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V BREZNE OTVORILI ŠPORTOVÝ
AREÁL MILUTÍNA ČERNÁKA
Jedenásty október sa do breznianskej kroniky zapíše veľkými písmenami ako významný športový sviatok. Centrum
Horehronia sa totiž od tohto dátumu môže pýšiť bezpochyby najväčším viacúčelovým ihriskom v okrese.

Celú výstavbu v hodnote takmer ale predovšetkým rozmanitosťou a
860 tisíc eur vrátane DPH hradilo komplexnosťou ponuky pohybových aktivít. Okrem základných atmesto z vlastných zdrojov.
letických disciplín sa tu bude môcť
hrať futbal, basketbal, tenis a ďalšie
Prevádzka aj v zime
V polovici tohto roka sa breznian- kolektívne športy, a vďaka umelému
ska samospráva pustila do realizácie osvetleniu bude prevádzka možná aj
nového multifunkčného areálu pri v zimných mesiacoch.
Na slávnostnom otvorení, ktoré
Základných školách Pionierska 2 a
Karola Rapoša v Brezne. Ten je vý- sa konalo v druhý októbrový piatok,
nimočný nielen svojou veľkosťou, primátor mesta Tomáš Abel poďa-

koval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o jeho vznik a
zároveň povedal: „Som veľmi rád,
že môžeme spoločne otvoriť tento
krásny športový areál pre naše deti a
verejnosť a už teraz môžem sľúbiť, že
sa budeme snažiť, aby tu boli dobudované stanovištia pre ďalšie atletické disciplíny.“
Táto iniciatíva nie je vôbec náhodná, nové športovisko totiž pomeno-

vali po mužovi, ktorý sa atletike upísal telom aj dušou.
Viac ako 40 rokov zasvätil športu
Atletický odborník, bývalý pretekár, tréner, funkcionár a rozhodca
Milutín Černák sa zaslúžil o rozvoj
atletiky v Brezne, kde pôsobí už viac
ako 40 rokov.
(Pokračovanie na strane 2)
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Areál je dokončený.
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V Brezne otvorili Športový areál Milutína Černáka
(Dokončenie zo strany 1)
Spod jeho rúk vyšlo viacero výborných atlétov,
ktorí v minulosti reprezentovali nielen Brezno, ale aj
Slovenskú republiku. Počas
svojho pôsobenia zastával
napríklad aj funkciu predsedu Stredoslovenského oblastného atletického zväzu,
dlhodobo je organizátorom
rôznych bežeckých súťaží
a taktiež disponuje najvyššou licenciou atletického
rozhodcu.
„Poviem to úplne otvorene, ak by pán Černák za

mnou nechodil pravidelne a neprízvukoval, že potrebujeme atletickú dráhu
a zázemie pre ďalšie atletické disciplíny, tak možno
by sme sa k tejto myšlienke
nedostali. Preto ho ja osobne
považujem za gestora tohto
projektu a myslím si, že je
absolútne na mieste, že tento
športový areál bude niesť jeho meno,“ povedal primátor.
Na jeho slová reagoval
samotný Milutín Černák:
„Po nevydarených pokusoch o tartanovú dráhu na
mestskom štadióne bolo veľa
skeptikov, ktorí nepočítali

s tým, že tento multifunkčný
športový areál sa v tak krátkom čase vybuduje. Chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa
o to zaslúžili a v mene atletického klubu vám chcem
garantovať, že keď sme v takých skromných podmienkach vedeli „dochovať“
majstrov Slovenska a slovenských reprezentantov, tak
predpokladám, že v týchto
podmienkach to bude oveľa
ľahšie.“

zidenta Slovenského atletického zväzu Petra Korčoka,
ktorý Brezňanom zablahoželal k unikátnemu športovisku. „Som naozaj veľmi
hrdý, že bude niesť meno
veľmi významného atletického funkcionára a verím, že
sa tu podarí vychovať ďalších
športovcov a reprezentantov, pretože je tu na to skutočne obrovský potenciál.“
Historicky prvého štartu na dráhe sa zúčastnili
bývalí aj súčasní pretekári
z atletického klubu MostáAj pre verejnosť
Slávnostné prestrihnutie reň Brezno, medzi ktorými
pásky sa nezaobišlo bez pre- sa pred domácim publikom

predstavila vychádzajúca
mladá hviezda Viktória Forster. Keďže nový areál okrem
tartanovej dráhy disponuje
ihriskom s umelou trávou,
využívať ho budú tiež futbalisti Železiarní Podbrezová
a Futbalového klubu Brezno.
Rozvíjať svoje fyzické schopnosti tu pritom budú môcť
nielen žiaci a členovia športových klubov, ale aj široká
verejnosť.
Prevádzkový poriadok
nájdete na strane 9 alebo na
webovej stránke Technických služieb Brezno.
(eš)

Renovácia neurologického oddelenia.
Finančné prostriedky na obnovu poskytlo aj mesto
Rekonštrukcia breznianskej nemocnice je v plnom
prúde. V uplynulých týždňoch rozsiahlejšou renováciou prešlo neurologické oddelenie, kde ročne
hospitalizujú okolo 1250
pacientov. Chvályhodné
je, že za 1Q tohto roka od
Eso Angels Initiative získalo ocenenie – najlepší
diamantový status, a to za
liečbu mozgových porážok.
V auguste a septembri sa
uskutočnila rekonštrukcia
neurologického oddelenia
breznianskej nemocnice.
Podlaha je už oveľa
bezpečnejšia
Renovácia spočívala vo
výmene podlahy centrálnej
chodby a viacerých miestností, rekonštrukcii sociálnych zariadení, vymaľovaní
priestorov a namontovaní
nových svietidiel do vymaľovaných priestorov. Ako
informoval hovorca nemocnice Karol Vojtko, na rekonštrukciu podlahy použili

vysokokvalitný podlahový
systém Mastertop 1325 a na
podlahu neurologickej JIS-ky podlahový systém antistatickej epoxidovej stierky
Masterstop 1273 AS. „Zrekonštruovaná podlaha je
oveľa väčšej pevnosti a odolnosti ako pôvodná, vhodná
je na záťaž spôsobenú vozením imobilných pacientov
na posteliach. Vhodnejšia je
aj z hygienického hľadiska,
pretože je hladká a bezšpárová, teda ľahko umývateľná.
Vzhľadom na jej vlastnosti je
pre pacientov a tiež personál
oveľa bezpečnejšia. Umiestnený je na nej vzor optickej
prekážky, aby si pacienti
v rámci rehabilitácie mohli
nacvičovať jej prekračovanie,“ uviedol Karol Vojtko.
Podľa jeho slov, životnosť
podlahy je odhadovaná na
desiatky rokov.

oddelení našej nemocnice, sa v zrekonštruovaných
priestoroch budú cítiť komfortnejšie. Takisto pri práci
bude lepšie celému kolektívu nášho oddelenia,“ uviedol primár neurologického
oddelenia Ivan Droppa.

Po rekonštrukcii.
FOTO: NSP

nice a s výraznou finančnou
podporou mesta Brezno,
ktoré prispelo sumou 16-tisíc eur, ako aj ďalších sponzorov, spoločnosti ŽP Eko
Qelet, a.s., Lucerna SK, s.r.o.,
a Kollmann s.r.o., ktorým
vedenie nemocnice v mene
svojich pacientov ďakuje.
Na neurológii sa všetci
„Veľmi veľká vďaka patrí vebudú cítiť komfortnejšie
Renovácia neurologické- deniu nemocnice a osobitne
ho oddelenia sa uskutočnila oddeleniu údržby, všetkým
z vlastných zdrojov nemoc- pracovníkom, ktorí veľmi

obetavo, veľakrát i vo voľných dňoch, pod profesionálnym vedením vedúceho
údržby Rastislava Vlčka
a technického námestníka
Ľubomíra Gráca zrealizovali všetky odborné práce,
nákupy, projekty pre rekonštrukciu, murárske, maliarske, vodárske a elektrikárske
práce. Verím, že chorí, ktorí
budú potrebovať pomoc
a liečbu na neurologickom

Na obnovu oddelení
prispieva aj mesto
Celkovo rekonštrukciu,
ktorá je najväčšia za posledné desaťročia, vedenie mesta
považuje za veľký úspech pri
zlepšení podmienok a kvalite služieb nemocnice.
„Už v minulosti som často
hovoril o tom, že nemocnica
a jej obnova je pre nás prioritou. Aj keď je naše mesto
menšinovým zriaďovateľom
a štát má v podiele zriaďovateľov viac ako 83 %, na obnovu sa snažíme prispievať pravidelne. Týmto spôsobom
sme od roku 2016 prispeli na
renováciu viacerých oddelení, posledne neurologického,“ dodal na záver primátor
Tomáš Abel.

(md)
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Súčasťou projektu Youmobil bude aj
revitalizácia malej železničnej stanice
Mesto Brezno v rámci svojej pôsobnosti participuje
na mnohých nielen slovenských, ale aj medzinárodných projektoch. Jedným
z nich je aj Youmobil, určený
na podporu mobility mladých ľudí prostredníctvom
lepšieho prístupu do európskych a vnútroštátnych dopravných sietí.
Okrem mesta je do projektu zapojený mestský mládežnícky parlament, mladí ľudia
z regiónu, poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie.
Zo Slovenska je zapojené
len Brezno a Žilina
Cieľom projektu, ktorý sa
realizuje cez medzinárodný
program Interreg Central
Europe, je zlepšiť systém
osobnej dopravy pre mladých
ľudí žijúcich vo vidieckych
oblastiach a ich prístup k európskym a vnútroštátnym
dopravným sieťam. „Brezno
ako jedno z 8 partnerov zo 6
krajín (Nemecko, Taliansko,
Slovensko – Brezno a Žilina, Poľsko, Česká republika
a Chorvátsko) sa v rámci

uzavrela Dominika Predajnianska.

Na konferencii v Janove.
FOTO: ARCHÍV D. P.

projektu Youmobil podieľa
na oboznamovaní mladých
ľudí, ktorí žijú vo vidieckych
oblastiach a oblastiach mimo
väčších miest, s možnosťami
verejnej dopravy,“ uviedla
koordinátorka projektu, vedúca útvaru primátora Dominika Predajnianska.
Cestovali vlakom
neobmedzene po Európe
Vďaka projektu Youmobil
mesto Brezno ponúklo možnosť piatim mladým ľuďom
vo veku od 18 do 26 rokov

cestovať vlakom neobmedzene po Európe počas jedného
mesiaca v termíne od 17. júla
do 6. septembra, a to s lístkom INTERRAIL GLOBAL
PASS. Ponuku využili štyria
študenti, ktorí museli navštíviť minimálne 5 krajín. „Po
ukončení cesty vypracovali
správu z cesty, kde opísali navštívené miesta, pocity
z cestovania a podľa vlastných skúseností zhodnotili
stav verejnej dopravy. Okrem
spomínaného cestovného
lístka im mesto do výšky 450

Zvuk motorov prilákal na nábrežie
Hrona približne 400 návštevníkov
Mesto Brezno a Siládi
Motoršport team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických
pretekov v regióne a v tretiu
októbrovú sobotu zorganizovali prvý, ale zdá sa, že nie
posledný ročník Dňa motoršportu.
Na dopravné ihrisko
v Brezne si to namierili vyšpičkované štvorkolesové
tátoše, ktoré potešili nejedno
oko a ucho nadšencov motoristického športu. Na podujatí sa zúčastnilo približne
15 špeciálne upravených automobilov prispôsobených
na rally a preteky do vrchu.
Okrem toho, že si ich diváci mohli pozrieť zblízka, sa
predstavili aj v plnom nasadení počas exhibičných jázd
na krátkom úseku. „Deň motoršportu bol zároveň spomienkou na Rally Mostáreň
Brezno, ktorá sa tu v minu-

eur preplatilo aj iné dopravné
prostriedky verejnej dopravy
a ubytovanie v navštívených
miestach. Na základe správy
a ich postrehov z ciest sme na
konferencii v Janove, ktorá sa
konala 10. a 11. októbra, vyhodnotili pozitíva a negatíva
ich cestovania. Keďže možnosť cestovať budú mať mladí
aj na budúci rok, diskutovali
sme o tom, čo by sme mohli
v rámci kampane zlepšiť,
prípadne zmeniť. Záleží už
len na nich, či majú chuť sa
prihlásiť a spoznávať svet,“

Venovali mu mapu jeho studničiek
Známy
brezniansky
studničkár Štefan Libič
nedávno oslávil 88 rokov
a Brezňania si pre neho
pripravili milé prekvapenie.
Ujovi Libičovi, ako ho
v Brezne všetci poznajú,
pri príležitosti krásneho životného jubilea pripravili
zamestnanci investičného
odboru Michal Kriška a Ondrej Potkány mapu všetkých
30 studničiek, ktoré sa mu
podarilo vybudovať v okolí
mesta. „So zamestnancami

Deň motoršportu v Brezne.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

losti konala, a zúčastnilo sa
na ňom aj niekoľko bývalých
jazdcov,“ priblížil Michal
Martiník z odboru kultúry a športu, ktorý podujatie
spoluorganizoval. Exkluzívnym hosťom a moderátorom v jednej osobe bol jeden
z najkvalitnejších motoristic-

kých novinárov na Slovensku
Rasťo Chvála. Úspech podujatia potvrdila aj veľmi slušná
návštevnosť. „Prišlo okolo
400 ľudí, čo je na prvý ročník
veľmi pekné číslo. Plánujeme
v tom pokračovať a možno aj
vo väčšom meradle,“ uzavrel
Michal Martiník. 
(eš)

Renováciu malej
železničnej stanice
plánujú na budúci rok
Podľa slov hlavnej vedúcej
projektu Milady Medveďovej,
Brezno ako jediné z partnerov okrem pilotných aktivít
v rámci projektu uskutoční aj
realizáciu, a to obnovu budovy malej železničnej stanice
Brezno mesto a úpravu jej
okolia.
Majiteľom budovy stanice sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré
mesto požiadalo o výpožičku
nehnuteľného majetku, s čím
súhlasili. Poskytnú aj pomoc
pri riešení havarijného stavu
a nevyhnutné udržiavacie
práce.
„S renováciou interiéru
a exteriéru malej železničnej
stanice začneme na budúci
rok. Okrem iného, súčasťou bude aj detské ihrisko,
požičovňa elektrobicyklov
a novinka bike sharing - požičovňa verejných bicyklov či
v priestoroch čakacej haly železničné múzeum,“ dodal na
záver primátor Tomáš Abel.

(md)

Odovzdávanie daru.
FOTO: msú

mestského úradu sme tiež
urobili finančnú zbierku
a ujovi Libičovi sme s jeho
príbuzným Vladkom Libičom spoločne pri studničke
nad nemocnicou odovzdali
pekné dary, ktoré ho, verím,
v jeho krásnom veku potešili. Ďakujem za milé stretnutie so skromným, múdrym
a vždy usmiatym vzácnym
človekom,“ dodal primátor
Tomáš Abel. Pomyselnú štafetu starostlivosti o jednotlivé studničky prevzal známy
brezniansky bylinkár Vladimír Libič.(r)
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Antibiotiká dokážu zachrániť pacienta, ale na druhej
strane môžu vyvolať ešte závažnejšie komplikácie
Prinášame sériu článkov,
v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme oddelením klinických
laboratórií, a to pracoviskom klinickej mikrobiológie, kde kvalifikovaný personál ročne vykoná takmer
60 000 vyšetrení. Počas tohto roka rozšírili diagnostiku o vyšetrenia kliešťovej
encefalitídy či čierneho
kašľa.
Oddelenie klinických
laboratórií poskytuje komplexné laboratórne vyšetrenia pre lôžkové oddelenia
NsP Brezno a ambulantné
zariadenia okresu Brezno.
Realizáciou potrebných vyšetrení sa podieľa na diagnostike, liečbe a monitorovaní rôznych ochorení.
V systéme externej
kontroly kvality
Oddelenie klinických laboratórií pozostáva z troch
samostatných, funkčne oddelených pracovísk: hematológie a transfuziológie,
klinickej biochémie a samostatne umiestneného pracoviska klinickej mikrobiológie. Všetky oddelenia sú
úspešné zapojené do systému externej kontroly kvality.
Ako uviedla vedúca lekárka pracoviska klinickej mikrobiológie Zuzana Kónyová,
na jednotlivých pracoviskách oddelení klinických
laboratórií pracujú výlučne
zamestnanci, ktorí spĺňajú
požadované kvalifikačné
predpoklady. Lekári, laboratórni diagnostici, zdravotné
laborantky i sanitári musia
mať ukončené požadované
vzdelanie vo svojom odbore
a následne sa v rámci sústavného vzdelávania kontinuálne vzdelávajú v 5-ročných
intervaloch zbieraním kreditov aktívnou alebo pasívnou účasťou na odborných

renia trvajú 24 – 72 hodín
v závislosti od nálezu a typu
vyšetrenia. „Väčšina negatívnych výsledkov je už na
druhý deň, ale ukončenie
pozitívneho výsledku trvá
dlhší čas (napr. vyšetrenie
citlivosti na antibiotiká predlžuje vyšetrenie o jeden
deň). Sérologické vyšetrenia
sú väčšinou k dispozícii ešte v deň príjmu vzorky, iné
o 2 – 3 dni. V posledných
rokoch ponúkame aj rýchle
vyšetrenia antigénov priamo v biologickom materiáli,
Kvalifikovaný personál pracoviska klinickej
s výsledkom do dvoch hodín
mikrobiológie.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
od doručenia do laboratóseminároch, kongresoch, logické vyšetrenia (stanove- ria.“
workshopoch... „Samozrej- nie protilátok v krvi pacienta
me, aj u nás dochádza k fluk- proti rôznym baktériám, Antibiotiká nie sú určené
tuácii hlavne u mladých ľudí vírusom a parazitom), 7 % na bežné infekcie
a tiež postupne ku generač- priamy rýchly dôkaz antigéAntibiotiká majú unikátnej výmene zamestnancov nov baktérií a vírusov vyvo- ne postavenie. Podľa vedúcej
na všetkých pozíciách, ale lávajúcich hnačkové ocho- lekárky pracoviska klinickej
môžeme konštatovať, že t. č. renia či infekcie dýchacích mikrobiológie, sú to kauzálnemáme zásadný problém ciest a 1 % mikroskopické ne lieky, ovplyvňujúce nies personálom a vieme zabez- parazitologické vyšetrenia.
len pacienta, ktorý ich užíva,
ale zmenou mikrobiálneho
pečiť poskytovanie kvalitnej
osídlenia a selekciou reziszdravotnej starostlivosti aj Bežné kultivačné
na oddeleniach s nepretrži- vyšetrenia trvajú 24 – 72
tentných kmeňov aj okolihodín
tou prevádzkou.“
tých obyvateľov. „AntibiotiPracovisko je vybave- ká dokážu zachrániť pacienDenne urobia 200 až 250
né modernou prístrojovou ta, ale na druhej strane môžu
vyšetrení
technológiou (analyzátory vyvolať ešte závažnejšie
Pracovisko klinickej mik- na sérologické vyšetrenia, komplikácie, napr. infekciu
robiológie pod vedením automatický hemokulti- Clostridium difficile. Voľba
doktorky Zuzany Kóny- vačný systém, mikrosko- antibiotika musí byť vždy
ovej sa zaoberá komplex- pická technika, komorový v rukách lekára, nie paciennou priamou a nepriamou termostat), vďaka ktorej sa ta. Aby sme pre budúce gediagnostikou infekčných nám za posledné roky poda- nerácie zachovali účinnosť
ochorení – určením etioló- rilo urýchliť a rozšíriť mik- antibiotík, musíme sa k ich
gie a vyšetrovaním citlivosti robiologickú diagnostiku. užívaniu stavať zodpovedne.
na antibiotiká. Prevádzková „Napr. len počas tohto roka Je potrebné si uvedomiť, že
doba laboratória je počas sme rozšírili diagnostiku antibiotiká nie sú určené na
pracovných dní denne od o vyšetrenia kliešťovej en- liečbu bežných vírusových
7.00 do 15.00, počas víkendu cefalitídy či čierneho kašľa. infekcií,“ vysvetlila Zuzana
je zabezpečená služba v so- Naším cieľom je včasné ur- Kónyová.
botu od 7.00 do 12.00.
čenie pôvodcov vyvoláva„Kvalifikovaný personál júcich infekčné ochorenia Úloha klinickej
ročne vykoná takmer 60 000 a vyšetrenie ich citlivosti na mikrobiológie je
vyšetrení (asi 200 – 250 den- antibiotiká, čo je základným nezastupiteľná
ne): 47 % predstavujú kulti- predpokladom nasadenia
Úlohou pracoviska klivačné vyšetrenia z rôznych účinnej antibiotickej liečby nickej mikrobiológie je aj
biologických materiálov a záchrany pacienta s infekč- sledovanie a analýza výsky(napr. výtery z nosa, krku, ným ochorením.“
tu rezistencie na antibiotiká
rán, moču, spútum, hemoDĺžka vyšetrení je rôzna. a včasné zachytenie mulkultúry, mozgovomiešny Podľa slov Zuzany Kónyo- tirezistentných kmeňov.
mok, hnis a pod.), 45 % séro- vej, bežné kultivačné vyšet- „V okrese Brezno situácia

vo výskyte rezistencie na
antibiotiká kopíruje celoslovenský vývoj. Za posledných
desať rokov došlo k postupnému nárastu rezistencie
baktérií vyvolávajúcich infekčné ochorenia na všetky
kľúčové antibiotiká. V boji
s narastajúcou antibiotickou rezistenciou je úloha
klinickej mikrobiológie
nezastupiteľná. Dôležitou
súčasťou práce lekára klinického mikrobiológa je okrem
práce v laboratóriu aj práca
v oblasti nemocničnej epidemiológie a riadenie liečby
antibiotikami na lôžkových
oddeleniach NsP Brezno, n.
o. (tzv. antibiotická politika).“
Riadenie antibiotickej
politiky je na úrovni
Klinický mikrobiológ
podľa slov Zuzany Kónyovej
denne poskytuje konzultácie
a konzíliá zamerané najmä
na interpretáciu výsledkov, liečbu antibiotikami či
schvaľovanie tzv. rezervných
antibiotík pre pacientov
so závažnými infekčnými
ochoreniami. „Pravidelná
účasť na vizitách oddelenia
OAIM prispieva k lepšej aj
efektívnejšej starostlivosti o pacientov v závažnom
klinickom stave. Riadenie
antibiotickej politiky v NsP
Brezno, n. o. je na veľmi dobrej úrovni, dlhodobo vykazujeme priaznivé výsledky.
Ako jedna z mála nemocníc
na Slovensku máme vypracované zásady racionálnej
antiinfekčnej liečby, ktoré
boli úspešne odprezentované na celoslovenskej úrovni.
Do budúcnosti očakávam
zavádzanie ďalších nových
moderných vyšetrovacích
metód, ktoré ešte urýchlia
mikrobiologickú diagnostiku. Na druhej strane nás
čaká ešte veľa práce v oblasti
boja so šírením multirezistentných baktérií,“ uzavrela
Zuzana Kónyová.
(md)

Nemocnica v Brezne skončila dvadsiata tretia
Piaty ročník hodnotenia
nemocníc inštitútom INEKO prinieslo breznianskej
nemocnici umiestnenie až
v druhej polovici rebríčka.

mocnice podľa vybraných
ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti
pacientov, hospodárenia
Inštitút pre ekonomické a transparentnosti za oba sociálne reformy INEKO dobie uplynulých štyroch
posudzoval slovenské ne- rokov. „Poskytovaním ob-

jektívnych údajov chceme
pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a
efektívnosti zdravotníckych
zariadení. Pokiaľ majú ľudia
viac kvalitných informácií,
dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť aj
účinnejší tlak na zlepšovanie

verejných služieb. Myslíme
si preto, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich
príbuzným, ale aj samotným
zariadeniam,“ zdôvodňuje
každoročné zostavovanie
rebríčka inštitút INEKO.
Jednotlivé nemocnice sú pre
účely hodnotenia rozdelené

do dvoch kategórií, pričom
každá kategória je hodnotená samostatne. Nemocnica s
poliklinikou v Brezne v tomto ročníku skončila v kategórii všeobecných nemocníc
na 23. mieste z celkovo 33
zdravotníckych zariadení.
(r)
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Profesor Hričovský opäť zavíta do Brezna.
Beseda bude spojená s výstavou ovocia
Do Brezna po druhýkrát
zavíta profesor Ivan Hričovský. V utorok 5. novembra mesto pozýva na besedu s naslovovzatým odborníkom, ako aj na výstavu
dopestovaného ovocia.
Záhradkári, ktorí majú
záujem ponúknuť vlastné
ovocie na výstavu, môžu sa
prihlásiť na e-mailovej adrese: dominika.predajnianska
@brezno.sk, alebo na č. tel.:
048/6306 211, 213.
Očakávaná chvíľa sa opäť
stane realitou
Profesor Ivan Hričovský
navštívil Brezno v apríli, kedy v rámci projektu obnovy
historického ovocného sadu
na Banisku sa uskutočnila
beseda spojená s praktickými ukážkami.
Priamo v teréne nestor
slovenského ovocinárstva
a záhradkárstva porozprával o tom, ako sa správne
starať o ovocné stromy, ako
ich orezávať a štepiť, poskytol množstvo užitočných
rád, ktoré popretkával aj

o problémoch malých záhradkárov. O 15.00 vo vestibule otvoria výstavu dopestovaného ovocia, kde záujemcovia môžu odprezentovať vlastnú úrodu. Podľa
slov pána Hričovského, na
Slovensku je spotreba ovocia žalostná, čo je na veľkú
škodu, pretože je zdravou
súčasťou nášho života. Napríklad jeden Slovák za rok
zje necelých 22 kilogramov
jabĺk (namiesto 36 kg).

profesor opäť zavíta do Brezna.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

s vtipnými príhodami zo
života. Po plodnej diskusii
a otázkach verejnosti predviedol ukážky týkajúce sa
sadenia stromčekov, alebo
orezávania.
Pomocnú ruku pri prácach ponúkli už aj samotní
návštevníci, zamestnanci
mestského úradu a primátor, ktorý všetkým prisľúbil,
že v takýchto podujatiach
bude mesto pokračovať.
Nadišla očakávaná chvíľa
a profesor Hričovský opäť
zavíta do Brezna.

Besedu osvieži výstava
dopestovaného ovocia
Jeseň je obdobie, kedy je
už úroda zozbieraná a uložená. Zostáva už len bilancovať, aká bola tá tohtoročná.
Vhodnou príležitosťou
sú dialógy s profesorom
Hričovským, ktorý v utorok 5. novembra zavíta do
mestského domu kultúry.
O 14.00 sa uskutoční beseda, na ktorej bude hodnotiť
pestovanie a úrodu v roku 2019, ako aj diskutovať

Neváhajte a príďte
Meno profesora Hričovského pozná každý, kto má
záhradku a zaujíma sa o to,
čo v nej pestovať a ako. Už
dlhé roky radí záhradkárom a milovníkom práce
s pôdou. Robí to nesmierne
rád, neúnavne a fundovane.
A tak tomu bude aj čoskoro
v Brezne.
Ak máte záujem opäť sa
stretnúť a diskutovať s naslovovzatým odborníkom,
ktorý poskytne cenné rady,
neváhajte a príďte na besedu, spestrenú o ukážky toho
naj zo záhradky.
(md)

Lampiónový sprievod spestria aj súťažné hry pre deti
Pred dušičkovým obdobím sa už v Brezne tradične
koná podujatie venované
spomienke na tých, ktorí
nás už opustili. Nádherné
farebné svetielka rozžiaria
oblohu v utorok 29. októbra.
Pekný program, úcta a pokora – to všetko sa bude niesť
námestím v Brezne.
Podujatie sa spája so
Sviatkom všetkých
svätých
V novodobej histórii Slovenska sa v Brezne po šiestykrát uskutoční lampiónový
sprievod. Aj keď si možno
poniektorí túto tradíciu spájajú s obdobím pred rokom
1989, ide o stáročia starý
zvyk, ktorý pretrváva po celom svete dodnes. Lampióny
pochádzajú z Ázie, napríklad v Číne sú neodmysliteľnou súčasťou väčšiny sviatkov. Podujatie v Brezne sa
každoročne spája so Sviatkom všetkých svätých. Ako
povedala hlavná organizátorka Monika Medveďová,
snažia sa skĺbiť úctu, vážnosť
aj krásny program pre deti.
„Brezňania prostredníc-

Novinkou bude maskot
Tresko
Zavítajte v utorok 29. októbra na lampiónový sprievod a príďte o 17.00 hodine
pred Strednú odbornú školu
techniky a služieb v Brezne
(bývalá priemyslovka), odkiaľ sa presuniete na námestie. „Okrem príjemnej
atmosféry na návštevníkov
bude čakať aj pekný kultúrny program pod moderátorskou taktovkou Mareka Poliaka. Návštevníci podujatia
si už ani nevedia predstaviť
večer bez vynikajúceho muzikálového speváka Martina
Vetráka, vystúpia tiež talentované mladé speváčky
Terezka Králiková a Vladka
Brveníková,“ informovala
Monika Medveďová.
Tohtoročnou novinkou
lampiónového sprievodu sú
pestré súťažné hry s originálnou postavičkou, maskotom Veľkým Treskom,
ktorý deti nielen zabaví, ale
aj ponúkne veľa zaujímavostí o vitamínoch z morského
kráľovstva. „V prípade veterného počasia sa lampióny
tvom lampiónov šťastia po- šich srdciach však ostávajú vypúšťať nebudú, sprievod
šlú do neba pozdrav tým, a nikdy na nich nezabudne- s kultúrnym programom sa
ktorí nás už opustili. V na- me.“
však uskutoční.“
(md)

MESTSKÁ POLÍCIA
BREZNO ZASAHUJE
Príslušníci mestskej
polície dohliadajú na
verejný poriadok v uliciach mesta, v školských
areáloch, parkoch, na
dopravnom ihrisku,
železničnej stanici aj
v okolí nákupných centier, kontrolujú zákaz
fajčenia a riešia dopravné priestupky či neoprávnené parkovanie. To
ale zďaleka nie je všetko
a my vás o tom pravidelne informujeme.
V prvý októbrový piatok v dopoludňajších
hodinách požiadala o pomoc mestských policajtov
matka približne ročného
chlapca, ktorý zjedol bobule jedovatého tisa obyčajného na západnej strane námestia. Privolaná
hliadka ich oboch urýchlene previezla na detské
oddelenie Nemocnice
s poliklinikou v Brezne,
kde malý pacient skončil
v rukách lekárov. O pár
dní na to asistovali príslušníkom Hasičského
a záchranného zboru
hneď v dvoch prípadoch.
Ôsmeho októbra pomáhali pri hasení požiaru
staveniska plážového kúpaliska na Hronskej ulici
a na druhý deň na žiadosť
hasičov preverovali oznámenie, podľa ktorého sa
mala partia mladíkov na
Ulici ČSA obhadzovať
kľúčmi, pričom kľúče jedného z nich sa zachytili na
strome. Vyriešiť túto kurióznu situáciu dokázali
až hasiči.
Počas
posledných
dvoch týždňov sa zaoberali aj občanmi pod
vplyvom návykových
látok. Okrem opitej bezdomovkyne, ktorá ležala
na chodníku v meste, riešili aj Róma, ktorý v parku medzi ulicami ČSA
a Malinovského fetoval
riedidlo. Pozorný obyvateľ Brezna ich zas privolal
na parkovisko pri škole na
Pionierskej 4, kde v piatok
11. októbra ráno prichytil
pri čine 14-ročného žiaka,
ktorý kovovým obedárom
poškodil lak na kapote
auta jednej z učiteliek.
Prostredníctvom vedenia
školy bol k veci privolaný
otec chlapca, ktorý bude
musieť vzniknutú škodu
nahradiť.
(eš)
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Súčasťou Chalupkovho Brezna 2019 bol
aj krst knihy Učiteľský otčenáš nemá amen
Tradičné Chalupkovo
Brezno sa tentokrát konalo v zmenenej podobe. Po
prvýkrát v jeho histórii sa
konal nesúťažný ročník.
Tohtoročným spríjemnením bol krst knihy autora
Ľubomíra Pajtinku s názvom Učiteľský otčenáš nemá amen.
Napriek osobitnému režimu, program bol pestrý. Na
svoje si mohli prísť nielen
pedagógovia, ale aj verejnosť.
Z piatich odborov súťažili
len v literárnej tvorbe
Organizátormi 52. ročníka celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej tvorivosti učiteľov boli
mesto Brezno v spolupráci
so Spolkom slovenských
spisovateľov, Fondom na
podporu umenia, PF UMB
Banská Bystrica, Slovenským literárnym ústavom
Matice slovenskej, miestnym
odborom Matice slovenskej, hotelovou akadémiou,
gymnáziom a základnou
umeleckou školou. V tomto roku sa po dohode medzi Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR
ako hlavným organizátorom
a mestom Brezno podujatie
konalo v osobitnom režime,
uskutočnil sa nesúťažný ročník. Pokračovať bude v roku
2020 a vyčlenia naň finančné
prostriedky, ktoré pokryjú
narastajúce náklady spojené
s organizáciou celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou.
Ako uviedla zostavovateľka bulletinu Chalupkovo

FOTO: STANISLAV SPÁČ

Brezno 2019 Jana Borguľová,
z pôvodných piatich súťažných odborov sa konalo iba
jedno – v literárnej tvorbe,
a to vďaka Spolku slovenských spisovateľov a finančnému príspevku z Fondu na
podporu umenia. Ostatné
aktivity boli určené pedagógom a návštevníkom
z Brezna a blízkeho regiónu.

za to, že existujú učitelia,
ktorí sú vzorom tohto povolania, poslania. Okrem
odovzdávania skúseností
žiakom, sa vzdelávajú, zaujímajú o umelecké dianie.
„Myslím, že táto akcia má
význam, a do budúcna sa
budeme snažiť , aby mesto si
Chalupkovo Brezno vzalo za
svoje. Spolu s organizačným
výborom urobíme všetko pre
to, aby sme podujatie viac
predstavili verejnosti, učiteľom, žiakom a možno dostane inú dimenziu.“
Prihovorila sa aj srdcom
oddaná Chalupkovmu Breznu, školská inšpektorka Melánia Dubínyová a menovite
predstavila všetkých účastníkov, ktorí pre túto prehliadku
záujmovo-umeleckej tvorivosti učiteľov znamenajú veľmi veľa. „Odovzdávajú nielen vedomosti, ale aj lásku,
krásno, čo je veľmi dôležité.“

Odovzdávajú nielen
vedomosti, ale aj krásno
Chalupkovo Brezno v doobedňajších hodinách odštartovali vzdelávacie a tvorivé workshopy pre učiteľov
a žiakov Breznianskeho
okresu na pôde gymnázia
a hotelovej akadémie s témami Interpretácia básne
v literárnej a didaktickej komunikácii, Tvorivé písanie či
motivačný workshop nevyHORÍM.
Účastníkov 52. ročníka
v obradnej sieni mestského
úradu privítal viceprimátor Chalupkovci Brezňanom
Ján Králik, ktorý poďakoval
Po prijatí pedagógov na

radnici sa pri soche Martina
Rázusa uskutočnilo pásmo
Chalupkovci Brezňanom.
V mestskom parku to veru
ožilo. Počas programu sa
predstavili študenti Katedry
výtvarnej kultúry PF UMB,
ktorí do svojich výtvarných
aktivít interaktívne zapojili
aj Brezňanov. S hudobným
programom vystúpili pedagógovia breznianskej ZUŠ
a žiaci výtvarného odboru ZUŠ popoludnie oživili
o maľovanie na a tvár. Podujatie spestrili aj deti z Materskej školy Čierny Balog, ktoré ponúkli folklórne pásmo.
Kto neváhal a prišiel, mohol
si zahrať Človeče, nehnevaj
sa či spoločne s riaditeľom
Centra voľného času Františkom Rothom maľovať
veľký baner Chalupkovho
Brezna.

tvarných prác študentov PF
UMB v synagóge, po ktorej
účastníci spoločne položili
kvety k pamätníku Jána Chalupku.
Spríjemnením už večerných hodín bolo uvedenie
do života knihy Ľubomíra
Pajtinku s názvom Učiteľský
otčenáš nemá amen, ktorú
v Horehronskom múzeu pokrstil viceprimátor Ján Králik a poslankyňa mestského
zastupiteľstva, predsedníčka
komisie pre školstvo Eva Skačanová. Autor knihu venoval
všetkým, ktorí veria, že dobrá
výchova a kvalitné vzdelanie
sú najdôležitejšou vecou pre
zachovanie života na Zemi,
a robia všetko pre to, aby
bol svet lepší, ako sme ho
prebrali od našich predkov.
V Meštianskom dome na trinástke program pokračoval
zaujímavou novinkou – liteSpríjemnením bol krst
rárnym pásmom Marcela Páknihy
leša, osvieženým o umelecký
Súčasťou nesúťažnej pre- prednes laureátov Chaluphliadky bola vernisáž vý- kovho Brezna. (md)

FOTO: STANISLAV SPÁČ

Podujatie potvrdilo, že hudba a spev odstraňujú rozdiely medzi ľuďmi
Horehronský bašavel –
názov podujatia, ktoré sa
v rámci projektu Kultúra
nás spája konalo v Brezne.
Pestrým programom, určeným najmä pre rómsku
komunitu, chcelo mesto
ukázať deťom a mládeži pozitívne vzory, ako z minority, tak aj z majority.
Podujatie s podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja a pod záštitou primátora Tomáša Abela
sa uskutočnilo v stredu 16.
októbra o 9.00 v mestskom
dome kultúry. O výbornú

– Talentárium a čestný hosť
Akadémia umení v Banskej
Bystrici. Vystúpenia spojené
s čarom folklóru a celkovo
umením sa všetkým divákom páčili, čo ocenili veľkým potleskom.
Hlavným cieľom podujatia, ktoré zorganizoval odbor starostlivosti o obyvateľa
mestského úradu, bolo najmä motivovať deti k zmysluplnému tráveniu voľného času, pretože život a sny talenFOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
tovaných rómskych detí sú
náladu sa postaral detský ľudová hudba Nátura, Súk- rovnako dôležité ako ich osfolklórny súbor Šťastné det- romná základná umelecká tatných rovesníkov. Ako postvo, folklórny súbor Kýčera, škola Stanislavy Skladanej vedala vedúca odboru Janka

Lemberková, podujatia plné
hudby, spevu a tanca sú im
veľmi blízke a majú k nim
pozitívny vzťah. „Atraktívnym bol aj Horehronský
bašavel, ktorý ukázal, aké
talenty sú medzi rómskymi
aj nerómskymi deťmi, s ktorými, keď sa pracuje, majú
možnosť sa rozvinúť. Za to
patrí všetkým, ktorí sa im
venujú, veľká vďaka. Podujatie potvrdilo, že hudba
a spev je tým, čo odstraňuje
rozdiely medzi ľuďmi, ale
naopak spája a ukazuje dobro v každom jednom z nás.“
(md)
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Natália Letková:

V mládežníckom parlamente sme kolektív
mladých ľudí, ktorí sa spojili pre dobrú vec
prihlásiť?
– Stačí napísať na facebook
mládežníckeho parlamentu.
V prípade, že by sa to niekomu nepozdávalo a chcel by
sa spýtať na nejaké pocity či
dojmy, pokojne môže napísať
na facebook Natália Letková.
Prezradím vám tajomstvo,
z oboch účtov vám odpíšem
ja, takže je to v podstate jedno. J

Mestský mládežnícky
parlament v Brezne. Kolektív mladých ľudí, ktorí
sa spojili pre dobrú vec, sú
aktívni a chcú urobiť niečo
dobré pre mesto, pre ľudí,
realizovať sa vo „svete dospelých“. Viac o jeho fungovaní, aktivitách organizácie
prezradila študentka Natália Letková.
Mládežnícke parlamenty
majú svoju históriu nielen
na Slovensku, ale na celom svete. Sú významným
prepojovacím mostíkom
medzi samosprávou a mladými ľuďmi. Kto je koordinátorom tejto organizácie
v Brezne?
– V súčasnosti sme sa vedenia parlamentu zhostili
my, študenti. Koordinujeme sa sami už dlhšiu dobu
a za ten čas sme stihli „spáchať“ veľa dobrých akcií,
ktoré nám zároveň slúžili
ako zrkadlo, či naša práca
má zmysel a či ju zvládame
aj bez pomyselného biča
nad hlavami. Ukázalo sa,
že áno. A aj keď sa miestami
stretávame s tým, že narazíme hlavou o múr, vždy sa
máme na koho obrátiť, a to
na vedenie mesta Brezno.
Dôležitú úlohu v parlamente zohral poslanec Daniel
Struhár a vtedajší koordinátor práce s mládežou
z útvaru primátora Slavomír Pôbiš, ktorí s podporou
a pomocou mesta založili
mládežnícky parlament a zo
začiatku nás viedli. Po čase
nám nechali voľnú ruku,
podarilo sa im motivovať
nás k tomu, aby sme prebrali
iniciatívu.
Koľko študentov sa zapája do činnosti parlamentu?
– Máme približne dvanásť
členov. Približne hovorím
nie preto, že by som nevedela počítať, ale skôr z dôvodu,
že sa stále stretávame s tým,
že zo škôl posielajú vždy nových a nových ľudí. Počas minulého roka bola drvivá časť
členov parlamentu z gymnázia, v súčasnej dobe sú
siedmi. Medzi sebou máme
aj dvoch žiakov zo Základnej školy s materskou školou
Pionierska 2, jednu zástupkyňu za ZŠ Karola Rapoša,
jedna študentka je z Hotelo-

Mládežnícky parlament.
FOTO: ARCHÍV N. L.

vej a Obchodnej akadémie,
dokonca nám pribudol člen
zo Strednej odbornej školy
hutníckej ŽP a ja ako „stálica“ zo Súkromnej strednej
odbornej školy pedagogickej
EBG v Brezne. Spolu už s terajšími študentmi gymnázia
som stála pri začiatkoch náš-

ten dôvod, pre ktorý sme tu.
V parlamente sme kolektív
mladých ľudí, ktorí sa spojili pre dobrú vec, sme aktívni
a práve to je zároveň naším
hnacím motorom. Nepochopiteľné? Keď to človek zažije
na vlastnej koži, bude vedieť,
o čom hovorím.

Piknik u Rázusa.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Ako často a kde sa stretáho parlamentu. Hodnotím
veľmi pozitívne, že sa v ňom vate?
„udržala naša stará partia“
– Nemáme presne stanoa že sa k nám postupne pri- vené miesto ani čas konania
našich stretnutí. Snažíme sa
dávajú ďalší a ďalší.
vždy operatívne nájsť vhodČo je hlavnou úlohu ale- ný čas tak, aby to vyhovovalo
bo akýmsi poslaním tejto všetkým. Kedysi sme sa stremládežníckej organizácie? távali hlavne v školách, teraz
– Združovať mladých, v znovuotvorenom M-klube
robiť niečo pre mesto, pre alebo v čajovni.
ľudí, realizovať sa vo „svete
dospelých“. Možno vám to
Organizujete rôzne aktipríde ako klišé, ale ten pocit vity určené pre širokú verejzadosťučinenia, ktorý prí- nosť...
- Usporiadali sme Pikde po vydarenej akcii, nám
vždy napovie, že práve toto je nik u Rázusa, Večierok pod

hviezdami, Šarkaniádu, Strašidelnú noc v múzeu, Recitál
a dokonca aj Selfie beh. Sme
zapojení aj do zahraničných
projektov s partnerskými
mestami (Erasmus) a tradične organizujeme študentskú
časť programu na Dňoch
mesta Brezno. Všetky uvedené akcie by sme chceli určite zopakovať. Keďže sa nám
podarilo úspešne nadviazať
spoluprácu so Štúdiom mladých pri Divadelnom súbore
Jána Chalupku, chceli by sme
realizovať viac akcií, možno aj na umeleckú nôtu. Čo
nové však plánujeme do budúcna, si zatiaľ necháme pre
seba. S určitosťou však môžem povedať, že Brezňania sa
majú na čo tešiť.
Možno ste práve oslovili
študentov, ktorí by sa chceli stať členmi parlamentu.
Akým spôsobom sa môžu

Večierok pod hviezdami.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Venovať sa naplno štúdiu a popri tom aj činnosti
v parlamente. Nie je to časovo náročné?
– Väčšinou to chodí tak,
že keď robí človek jednu vec,
robí všetko. Ani u nás to nebolo inak. Naši členovia sú
parlamenťáci, folkloristi, tanečníci, šermiari, divadelníci, biatlonisti a keď sa do toho všetkého pridá vo vyššom
veku aj brigáda, je to boj. Ale
ako ja vždy hovorím, je to
o prioritách. A myslím, že
viacerí z parlamenťákov sú
toho názoru, že keď sa chce,
tak sa dá.
Aký odkaz zašlete svojim
rovesníkom, ktorí by mali
záujem prísť medzi vás?
– Vždy, keď sme chodili
po školách a robili nábor, tak
sme študentom rozprávali,
čo im parlament vie ponúknuť. Ale myslím, že by nebolo zlé položiť si otázku, čo ja
ako študent môžem priniesť
do parlamentu? Úsmev, nové
nápady, pozitívnu náladu?
Sem s tým! A ešte by som im
odkázala, aby sa nebáli. Veď,
ak sa im nebude „u nás“ páčiť, môžu kedykoľvek odísť.
(md)
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24. OKTÓBER,
ŠTVRTOK O 19.00
ROZPRESTRI KRÍDLA

Dobrodružný, FRA, 113 min,
slovenský dabing, MP7, 2D,
vstupné: 5,50 €.

25. OKTÓBER, PIATOK
O 19.00
ZOMBIELAND 2:
RANA ISTOTY

Horor/Akcia/Čierna komédia, USA, 97 min, slovenské
titulky, MP15, 2D, vstupné:
5,50 €.

27. OKTÓBER,
NEDEĽA O 16.00
SNEŽNÝ CHLAPEC

Animovaný/Komédia, USA,
97 min, slovenský dabing,
MP, 2D, vstupné: 5,50 €.

27. OKTÓBER,
NEDEĽA O 19.00

POSLEDNÁ
ARISTOKRATKA

Komédia, CZE, 110 min, originálna verzia, MP, 2D, vstupné: 5,50 €.

31. OKTÓBER,
ŠTVRTOK O 19.00
TERMINÁTOR

Sci-fi/Akcia, USA, 120 min,
slovenské titulky, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.

2. NOVEMBER,
SOBOTA O 16.00
RODINA
ADDAMSOVCOV

Rodinný/Animovaný, USA,
84 min, slovenský dabing,
MP7, 2D, vstupné: 5,50 €.

2. NOVEMBER,
SOBOTA O 19.00
SIROTA BROOKLYN

Dráma, USA, 144 min, slo-

venské titulky, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.

3. NOVEMBER,
NEDEĽA O 16.00
SNEŽNÝ CHLAPEC
(3D)

Animovaný/Komédia, USA,
97 min, slovenský dabing,
MP, 3D, vstupné: 6 €.

3. NOVEMBER,
NEDEĽA O 19.00
AMNESTIE

Dráma, CZE/SVK, 120 min,
originálna verzia, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.

6. NOVEMBER,
STREDA O 19.00
VIEŠ UDRŽAŤ
TAJOMSTVO?

Romantický/Komédia, USA,
94 min, české titulky, MP12,
2D, vstupné: 5,50 €.

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Divadelné predstavenie Čo sa sníva trpaslíkom? sa kvôli chorobe presúva na 15.2.2020 – lístky ostávajú v platnosti. Čas zostáva tak ako máte uvedený na lístku. V prípade, že požadujete vrátenie vstupného, môžete
tak urobiť na tom predajnom mieste, kde ste vstupenky zakúpili do 28.10.2019, po tomto dátume vrátenie
lístkov nebude možné. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás 15.2.2020.

23. 10. 2019 / Brezňan
mestské noviny
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Športový areál Milutína Černáka Brezno
Čl. 1
Prevádzka športového areálu
Prevádzková doba bežeckej dráhy: 07.00 hod. – 15.00 hod.
15.00 hod. – 20.00 hod.
09.00 hod. – 20.00 hod.

školské vyučovanie
verejnosť, iné subjekty
počas víkendov

Na ihrisko s umelou trávou je vstup povolený až po rezervovaní na e-mailovej adrese
michal.martinik@tsbrezno.sk. Rozpis ihriska mimo školské vyučovanie bude umiestnený na viditeľnom
mieste (pri vstupe do areálu) a webovej stránke tsbrezno.sk Vstup na ihrisko je spoplatnený - 40 Eur/hod.,
s využitím osvetlenia 50 Eur/hod. Polovica ihriska 25 Eur/hod., s osvetlením 30 Eur/hod.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

určiť prevádzkové hodiny športového areálu,

určovať podmienky využívania areálu,

vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržiavajú pokyny prevádzkového poriadku.
Športový areál je určený na športové vyžitie žiakov základných a stredných škôl v Brezne počas vyučovania a pre
verejnosť, športové a iné subjekty na tréningové, rekreačné účely.
Zdržiavať sa v priestoroch multifunkčných ihrísk a používanie jeho vybavenia mimo vyhradených hodín je
zakázané.
Prísny zákaz behania v prvej dráhe, ktorá sa najrýchlejšie opotrebúva!!!
V čase konania atletických pretekov a futbalových zápasov je pre verejnosť dráha uzatvorená.
Vstup do areálu sa nachádza pri telocvični ZŠ s MŠ Pionierska 2.

Čl. 2
Prevádzkový poriadok













Prednostné právo na využívanie ihriska s umelou trávou majú subjekty nahlásené v rozpise.
Vstup do areálu je na vlastné nebezpečenstvo, len so súhlasom správcu.
Deti do 15 rokov môžu navštíviť ihriská len v sprievode dospelej osoby.
Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch športového areálu zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
ako i požiarnej ochrany.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí
vlastnou nezodpovednosťou a nerešpektovaním prevádzkového poriadku.
Úmyselné poškodzovanie športového areálu a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie
prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať
poškodzovateľa z areálu. Vlastník je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
Do priestorov športového areálu sa zakazuje vstupovať v zablatenej a inak znečistenej obuvi,
v nevhodnej obuvi (kopačkách, ktoré obsahujú tvrdené, plastové, kovové, resp. gumené šróbovacie
štuple), v topánkach na podpätkoch.
V areáli je zakázané lezenie na konštrukcie športoviska, basketbalové koše, futbalové brány, vešať sa
na záchytné siete, preliezať a podliezať oplotenie.
V priestoroch celého areálu je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky. Vnášať jedlo
do objektu ihrísk je prísne zakázané.
V prípade nevhodného správania sa v priestoroch športového areálu (vulgárne nadávky, neprimeraná
hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovanie areálu) je správca alebo iná poverená
osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa areálu vykázať z jeho priestorov.
Do športového areálu je prísne zakázané vstupovať s bicyklom, bicyklovať, skateboardovať a korčuľovať
na tartanovom povrchu, vodiť psov, znečisťovať samotný areál odpadkami.
Vstupom do športového areálu vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom
a zaväzuje sa ním riadiť. Poškodenie zariadenia športového areálu alebo športového náradia je povinný
uhradiť ten, kto to spôsobil.

23. 10. 2019 / Brezňan
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Ivan (dom.)

T4

ošatenie

Česká
mincovňa

lietal (čes.)

Elemír

mestské noviny

čaro po
esperantsky

vydala (čes.)

larva hmyzu,
červík

modla

súvisiaca s osou

akoby (bás.)

light year

T5

jednoduché
plavidlo

somár
patriaci Olge

T1

sprevádza

španielska
hora

praštia, tresnú
obyvateľ Arábie

obeť

vrch nad
Belehradom
dravý vták

Olina (dom.)
patriaci Ičovi

austrálsky
papagáj
zahrdús,
zavraždi

označenie
lietadiel Českej
republiky

Národný podnik
výčap (hov.)

a iné (skr.)
sarmatský
jazdec

časť Bratislavy
počítačová
hrdinka

zarezanie

išiel (čes.)
2 v Ríme

prenášať
Azovské jazero

T2

ochrana tovaru

praobyvateľ v
Peru
atóm po
anglicky

počíta

značka laku na
vlasy

majúca vodivé
vlastnosti
osamotená si

druh Mohameda
odporovacia
spojka

integrovaný
obvod

EČV
Ružomberka
Institute Of
Biology of
Oregon

značka tónu
vyrobený (angl.)

atóm (čes.)
časť sporáka

ruská rieka

plače (bás.)

zaostrená
drevená tyč
Adriána (dom.)

nádoba na kvety
1000 kg

korzár
vyvaľujú oči

živočích
mužského
pohlavia

morský cicavec
štát v USA

bocianovitý vták
Nat. Diab.
Assoc. of
Michigan

mužské meno
alkohol (skr.)

kráčala

patriaca
Emankovi
umenie (lat.)

ženské meno

Pomôcky:
RAVO,
ALOR,
MAINE

ruský veľtok

vodca Hunov
51 v Ríme

Verdiho opera
plošná miera

rieka pri Omsku
hore po anglicky

samica jeleňa

T3

nemecké
ženské meno

slovenská obec

zotriem z
povrchu

kachle, piecka

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 1. novembra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Ľubicu Chamkovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Rytieri hrali za detské oddelenie breznianskej nemocnice

2. HOKEJOVÁ LIGA
HK BREZNO - HK ISKRA
PARTIZÁNSKE 5:4 (1:0, 2:2,
2:2)
Góly Br: piNKa lukáš, ŠeBest peter daniel (KoŠtial
Martin, vais Matej), KoŠtial
Martin (ŠeBest peter daniel,
rYBÁr Filip), luNter peter diváci videli napínavý hokej.
(rajČaN richard, KovÁČiK FOTO: STANISLAV SPÁČ
peter), KovÁČiK peter (luNv skvelej kulise sú výbornou
ter peter)
pozvánkou na najbližší duel
Diváci videli napínavý hokej proti HK 91 Senica v sobotu
od prvého buly. Celá Aréna bo- 26. 10. Príďte našich hráčov
la v očakávaní, kedy dajú do- podporiť, hráme a bojujeme
máci rytieri gól, aby pre detské pre vás srdcom zo všetkých síl.
oddelenie miestnej nemocnice
hodili na ľad prinesené plyšové
K-CLASSIC
hračky. Lukáš Pinka v oslabení
1. LIGA DORAST
zblokoval strelu súpera a po HC PREŠOV PENGUINS - HK
prihrávke Bauera naplnil tie- BREZNO 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)
to túžby početne zaplnených Góly Br: Švec dominik (Kotribún. Domáci zodpovednou vÁČiK richard, BosMaN anhrou v defenzíve, podpore- dreas), KožucH jakub (deBnou opäť skvele chytajúcim NÁr Michal, Fartel alex),
Boškom v bráne, mali vždy KožucH jakub (deBNÁr Mik víťazstvu bližšie. Umne ustáli chal, Fartel alex)
atmosférou vybičovaný záver
zápasu a zaslúžene zvíťazili.
Hostia nastúpili proti favoNovinkou bola aj strelecká sú- ritovi bez rešpektu a v prvej
ťaž divákov v prestávke zápasu, tretine mali viac šancí a aj viac
v ktorej si aktéri odniesli hod- z hry. Bohužiaľ sa im neponotné ceny. Dve domáce výhry darilo streliť upokojujúci gól.

tej časti hry. Brezňania sa ale
nevzdali a ukázali Prešovu,
v čom je ich sila. Za necelé dve
minúty v tretej tretine otočili
skóre zápasu vo svoj prospech
troma gólmi, čím zaskočili domácich. Neskúsenosť mladých
hráčov Brezna ich ale pripravila o získanie nejakých bodov
u súpera, nakoľko po jednom
vlastnom góle a jednej veľkej
chybe sa domácim podarilo
streliť dva góly, ktorými prakticky zlomili hostí a so šťastím
získali všetky tri body.
1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV
8. ROČNÍK
HKM ZVOLEN - HK BREZNO
1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Góly Br: BÁliNt alex (BelKovÁ tereza), FÁK Matúš (MedveĎ Marek, BaBiNsKÝ timotej), BÁliNt alex, BÁliNt alex
(loNGauer Maroš)
7. ROČNÍK
HK BREZNO - HT MHK 32 L.
MIKULÁŠ 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
Góly Br: pauČíK Milan (ĎuriŠ
patrik), MultÁN Matej (BerČíK ivan), BerČíK ivan (KovÁČiK aurel), MultÁN Matej
(BerČíK ivan), KovÁČiK aurel
(BerČíK ivan)

Hračky pre detské oddelenie nemocnice
v Brezne.
FOTO: STANISLAV SPÁČ

Zato domáci z jednej z mála
šancí skórovali. Aj druhá tretina mala vyrovnaný priebeh.
Na malom klzisku sa obe muž-

1. LIGA MLADŠÍCH
ŽIAKOV
6. ROČNÍK
HKM ZVOLEN - HK BREZNO
5:3 (0:0, 4:2, 1:1)

stvá dobre strážili a šancí bolo
5. ROČNÍK
málo. Po jednej chybe hostí HK BREZNO - HT MHK 32 L.
sa domáci ujali dvojgólového MIKULÁŠ 8:21 (2:6, 2:6, 4:9)
vedenia a s tým išli aj do tre(hkb)

FK BREZNO INFORMUJE

Najlepší domáci strelec Oliver Trajteľ sa blysol hetrikom
V. liga sk. C
12. kolo 20. októbra
Brezno – Dobrá Niva 6:0 (0:0), góly Brezna: petrík,
Molčan, trajteľ 3, Baník, rozhodca: Štefan Kaličiak,
300 divákov.
Domáci z územnej prevahy v prvom polčase nevyťažili nič. Vypracovali si množstvo šancí, brankár
hostí Vilhan sa však viackrát vyznamenal. Po zmene
strán sa zmenilo aj skóre a zásluhou zvýšenej efektivity
Brezna pribúdali aj góly. Hetrikom sa blysol najlepší
domáci strelec Oliver Trajteľ. Trápiaca sa Dobrá Niva
tak v tomto ročníku stále ešte nedokázala zvíťaziť. (sč)
1. OTJ Hontianske Nemce
2. FK 09 Bacúch
3. OFK 1950 Priechod
4. ŠK Hrochoť

12
12
12
12

9
8
8
7

1
2
1
1

2
2
3
4

32:16
25:15
31:20
26:21

28
26
25
22

5. FK BREZNO
6. OŠK Lieskovec
7. FK Selce
8. TJ ŠK Sokol Jakub
9. FK FILJO LAD. VIESKA
10. FK Sitno B. Štiavnica
11. MFK Strojár Krupina
12. TJ Lovča
13. ŠK SÁSOVÁ
14. OŠK Dobrá Niva

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

5
5
5
6
4
3
3
2
0
0

5
3
3
0
5
4
4
1
6
2

2
4
4
6
3
5
5
9
6
10

36:18
23:14
26:23
29:36
19:19
28:24
21:24
18:34
6:21
9:44

20
18
18
18
17
13
13
7
6
2

III. liga SD U19
12. kolo 20. októbra
Rakytovce - Brezno 1:2 (0:2), góly Brezna: trnka, Bútora, rozhodca: Marek Marko, 30 divákov.
Chlapci po prehre v Detve podali výborný výkon v
zápase s Rakytovcami hlavne v prvom polčase. Vytvo-

rili si množstvo gólových príležitostí, z ktorých Trnka
a Bútora premenili dve. V druhom polčase sa podarilo
domácim znížiť, čo Brezňanov znervóznilo a museli
do konca zápasu tvrdo bojovať o víťazstvo. Treba veriť,
že aj posledný zápas s Čadcou o prvé miesto v jesennej
časti úspešne zvládnu.
(vk)
1. FK BREZNO
2. MŠK NOVOHRAD Lučenec
3. FK Čadca
4. MFK Dolný Kubín
5. TJ Sklotatran Poltár
6. TJ Tatran Krásno nad Kysucou
7. MFK Detva
8. MŠK Tisovec
9. FK Slovan Kúpele Sliač
10. FK Rakytovce
11. MFK Nová Baňa (odstúpené)

10
10
10
9
9
10
10
10
10
10
0

7
7
5
4
4
4
4
2
2
1
0

2
1
3
3
2
2
1
2
1
1
0

1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
0

36:7
38:12
20:11
23:19
26:19
21:17
20:22
9:46
13:31
5:27
0:0

23
22
18
15
14
14
13
8
7
4
0
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