročníka celoslovenského športového
podujatia zorganizovali Beh
olympijského dňa, určeného
pre všetky vekové kategórie.
Ako po skončení informo-

val referent športu Michal
Martiník, v prevažnej miere sa zúčastnili materské,
základné a stredné školy
z Brezna aj blízkeho okolia,
medzi ktorými jednoznačne
dominovali žiaci Základnej
školy Pionierska 2. Celkovo
sa do behu zapojilo asi 200
detí, ktoré nesúťažne odbehli
vzdialenosť 800 m. Na úvod
sa predstavili najmenšie deti
z materských škôl v behu na
dĺžku futbalového štadióna,
následne sa na korčuliarskom
okruhu striedali žiaci z tried
rôznych základných a stredných škôl.
(md)
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