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BRANKÁRSKA ŠKOLA
OSLÁVILA JUBILEUM

Dvadsiateho piateho pokračovania sa dočkal brankársky projekt Jána Filca a Rudolfa Jurčenka,
ktorý ovplyvnil kariérny rast a smerovanie mnohých slovenských gólmanov. Nestori Školy hokejového brankára si naň opäť vybrali brezniansky ľad.

Metropola Horehronia sa
stala už po štvrtýkrát dejiskom celoslovenského letného sústredenia hokejových
brankárov.
Štvrťstoročie na scéne
Zimný štadión Ladislava
Horského v Brezne opäť hostí
najstaršiu letnú školu zameranú na prípravu brankárov
v Európe. Škola hokejového
brankára (ŠHB) pod vedením slovenskej brankárskej
elity už 25 rokov vzdeláva
mladých gólmanov z celej
krajiny, zlepšuje ich hráčske
kvality a prispieva k čo najlepšej výkonnosti v ich ďalšej

kariére. Navyše aj tento rok
sa chlapci mohli stretnúť so
svojimi veľkými hokejovými
vzormi ako Ján Lašák, Jaroslav Halák či Pavol Rybár. Aj
oni totiž v minulosti absolvovali letnú školu Jána Filca
a Rudolfa Jurčenka a možno
práve oni raz prevezmú ich
štafetu.
„Mňa osobne veľmi teší,
že sme 25 rokov dokázali
udržať nejaký trend a osloviť
bývalých brankárov, ktorí sa
postupne stali trénermi, na
to, aby s nami zdieľali tento
program. Podarilo sa nám
osloviť hlavne brankárov
a ich rodičov, ktorí každoroč-

ne prejavujú záujem k nám
prichádzať. Ročne je to okolo
110 brankárov, ktorí sa chcú
zúčastniť našej školy,“ uviedol tréner zlatých chlapcov
z Göteborgu a zároveň jeden
z otcov ŠHB Ján Filc.
Výnimočný športový
projekt spojený
s Breznom
Pri príležitosti významného jubilea vydala ŠHB vlastnú brožúru, ktorej autori si
aj touto formou pripomenuli
svoje mladé roky plné aktivít, ale hlavne štvrťstoročie
existencie projektu. Svojím
zameraním, počtom zúčast-

nených brankárov s vysokou
úspešnosťou ich ďalšieho
pôsobenia, ale hlavne dĺžkou
obdobia, ktoré dokázal prežiť, je ojedinelým nielen na
Slovensku, ale v celej Európe. Za 25 rokov prešiel celým
Slovenskom, začínal v Liptovskom Mikuláši, prešiel cez
Martin, Prievidzu, Levice,
Nitru a Piešťany až napokon
zakotvil v Brezne.
Pre mesto je tento fakt
skutočne pocta, čo priznal aj
primátor Tomáš Abel: „Vážime si, že sa tento výnimočný
športový projekt rozhodli
spojiť s naším mestom.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Brankársk škola
oslávila jubileum
(Dokončenie z 1. strany )
Nejde len o podporu športu v našom regióne, ale určite
treba povedať, že taká osobnosť, ako je Janko Filc, je naozaj inšpiráciou pre mnohých
mladých hokejistov nielen
v Brezne, ale aj na celom Horehroní. To, že sa tento camp do
Brezna pravidelne vracia, je len
dôkazom toho, že aj v Brezne
môžu byť vytvorené kvalitné
podmienky pre šport a športovcov.“ Pozitívne tento krok
hodnotí aj bývalý reprezentačný tréner Ján Filc: „Našli sme
tu veľmi pekné prostredie, za
čo vďačíme ako ľuďom z vedenia mesta, tak aj Hokejovému
klubu Brezno či Hotelovej akadémii, ktorí sa o nás perfektne
starajú. Nám to potom samozrejme dáva priestor na to, aby
sme sa starali o to, čo máme,
a zaviedli do programu všetko,
čo si moderný hokej vyžaduje.“

tin Kohút, s ktorým diskutovali
predovšetkým o intenzívnejšej
spolupráci v príprave mladých
gólmanov. „Bez brankára to
nepôjde. Keď práve on nejakým
spôsobom zlyhá, tak mužstvo
nemá šancu na úspech. A my
by sme boli radi, keby slovenský hokej tie úspechy dosiahol,“
povedal Filc.
Ako však dodal, po 25 rokoch
ŠHB by už chceli odovzdať organizátorský štafetový kolík
ďalšej generácii kvalitných trénerov. „My už máme perspektívu veľmi limitovanú. Radi
ešte pomôžeme, ale zároveň
musíme postupne zabezpečiť
transfer. Hokej je dynamicky
sa rozvíjajúci šport, ale čo sa
najviac zmenilo za posledných
15 rokov, je hra brankára, jeho
výstroj, jeho spôsob existencie
v bráne a preto je nevyhnutné,
aby všetci tí, ktorí sa brankárom
budú v budúcnosti venovať, na
to vedeli reagovať a prinášali so
sebou do tréningu prvky, ktoré
Najviac sa zmenila hra
im pomôžu stať sa z toho dobrébrankára
Do Brezna v rámci ŠHB pri- ho brankára v klube výborným
cestoval aj prezident Slovenské- brankárom v reprezentácii. A to
ho zväzu ľadového hokeja Mar- je náš cieľ,“ uzavrel Ján Filc. (eš)

Škola hokejového brankára oslávila 25 rokov práve v Brezne. FOTO: MSÚ

Súčasťou prvej etapy obchvatu
mesta je aj lávka pre peších
Výstavba prvej etapy obchvatu Brezna s dĺžkou 2,54
km, ktorá bude začínať na začiatku mesta a končiť kruhovou križovatkou pri odbočke
na Čierny Balog, je v plnom
prúde.
Slávnostné otvorenie je naplánované na august, no dovtedy ešte stále platia obmedzenia pre chodcov aj vodičov,
a to hlavne v mieste realizácie
okružnej križovatky Mazorní-
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kovo. Chodci si už od minulého týždňa však mohli vyskúšať
prechádzanie po novovybudovanej lávke pre peších, ktorá
je súčasťou obchvatu. Podľa
slov súčasnej hovorkyne Slovenskej správy ciest Lucie Karelovej, objekt však ešte nie je
ukončený a odovzdaný správcovi. „Predpokladáme, že tak
stavebná spoločnosť urobí do
polovice augusta,“ dodala na
záver hovorkyňa.
(md)
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Novinka na detskom oddelení
v breznianskej nemocnici

Streda 19. júla bola pre
detské oddelenie breznianskej nemocnice významným
dňom. Zdravotná poisťovňa
Dôvera a združenie Osmijanko mu slávnostne odovzdali
novozriadenú Jednotku intenzívnej starostlivosti.

Jedno z najdôležitejších nemocničných oddelení, kde
prijímajú deti vo vážnom a život ohrozujúcom stave, prešlo
výraznou obmenou. Jednotka
intenzívnej starostlivosti (JIS)
v Brezne prijíma malých pacientov v novom šate a vyšetruje modernou technológiou.
Zariadenie výrazne
pomôže lekárom pri
záchrane životov
Breznianska nemocnica je
v poradí tridsiata deviata, ktorú
Dôvera a združenie Osmijanko
vynovili na základe odporúčania regionálnych pracovníkov, úzko spolupracujúcich
s vedením a zamestnancami
nemocníc. „V Nemocnici s poliklinikou v Brezne potrebovali
predovšetkým nové zariadenie
na JIS-ke a taktiež nový monitorovací prístroj, ktorý nepretržite vyhodnocuje všetky vitálne
funkcie pacienta a od ktorého
doslova závisí jeho život. Keďže
jednotka intenzívnej starostlivosti je špeciálne oddelenie,
vyhoveli sme prosbe nemocnice a prispeli na zariadenie,
ktoré výrazne pomôže lekárom
pri záchrane životov,“ povedala
Daniela Kopecká z poisťovne.
Prístroj je určený pacientom
so závažnejšími ťažkosťami
Pôvodné priestory JIS zmodernizovali novým osvetlením,
žalúziami a nábytkom, vybavili
novými postieľkami, televízorom, DVD prehrávačom, dekoráciami a monitorom na sledovanie životných funkcií. „Prístroj kontinuálne monitoruje

Slávnostné prestrihnutie pásky.
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Klauni z OZ Červený nos.

FOTO: MSÚ

tlak a okysličovanie krvi, počet
dychov, pulzov a EKG záznam.
Určený je pacientom so závažnejšími zdravotnými ťažkosťami, ale aj na sledovanie klinického stavu po operáciách a úrazoch,“ vysvetlil primár detského
oddelenia Norbert Surový.
Dar všetkých
zamestnancov detského
oddelenia veľmi potešil
Na slávnostnom odovzdaní
novozriadenej JIS-ky vedeniu
nemocnice a detského oddelenia, primátorovi Brezna,
zástupcom poisťovne, občianskeho združenia asistovali aj
zdravotní klauni z občianskeho
združenia Červený nos, ktorí
do nemocnice priniesli humor, smiech a dobrú náladu.
Ako dodal Norbert Surový, dar
všetkých zamestnancov oddelenia veľmi potešil. „Verím, že
aj takýmto spôsobom detičkám
trochu spríjemníme pobyt na
nemocničnom lôžku, veď Horehronie je prekrásny hornatý
kraj, v ktorom žije asi 15 tisíc
detí, často v zložitých sociálnych pomeroch. Práve margi-

nalizované skupiny, ktoré často
trpia zdravotnými ťažkosťami,
potrebujú od nás väčšiu pomoc
a pochopenie. Jedným z projektov, ktorý má zlepšiť kvalitu
pobytu na nemocničnom lôžku
na našom detskom oddelení, je
práve tento projekt.“ Podľa slov
primára, týmto krokom zdvihnú pomyselnú latku kvality zase

o niečo vyššie. „Samotný fakt,
že veľkorysosť silných existuje,
dáva ošetrujúcemu personálu
a hlavne pacientom vnútornú silu a nádej, bez ktorej niet
úspešnej liečby. Deti zo sociálne
hendikepovaných rodín, ktoré
tvoria väčšinu našich pacientov,
to dokážu oceniť dvojnásobne,“
uzavrel Norbert Surový. (md)

Výstavba okružnej križovatky pokračuje.
Zastávka spred Lidla ešte zostane na ŠLN
Budovanie kruhovej križovatky pri bývalých kasárňach
pokračuje. Predbežný termín
ukončenia stavby je naplánovaný na koniec júla.

Špecializované predajne Brezno a zástupcom spoločnosti
Eurovia.

Pred novou štvrťou s obchodným centrom – areálom
bývalých kasární rastie aj kruhová križovatka.
Výstavbu 2. etapy ukončia
najneskôr vo štvrtok
27. júla
Moderný päťramenný kruhový objazd s vnútorným
priemerom okruhu 40 metrov
vznikne ako nová križovatka
Ulice ČSA a Fraňa Kráľa, čím
sa vytvorí vjazd do nového
areálu. Práce od 9. júna realizuje spoločnosť Europrojekt
Gamma 3SK, k. s., ako investor
a stavebník budúceho nákupného centra. A ako pokračuje
výstavba? „Druhú etapu južnej

Výstavba okružnej križovatky.

strany okružnej križovatky dokončia v stredu, najneskôr štvrtok tento týždeň. Hneď za ňou
bude nasledovať tretia etapa,
ktorá spojí severnú a južnú časť
okružnej križovatky do celku,“
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povedal Ján Medveď z odboru
životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu v Brezne, ktorý sa v utorok
18. júla zúčastnil na pracovnom
stretnutí s realizátorom prác

Zastávka spred Lidla ešte
zostane na ŠLN
Po ukončení druhej etapy
bude presmerovaná premávka
na ceste I/66 v smere od Tesca
do mesta na novovybudovanú
komunikáciu. „Z Ulice Fraňa Kráľa sa bude dať odbočiť
doprava, ale nebude možné
odbočiť vľavo, pre prebiehajúce práce v strede Ulice ČSA.
Z uvedeného dôvodu zostane
ešte zastávka spred Lidla premiestnená na ŠLN. Predbežný
termín ukončenia križovatky
je do konca mesiaca júl. Prosím
cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a porozumenie,“ dodal na
záver Ján Medveď.
O všetkých zmenách v organizácii dopravy vás budeme
včas informovať.(md)
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA

Vážení obyvatelia Brezna,
trápi vás niečo v našom meste, chcete upozorniť na
problém súvisiaci s miestnou samosprávou alebo
získať bližšie informácie o pripravovaných investičných zámeroch? Ste na správnej adrese. Na vaše otázky vám rád osobne odpoviem v rubrike s názvom
K správe nášho mesta.
Ako občan Brezna by
som sa rád opýtal, čo
bude s minerálnym
prameňom Kyslá –
Mýto pod Ďumbierom
nachádzajúcom sa po
ľavej strane cesty smer
z Mýta pod Ďumbierom

– Čertovica (jeho voda
patrí medzi najlepšie na
Slovensku), ktorý patrí
mestu Brezno. V minulosti
sa TS Brezno o okolie
prameňa starali (zbierali
smeti, kosili). Dnes je
všetko zarastené, smeti sa

povaľujú okolo smetných
košov, ktoré nemá kto
odviezť. Nad prameňom
bol prístrešok, na ktorý
pri kalamite padol strom.
Prístrešok, resp. to, čo
z neho ostalo, sa odstránil
a nový sa už nepostavil.
Takisto lavičky, prístrešok
a WC na druhej strane
cesty, všetko v dezolátnom
stave. Začína dovolenkové
obdobie. Prameň je na
hlavnej trase Liptov,
Tatry. Veľa ľudí, ktorí
tadiaľ prechádzajú, by sa
tam zastavilo, či už napiť
sa vody, alebo len tak si
oddýchnuť, ale odrádza
ich prostredie. Inde si
takéto minerálne pramene
chránia a my si ich
necháme schátrať. Rád sa
chválite tým, čo všetko ste
pre mesto Brezno a okolie
spravili, čo tak postarať sa
aj o tento prameň?
- Áno, spomínaný prameň
sa nachádza v katastrálnom
území Brezna a je v jeho vlastníctve. Čo sa týka údržby a
úpravy jeho okolia, tú vykonávajú Technické služby Brezno
na základe zriaďovacej zmluvy s mestom v rámci svojich
možností. Dôležité je však po-

vedať, že nedávno sme sa s pánom starostom z Mýta pod
Ďumbierom dohodli, že ich
obec, keďže je k predmetnému prameňu neporovnateľne
bližšie ako Brezno, bude túto
údržbu vykonávať namiesto
našich TS. V priebehu tohto
roka by sme to chceli doriešiť
a dať na papier. Takže zjednodušene povedané, Mýto si
zoberie správu celého tohto
objektu pod patronát, pričom
prameň zostane naďalej naším
majetkom.
Ako to vyzerá so
sľubovaným kúpaliskom v
Brezne? Človek sa v týchto
horúčavách nemá kde ani
osviežiť.
Nedávno sme na pracovnom stretnutí s našimi poslancami okrem iných tém
prebrali aj spracovanie projektu a realizáciu kúpaliska.
Kúpalisko by malo byť na
nábreží Hrona vedľa dopravného ihriska. Počítame s veľkým 36-metrovým bazénom
s oddychovou časťou a časťou
pre plavcov. Tiež detský bazén
s atrakciami a samozrejme
tobogánom. Súčasťou bude
zázemie, šatne, toalety aj športoviská. Zaujímavosťou tiež je,
že chceme vybudovať reštau-

ráciu s terasou pri rieke Hron.
Podobný bazén, ako plánujeme, vybudovali teraz v Čadci,
avšak o niečo menší.
Nebola som v Brezne veľa
rokov a keď som sa sem
po dlhom čase vrátila,
ostala som veľmi milo
prekvapená, ako sa toto
mesto zmenilo. Obrovský
progres vidno na každom
kroku. Budete v tom
pokračovať?
Ďakujem za povzbudivé slová. Určite v tom budeme pokračovať, momentálne spolu
so zamestnancami mesta pracujeme okrem bežnej správy
aj na ďalších investičných projektoch na zveľadenie nášho
mesta. Ako som už spomínal
pripravujeme projekt kúpaliska, začíname budovať ďalšie
parkovacie miesta, pripravujeme balík opráv ciest a chod-

níkov, projekt cyklochodníkov, cyklopruhov a cyklotrás
v spolupráci s ďalšími obcami,
práce na obnovenej kinosále,
žiadosť o eurofondy na projekt vodovod Vrchdolinka,
projektujeme kanalizáciu Halny – Bujakovo, ideme dokončiť dopravné ihrisko pre účely
dopravnej výchovy, dokončujeme projekt na multifunkčný
areál ZŠ K. Rapoša a P2, rokujeme s Slovenskou správou
ciest a Národnou diaľničnou
spoločnosťou o predĺžení R1
za Ľubietovský most a dopravné riešenia až po Telgárt,
ideme obstarávať nové zástavky a nové smerové tabule, po
15 rokoch spracovávame nový územný plán, rokujeme s
vlastníkom areálu kasární o
ďalšom rozvoji tohto územia a
mnohé ďalšie.
Tomáš Abel
primátor Brezna

Vaše podnety a otázky, ktoré priamo súvisia s dianím v Brezne,
môžete adresovať primátorovi Tomášovi Abelovi, ktorý každé dva
týždne odpovie na niekoľko z nich. Stačí, ak ich doručíte mailom na
novinybreznan@brezno.sk, alebo osobne prípadne poštou na adresu Redakcia Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s označením K správe nášho mesta. Možností
je samozrejme viacero. Okrem pravidelnej relácie v TV Hronka Na
slovíčko pán primátor s ním môžete komunikovať osobne počas
Dňa otvorených dverí, ktorý sa koná vo štvrtok od 13.00 do 15.30
v jeho kancelárii, alebo prostredníctvom facebooku.
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Hlasujte za Brezno a posuňte
ho z tretej priečky na ešte vyššiu
V súťaži internetového
portálu Slovakregion O naj
mesto a obec Slovenska si
Brezno v priebežnom poradí drží tretie miesto. Neváhajte a hlasujte za naše
mesto.
Hlasovať za svoje mesto je
možné maximálne jedenkrát
za hodinu, v priebehu jednej
hodiny však možno zahlasovať za viacero miest. Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby –
hlasujúci, ktorí majú záujem

podporiť mestá, ale aj obce
Slovenska prostredníctvom
internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu len
registrovaní užívatelia.
V súťaži, ktorá začala v
apríli tohto roku a potrvá do
konca októbra, dovedna bojuje 140 miest. Výsledky budú zverejnené 6. novembra o
12.00. V deň uzávierky novín
bola na prvom mieste Spišská
Nová Ves, na druhom Bardejov a zatiaľ tretia priečka patrí
Breznu. (md)

Na Námestí gen. M. R. Štefánika 20.

Výstavu o Štefánikovi môžete
vidieť už len do konca júla
Mesto Brezno, Nadácia M.
R. Štefánika a Ústav politických vied SAV do konca júla
pozývajú do breznianskej synagógy na výstavu Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920.
Sprístupnená je ešte v piatok
a pondelok od 10.00 do 12.00
a od 15.00 do 17.00.
Pri príležitosti okrúhlych
výročí významných momentov našej novodobej histórie,
Nadácia Milana Rastislava
Štefánika ešte v roku 2014 pripravila putovnú panelovú výstavu oboznamujúcu návštevníka s históriou vzniku prvého
slobodného demokratického
štátu, v ktorom sa slovenský
národ stal prvýkrát v dejinách
národom štátotvorným. Obsahuje fotografie, mapy, dobové články a dokumenty súvisiace so vznikom československých légií, Československej
republiky a osobnosťou M.
R. Štefánika, ktorý pri týchto
udalostiach zohral dôležitú
úlohu. Tentoraz si ju návštevníci môžu pozrieť v breznianskej synagóge.
Štruktúru výstavy charakterizujú názvy jednotlivých
panelov, ako napríklad: Prvá

svetová vojna (1914 - 1918),
Zahraničné akcie Slovákov a
Čechov po vypuknutí prvej
svetovej vojny, Vedenie nášho
zahraničného odboja a druhy
našich légií, Československá
légia v Rusku, Československá légia vo Francúzsku, Československá légia v Taliansku, Významní Slováci v čs.
légiách, Slováci v zahraničí
aj doma v boji za samostatnosť, Významné dokumenty
o budúcom československom
štáte, 28. október - vznik Československej republiky (ČSR),
Zápas o územnú suverenitu, o československé hranice
a české pohraničie, vojna o Tešínsko a vojna na Slovensku,
Osudy ČSR, prvého slobodného spoločného štátu Slovákov
a Čechov a vznik Slovenskej
republiky 1. 1. 1993, vedúca
osobnosť moderných slovenských dejín generál Milan
Rastislav Štefánik či Štefánikov podiel v boji Čechov
a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny.
Výstava putuje po slovenských mestách od roku 2015.
Pred tromi týždňami dorazila
aj do Brezna a sprístupnená je
do konca júla. (md)

Miesto, kde žil Emil Kusý, označili tabuľou.
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V meste pribudli pamätné tabule venované
Jánovi Čipkayovi a Emilovi Kusému
V Brezne na historických
meštianskych domoch pribudli dve nové pamätné tabule. Venované sú osobnostiam
- Jánovi Čipkayovi a Emilovi
Kusému, ktorí sa zaslúžili o
rozvoj mesta.
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Mesto sa môže pochváliť
nielen slávnymi rodákmi, ale
i osobnosťami, ktoré v Brezne
či jeho okolí prežili časť svojho
života.
Projekt Stopy historických
osobností v Brezne bol
úspešný
Nezisková
organizácia
Brezno pre občanov, zriadená
mestom, sa zapojila do projektu Stopy historických osobností v Brezne, ktorého cieľom
je zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva, propagácia
mesta a regiónu, podpora rozvoja cestovného ruchu, rozvoj
a ochrana kultúrnych hodnôt
či vzdelávanie verejnosti. Ako
uviedla riaditeľka n. o. Milada

Medveďová, v neposlednom
rade bolo hlavným úmyslom
koncepčne vyriešiť umiestnenie pamätných tabúľ na historických meštianskych domoch na Námestí gen. M. R.
Štefánika, a to osobnostiam,
ktoré v Brezne žili alebo tvorili
a ktoré svojou prácou či tvorbou prispeli k rozvoju mesta.
Projekt, ktorý neziskovka
podala, bol úspešný a vďaka získaným dotáciám dala z
bronzu vyrobiť dve pamätné
tabule osobnostiam, ktoré sa
vo veľkej miere zaslúžili o rozvoj mesta.

(na fasáde objektu, v ktorom
sídli telekomunikačná spoločnosť) môžete pozrieť pamätné
tabule, na ktorých je napísané:
Ján Čipkay (1823 - 1902) –
mecén a podporovateľ Matice
slovenskej a slovenských národných podujatí žil v tomto
dome
Emil Kusý (1876 – 1952) –
ako poslanec a starosta Brezna
pôsobil v mestskej samospráve niekoľko volebných období, angažoval sa vo viacerých
spolkoch a združeniach. Žil v
tomto dome.
„Zaujímavosťou je, že tabuľky sú nielen v slovenskom
jazyku, ale aj v angličtine
a v Braillovom písme, aby sa
Brezno priblížilo hendikepovaným obyvateľom a návštevníkom, umožnilo búrať
bariéry a aby aj ostatní obyvatelia vnímali prítomnosť
znevýhodnených,“ povedala
Milada Medveďová.

Tabuľky sú písané aj v
angličtine a v Braillovom
písme
Pri prechádzke mestom si
na budovách meštianskych
domov na Námestí gen. M. R.
Štefánika 20 (na ľavej strane
od vstupného portálu do prejazdu, v ktorom je situovaná
predajňa kuchynka) a na Námestí gen. M. R. Štefánika 46 Realizácia projektu bola

možná aj vďaka podpore
úradov a dobrých ľudí
Projekt Stopy historických
osobností v Brezne bol realizovaný s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja. „Za pomoc
a pochopenie ďakujem tiež
Krajskému pamiatkovému
úradu – riaditeľke Zuzane
Klasovej a Martine Poliakovej,
Únii nevidiacich Slovenska –
predsedovi Branislavovi Mamojkovi a Majke Orovčíkovej
z Brezna za pomoc s prekladom textov do Braillovho písma, Hane Peterajovej a Ivici
Krištofovej z Horehronského
múzea za pomoc pri výbere
osobností a textov, majiteľom
budov, na ktoré boli tabule
umiestnené - Oľge Zibrinovej,
Kataríne Gálfyovej, Michalovi
Zibrinovi, Ľubomírovi Hagarovi ako aj Karolovi Ličkovi
st. za zhotovenie a osadenie
tabúľ,“ dodala na záver Milada
Medveďová.
(md)

Výročie velikána si pripomenuli
výstupom na Chatu pod Ďumbierom
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, miestne kluby
Brezno a Liptovský Mikuláš
s významnou pomocou spoluorganizátorov – Klubu slovenských turistov, Obecného
úradu Podbrezová, Horskej
služby Nízke Tatry – juh, Železiarní Podbrezová, mesta
Brezno a Chaty pod Ďumbierom pripravili stretnutie
členov a milovníkov nízkotatranskej prírody, ktoré bolo
venované spomienke na 137.
výročie narodenia M. R. Štefánika.
Za znelkou hymnickej piesne Hoj vlasť moja položili organizátori veniec k reliéfu M.
R. Štefánika. Prítomným sa
prihovoril primátor Brezna a
predseda miestneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika Tomáš
Abel. Zároveň tlmočil pozdrav
sekretára pešej turistiky Klubu slovenských turistov Jindru
Raceka. Z poverenia Jaroslava
Bartánusa – predsedu miestneho klubu Spoločnosti M. R.
Štefánika Liptovský Mikuláš sa
prihovoril Ivan Bubelíny.
Už tradične obveselil svojím
vystúpením Martin Tesák.

Stretnutie venované 137. výročiu narodenia M. R. Štefánika. 
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Nakoniec ku krásnemu podujatiu prispelo aj počasie a
účasť viac ako 160 členov KST:
Skalka Kostolná Ves, Dolný
Kubín, Orava, Závažná Poruba
ako aj ďalší milovníci nízkotatranskej prírody od Košíc, Rožňavy, Nitry, Trenčína, Bratislavy, ktorí si aj prevzali Pamätný
list. Celý ceremoniál, vrátane
básne, moderovala Kvetka Staroňová. Hymnickou piesňou
Aká si mi krásna, domovina
moja sa tohtoročné stretnutie
skončilo.

Milan Kováčik,
tajomník miestneho klubu Brezno
Spoločnosti M. R. Štefánika
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Otec roka Vojtech Benko: Keď sme
s Lukim spolu, nepoznáme bariéry
Jedného dňa sa rozhodol, že sa stane nohami svojho syna Lukáša, ktorý od narodenia trpí detskou mozgovou obrnou. Posadil ho na krošňu a vyniesol na najvyšší vrch Nízkych Tatier. Odvtedy už spolu prešli takmer celé Slovensko. Veľký otec s veľkým
srdcom Vojtech Benko z Brezna.

Život každému z nás píše
iný príbeh. Aký je ten váš?
- Náš príbeh bol veľmi zložitý.
So ženou sme sa spoznali na horách, boli sme veľkí turisti, liezli
sme spolu, splavovali rieky, v
stane sme vydržali spať v -32
stupňoch. Neskôr sme sa zobrali a chceli sme mať dieťa. Po
piatich rokoch sa nám narodil
Luki. Na svet prišiel predčasne
v siedmom mesiaci, keď dostal
krvácanie do mozgu. Vtedy som
ho pozdravil len cez sklo inkubátora, keď ho rýchlo brali na
oddelenie predčasne narodených detí do Banskej Bystrice.
Trpí detskou mozgovou obrnou
a má narušené centrum rovnováhy.
Ako ste prijali túto diagnózu?
- Museli sme sa s tým zmieriť. Žena bola s Lukim tri roky
doma, rok strávil pri svokre, ale
mňa mrzelo, že nebol medzi
deťmi. Špeciálna škôlka je len
v Banskej Bystrici, čiže 80 km
dochádzania. Tak som sa rozhodol, že nechám svoju robotu s tým, že sa budem venovať
chlapcovi. Hneď, ako som zostal doma, vybavil som škôlku a

Na Hradovej.

na pokračovanie

Rybárov syn

(pokračovanie z minulého čísla)

Strážcovia súhlasili a pobrali sa za ním.
„Ja viem, čo plánuje Kamur,“ ozve sa zrazu strážca Sochor, ktorý ležal vedľa Filipa,
keď už oddychovali v senníku.
„Chce princeznú donútiť, aby
si ho vzala za muža. Závidí ti,
že má rada teba. Určite ju vzal
domov, býva neďaleko. Vyrástol som tu,“ pokračuje strážca,
„a viem sa tu zorientovať aj za
tmy. Dovediem ťa na jeho statok.“

rok som tam s ním chodil. Môj
život vyzeral tak, že v noci som
dokladal tovar v Tescu a po nočnej som sadol do auta a zobral
som ho do škôlky. Najskôr som
tam s ním bol celý deň, ale postupne som začal „na tajnáča“
odchádzať. Keďže sa mi ale neoplatilo na pár hodín otáčať do
Brezna, tak som išiel na nejaké
pekné miesto nad Bystricou,
rozprestrel karimatku a pospal
som si. Najhoršie to bolo v zime,
vtedy som zostal v aute. Potom
som išiel pre neho do škôlky a
večer zase do nočnej. A takto
som fungoval.
Muselo to byť pre vás náročné a hlavne vyčerpávajúce. Pomohlo to aspoň Lukášovi?
- Určite. Teraz má jedenásť
rokov a je z neho veľký carašník.
Je šikovný, v škole ani v spoločnosti nemá žiadny problém,
podebatuje aj s dospelými. Keď Benkovci spolu chodia po celom Slovensku.
FOTO: ARCHÍV BENKOVCOV
s ním chodím na liečenia, tak
vidím naozaj rôzne prípady, a spolu navštevujete hory. Inak
A to doslova. Dostali ste sa
len sa utvrdzujem v tom, že my povedané, stali ste sa jeho no- spolu aj za veľkú mláku do
nie sme na tom až tak zle.
hami. Prečo?
Chicaga...
- Chceme, aby toho zažil čo
- Áno, vlani sme boli v rámci
Obaja s manželkou ste veľkí najviac. Vedieme ho k prírode, projektu Integrácia na zápase
turisti, a aj napriek tomu, že lebo práve ona je najsilnejšia. Chicago - Boston, Hossa prováš syn takmer nechodí, často Nosím ho v desaťkilovej krošni, ti Chárovi. Veľký 22-tisícový
Luki aktuálne váži 30 kg, takže štadión, s Mariánom Hossom
do tých 50 kg mám určite na sme sa stretli v šatni, no naozaj
chrbte. Ale čo sa týka turistiky, obrovský zážitok. Program pre
dosiahli sme veľké úspechy a nás pripravili americkí Slovábudeme sa toho držať aj naďalej, ci, zahrali nám herci z divadla
kým to bude možné.
Astorka, stretli sme sa s Latinákom, Kemkom, Kobielskym,
Kde všade ste už takto spolu Čekovským, ale aj s Juniorom a
Marcelom, takže program bol
boli?
- Slovensko máme prejde- perfektný.
né na 90 percent, boli sme na
Kam by ste ešte chceli ísť?
Ďumbieri, Kráľovej holi, na Hrbe, Sitne, Poľane, Andrejcovej, Máte niečo vysnívané?
- Lukiho by som chcel vynavštívili sme všetkých dvanásť
sprístupnených jaskýň na Slo- niesť z Hrebienka na Zamkovvensku, hrady, zámky, mestá. Ja ského chatu, potom by som
s ním proste chodím všade, lebo s ním chcel ísť na Brnčálku a
on so mnou zvládne všetko. Keď zahrávam sa aj s myšlienkou
sme s Lukim spolu, nepoznáme vyjsť na Choč. Kým bude mať
FOTO: ARCHÍV BENKOVCOV
bariéry. Sme bezbariéroví ľudia. štyridsať kilo, tak to ešte dám.
„Ak vravíš pravdu, tak sa
náš plán mení. Oddýchneme si a potom, ešte za noci, sa
vyberieme za nimi. Budeš nás
viesť!“ vyhlási Filip.
Asi po dvoch hodinách oddychu Filip a strážcovia znovu
osedlali kone a pobrali sa iba za
svitu mesiaca na Kamurov statok. K statku prichádzajú veľmi
opatrne, lebo tu stráži niekoľko
veľkých, zlostných psov.
Skôr ako sa Filip so Sochorom vybrali na statok, Filip
prehovoril k ostatným:
„Počkajte nás tu pri koňoch,
čoskoro sa vrátime.“
„Ja pôjdem popredu a ty
hneď za mnou,“ vraví mu
strážca Sochor, „dúfam, že ma
tie psiská ešte spoznajú.“
Psy strážcu naozaj spoznali
a keď im ešte hodil mäsitú pochúťku, ani nemukli, len po-

krútili chvostmi, oblizovali sa
a schovali sa do búd.
Filip a Sochor zastali pri stajni, tam sa poobzerali a keď videli, že vzduch je čistý, potichu
vošli dnu. Uvideli tam priviazaného, ešte spoteného Kamurovho koňa.
„Našli sme ich! Princezná je
zrejme v miestnosti na poschodí,“ šepká strážca a ukazuje na
okno so zatvorenou okenicou.
Spolu sa prikradli k hospodárskej budove a po špičkách
vyšli po drevených schodoch.
Opatrne otvorili jedny z dvier.
Mali šťastie. Vo svite mesiaca
zazreli nehybne ležať na posteli
zviazanú princeznú.
„Princezná...“ oslovuje ju
šeptom Filip.
Aj keď neodpovedala, lebo v
ústach mala šatku, predsa sa na
posteli zachvela. Filip jej vybral

šatku z úst, prerezal povrazy,
ktorými mala zviazané nohy aj
ruky, a ticho prehovoril:
„Len ticho, princezná, nasleduj nás!“ Držiac ju za ruku,
utekal s ňou von.
O chvíľu už s princeznou
a kráľovými strážcami cválal
oproti noci zo statku, mieriac k
rieke Bád, k rodičom.
Skoro ráno, ešte

Vojtech sa doslova stal synovými nohami.
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strach, je budúcnosť. Pokiaľ by
sa mne alebo manželke niečo
stalo, tak neviem, čo bude s
Lukim. Jeho chodenie nie je v
nohách, teda možno 10 percent, ale 90 percent je v jeho
hlave. Veľa vecí dokázal len
preto, že sme na neho tlačili.
My sme na neho tvrdí, ale keby
Vaša obetavosť nezostala sme neboli, tak by nedokázal
bez povšimnutia. Dostali ste to, čo dokáže.
sa do užšej nominácie ankety
Je šanca, že bude niekedy
Otec roka. Ako to vnímate?
- Vážim si, že som bol nomi- lepšie chodiť?
- Má tie predpoklady. Donovaný a všetkým ďakujem za
to, že mi poslali hlasy, aj keď ma svojpomocne trénujeme
otcovia roka sú všetci, čo sa motoriku na rebrinách a valci,
snažíme sa plávať, bicyklostarajú o svoju rodinu.
vať a na bradlovom chodníku
Lukáš je na vás veľmi navia- dokonca hrávame futbalové
zaný, trávite s ním 24 hodín zápasy. To je jedna z mála vesedem dní v týždni, ste jeho cí, ktoré chce robiť a netreba
otec a opatrovateľ zároveň. Z ho prehovárať. Pri futbale mu
proste nepríde, že ho bolia nočoho máte najväčší strach?
- Vždy, keď ideme na ho- hy. Takže áno, šanca určite je,
ry, tak mám rešpekt, ale nie len treba vydržať a veriť.
(eš)
strach. Z čoho mám ale naozaj
Takisto chceme ísť na Kremenec v Národnom parku Poloniny, kde sa na jednom mieste
stretávajú hranice Slovenska,
Poľska a Ukrajiny. A určite, tak
ako po iné roky, sa zúčastníme
takmer osemkilometrového
Behu nočným Breznom.

poriadne mesiac ani neodišiel z oblohy, vošiel Kamur do
izby, kde večer nechal zviazanú
princeznú.
„To nie je možné, veď tak
dobre som ju spútal!“ neverí
vlastným očiam. „Určite má v
tom prsty Sochor a ten šťastlivec Filip. Nič im nedarujem,
musím im princeznú vyfúknuť.“ A ponáhľal sa do maštale po koňa. „A vy,
psiská, načo
ste tu?

Máte strážiť, nie sa tu vyvaľovať,“ tlčie ich dlhým prútom
hlava-nehlava. Potom nasadol
na koňa a cválal za princeznou
a Filipom.
Medzitým Filip s princeznou
a strážcami už prišli k rieke Bád
a z diaľky vidia chalúpku Filipových rodičov.
„Konečne som doma! Šesť
rokov som tu nebol. Dúfam, že
rodičia ešte žijú,“ hovorí Filip
princeznej.
Keď prišli bližšie, uvideli, že
chalúpka je ošarpaná a neudržiavaná. Filip hneď vedel, že je
zle. Rýchlo zoskočil z koňa a
vbehol dovnútra, kde na jednej
strane drevenej postele uvidel
ležať otca a na druhej strane
matku.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),
ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO:
Pozemky v nachádzajúce sa v Brezne, časť Rohozná, a to:
parc. reg. C-KN 6785/35, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 969 m2
parc. reg. C-KN 6785/37, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1335 m2
parc. reg. C-KN 6785/38, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1301 m2
parc. reg. C-KN 6785/39, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1096 m2
parc. reg. C-KN 6785/40, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1333 m2
parc. reg. C-KN 6785/41, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1034 m2
parc. reg. C-KN 6785/42, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1273 m2
parc. reg. C-KN 6785/43, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1032 m2
parc. reg. C-KN 6785/44, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1235 m2
parc. reg. C-KN 6786/45, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1020 m2
parc. reg. C-KN 6785/46, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1160 m2
parc. reg. C-KN 6785/47, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1021 m2
parc. reg. C-KN 6785/48, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1078 m2
parc. reg. C-KN 6785/49, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 974 m2
parc. reg. C-KN 6785/50, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 992 m2
parc. reg. C-KN 6785/51, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1000 m2
parc. reg. C-KN 6785/52, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 972 m2
parc. reg. C-KN 6785/53, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1026 m2
parc. reg. C-KN 6785/55, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1001 m2
parc. reg. C-KN 6785/56, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1046 m2
parc. reg. C-KN 6785/57, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 964 m2
parc. reg. C-KN 6785/58, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1520 m2
parc. reg. C-KN 6785/59, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1028 m2
parc. reg. C-KN 6785/60, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1029 m2
parc. reg. C-KN 6785/61, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1163 m2
parc. reg. C-KN 6785/62, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1260 m2
parc. reg. C-KN 6785/63, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1028 m2
parc. reg. C-KN 6785/64, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1029 m2
parc. reg. C-KN 6785/65, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1150 m2
parc. reg. C-KN 6785/66, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1135 m2
parc. reg. C-KN 6785/67, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1397 m2
parc. reg. C-KN 6785/68, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1171m2
parc. reg. C-KN 6785/69, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1177 m2
parc. reg. C-KN 6785/70, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1011 m2
parc. reg. C-KN 6785/71, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1039 m2

parc. reg. C-KN 6785/72, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1119 m2
parc. reg. C-KN 6785/73, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1036 m2
parc. reg. C-KN 6785/74, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1246 m2
parc. reg. C-KN 6785/75, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1203 m2
parc. reg. C-KN 6785/76, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1286 m2
parc. reg. C-KN 6785/77, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1362 m2
parc. reg. C-KN 6785/78, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1067 m2
parc. reg. C-KN 6785/79, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1207 m2
parc. reg. C-KN 6785/81, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1332 m2
parc. reg. C-KN 6785/82, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1188 m2
parc. reg. C-KN 6785/83, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1074 m2
parc. reg. C-KN 6785/84, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1012 m2
parc. reg. C-KN 6785/86, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1166 m2
parc. reg. C-KN 6785/87, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1146 m2
parc. reg. C-KN 6785/88, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1148 m2
parc. reg. C-KN 6785/89, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1190 m2
parc. reg. C-KN 6785/90, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1034 m2
parc. reg. C-KN 6785/ 91, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1194 m2
parc. reg. C-KN 6785/92, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1121 m2
parc. reg. C-KN 6785/93, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1192 m2
parc. reg. C-KN 6785/94, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1394 m2
parc. reg. C-KN 6785/95, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1025 m2
parc. reg. C-KN 6785/96, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1689 m2
parc. reg. C-KN 6785/97, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 2371 m2
parc. reg. C-KN 6785/98, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1499 m2
parc. reg. C-KN 6785/99, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1263 m2
parc. reg. C-KN 6785/100, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1506 m2
parc. reg. C-KN 6785/101, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1242 m2
parc. reg. C-KN 6785/102, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1386 m2
parc. reg. C-KN 6785/103, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1215 m2
parc. reg. C-KN 6785/104, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1226 m2
parc. reg. C-KN 6785/105, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1205 m2
parc. reg. C-KN 6785/106, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1169 m2
parc. reg. C-KN 6785/107, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1147 m2
parc. reg. C-KN 6785/108, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1212 m2

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno,
spoluvlastnícky podiel 1/1
Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 2. 8.2017 o 11.00 hodine.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovom sídle mesta,
v sekcii „Ponuka majetku mesta“ od 04.07.2017.
Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať:
• na adrese : Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, Odbor služieb občanov a vnútornej správy, kancelária č. 25
• na webovom sídle mesta
• e-mailom na adrese: michal.vetrak@brezno.sk;
• informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048 6306 262

Oznam o vyhlásení výberového konania
Mesto Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
vyhlasuje výberové konanie na
• 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).
Výberové konanie sa uskutoční dňa 09. 08. 2017 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky č. 2 Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M.R.Štefánika 2, 1. poschodie
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu mestského úradu.
Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie
NP TSP a TP- NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 04. 08. 2017
(rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky
doručovacej pošty na obálke).
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
• životopis uchádzača (odporúča sa forma Europass),
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od
predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti
spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo
školení a podobne),
• výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.
Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny pracovník:
- ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné
vzdelanie.
Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením
(zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté
výsledky a podobne).
2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej
alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
4. Znalosť jazyka cieľovej skupiny ( rómsky, maďarsky a pod.)
5. Znalosť cieľovej skupiny ( pobyt v nej a pod.)

Každý úspešný uchádzač na pozíciu terénny sociálny pracovník alebo terénny
pracovník, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí
spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže obci
predložením výpisu z registra trestov (originál alebo overená fotokópia nie
staršia ako 3 mesiace).
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec
nebude kontaktovať.
Miestom výkonu práce sú rómske osady v meste Brezno a jeho prímestských častiach a kancelária TSP v priestoroch Mestského úradu Brezno
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.09.2017
Popis práce Terénneho pracovníka:
- asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
- pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu
nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza
klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov, približuje kultúrny kontext
lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi, vytvára sociálne a
spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka, administratívne spracúva výkon svojej práce;
- podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce, riadi sa usmerneniami
terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si
odbornú spôsobilosť.
Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy,
príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku,
sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku,
roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z.
z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Black je mladý, približne 1,5-ročný psík kokeršpaniela
stredného vzrastu. Do útulku sa dostal spolu so psíkom Brunom po tom, čo sa ich majitelia museli vzdať
z rodinných dôvodov. Black je priateľský, nekonfliktný, poslušný a prítulný, znáša sa aj s ostatnými psíkmi.
Bol zvyknutý na život vnútri, takže nový domov hľadá
v byte alebo rodinnom dome s prístupom dovnútra.
Je veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com, 0918 888 411, 0915 048 612.
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení
adopčného poplatku.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ
SLUŽBY V BREZNE
27. – 30. 7. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
31. 7. - 6. 8. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
7. – 10. 8. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od
18.00 - 20.00, soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.
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Polícia upozorňuje občanov: Množia sa
prípady podvodov na senioroch
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici varuje pred podvodníkmi a zlodejmi. Polícia upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú
okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich
dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií.

Dostali ste pozvánku či
informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu,
labužnícku show, výhodné
nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru či
neodolateľný výlet, kde zároveň získavate darček zadarmo.
 Poraďte sa s príbuznými,
preverte si údaje na pozvánke
o organizátorovi a jeho ponuke na internete alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii.
Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
 Nekupujte tovar len preto,
že je zľavnený.
 Neodovzdávajte svoje
osobné doklady organizátorom.
 Ak si niečo kúpite, vždy
trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
 Nesúhlaste s možnosťou
odvozu do banky alebo bydliska za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
 Pozorne si prečítajte všetky

Autor:
PK

malý piest

T4

dokumenty, ktoré podpisujete.
 Ak ste nútení ku kúpe
tovaru, je obmedzovaná vaša
osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z akcie,
alebo by ste pociťovali nátlak
či vyhrážanie, kontaktujte
políciu na čísle 158.
 Majte na pamäti, že od
zmluvy môžete bez udania dôvodu do sedem dní odstúpiť,
potrebujete však potvrdenie o
zaplatení alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou
poštou a tovar radšej poistite,
peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia
od zmluvy. Vzory o odstúpení
uzatvorených zmlúv nájdete na
www.forumseniorov.sk.
 Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58
272132 (kl. 117,125,130,159);
Mestská polícia: 159; číslo tiesňového volania: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné
námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/59353135; Fórum pre

krátka správa
(tel.)

činil

hokejové
náčinie

pomoc starším, bezplatná krí- núkne peniaze v inej mene.
zová linka pre pomoc starším:
 Nikdy nepristupujte na ta0800 172 500.
kúto požiadavku, vyhýbajte sa
komunikácii s týmito osobami,
Cudzia osoba vám zavolá nesadajte do ich auta, nevpúšna pevnú linku alebo mobil, ťajte ich do svojich príbytkov a
predstaví sa ako váš príbuz- čo najskôr kontaktujte políciu
ný (napr. syn, vnuk, dcéra, na čísle 158.
 Vždy majte na pamäti, že
brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr vám opäť zavo- zdravotná pomoc v Slovenskej
lá, že pre peniaze nemôže republike sa poskytuje každéprísť osobne a poprosí vás, mu bezplatne.
aby ste peniaze odovzdali
jeho sekretárke, kamarátovi
Cudzia osoba vám zazvoči inej osobe.
ní pri dverách, predstaví sa
 Čo najskôr si overte, či ako pracovník istej spoločnaozaj volal váš príbuzný, ob- nosti a tvrdí, že vám prišiel
ratom mu zavolajte, ak nevolal, odovzdať výhru alebo vám
kontaktujte políciu na čísle niekto telefonicky oznámi,
158.
že ste sa stali výhercom.
 Nikdy nedávajte peniaze
 Nikdy nevpúšťajte takéto
osobe, ktorú nepoznáte, ani osoby do svojich príbytkov,
keď vám tvrdí, že ju poslal váš nerozprávajte sa s nimi, neprepríbuzný, môže ísť o podvod- javte záujem o vyplatenie výníka.
hry, nevyberajte peniaze pred
nimi a kontaktujte políciu na
Niekto vás osloví na uli- čísle 158.
ci, že nie je tunajší, milo vás
 Cez telefón nikdy nepopoprosí, aby ste mu ukázali skytujte žiadne údaje, svoje
cestu do nemocnice, násled- osobné údaje či údaje o rodinne vás úpenlivo prosí, aby ných pomeroch.
 Majte na pamäti, že žiadna
ste mu požičali peniaze na
zaplatenie operácie pre jeho spoločnosť nevypláca peňažné
známeho alebo príbuzného, výhry v hotovosti prostrednícktorý mal ťažkú nehodu a tvom svojich zamestnancov, či
leží v nemocnici vo vážnom iných osôb alebo prostrednícstave. Ako zálohu vám po- tvom telefonátov.

hlas kravy

patriace Idke

Krajský
symfonický
orchester

ženské meno

nech (čes.)

Niekto vám zazvoní pri
dverách a prestaví sa ako
pracovník plynární, elektrární vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel
odpísať stav plynomeru, vodomeru, alebo elektromeru
alebo vám prišiel vyplatiť
preplatok či inkasovať nedoplatok.
 Nevpúšťajte takéto osoby
do svojich príbytkov, pokiaľ si
nie ste istí, že ide o skutočných
zamestnancov spoločností.
Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa či
na obecnom úrade, alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri
vstupe takejto osoby do vášho
príbytku.
 Ak máte podozrenie, že
môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu
na čísle 158.
 Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností
vykonávajú odpočty pokiaľ
možno z verejne dostupného
miesta alebo zo spoločných
priestorov v bytových domoch
a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti
prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.

názorná
ukážka, model

Vážení seniori, ak sa vám
stane niektorá z popísaných
udalostí, buďte veľmi obozretní. Nevpúšťajte neznáme
osoby do svojich príbytkov,
nevyberajte pred nimi peniaze. Snažte sa zapamätať si čo
najviac informácií k popisu
podozrivých osôb, k motorovému vozidlu, na ktorom sa
pohybovali, najmä evidenčné
číslo, typ a farbu, ako aj iné informácie, ktoré pomôžu polícii
pri pátraní po podvodníkoch a
zlodejoch, ktorí sa vás snažili
Niekto vám zazvoní pri oklamať alebo okradnúť.

notová svorka

zobkaj

Okresná liga

biograf
kolový nápoj
(hov.)

národné
etnikum,
národnosť

zelenina
tepna, žila

T3

rekreačné
stredisko
značka
obkladačiek

4 v Ríme

model, druh
výplň, git

okrem iného
klepaním
odober

brnenie (angl.)
vodná rastlina

oznamoval
úradom
omráč, udri

potom, zatým
poplatky štátu

hádže
súvisiaci s
losom

stratil sa vo
forme kvapky
pretože

bodná zbraň

EČV Nitry

vložená do
obalu

kód Estónska

steblo

kyslá pochutina

Ladislav (dom.)
epidémia

vrch nad
Belehradom
sibírsky veľtok

otec (hyp.)

EČV Tvrdošína
NATO
(francúzska
skratka)

tromf v kartách
rapina, jazva po
kiahňach

pooberaj
zadal, definoval

morská
korytnačka

Pomôcky:
RAKO,
SACHE,
OTAN

vec (nem.)
veža (nem.)

doslovný výrok

1000 kg
príbuzná

telefonický
(skr.)

sval na ruke

pokrovec
jodid draselný
(chem.)

Kristína (dom.)
ukazovacie
zámeno

vkladal osivo do
zeme

T4

skr. súhviezdia
Baran (Aries)
Európske
Spoločenstvo

T2

In Case Of

karát (nem.)

Kreditná a
priemyselná
banka

rusé nákl. auto
osobné zámeno

môže

dverách a ponúka na predaj
rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky,
stavebné náradie).
 Nevpúšťajte neznáme
osoby do svojich príbytkov, ak
máte podozrenie, že ide o podvodníkov, kontaktujte políciu
na čísle 158.
 Majte na pamäti, že tovar,
ktorý vám ponúkajú neznáme
osoby priamo vo vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť
nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov,
ktorí vás navštívili s úmyslom
ukradnúť vaše úspory alebo
iné cennosti.
(pz)

Národné
tenisové
centrum
popevok

atóm (čes.)
plošná miera

burina

somár

predložka

chemický prvok

Obrnený
transportér

Buď radšej ... (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 4. augusta. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Katku Medveďovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Celoslovenský krasokorčuliarsky
camp v Aréne už po štvrtýkrát
Novú sezónu v breznianskej
Aréne otvorili mladé krasokorčuliarky. Týždňové sústredenie
pre nich pripravila trénerka Ice
Skating Teamu Mária Lörinčíková v spolupráci s mestom
Brezno.
Počas druhého júlového týždňa sa na breznianskom zimnom štadióne zišli pretekári, ale
aj rekreační korčuliari rôznych
vekových kategórií a výkonnostných tried, ktorých cieľom bolo zdokonaliť sa v krasokorčuľovaní. Päťdesiatpäť
účastníkov z celého Slovenska
a dokonca aj z Čiech trénovali profesionálni tréneri Liana
Dráhová a Ľuboš Remiš, pričom každý deň s nimi absolvovali náročný päťfázový tréning.
„Každá skupina bola denne
trikrát na ľade, mali tiež jednu tanečnú prípravu vo Faber
Dance School a takisto jeden
suchý tréning orientovaný na
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všeobecnú telesnú pohybovú
prípravu,“ popisuje brezniansky projekt jeho hlavná organizátorka Mária Lörinčíková.
Campu sa zúčastnilo aj osem
detí z domáceho krasokorčuliarskeho klubu a päť hokejistov z HK Brezno.
Program bol zameraný predovšetkým na korčuliarsku

a krasokorčuliarsku techniku, ako aj prípravu na suchu.
„Večer bol ešte pre vybrané
deti pripravený individuálny
tréning, kde sme sa venovali
jazdám a zdokonaľovali techniku skokov na zdvíhacom zariadení - lanči, ktoré patrí Ice
Skating Teamu Brezno a je jedinečné na Slovensku,“ prezra-

dila trénerka a zároveň podpredsedníčka breznianskeho
klubu Mária Lörinčíková.
Ako ďalej pokračovala, Zimný štadión Ladislava Horského
im poskytuje takmer dokonalé
podmienky na tréning. „Veľké
plus je, že Aréna je pekný stánok, priamo v nej je zabezpečené ubytovanie aj stravovanie, takže pre deti je to ideálne
miesto, aj keď by už možno
chcelo trochu zrekonštruovať.
Môžeme tiež využívať multifunkčné ihrisko, jediné, čo tu
chýba, je mini telocvičňa,“ povedala Mária Lörinčíková, ktorá s Arénou počíta aj vo svojich
ďalších krasokorčuliarskych
aktivitách. Od septembra totiž Ice Skating Team Brezno
plánuje otvoriť korčuliarsku
prípravku. Viac informácií o
tejto novinke sa dozviete na
lorincikova@icecrew.sk a na
istbrezno@gmail.com.
(eš)

Do Brezna dorazí cykloturistický
maratón Po stopách Martina Rázusa
V sobotu 5. augusta sa uskutoční už 16. ročník cykloturistického maratónu Po stopách
Martina Rázusa. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť
na významnú osobnosť našich
dejín.
Účastníci vzdajú hold spisovateľovi a evanjelickému kňazovi Martinovi Rázusovi.
Spestrením sú
dve súťažné etapy
Spolok Martina Rázusa v
spolupráci s mestom Liptovský
Mikuláš a ŠK Leader Fox bike
Liptovský Mikuláš organizujú
16. ročník Cykloturistického
maratónu Po stopách Martina
Rázusa, a to v sobotu 5. augusta
na tradičnej trase z Liptovského
Mikuláša cez Čertovicu (1233
m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (960 m n. m.)

do Liptovského Mikuláša. Štart
podujatia je 8.45 pri rodnom
dome Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši - Vrbici, pričom
prvá zastávka je naplánovaná
o 11.00 v Brezne pri pomníku
Martina Rázusa. Ako informoval Ján Juráš zo Spolku Martina
Rázusa, spestrením podujatia
sú dve súťažné etapy, z Kráľovej
Lehoty na vrch Čertovice (18
km) a z Liptovského Michala do
Andíc (16 km), a to v dvoch vekových kategóriách: do 35 a nad
35 rokov s finančnými cenami.
Účasť na súťažných etapách je
dobrovoľná.
Podujatie sa koná v rámci
Letokruhu Martina Rázusa
Registrácia účastníkov je na
mieste štartu o 7.45. „V štartovnom za 6 eur je zahrnuté občerstvenie na trase, obed v Banskej
Bystrici a služby súvisiace s pod-

ujatím, najmä zdravotnícka starostlivosť. Platia ho aj účastníci,
ktorí sa pridajú k pelotónu na
trase, ak majú záujem o občerstvenie a obed. Prihlásiť sa však
musia do štvrtka 4. augusta,“
povedal Ján Juráš. Podľa jeho
slov, tohto roku sa podujatie koná v rámci Letokruhu Martina
Rázusa, ktorý vyhlásil Spolok
Martina Rázusa a mesto Liptovský Mikuláš pri príležitosti
80. výročia smrti a 130. výročia
narodenia významného slovenského spisovateľa, dramatika,
básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, Martina
Rázusa ako cyklus duchovných, kultúrnych, vzdelávacích
a športových aktivít v časovom
rozpätí od 8. augusta 2017 (80.
výročie smrti v Brezne) do 18.
októbra 2018 (130. výročie narodenia v Liptovskom Mikuláši
– Vrbici).

Účastníci si môžu vybrať aj
kratšie etapy
Celá trasa maratónu má dĺžku 182 km, účastníci si však
môžu vybrať aj kratšie etapy
(Liptovský Mikuláš – Brezno:
54 km, Liptovský Mikuláš –
Banská Bystrica: 100 km, Brezno – Banská Bystrica: 45 km,
Brezno – Liptovský Mikuláš:
136 km).
„Zdôrazňujeme celodennú
prítomnosť „zberného“ autobusu, ktorý môžu využiť menej
zdatní cyklisti na prekonanie
extrémnych častí cykloturistického maratónu. Ceny pre
víťazov súťažných etáp sú 1.
miesto 35 eur, 2. miesto 20 eur,
3. miesto 10 eur v obidvoch kategóriách. Výsledky súťažných
etáp vyhlásime na záver podujatia v Liptovskom Mikuláši,“
dodal na záver Ján Juráš.
(md)

Breznianski karatisti vybojovali cenné kovy

V posledných mesiacoch
sa členovia Karate Klubu MP
Brezno nezastavili. Každý víkend sa zúčastnili súťaží, z ktorých domov doviezli trikrát
zlato, trikrát striebro a šesťkrát
bronz.

V Žiari nad Hronom si porovnali svoje schopnosti so svojimi
rovesníkmi najmenší členovia
klubu Michal Alexa, Matej Čellár, Martin Chovanec, Matúš
Kán, Adam Lamoš Beňovský,
Paula Medveďová, Natália Szaboová. Prvým šťastie neprialo,
ale Katarína Budovcová skončila na treťom mieste, Martina
Komorová získala bronz a rovnako aj Lukáš Kupec. Petra Jenčová bola z nich najúspešnejšia,

keď svojim súperkám nedala
možnosť vyhrať ani v kata a ani
v kumite a vybojovala si dve
víťazstvá a jedno tretie miesto
v agility.
V Košiciach sa uskutočnili
Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a žiakov, na ktoré si museli karatisti z Brezna vybojovať
postup cez tri kolá Slovenského
pohára alebo cez regionálne
majstrovstvá. Karate Klub MP
Brezno reprezentovali Petra
Jenčová, Martina Komorová
a Martin Chovanec. V kata Maťo prehral v prvom kole, Martina prešla až do tretieho kola,
kde prehrala a následne bojovala o tretie miesto, v ktorom
prehrala a skončila piata. Peťa
štartovala najskôr v kata, kde sa
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umiestnila na siedmej priečke.
Taktiež štartovala v kumite, kde
sa prebojovala až do finále. Tu sa
stretla so svojou stálou rivalkou
z popradského klubu, s ktorou
prehrala a stala sa tak vicemajsterkou Slovenska.

Na Majstrovstvá Slovenska
v Šito-ryu v Šuranoch zabojovali najmä starší pretekári.
Marek Dunajský po ťažkých
zápasoch skončil na bronzovej
priečke a Tatiana Tapajčíkova
zdolala vo finále pretekárku

z Košíc a stala sa majsterkou
Slovenska v kumite.
V metropole východu sa
konali Majstrovstvá Slovenska
v Goju-ryu, na ktorých sa zúčastnili aj breznianski pretekári Jakub Dundovič, Tatiana Tapajčíková, Terézia Ťažká a Matúš Gilla. Matúš prehral súboj
o tretie miesto a skončil piaty.
Jakub si vybojoval tretiu priečku a dievčatá sa prebojovali až
do finále, kde svoje súperky
nevedeli poraziť a skončili ako
vicemajsterky Slovenska v štýle Goju-ryu.
Marek Dunajský v polovici
júna reprezentoval Slovenskú
republiku na Majstrovstvách
Európy Shito Ryu Federácie
v Nových Zámkoch. V ka-

tegórii master nad 35 rokov
v prvom kole nastúpil proti
reprezentantovi Španielska,
ktorému podľahol a ďalej už
nezápasil. Z breznianskeho
klubu ešte hájila farby Slovenska Tatiana Tapajčíková, ktorá
zápasila v kategórii ženy +60
kg. Postup do finále prehrala
s reprezentantkou Rumunska,
ale v zápase o tretie miesto už
nenechala nič na náhodu a výhrou nad ruskou pretekárkou
si domov priniesla bronzovú
medailu.
Ďakujeme
pretekárom
z Brezna za vynikajúce výsledky, reprezentovanie klubu ako
aj mesta a v neposlednom rade
aj za reprezentáciu Slovenska.
(pj)
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