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Sedem typov ako prejsť rokom 2012

Každý, kto očakáva v roku 2012 nejakú tú apokalypsu, sa jej skutočne
i dočká. APOKALYPSA je totiž slovo gréckeho pôvodu, ale nezna-
mená katastrofu či zničenie, ale ZJAVENIE či ODHALENIE. A k tomu
tento rok skutočne príde – vlastne už nejaký čas prichádza. I tento rok
sa dozvieme veci a skutočnosti doteraz utajované, odhalíme klamstvá 
a podvody a tým odštartujeme zmeny v usporiadaní spoločnosti 
a súčasne zmeníme svoje myslenie zo sebastredného “ja – dobro pre
mňa” na vyspelejšie “my – konanie pre celok”. Zbavíme sa tak starých,
dogmatických modelov správania sa.
Ľudstvo nepochybne vstupuje do historického okamihu, kedy ani
najväčší skeptici nemôžu poprieť, že sa na planetárnej úrovni niečo deje
a že to má vplyv na transformáciu vedeckých paradigiem. Nastávajú
monumentálne zmeny, ohlasujúce koniec jednej reality a počiatok novej
éry. Naše letopočty vo vesmíre neplatia…
Fyzický koniec sveta, ako to ukazujú sci-fi filmy, tento rok pravde-
podobne opäť nenastane. Vesmíru je úplne jedno, ako u nás počítame
čas. My máme rok 2012, ale napríklad Židia majú rok 5773, Číňania
4709, moslimovia 1434, Nový rok dokonca nezačína na celom svete 
v rovnaký deň. Gregoriánsky kalendár síce počíta Nový rok od 1. ja -
nuára, ale pravoslávna cirkev má až 14. januára, Číňania riadiaci sa 
astronomickým lunárnym kalendárom ani nemajú stanovený pevný dá -
tum – iba vedia, že to bude niekedy medzi 21. januárom a 21. februárom.
To isté sa týka i rôznych veštieb o zániku sveta. Jeden sme mali
očakávať už v roku 2000, ten ďalší je podľa indických prameňov
ohlásený na rok 2024, kedy má okolo našej planéty preletieť vesmírne
teleso, ktoré prebudí spiace sopky… takže si môžeme vybrať…

Čo nám ešte prinesie rok 2012?
Tento rok je pod vplyvom planéty Merkúr a z numerologického pohľadu
ho sprevádza číslo 5 - jednoduchý súčet v letopočte, ktoré predstavuje
nadhľad a slobodnú vôľu.
Číslo 20 – prestavuje znovuzrodenie, transformáciu – zrod vtáka
fénixa, ktorý ľahol popolom a na základe skúseností z tohto popola stvorí

dokonalejšieho vtáka s nádhernejším perím a úchvatnejším hlasom.
Číslo 12 upozorňuje na nahromadené napätie a ak budeme chcieť
posunúť veci dopredu, bude potrebné sa niečoho vzdať, a to “niečo”
nebude nič iné, ako naše ego. Číslo 2 je symbolom intuície, neustáleho
vzdelávania sa, ale i spochybňovania. Táto energetická vibrácia bude
mať nesporný vplyv na usporiadanie spoločnosti, ale tiež na vzťahy 
a zdravie. Môžeme prežívať každý moment, akoby bol posledný. Ľudská
civilizácia sa totiž ocitla v globálnej ekonomickej kríze a to i napriek
tomu, že sa celé storočia snaží o ekonomický rast. (Ale rásť 
nejde donekonečna, nič nerastie až do neba…) Finančný systém ko-
labuje a peniaze strácajú svoju pôvodnú hodnotu, takže ľudia začínajú
zisťovať, že systém v ktorom žijeme, už nefunguje. Z toho vznikne pár
politic    kých systémov a práve preto sa musíme starať o svoje zdravie –
telesné i duševné, aby sme tomu dokázali čeliť. Toto napätie a strata
iluzórnej stability zároveň spôsobí rozpad slabých a nevhodných part-
nerských vzťahov a manželstiev. Všetko nefunkčné a nekompatibilné,
bez možnosti pozitívneho vývoja, sa rozpadne (je skutočne evidentné, že
už sa rozpadáva), aby sa mohli vytvoriť nové, vhodnejšie a zdravšie
spojenia. Samozrejme, že toľko zásadných zmien vyprovokuje všetkých
materialistických mocipánov k tomu, aby sa akýmkoľvek spôsobom
udržali pri moci. Tí, ktorí žili na úkor iných, sa budú cítiť natoľko
ohrození, že sa budú snažiť potlačiť akýkoľvek pohyb dopredu, ob medzo-
vaním masy ľudí a odstraňovaním dôkazov i svedkov, ktorí im už vidia
do kariet. (Podobný jav sa môže prejaviť i v nerovných vzťahoch, kde
jeden je príliš dominantný a nechystá sa opustiť svoj post v prospech
rodiny, na úkor svojich vlastných potrieb.) Z toho vyplýva obmedzenie
skutočnej slobody, likvidácia starých individualít a snaha o kontrolu in-
formácií v médiách. Často nám budú ponúkaní neviditeľní nepriatelia
alebo neexistujúce problémy, aby sme zišli na nesprávnu stopu a hier-
archie moci tak získali čas na vykonanie svojich plánov. Je potrebné si
dávať pozor i na rôzne technológie, ako sú čipy, GPS, značkovacie a iné
nanotechnológie, moderné mobily a pod., pretože všetky tieto zariade-
nia môžu poslúžiť k monitorovaniu nášho vlastného života. Tak isto pre-
chod na ďalší bezhotovostný platobný styk umožňuje úplnú kontrolu  
a dohľad nie len nad našim kontom, ale i každým nákupom, ktorý kaž-
dodenne robievame. Internetové sociálne siete vyžadujú stále viac osob -
ných a dôverných údajov, až po aktuálne fotografie a každodenné
zverejňovanie našich myšlienok. Google o každom z nás za sekundu
zistí viac, ako Sherlock Holmes. Ale komu majú tieto informácie
skutočne slúžiť a prečo sa stávajú povinnými údajmi v rôznych for-
mulároch?

Sedem typov ako prejsť rokom 2012 a ďalej…
1) NAUČME SA UVOĽNIŤ. Každý deň venujte aspoň 5-10 min. krát-

kej meditácii, orientovanej na spojenie so Svetlom. Je to ako sprcha
a zároveň zdroj energie pre našu dušu a vedomie. 

2) UJASNIME SI SVOJE ÚMYSLY A CIELE. Nedá sa plávať živo-
tom, ako bezprízorná loďka unášaná prúdom. Ani do taxíka nenastú-
pite so slovami “odvezte ma kamkoľvek”. Založte si napr. zošit, do
ktorého si každé ráno zapíšte svoj cieľ, či motto dňa, ale nezabudnite
si zapísať i kam sa chcete “doplaviť” v konkrétnom týždni, mesiaci.
Nevadí, keď a bude Váš cieľ meniť, podstatné je, aby ste vedeli, aké
úmysly a myšlienky formujú Váš život, pretože o ne sa bude opierať
všetko, čo v živote urobíte. Preto je potrebné vedieť, či vykonaní toho
či iného kroku nejdete sami proti sebe…

3) UZATVORME SVOJU MINULOSŤ. Všetky staré a nedoriešené
vzťahy či záležitosti sú neustále prítomné v našom podvedomí 
a ovplyvňujú naše konanie i výber rôznych možností. U niekoho sa



predstavuje ako sebadeštrukcia, u iného ako stagnácia, depresia, či se-
baľútosť. Nepotrebujeme vyhľadávať bytosti z našej minulosti, aby
sme ju mohli uzatvoriť. Nepotrebujeme ani žiadne zložité terapie, či
regresy. Stačí jednoducho danú záležitosť, či vzťah považovať za uzat-
vorený a ukončený. Nezamestnávajme sa spomienkami, ktoré v nás
živia nejaké emócie k danej skutočnosti, pretože práve tým sa ku nej
viažeme. Zbavme sa všetkého, čo odráža našu starú formu bytia. Ak
to považujete za nutné, napíšte list obsahujúci slová ako “odpusť; pro-
sím; ďakujem; odpúšťam Ti; ži šťastne….” a pod. a adresujte ho sebe,
priateľovi z minulosti, či komukoľvek, s kým a potrebujete rozlúčiť 
a navždy sa odpútať. Potom tento list spáľte. Sledujte, ako Vaša mi-
nulosť mizne v plameňoch a od toho momentu si dovoľte nový život.

4) NASLEDUJME SVOJE SNY. Každý z nás má svoj sen o tom, kým
chce byť a ako chce žiť. Spomeňme si na tieto sny a začnime ich ne-
sebecky nasledovať. Privedú nás do cieľa a my budete šťastní z na-
plnenia zmyslu nášho života. Naše zdravé sny sú ako “sever” na
kompase, neustále nám ukazujú správny smer. Zabudnime na limity
a očakávania druhých. Myslime na to, čo od seba očakávame my
sami. Iba my vieme, čo hľadáme a iba my sami to môžeme nájsť. Je
to ako s pokladom, o ktorom vieme iba my – i keby sme ho každému
popísali, iba my budeme nakoniec vedieť, či je to ten originál, alebo
kópia.

5) UDRŽUJME SVOJU ENERGIU ČISTÚ. Naše energetické polia sú
plné zvyšných energií, ktoré už pre náš ďalší vývoj nemajú žiadny
zmysel, avšak vytvárajú práve opačný efekt a nútia nás bojovať 
s energiami, ktoré na nás prichytili niekedy v minulosti. Je nad slnko
jasné, že pokiaľ sa nezbavíme starej energie (modelov, chovania, ná-
vykov, výhovoriek…), nemôže ku nám prúdiť energia nová. Keď si
predstavíme seba, ako 100% energia, pochopíme, že bez uvoľnenia
niektorých jej častí nemáme priestor na prijatie ďalšej energie. Ani do
pohára nenalejeme viac vody, ako to dovoľuje jeho objem. Ak
chceme do pohára so starou (pokazenou) vodou, dodať polovicu
novej, musíme z nej najprv pôvodnú polovicu vyliať a až potom na-
liať novú. Nezabúdajme na zákon príťažlivosti, ktorý k nám pritiahne
veci odpovedajúce len našej kvalite energie. Ak si ponecháme 50%
starej energie, môžeme dostať iba 50% nových vecí. Opäť si pred-
stavme pohár starej vody – je dosť možné, že sa      v nej rozmnožili
baktérie a nedá sa piť. Ak však nevylejeme pôvodnú polovicu pohára
a dolejeme polovicu čistej vody, stále sa nedá piť, stále sú v nej bak-
térie, ktoré sa opäť rozmnožili do všetkej vody v pohári a tú čistú
vodu pokazia. A takto je to i s našou energiou… Tento rok sa však
relatívny tok nášho času bude ďalej zrýchľovať a teda i zákon príťa-
žlivosti bude fungovať rýchlejšie, azda sa nám bude oveľa rýchlejšie
vracať všetko, čo sme zasiali. Preto nepodceňujem spôsoby svojej
energetickej očisty (tela, mysle, duše), svojich blízkych a svojich do-
movov.

6) ZHARMONIZUJME SVOJU DUŠU, MYSEĽ I TELO. Všetky 
nastávajúce zmeny sú už dávno v pohybe a preto sa ľudia stále viac
cítia unavene a dezorientovane, než kedykoľvek predtým. Je to preto,

že hmota je oveľa pomalšia ako vedomie a práve preto sa náš mate-
riálny svet mení oveľa pomalšie ako ten nemateriálny. Veď i naše 
myšlienky sú mnohonásobne rýchlejšie než naše telá. Zapracujme na
svojej harmonizácii a prepojme svoju myseľ so svojim telom i dušou
(uveďme svoju telo, dušu i myseľ do kvalitatívne zhodných vibrácií).
Nie je to zložité, stačí si nájsť čas a zjednotiť všetky tri aspekty nášho
bytia. Doprajme svojmu telu oddych od hyperaktívneho života, čo
telu umožní rozšíriť jeho prirodzené energetické kanály. Neznamená
to však žiadne vysedávanie pred televíziou – tá energiu iba odčer-
páva. Stačí sa na chvíľu zahľadieť na oblohu či si vyjsť na malú 
prechádzku. Potrebujeme totiž kontakt s naturálnou energiou prírody, 
z ktorej všetci čerpáme energiu pre naše telo. Tiež je vhodné prime-
rane cvičiť – pomáha to rozprúdiť energiu v tele. Komunikujme 
s ľuďmi na rovnakej “vlnovej frekvencii” – vzájomne sa tým posil-
ňujeme v osobnom vývoji.

7) PREJAVME VĎAČNOSŤ ZDROJU NAŠEJ MATERIÁLNEJ
EXISTENCIE. Tým sa nemyslí zamestnávateľ, rodina… Tým zdrjom
je naša planéta, naša matka Zem. Tu sme sa narodili, z nej žijeme 
a až zomrieme, naše telá opäť spočinú v jej náručí. Chováme sa k nej
nevďačne a úplne sme s ňou stratili kontakt. Je logické, že jej nero-
zumieme a máme dojem, že sa na nás hnevá, ale ešte stále má s nami
trpezlivosť a ako dobrá Matka nám neupiera možnosť nápravy a od-
pustenia. Prejavme vďaku onej zhutnenej energii, po ktorej chodíme
a  z ktorej čerpáme. Stačí malý darček, nič veľké – možno napríklad
každý rok niekde zasadiť malý stromček či ker…
Naša planéta je iniciátorkou zmeny vedomia a vyčistenia energie. Od
nej to všetko závisí, pretože i naša materiálna existencia závisí od
čistoty tejto hutnej energie. Nemôžeme transformovať svoju existen-
ciu na materiálnej a ani duchovnej úrovni a obchádzať pri tom Zem,
ktorá jediná nám to môže umožniť…

Tento článok som našla na mojom obľúbenom bloku. Skutočne, akoby
autor hovoril z mojej duše. Presne takto to vnímam, prežívam,
robím… Moji priatelia  vedia, že to tak je a ďakujem, že ma podpo-
rujú – harmonizujeme, hľadáme a opierame sa o svoju vnútornú silu,
pritom nezabúdame na ciele a sny, zbavujeme sa starých nepotreb-
ných nánosov a zaužívaných procesov a v myšlienkach vnímame Zem
ako živú bytosť, ktorá nás svojím pohybom ťahá vpred.
Európska únia vyhlásila začínajúci sa rok 2012 za Európsky rok ak-
tívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Začína sa teda rok,
ktorý sa stane doslova nošou nápadov, ako prežiť seniorský vek na-
plno aj napriek obmedzeniam, ktoré so sebou prináša. Mnohí seniori
však predbehli tento rok a žijú aktívne a hlavne naplno. A potom, že
kreativita je prejavom mladosti. Určite. Ale predovšetkým mladosti
ducha. Bez ohľadu na fyzický vek.
Žime  teda rok 2012 aktívne.  Hýbte predovšetkým rozumom. To je tá
najkreatívnejšia aktivita. A podeľte sa o ňu starí, starší i mladí.

Viera Krakovská, starostka obce

Pri myšlienke na Čipkárske a na jedlá súvisiace s touto akciou, nikdy
nezabudnem na LANGOŠE Marty Rybárovej. To bola pre mňa vždy
jednotka! A hoci už nie je medzi nami, jej zručnosť pokračuje v jej 
synovi Dušanovi a neveste, i dcére.
Na Martine langoše však nikdy nezabudnem!

Recept na  LANGOŠE:
1 kg múka hladká špeciál,
2 vajcia,
1 kyslá smotana,
kocka droždia  na kvások,
trošku soli.
Vymiesiť, dať do chladničky,  po 5 hodinách sa môžu piecť.
p.s. Môžu sa inak aj hneď a sú fantastické! K tomu prílohy – cesnak,
kečup, kyslá smotana a syr.  Dobrú chuť!

Starodávny recept VAJCOVÁ HARUĽA
Hlboký plech vymastíme masťou, poukladáme mäso alebo klobásu . Ak
použijeme svieže  mäso, 5 - 10 minút  ho opečieme. Pripravený podklad
zalejeme zmesou, ktorú si pripravíme    z 3/4 l mlieka, 2 - 3 vajec, štipky
soli, 6 lyžíc hladkej múky a 1 lyžice octu.
Toto je recept našich starých materí, ale tradície treba zachovávať 
a rozvíjať ich ďalej!

Mgr. A. Vaníková

SPOMIENKY
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19. 5. 2012 (sobota)
09.30 – Sprievodná hudobná produkcia – skupina Idyla 
10.00 – Štart súťaže vo varení čipkárskeho – zakúrenie do mašín
10.30 – Začiatok sprievodných súťaží pre dospelých 

(vrh kluchtou a pitie piva)
10.45 – Začiatok detských sprievodných súťaží
11.00 – Otvorenie výstavy umelcov v Dome umeleckých 

remesiel
13.00 – Ukončenie varenia čipkárskeho – vyhodnotenie
15.00 – Folklórny súbor  Mostár z Brezna
16.00 – Hudobná skupina Decode
17.00 – Hudobná skupina Highlander
18.00 – Vystúpenie hudobnej skupiny VESTIS 
20.00 – Čipkárska diskotéka

Program
13. 5. o 15.00 hod. 
Koncert Základnej umeleckej školy na Námestíčku pri pošte
13. 5. o 16.30 hod. 
Výstava prác žiakov ZUŠ v KD v Brusne
Od 12. 5. 2012 do 20. 5. 2012  
Medzinárodné tvorivé sympózium výtvarných umelcov
19. 5. 2012
V chotári Brusna – výstava krajinnej fotografie

Tradícia varenia chutného jedla 
v mašinách určite nezanikne.
Aj tohto roku sa bude znova súťažiť!

Znova sa spojí kuchárske umenie vo varení tradičnej brusnianskej

pochúťky – čipkárskeho a súťaživý duch nielen rodákov, ale aj

cezpoľných a možno zas i cudzincov a všetci sa môžeme tešiť na

krásnu akciu.

Vieme, že čipkárskô dostalo názov podľa čipiek, ktoré naši predkovia

nakupovali v Španej Doline a na Starých Horách a ďalej ich predá-

vali putujúc z jedného trhoviska na druhé po celej Európe. Vzadu

na vozov ťahaných koňmi mali pripevnené špeciálne kovové nádoby

s komínom, tzv. mašiny, v ktorých sa toto vynikajúce jedlo varilo.

Všetkých Vás srdečne pozývame!

13. ročník súťaže „Čipkárskô 2012“ sa uskutoční  

19.  mája  2012.

Báseň 
o čipkárskom
Pred tuctom liet 
som začal písať báseň o čipkárskom.  
Bolo v nej veľa, veľa viet 
a možno trochu mája. 
Ty si tam bola tiež, 
aj čipkárske aj ja. 
Bolo v nej plno dymu z mašín 
až oči slzili. 
A plno vône jedál, vín a chmeľu. 
A ťažké viečka opilcov, 
čo v tôni stromov siestu trávili. 
A plno prázdnych ľahkých slov, 
čo vietor rýchlo rozveje. 
Boli v nej hádky, zrady 
i hlučné nočné zábavy, 
rozchody milencov. 
A potom ranné galeje 
pre napitých aj tých, čo prišli upratať,  
aby v nedeľu pred rannou omšou zostalo čisto, 
akoby sa nič neudialo. 
To všetko som v tej básni mal.  
Nedopísal som ju. 
Už som ju chvalabohu roztrhal. 
A teraz píšem novú. 

Začal som práve včera po zakúrení do mašín, 
keď túlal som sa medzi stánkami 
a prepadli ma spomienky.
Zrazu som videl usmiate tváre tých, 
čo tu predtým varili 
a už tu nie sú.
Aj tých, čo len tak prišli pozrieť, 
aj tých, čo pomáhali stavať máje 
a už nie sú medzi živými.
V retrofilme spomienok 
vidím tie známe tváre
a slzy v očiach zrazu mám 
a dumám, 
či tu takto o rok nájdem všetkých, 
čo dnes postretám.
Ba či tu budem aj ja. 
Čas nezastavíš, možno na chvíľu 
raz do roka koncom mája.

Možno mi Pán Boh dožičí zostarnúť 
a byť krivým dedkom,
čo užíva si dôchodok
(s motykou, zhrbený nad ostredkom)
a nevie už o všetkom 
čo okolo sa deje,
no srdcom jasne vidí veci podstatné.
A dá mi síl ísť pozrieť na čipkárskô.
A z jednej strany Ty ma podoprieš 
a z druhej možno vnúča.
Dáme si spolu jedno malé.
A s horkou chuťou bielej peny
zosladnú vo mne spomienky.
V pohľade mojom neprítomnom
upretom niekde na Skalu
ty začneš skúmať, čo je so mnou.
To nič, len zahĺbený do seba
dvíhajúc srdce do neba ďakujem:  

„Ďakujem Bože, za všetkých, 
čo som ich kedy stretol
s čipkárskym srdcom, s úsmevom 
tu, na čipkárskom pľaci.
Za všetkých, čo tu žili
varili, jedli, súťažili...“

A v starých očiach zopár sĺz...

To hádam od dymu,
do mašín práve zakúrili. 

- jg -
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Obecné 
zastupiteľstvo 
informuje

Uznesenie č. 8/2011
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 28. 11. 2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 .
3. Návrh investičných akcií na rok 2012.
4. Oznámenie o konaní verejného telovýchovného, športového 

podujatia futbalový turnaj – Lenivá lopta v telocvični  dňa 
17. 12. 2011, organizátor Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ
Brusno.

5. Žiadosť  firmy Krenn  Ing. Jana Gerová, Brusno, ul. Lúka  756/95
spresnenie výmery, odstupuje  stavebnej komisii. 

6. Vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ, okresný dopravný 
inšpektorát Banská Bystrica ohľadne dopravného zrkadla, 
odstúpenie Obvodnému úradu CD a PZ  Skuteckého č. 19 Banská 
Bystrica. 

7. Vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest  ohľadne 
kanalizačných šácht na ceste III/06645.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.

Hlasovali za: Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr. Tomáš
Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník,
proti:  0, zdržali sa: 0.

2. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák, p. Róbert
Hermánek, Ing. Ján Vaník. 
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

3. Hlasovanie: Mgr. Anna Vaníková.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

4. Overovateľov zápisnice: p. Pavol Lihan, Mgr. Dušan Krakovský.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

6. Rozpočtové opatrenie, zmenu rozpočtu:
- zakúpenie radlice a sypača – zimná výbava  k vozidlu,
- zakúpenie 20 ks stoličiek do miestneho kultúrneho strediska.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

7. Inventarizačné komisie  pre inventarizáciu majetku obce  pre rok
2011. Tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

8. Všeobecne záväzné nariadenie  obce o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  č. 75/2011 pre
školský rok 2012/2013
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  JUDr. Tomáš Hláčik sa
zdržal hlasovania.

9. Všeobecne záväzné nariadenie  obce o dočasnom obmedzení
alebo o zákaze  užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

10. Prenájom miestneho kultúrneho strediska  pre Kúpele Brusno a.s.
za účelom usporiadania mikulášskeho programu  dňa 10. 12. 2011
za 1 €.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

11. Prenájom  miestneho kultúrneho strediska pre DHZ Brusno za
účelom usporiadania výročnej členskej schôdze  dňa 14. 1. 2012.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

12. Ukončenie  nájomnej zmluvy č. 36/2005  a jej dodatkov 
priestorov u Kvietkov  nájomcom Dušanom  Rybárom dňom 
1. 1. 2012.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

C/ ukladá
1. Kultúrno-školskej a športovej komisii stanoviť podmienky pre 

hudobné skupiny za účelom zapožičania priestorov miestneho
kultúrneho strediska na cvičenie.
Termín: 12. 12. 2011
Zodpovedný: predseda komisie

E/ odporúča pani starostke
1. Rokovať s vedením FK 34 o odstránení obrubníkov 

a kanalizačných šácht na ihrisku.
2. Upozorniť vodárenskú spoločnosť na využívanie iných zdrojov

vody prameňa Pohronský Bukovec a prameňa Pod Dubinkou. 

Viera Krakovská, starostka obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení, okrem uznesenia 8/D2/2011- využitie

náhradných  vodných prameňoch (náhradný zdroj vody) bude 
prerokované v januári 2012.

2. Ukončenie nájomnej zmluvy dňom 31. 12. 2011 v MKS Brusno
Mgr. Juraj Badáni hudobná skupina PULSE.

3. List Okresného riaditeľstva PZ Banská Bystrica – začatie 
trestného stíhania – upovedomenie škody na motorovom vozidle
Škoda Octavia. 

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.

Hlasovali za: Miroslav Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, JUDr. Imrich
Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna 
Vaníková, Ing. Ján Vaník, proti:   0,  zdržali sa: 0.

2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Pavol Lihan, JUDr. Tomáš 
Hláčik, Mgr. Anna Vaníková.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

3. Hlasovanie: Ing. Ján Vaník.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

4. Overovateľov zápisnice: p. Pavol Lihan, Mgr. Dušan Krakovský.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

5. Zapisovateľa zápisnice:  JUDr. Imrich Kolpák, Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

6. Výmenu pozemku C KN 2041/5  o výmere 522 m2 za pozemok 
C KN 2040/2 diel 1 o výmere  548 m2 za účelom prístupovej 
komunikácie v zmysle  GP č. 66/2011 z 19. 10. 2011.
Hlasovanie: 6 poslancov za,  0 proti,  Ing. Ján Vaník sa zdržal 
hlasovania.               

7. Odpredaj pozemku C KN 2041/20 diel 2 o výmere 524 m2, 
v zmysle GP č. 66/2011 zo dňa 19. 10. 2011 v zmysle znaleckého
posudku pre p. Miloša Majera s manželkou 
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

8. Vypracovanie urbanistickej štúdie  na novú IBV na parcele  
E KN 365 a E KN  364.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

Uznesenie č. 9/2011
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 12. 12. 2011
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011.
3. Informáciu pani starostky o vysporiadaní majetku  cirkvi – 

Kaplnka, ulica Kúpeľná.
4. Uznesenie Obvodného úradu PZ Slovenská Ľupča o prerušení

trestného stíhania za poškodenie vozidla Škoda Octavia.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.

Hlasovali za: Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr. Tomáš
Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan 
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník,
proti:  0,  zdržali sa: 0.

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, predseda komisie, 
p. Róbert Hermánek, p. Miroslav Balco,  členovia komisie.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

3. Hlasovanie: p. Pavol Lihan.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

4. Overovateľov zápisnice: Mgr. Anna Vaníková, JUDr. Tomáš 
Hláčik.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

5. Zapisovateľa zápisnice:  Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

6. Prenájom priestorov MKS,  ul. Záhumnie s. č. 644/13 
pre hudobné skupiny s rešpektovaním všetkých podmienok 
nájomnej zmluvy :
- miestnosť č. 1 v MKS  THE HIGHLANDER –  nájomca Iveta

Maljarová  100 €/ročne,
- miestnosť č. 2 v MKS DECODE – nájomca Dušan Kvasnička

100 €/ročne,
- miestnosť č. 3 v MKS DNA a SMELLS HARD – nájomca 

Darina Peťková 100 €/ročne,
- miestnosť č. 4 v MKS PULSE – nájomca Jaroslav Šelest 

100 €/ročne.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

7. Zámer zriadenia  súkromného gymnázia v budove  bývalej 
materskej školy, ul . Športová s. č. 551/35 formou prenájmu 
pre Ing. Bronislava Kubániho, Banská Bystrica.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

9. Všeobecne záväzné nariadenie  obce č. 79/2012 Požiarny 
poriadok obce.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

10. Obecný hasičský zbor Brusno - 22-členný. Tvorí prílohu 
uznesenia. 
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, JUDr. Tomáš Hláčik sa
zdržal hlasovania.

11. Kúpnu zmluvu na ťažbu dreva  uzavretú medzi predávajúcim
Obec Brusno, Ondrejská 360/1 , 976 62 Brusno a kupujúcim 
Peter Francúz, Oravské Veselé.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

12. Poskytnutie priestorov za účelom stretávania, skladovania 
hmotného majetku v budove ul. Železničná 140  pre  Občianske
združenie  S3eŠKa v cene 10 €/ ročne.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

13. Povolenie prechodu cez obecnú parcelu C KN 1702/1 
pre Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej, Lúka
755, 976 62 Brusno s podmienkou – po ukončení prác pozemok
dať do pôvodného stavu.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

14. Usporiadanie Valentínskej party, predĺženie otváracích hodín 
v prevádzke Hotela Brusno - nočný bar dňa 10. 2. 2012 od 17.00
hod do 05.00 hod.  pre EVONA ELECTRONIC s.r.o., Stará 
Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, prevádzka Hotel Brusno.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

15. Prenájom časti bubeníckej súpravy Amati  za 20 €/ročne pre 
p. Darinu Peťkovú, Brusno.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

16. Dohodu o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov 
kotolne č. 2/2001 nájomcom BBES a. s. Zvolenská cesta 1, 
974 01 Banská Bystrica. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

17. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu:
- nákup malotraktora v cene 11 760 €
- nákup čelného nakladača na traktor v cene 3 480 €
- nákup posypového rozmetadla v cene 517,20 €
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

C/ odporúča pani starostke
1. Obrátiť sa na Regionálnu správu ciest, Majerská cesta 94, Banská

Bystrica a Slovenskú správu ciest, IVSC , Skuteckého 23, Banská
Bystrica o doriešenie a zabezpečenie  odvedenia dažďových vôd 
z ciest v ich správe.

2. Obrátiť sa na Regionálnu správu ciest, Majerská cesta 94, Banská
Bystrica  o doriešenie odvedenia dažďových vôd  z cesty pri 
rodinnom dome Jozefa Biciana na zákrute.

Uznesenie č. 10/2012
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 30. 1. 2012

9. Bezplatný prenájom MKS pre Občianske združenie S3eŠka 
dňa 29. 12. 2011 za účelom usporiadania Vianočného 
koncertu.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

10. Rozpočet obce Brusno na rok 2012. 
Hlasovanie: 6 poslancov za,  0 proti,  JUDr. Tomáš Hláčik sa
zdržal hlasovania.                                   

11. Prevod  peňažných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet
až po vyčerpaní bežného účtu.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 77/2011 
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 78/2011, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 58/2007  o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 
spôsob označenia platby  miestnej dane a poplatku.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

14. Plán zasadaní  Obecného zastupiteľstva  obce Brusno na I. polrok
2012.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

15. Prenájom priestorov v budove s. č. 140  pre  Michala Karcela na
dobu určitú do 30. 6. 2012 s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

16. Predaj javiska  pre Obec Povrazník za sumu 300 €.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

C/ doporučuje
1. Kultúrno-školskej a športovej komisii, finančnej komisii za účasti

pani starostky zvolať spoločné rokovanie so zástupcami 
hudobných skupín: Filip Peťko, David Maljar, Jaroslav Šelest ml., 
Erik a Marek Kvasnička.
Termín: do 15. 1. 2012
Zodpovedný:  predseda komisie

D/ odporúča pani starostke
1. Zorganizovať stretnutie stavebnej  komisie za účasti odborníka na

stavebné úpravy o odstránení obrubníkov a kanalizačných šácht
na ihrisku.
Termín: 31. 3. 2012
Zodpovední: v texte

2. Informovať  firmu KRENN – Ing. Jana Krenn, Brusno o uznesení
stavebnej komisie. Možným riešením je ponúknutie pozemku vo
vlastníctve obce Brusno, ktorý sa nachádza v časti obce 
Ondrej nad Hronom za areálom roľníckeho družstva. Obec Brusno
nie je vlastníkom iného vhodného pozemku na výstavbu výrobnej
haly.

E/ neschvaľuje
1. VZN  č. 79/2011 Požiarny poriadok obce. Preložiť na januárové

zasadanie OZ.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

Viera Krakovská, starostka obce
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3. Zvolať jednanie  finančnej komisie, predsedu stavebnej komisie,
kontrolórky obce a účtovníčky za účelom prehodnotenia rozpočtu,
rozpočtových opatrení v zmysle prílohy a predložiť ich na 
marcové zasadanie  OZ.  
Zodpovední: v texte 
Termín: v texte

4. Pozvať na najbližšie zasadanie OZ zástupcov vodárenskej 
spoločnosti za účelom dohodnutia postupu pri kontrole hydrantov.

5. Obrátiť sa na firmu Jurki Haytom za účelom údržby čerpacej 
stanice PHM.
o d p o r ú č a pánovi Miroslavovi Balcovi, poslancovi obce  
1. Skontrolovať funkčnosť  bicej súpravy Amati.

E/ ruší
1. Uznesenie č. 8/B 6/2011 z 28. 11. 2011 zakúpenie radlice 

a sypača, zimná výbava k vozidlu.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

2. Uznesenie č. 3/B 10/2011 z 28. 3. 2011, schválený 20-členný
obecný hasičský zbor.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

Viera Krakovská, starostka obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Vyjadrenie  JURKI-HAYTON s.r.o., Prístavná 2, Bratislava 

k uzneseniu 10/C5/2012 rekonštrukcia čerpacej stanice Brusno

B/ schvaľuje
Program zasadania OZ.

Hlasovali za: Miroslav Balco, JUDr. Tomáš Hláčik, 
Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský,
Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti: 0, zdržal sa: 0

Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák, predseda 
komisie JUDr. Tomáš Hláčik, Mgr. Dušan Krakovský, členovia
komisie.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

Hlasovanie: p. Miroslav Balco.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

Overovateľov zápisnice: Ing. Ján Vaník, p. Pavol Lihan
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

Zapisovateľa zápisnice:  Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

1. Vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na odpredaj 
strojno-technologického zariadenia kotolne, ul. Športová 548
podľa znaleckého posudku 01/2012 vypracovaného 
Ing. Miroslavom Majerom, Lučatín za 5 200 €.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

2. Zmluvu o dielo č. 8/2011 na výkon stavebného dozoru uzatvorenú
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi
Obcou Brusno a Jánom Mesíkom - MENN 
s pripomienkami právnika JUDr. Stanislava Hlinku.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

3. Zmluvu o dielo uzavretú podľa § 536 a nasl. obchodného 
zákonníka  medzi Obcou Brusno a eR STAR s.r.o. so sídlom
Banská Bystrica, Trieda SNP 75 s pripomienkami právnika 
JUDr.  Stanislava Hlinku a poslancov OZ: zmenu časť I. bod 
2 – vypustiť dvoch  rodinných  domov doplniť „na umiestnenie
rodinných domov“.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

4. Zmluvu  podľa § 269 Obchodného zákonníka  a jeho dodatkov 
o vykonaní elektronickej aukcie medzi Obcou Brusno a WELL,
Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice s pripomienkami právnika
JUDr. Stanislava Hlinku a poslancov OZ: v bode VIII zmluvná
cena 20% z ušetrenej hodnoty .
Hlasovanie: 6 poslancov za,  JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic
boli proti,  0 sa zdržal hlasovania.

5. Kúpnu zmluvu  č. 31012012 medzi predávajúcim BISO 
Schrattenecker s.r.o. Rohovce 290  a kupujúcim Obec Brusno
traktor KIOTI CK 22 HST s pripomienkami  právnika 
JUDr. Stanislava Hlinku.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

6. Kúpnu zmluvu  č. 10022012-2 medzi predávajúcim BISO 
Schrattenecker s.r.o. Rohovce 290  a kupujúcim Obec Brusno
čelný nakladač KL 120 s pripomienkami právnika 
JUDr. Stanislava Hlinku.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

7. Kúpnu zmluvu č. 10022012 medzi predávajúcim BISO 
Schrattenecker s.r.o. Rohovce 290  a kupujúcim Obec Brusno
traktor Rozmetadlo RNZ 5001 s pripomienkami právnika 
JUDr. Stanislava Hlinku.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

8. Kúpnu zmluvu  č. 72/1855/HBH/2012 medzi Obcou Brusno 
a kupujúcim SR – Slovenská správa ciest Miletičova 19, 
826 19 Bratislava s pripomienkami právnika JUDr. Stanislava
Hlinku a pripomienky poslancov OZ:
- Čl. III.  bod 1 KN parc. č. 2045/26 druh  pozemku vodné plochy,
- Čl. III. bod 3 Zastupiteľstvo obce Brusno,
- Čl. VII. bod 2 dňom nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia 
o povolení vkladu, poplatky  spojené s vkladom znáša kupujúci.
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo výstavbe 
verejnoprospešnej stavby, ktorá zabezpečí bezpečnosť  obyvateľov
obce Brusno, ako aj bezpečnosť vodičov motorových vozidiel.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

9. Nájomnú  zmluvu  č. 45/1855/HBH/2012 medzi Obcou Brusno 
a kupujúcim SR-Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19
Bratislava  s pripomienkami právnika JUDr. Stanislava Hlinku 
a pripomienky poslancov OZ:
- Čl. II.  bod 1  vypustiť slovo „pozemkovej“,
- Čl. IV bod 3  celý bod  vypustiť,
- Čl. V. bod 3 nájomné je splatné pri podpise  zmluvy.
V zmysle § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa,
ktorý spočíva vo výstavbe verejnoprospešnej stavby, ktorá 
zabezpečí bezpečnosť  obyvateľov obce Brusno, ako aj bezpečnosť
vodičov motorových vozidiel.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

10. Zrušenie verejno-obchodnej súťaže  na ťažbu dreva v časti Ondrej
na porastoch  č. 2321 v celkovom objeme 500 m3, č. 2196 
v celkovom objeme 500 m3.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

11. Novú verejno-obchodnú súťaž na ťažbu dreva na porastoch  
č. 2321 v celkovom objeme 500 m3, č. 2196 v celkovom objeme 
500 mł s úpravou obchodných podmienok, na obidvoch 
porastoch spolu s vyznačením  jednotlivých stromov a ďalších
úprav súťažných  podkladov.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

12. Vstup Obce Brusno do oblastnej organizácie cestovného ruchu
Nízke Tatry Juh.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti,  JUDr. Tomáš Hláčik sa
zdržal hlasovania.

C/ neschvaľuje
1. Žiadosť  Bc. Petry Jánošovej o zníženie poplatku za prenájom 

v budove Domu tradičných Umení, ul. Ondrejská 576.

Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 11/2012
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva obce
Brusno zo dňa 12. 3. 2012



Obecné zastupiteľstvo obce Brusno vo veciach územnej samosprávy 
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 
a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 
4 zákona č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
v znení neskorších predpisov a § 22 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto: 

všeobecne záväznom nariadení

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel nariadenia

1.Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno o verej -
nom poriadku na území obce (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť pravidlá
pre udržiavanie čistoty a verejného poriadku na území obce a vytvoriť
podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku
obyvateľov obce.

2.Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce,
právnické a fyzické osoby, podnikajúce alebo pôsobiace na území 
obce, pre vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, verejných
prie s transtiev a zariadení verejného priestranstva na území obce.

§ 2
Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:
a) verejným poriadkom – súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú ob-

siahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa všeobecne
uznávané, ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou občian -
skeho spolunažívania, vytvárania zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života a práce obyvateľov obce,

b) verejným priestranstvom – všetky miesta, ktoré slúžia na verejné
účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) 
a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom používať,

c) miestnou komunikáciou – všeobecne prístupné a užívané ulice, par-
koviská vo vlastníctve obce,

d) chodníkom - komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá
je spravidla oddelená od cesty výškovo alebo iným spôsobom. Chod-
níkom sa rozumie aj priestor určený výhradne pre chodcov, ktorý je
prepojením nehnuteľnosti s najbližšou miestnou komunikáciou, a to
aj vtedy, ak sú takýmto priestorom schody,

e) priľahlým chodníkom – chodník priľahlý k nehnuteľnosti, ktorá sa na-
chádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou ko-
munikáciou,

f) nehnuteľnosťami – pozemky a stavby spojené so zemou pevným 
základom, 

g) zariadenia verejného priestranstva – predmety, ktoré sú trvalo alebo
dočasne umiestnené na verejnom priestranstve, napr. prvky drobnej
záhradnej architektúry, lavičky, preliezačky, pieskoviská, hojdačky,
šmýkačky, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia ve-
rejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej do-
pravy, cestovné poriadky, dopravné značky, orientačné a informačné
tabule, reklamné zariadenia, pamiatkové objekty, pamätníky a pod.,
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Závery zo zasadania komisie na ochranu verejného záujmu pri

OÚ Brusno konanej 15. 12. 2011 s tým, že nedošlo k porušeniu
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

3. Analýzu výdavkov Základnej školy s materskou školou Brusno za
obdobie rokov 2006 – 2011 vypracovanou Ing. Máriou Balcovou,
hlavnou kontrolórkou obce.

B/ schvaľuje
Program zasadania OZ.               

Hlasovali za: Róbert Hermánek, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter
Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, 
Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, proti: 0, zdržali sa: 0.

Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák, predseda komisie,
Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, členovia komisie.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

Hlasovanie: JUDr. Tomáš Hláčik.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

Overovateľov zápisnice: Mgr. Dušan Krakovský, Róbert Hermánek.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

Zapisovateľa zápisnice:  Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

1. Návrh finančnej komisie  na vypracovanie smerníc pre Základnú
školu s MŠ Brusno a Centrum voľného času Brusno pre cestovné
náklady, používanie telefónov, reprezentačné, odmeňovanie 
zamestnancov, školenia a vzdelávanie, hospodárenie s inventárom
a ostaným majetkom.
– Stanovenie finančných limitov pre jednotlivé smernice.
Termín: do 30. 4. 2012
Zodpovedný: Mgr. Alexander Šabo
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

2. Rozpočtové opatrenia, zmena rozpočtu  na rok 2012 
s nasledovnými zmenami:
– vložiť 5000 € na Klaster HOREHRONIE:
Hlasovanie: 6 poslancov za, 0 proti,  JUDr. Tomáš Hláčik, 
Ing. Ján Vaník sa zdržali hlasovania.
– zmeniť v položke ostatné kultúrne služby nie filmový festival

na muzikálový festival,
– nákup hasiacich prístrojov do verejných budov vo výške 

cca 1200 €.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

3. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 80/2012 o verejnom 
poriadku na území obce s pripomienkami.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

4. Prenájom predajného domčeka vo výške 150 € na akciu 
Čipkárskô 19. 5. 2012.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

5. Prenájom za ostatné prenajaté miesta 20 € na akciu Čipkárskô 
19. 5. 2012.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

6. Finančný príspevok pre jedno súťažné družstvo na nákup potravín
vo výške 16 € na akciu Čipkárskô 19. 5. 2012.
Hlasovanie: 7 poslancov za, Ing. Peter Ivic bol proti, 0 sa zdržal
hlasovania

7. Predaj vozidla AVIA na súčiastky minimálne vo výške 333 €
vzhľadom na opakované  neúspešné  pokusy prostredníctvom 
inzerátu.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

C/ odporúča
1. Pani starostke  zorganizovať  stretnutie finančnej komisie, 

riaditeľa ZŠ s MŠ Brusno, riaditeľky ZUŠ a spracovať návrh 
VZN č. 81/2012 s prílohou.

2. Pani starostke obce  opakovane sa obrátiť na Železnice SR SMSÚ
TO Banská Bystrica, ul. 29. augusta č. 49  ohľadom železničných
priecestí v žkm 41,032 a 41,838 trate Zvolen – Podbrezová.

Viera Krakovská, starostka obce

Uznesenie č. 12/2012
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce  Brusno 
zo dňa 26. 3. 2012

i Informácie 
pre občanov

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce BRUSNO č. 80/2012 
o verejnom poriadku na území obce
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h) detským ihriskom – verejné a verejnosti prístupné priestranstvo pre
oddych a rozvoj duševnej a fyzickej aktivity detí a mládeže,

i) v erejnou zeleňou – plochy zelene v sídlach aj mimo nich, ktoré sú
voľne prístupné obyvateľom – súbor drevín (stromov a kríkov), bylín
a neživých prvkov verejného priestranstva a verejnosti prístupného
miesta a tvorí prírodnú časť životného prostredia obce, 

j) nočný kľud je doba určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného
pokoja a odpočinku obyvateľov obce,

k) užívateľ – vlastník alebo správca alebo nájomca (užívateľ) nehnuteľ-
nosti. V prípade, že povinnosti, vyplývajúce z tohto nariadenia nie sú
vzájomne upravené medzi vlastníkmi a nájomcom (užívateľmi), resp.
správcom, je za plnenie povinností, vyplývajúcich z tohto nariade-
nia zodpovedný vlastník,

l) za túlavé zviera sa považuje zviera voľne pohybujúce sa na území
obce bez dohľadu osoby.

ČLÁNOK II.
DODRRŽIAVANIE ČISTOTY A VEREJNÉHO PORIADKU

§ 3
Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpo-
vedajúcim ich charakteru a účelu, v súlade s právnymi predpismi
upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek čin-
ností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného
priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, zne-
čisteniu zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov, pod-
zemných vôd, ovzdušia a pod.).

2.Verejné priestranstvo je možné používať aj iným spôsobom, a to ako
zvláštne užívanie / alebo osobitné užívanie, avšak len na základe roz-
hodnutia alebo povolenia obce.

3. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spô-
sobu života obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na verej-
ných priestranstvách zakazuje najmä:
a) odhadzovať odpady/ (smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly všet-

kého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky a iné
odpady) mimo odpadových nádob, resp. miest na to určených
obcou, znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,

b) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby,
hygieny, zvratkami, pľuvaním, žuvačkami,

c) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkova-
ním, zastavením, resp. státím vozidla pred stanovišťom zberných
nádob a na prístupovej komunikácií k stanovišťu,

d) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z do -
mov, z bytov, obchodných a reštauračných prevádzok, prevádzok
ambulantného (stolového) alebo stánkového predaja, prevádzkových
miestností a iných objektov a ukladať ich mimo smetných  nádob,

e) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, alebo inak
znečisťovať priestranstvo odpadovými vodami a inými znečisťujú-
cimi tekutinami, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflek-
torov, koncových svetiel a evidenčných čísiel motorových vozidiel,

f) vypúšťať, resp. vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové
vody, fekálie, chemikálie, oleje, pohonné látky a inak znečistené
tekutiny,

g) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať
alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva, napr. do-
pravné, turistické značky alebo iné orientačné a informačné zaria-
denia,

h) znečisťovať verejné priestranstvá, steny nehnuteľností a ostatných
objektov na území obce, verejno-prospešné zariadenia a ostatné za-
riadenia verejného priestranstva (napr. autobusové zastávky, do-
pravné zariadenia a pod.) maľovaním, striekaním (sprejovaním),
lepením textov  a obrazcov, 

i) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škváru,
ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky bez povo-
lenia obce,

j) zakladanie otvorených ohňov,
k) grilovať alebo opekať na verejnom priestranstve s výnimkou po-

dujatí organizovaných obcou alebo so súhlasom obce,
l) poškodzovať verejnú zeleň (odcudzovať a trhať kvety, lámať konáre

alebo inak poškodzovať kvety, stromy a kríky), nedodržiavať zá-
kazy a pokyny obce,

m) skladovať akýchkoľvek materiál, nepotrebné predmety, kovový
šrot na verejných priestranstvách, pri kontajneroch a na verejnej
zeleni, okrem dní organizovaného zberu komunálneho odpadu /,

n) vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisťovaniu alebo po-
škodzovaniu verejného priestranstva, alebo zariadenia verejného
priestranstva.

4. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa po-
voľuje len vtedy, ak to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí
inde. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, výrobkov a obalov
sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov. Pred-
mety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripra-
vené len bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu 
a bezpečnosť. Pôvodca prípadného znečistenia, resp. poškodenia
(odosielateľ, dopravca, alebo príjemca nákladu) po naložení a zlo-
žení nákladu je povinný verejné priestranstvo ihneď očistiť a dať do
pôvodného stavu.

5. Vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti (ďalej uží-
vateľ nehnuteľnosti) hraničiacej s verejným priestranstvom sa za úče-
lom dodržiavania čistoty a verejného poriadku:
a) stará o svoj pozemok takým spôsobom, najmä však kosením, aby

zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín, burín a dodržiava ostatné
povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné
prostredie obce,

b) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochá-
dzajúce neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, ne-
prekážali pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva
iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie obce,

c) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu
hlodavcov, hmyzu, resp. iných nežiaducich živočíchov a v prípade
potreby vykonáva jej deratizáciu (dezinsekciu, dezinfekciu a pod.),

d) zo striech odstraňuje nahromadený sneh, príp. cencúle, aby nedo-
chádzalo k ohrozovaniu života a zdravia osôb,

e) vetvy a konáre stromov, kríkov a rastlín, presahujúcich cez ploty
upravuje tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali ich bez-
pečnosť, nebránili cestnej premávke a vykonávaniu údržby miest-
nych komunikácií.

§ 4
Dodržiavanie verejného poriadku

1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol
spôsobiť porušenie verejného poriadku v rozpore so všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uzná-
vanými pravidlami.

2. Na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a) obťažovať občanov fyzickými útokmi, nadávaním a ďalšími kona-

niami, ktoré na verejnom priestranstve a miestach verejne prístup-
ných vzbudzujú verejné pohoršenie,

b) predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar
mimo priestranstiev na to určených bez povolenia obce, 

c) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav na verejnom priestranstve
alebo na zariadeniach verejného priestranstva, ktorým by boli po-
rušené zásady rovnakého zaobchádzania spočívajúce v zákaze 
diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo
viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdra-
votného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu
a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmý-
š ľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo
iného postavenia.

§ 5
Dodržiavanie nočného kľudu

1. Nočný kľud je – čas od 22.00 hod do 6.00 hod nasledujúceho dňa.
2. Nočný kľud nesmie byť rušený hlasným alebo hlasovým prejavom, 

t. j. obťažujúcim, nežiaducim alebo neprimeraným hlasným zvukom
technických zariadení alebo hlasovým zvukom osôb nad mieru pri-
meranú pomerom v danom čase a mieste obvyklú hlu  kovými pre-
javmi nad mieru (napr. hlasitým spevom, produkciou hudby, hlukom
motorov áut, strojov, výbušnín, hlučným prejavom a pod.). 

3. Tento zákaz sa nevzťahuje:
a) na  podujatia organizované obcou alebo oznámené a schválené

obcou, 
b) pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, usporia-

daných obcou pre širokú verejnosť, za podmienok zabezpečenia 
verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán,

c) na deň 31.12. od 8.00 hod do 24.00 hod a 1. januára od 00.00 hod
do 05.00 hod 

d) v prípadoch iných činností, ktoré nemožno vykonať v inom 
čase, a to najmä úpravy komunikácií, čistenia, umývania, zimnej
údržby komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych sietí 
a pod.. 

4. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní v prevá-
dzkach s povolenou prevádzkovou dobou po 22.00 hod, zamedziť
vzniku a šíreniu hluku, ktorého sa možno vyvarovať.
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§ 6
Čistenie chodníkov a miestnych komunikácií

1. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie
verejného priestranstva, je povinný ho na vlastné náklady bezod-
kladne odstrániť, resp. vykonať nápravu. 

2. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou ko-
munikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať užívatelia nehnu-
teľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom.

3. Osoby podľa ods. 2 sú povinné odstraňovať znečistenie najmä zame-
taním, odstraňovaním nečistôt, buriny, náletov, odpadkov a pod. Za-
kazuje sa zhŕňať zmetené nečistoty na miestnu komunikáciu, verejnú
zeleň, do kanalizačných vpustí alebo tieto ponechať zhrnuté na chod-
níkoch alebo ich spaľovať.

4. Osoby podľa ods. 2 sú povinné v zimnom období čistiť chodníky od
snehu a poľadovice. Sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k ceste
alebo k miestnej komunikácii. V prípade vytvorenia poľadovice sa
musia chodníky posýpať inertným materiálom (piesok, drva). Sneh 
a ľad z chodníka treba odstrániť tak, aby sa ním nezatarasili priec-
hody cez komunikáciu, kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do
budov alebo iných zariadení, alebo plochy na manipuláciu s mate-
riálom alebo tovarom. 

5. Užívateľ nehnuteľnosti je povinný čistiť priľahlý chodník, ako aj
schody v celej šírke na vlastné náklady.

6. Užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou
alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príči-
nou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov od-
stránené.

7. Užívateľ nehnuteľnosti je povinný vykonať čistenie chodníka tak, aby
chodci a obyvatelia nehnuteľnosti boli čo najmenej obťažovaní. Chod-
ník a miestnu komunikáciu, uvedenú v ods. 2 tohto ustanovenia treba
čistiť i cez deň, keď vznikne akútna potreba ich čistenia. V zimnom
období musí byť vždy odprataný sneh a námraza musí byť včas 
odstránená.

8. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti cencúle, uží-
vateľ tejto nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cen-
cúle a ľad zo strechy neohrozovali život alebo zdravie ľudí.

9. V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo práv-
nická osoba uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre lik-
vidáciu kalamity.

§ 7
Používanie pyrotechnických výrobkov

1. Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov s výnimkou od
31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 10.00 hod.

2. Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa
tieto práce majú vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné
povolenie banského úradu, musí požiadať obec o súhlas s ich vyko-
naním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vy-
konania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich
vykonanie súhlas podľa osobitného predpisu 9/.

§ 8
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení

1. Je zakázané vylepovať plagáty, reklamné pútače mimo určených
plôch.

2. Vylepovať plagáty možno len na miestach - na to určených obcou
alebo so súhlasom užívateľa nehnuteľnosti.

3. Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných prie-
stranstiev, vo vnútri výkladových vitrín možno len so súhlasom uží-
vateľa nehnuteľnosti, prevádzky, ktorí po strate aktuálnosti plagátu
sú zodpovední za ich odstránenie.

4. Škodu spôsobenú znečistením verejného priestranstva alebo zariade-
nia verejného priestranstva od vylepených plagátov je povinná uviesť
do pôvodného stavu fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju zavinila.
Ak sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak obec na náklady pô-
vodcu spôsobenej škody.

§ 9
Odchyt túlavých zvierat

1. Obecný úrad zabezpečí odchyt túlavých zvierat na území obce pro-
stredníctvom odborne spôsobilej osoby. 

2. Odchytené túlavé zvieratá budú umiestnené odo dňa odchytenia 
v útulku alebo v karanténnej stanici pre zvieratá. Oznam o odchytení
zvierat bude oznámený v miestnom rozhlase, vyvesený na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce. V prípade, že sa majiteľ tú-
lavého zvieraťa v zákone stanovenej lehote neprihlási na obecnom
úrade, v útulku túlavých zvierat alebo karanténnej stanici, túlavé
zviera bude odpredané prípadnému záujemcovi, resp. usmrtené. 

3. Ak si to vyžiada zhoršená nákazová situácia vo výskyte besnoty na
území obce, po nariadení okresnej protinákazovej komisie budú tú-
lavé zvieratá usmrtené s výnimkou tých, ktoré poranili človeka.

4. Náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o zviera v útulku, ka-
ranténnej stanici, prípadne s usmrtením zvieraťa, hradí majiteľ túla-
vého zvieraťa, v prípade že nie je známy, obec.

ČLÁNOK III.
KONTROLA A SANKCIE

§ 10
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení :

– poverený zamestnanec obce,
– poslanci obecného zastupiteľstva obce,
– hlavný kontrolór obce.

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje
ako priestupok, za ktorý môže obec uložiť sankciu podľa § 11 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie môže obec podľa § 13 ods.
9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov pokutu do výšky 6638 €.

ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 80/2012 schválilo obecné 
zastupiteľstvo obce Brusno na svojom zasadnutí dňa 26. 3. 2012
uznesením č. 12/B 3/2012.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho vyhlásenia. 

Viera Krakovská, starostka obce

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE, a. s.) je prevádzkovateľom elek-
trických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území  obce
Brusno. SSE, a. s. je ako prevádzkovateľ týchto vedení zodpovedná za
ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, pri zabezpečení ktorej je potrebné
pravidelne vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.
Týmto chceme informovať občanov - vlastníkov pozemkov, na ktorých
sa nachádzajú elektrické vedenia a požiadať ich o spoluprácu,  aby
zamestnancom SSE, a. s. poskytli potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní
a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré
ohrozujú prevádzku elektrických vedení. Najmä   vyzývame a prosíme,
aby občania - vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili

zamestnancom SSE, a. s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE, a.s. pí-
somne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia
stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku elektrického
vedenia. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo
okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná
V tejto súvislosti poukazujeme tiež na skutočnosť, že podľa ustanovenia
§10 zákona o energetike (zákon č. 656/2004 Z. z.) je SSE, a.s. zo zákona
oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré
ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.
Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť,
že podľa zákona  o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre

vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vy-

konávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenia.

Oznámenie v zmysle Zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny a žiadosť o spoluprácu
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Zabezpečenie ochrany a bezpečnej prevádzky elektrických vedení po-
važujme za spoločný záujem SSE, a. s., Vašej obce, ako aj všetkých
občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení 
sa bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých. Odstraňovanie 
a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené 
v priebehu roka 2012.
V prípade Vašich otázok prosíme kontaktovať zodpovednú osobu 
za SSE, a.s. – vedúci OKU p. Vrab Miroslav, tel. číslo, 0415196172, 
e-mail. miroslavvrab@sse.sk

Príloha: Výňatky zo súvisiacich zákonov
Pre pochopenie výkonu zákonných oprávnení spoločnosti Stredo sloven-
ská energetika a. s. pri odstraňovaní stromov v ochrannom pásme 
elektrického vedenia a lepšiu informovanosť vlastníkov (správcov) po -
zem kov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia po-
važujeme  za dôležité poukázať na nasledujúce skutočnosti:
V ustanovení § 10 Zákona o energetike č. 656/2004 Z. z. sú zakotvené
oprávnenia držiteľa povolenia. Jedným z týchto oprávnení je aj to, že
držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická
osoba je oprávnený vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích 
objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon po-
vo  le nej činnosti. Predchádzajúci súhlas na vstup vlastníka nehnuteľnosti
sa nevyžaduje, ak ide o údržbu na zariadeniach sústavy alebo siete.
Podľa § 36 ods. 4 Zákona o energetike č. 656/2004 Z. z, je zakázané 
v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 
a pod elektrickým vedením:
1. a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

vo vzdialenosti 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť 

a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
2. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo

vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vede-
nia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Štátna energetická inšpekcia vykonáva podľa Zákona o energetike
dozor nad dodržiavaním povinností fyzických osôb a právnických
osôb s osobitným zreteľom na plnenie povinností, okrem iného  
na vykonávanie činností v energetike a povinností fyzických a právnic -
kých osôb v ochranných pásmach sústavy. Štátna energetická 
inšpekcia môže uložiť pokutu fyzickej osobe alebo právnickej osobe 
za porušenie povinností v ochrannom pásme sústavy.
V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia na SSE,
a.s. so vstupom na pozemok, resp. s uskutočnením výrubu porastov 
v ochrannom pásme elektrického vedenia a bude brániť SSE, a.s. vo
výkone týchto oprávnení, bude SSE, a.s. považovať takéto konanie vlast-
níka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi Štátnej ener-
getickej inšpekcii.
V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností vlastníka pozemku
vznikne SSE, a.s. škoda, bude SSE, a.s. nútená si vzniknutú škodu od
daného vlastníka nehnuteľnosti nárokovať v občiansko-súdnom konaní
(podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu,
ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti).
Zároveň poukazujeme, že porušenie povinností vlastníka pozemku –
zabránenie SSE, a.s. vstupu na pozemok môže dôjsť k spáchaniu
trestného činu:
– všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona č. 300/2005 

Z. z., (kto úmyselné vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej
ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého
rozsahu tým, že spôsobí poruchu či haváriu elektriny, alebo sa do-
pustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpe-
čenstvo), alebo všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho
odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky
až desať rokov.

– poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného
za riadenia – podľa § 286 Trestného zákona, – kto úmyselne ohrozí
prevádzku energetického zariadenia a spôsobí poruchu prevádzky
energetického zariadenia potresce sa odňatím slobody na štyri až osem
rokov.

Stredoslovenská energetika, 

Oblastné centrum B. Bystrica

Dôležitým cieľom v tomto období je podľa samosprávy obce podnietiť
psičkárov k väčšiemu záujmu o čisté parky a verejné priestranstvá 
v obci. Ak máme žiť v modernej obci, musíme sa podľa toho aj správať.
Chceme vytvárať čo najlepšie podmienky pre slušný a čistý život v našej
dedine. Na nezodpovednosť majiteľov psov sa často sťažujú mnohí oby-
vatelia. Často sú znečistené chodníky smerom do kúpeľov, priestor popri
Hrone, ale aj iné priestranstvá. 
Vedenie obce na rozhorčené podnety obyvateľov reaguje a  hľadá rieše-
nia, aby tí Brusňania, ktorí riadne zaplatili daň za svojho psa, mali
vytvorené všetky podmienky k tomu, aby obec neznečisťovali. Podľa
rozhodnutia samosprávy obce dostanú zadarmo určité množstvo špeciál-
nych vreciek na psie exkrementy s lopatkou a zároveň budú umiestnené
nádoby /koše/ na exkrementy. Je to ústretový krok v snahe nájsť spra -
vodlivé spolunažívanie medzi majiteľmi psích miláčikov a ich susedmi,
je to však aj krok k ďalšiemu dialógu medzi obcou a obyvateľmi.
Tento projekt má napomôcť tomu, že sa situácia v obci bude zlepšovať.
Samospráva  však bude zároveň pokračovať aj v kontrolách, bude
monitorovať verejné priestranstvá a v prípade potreby aj pokutovať
psičkárov, ktorí znečisťujú verejné priestranstvá pri venčení. Kto
bezprostredne neodstráni výkaly, ktorými pes znečistil verejné pries-
transtvo, môže dostať v zmysle všeobecne záväzného nariadenia
stanovenú pokutu.

Viera Krakovská, starostka obce

i Informácie 
pre občanov

Naša obec chce motivovať 
zodpovedných majiteľov psov
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Obec Brusno sa snažila odpredať verejno ob-
chodnou sú ťa žou  nákladné vozidlo AVIA.
Žiaľ nikto nemal záujem aj po znížení ceny.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní
rozhodlo, že uvedené vozidlo predáme na
súčiastky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na Obecnom úrade.

Oznamujeme občanom, že Slovenská správa ciest bude reali -
zovať rekonštrukciu mosta – hlavný ťah Banská Bystrica –
Brezno (most na hlavnej ceste nad Sopotnicou).  Rekonštrukcia je
dosť rozsiahla, nakoľko  sú v zámere aj odbočovacie pruhy. 
V zámere investora bola doprava v jednom ťahu odklonená cez
obec, čo sme kategoricky odmietli. Naše pripomienky podporil aj
Krajský úrad odbor dopravy. Na základe našich pripomienok bude
doprava riadená  svetelnou signalizáciou, priamo na hlavnej ceste
v oboch smeroch.
Napriek tomu si myslím, že si motoristi budú hlavne v ranných
hodinách uľahčovať a skracovať cestu cez obec. 
Požiadali sme kompetentných, aby zabezpečili dopravné značenie,
ktoré by zabránili prejazd áut hlavne v časti obce OREMLAZ. 

V tomto roku dokončíme rekonštruk-
ciu časti budovy Kortex na zdravotné
stredisko.
Terajšie zdravotné stredisko je vo veľmi
zlom technickom stave, celé podpivni -
čenie je pod vodou.
Aj z tohto dôvodu  sme upustili od re -
kon štrukcie terajšieho zdravotného stre-
diska. Je ale veľmi dôležité čo s týmto
zdravotným strediskom – bývalým
„ Jánošíkom“ urobíme.
Taktiež je dôležité, aby o tom rozhodli
občania. Uvedená budova prešla počet -
nými rekonštrukciami, ale naj čas tejšie
starší občania spomínajú na divadelnú
sálu, kde ochotníci hrávali divadlá.
Určite to nebude ľahké rozhodnutie. 

Formu Vášho vyjadrenia oznámime
miestnym rozhlasom. 

Podľa skúsenosti hasičov by
zodpovednejší prístup obča -
nov ku kontrole a čisteniu
komína mohol predísť až 
90 % požiarov. Kameňom
úra zu je nevedomosť maji te ľa
o jeho povinnosti v sú vislos ti
so starostlivosťou o ko mín.
Najmä majitelia rodinných
domov, ktorí na vykurova nie
a prípravu teplej vody začali
používať tuhé palivo, nie sú si
vedomí toho, že by po tejto
zmene mali svoje komíny
čistiť a kontrolovať častejšie.
Trend prechodu na tuhé
palivo je pritom v tom to ob-
dobí veľmi výrazný. Obľube
sa znovu tešia  kach le a ko -
zuby, v ktorých mož no počas
zimných mesiacov spaľovať
dostupné drevo. Táto situácia

však so sebou prináša aj väčšie riziko, ktoré sa v uplynulých rokoch pre-
mietlo do zvýšeného počtu požiarov rodinných domov. Nánosy sadzí
zhoršujú ťah komína a zvyšujú riziko požiaru. Ak je nános sadzí hrubší
než 30 mm, stáva sa táto vrstva horľavou a vzniká komínový požiar.
Teplota v ňom stúpne až na 1 200 °C, čo môže viesť k popraskaniu
muriva. Do interiéru môžu prenikať spaliny a okolie komína môže
dosiahnuť teplotu až 150 °C. Pri tejto teplote veľmi ľahko dochádza 
k vznieteniu suchého dreva či iných materiálov v okolí komína a vniká
požiar.

Intervaly kontrol určuje zákon
Aby komín fungoval bezpečne a spoľahlivo, je nevyhnutné zabezpečiť
jeho pravidelné čistenie od sadzí. Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z. z. 
Mini sterstva vnútra SR za dobrý stav komína, jeho pravidelné čistenie
a revízie zodpovedá užívateľ – majiteľ.
V zmysle citovanej vyhlášky užívateľ rodinného domu alebo inej stavby
je povinný komín počas  prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej 
v týchto lehotách: 
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným

výkonom do 50 kW, raz za 
–  štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo

kvapalné palivá, 
–  šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné

palivá (komín bez vložky), 
–  dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné

palivá (komín s vložkou); 
Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať naj -
menej raz za dva roky. 
Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť usa -
deniny spalín iným spôsobom. 
Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov 
s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oz-
namuje obci. 
Vykonanie čistenia a kontroly komína je povinný užívateľ rodinného
domu alebo inej stavby preukázať na účely kontroly orgánu vykonáva-
júcemu požiarny dozor. 

Vhodné obdobie na vyčistenie a realizáciu celkovej revízie komína je
jar, hneď po ukončení vykurovacej sezóny, prípadne leto. Nová
vykurovacia sezóna vás tak nezaskočí nepripravených. Navyše, v prí-
pade, že kontrola odhalí poškodenie, budete mať na odstránenie tohto
nedostatku dosť času. Za nevykonanie kontroly komína alebo za nedo-
držanie lehôt môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor, čiže
hasiči, uložiť pokutu do výšky 100 €. V prípade požiaru bude, pravdaže,

Radí technik PO 
Nepodceňujte údržbu komína



Tak, ako sa presne nevie, kedy, ako a kde na svete sa objavila zaují-
mavá a pomerne zložitá čipka, u nás je vznik a najstaršie obdobie
paličkovania ukryté tiež v tmách nepoznania. Prvé historické pramene
o čipkárstve na Slovensku máme až zo 16. storočia, i keď už bolo
pomerne rozvinuté, a práve preto možno predpokladať, že jeho vznik
siaha hlbšie do minulosti. 
Najstaršie slovenské čipky, v porovnaní s historickým materiálom
okolitých národov, sú dôkazom, že vývin čipkárstva na našom území
nebol jednoduchý, priamočiary. Na kultúru jeho obyvateľov mali vplyv
bohaté kontakty so susednými aj vzdialenejšími krajinami. Veď upro -
stred Európy sa križovali rôzne obchodné cesty. Na najstarších sloven-
ských čipkách možno pozorovať podobnosti s českými, ne mec kými,
ruskými, poľskými, ale aj talianskymi, belgickými, španielskymi,
chorvátskymi, najmä dalmátskymi čipkami. 
Veľký vplyv na rozvoj čipkárstva na Slovensku mala nesporne nemecká
banícka kolonizácia v 16. a 17. storočí. Ženy baníkov boli nútené najmä
v krízových obdobiach tohto zamestnania zúčastňovať sa tiež na získa-
vaní obživy pre rodinu. Baníci nevlastnili pôdu, a preto ženy, ale neraz
aj muži sa zaoberali domácou výrobou a predajom čipiek. Čipkárstvo
v baníckych oblastiach nadobudlo špecifickú, svojráznu podobu a ne-
malou mierou ovplyvnilo čipkárstvo život roľníckych oblastí. Chorvát-
skymi, najmä dalmátskymi prvkami obohatili slovenskú čipku
pravdepodobne chorvátski prisťahovalci. Ruské a poľské prvky sa k nám
dostali v hraničných oblastiach prirodzenou výmenou kultúrnych hod-
nôt susediaceho obyvateľstva. Podobne to bolo aj s českou čipkou. Jej
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potvrdenie o vykonaní revízie komína vyžadovať aj poisťovňa. Ak sa
poškodený nemôže takýmto dokladom preukázať, nemôže rátať s vy-
platením náhrady škody. Navyše, keď sa zistí, že príčinou vzniku požiaru
bol zlý technický stav komínového telesa, hasiči alebo záchranári môžu
aj fyzickej osobe stanoviť pokutu až do výšky 330 €.

Bezpečnosť rodinných domov, zdravia a životy ľudí musí byť prvoradá.
Požiarom možno predchádzať  dodržiavaním lehôt čistenia a kontroly
komína.        

Viliam Hláčik – TPO

Číslo potvrdenia:  .......................................... Brusno: ...........................

Meno a priezvisko osoby,
ktorá čistenie a kontrolu komína vykonala:  ................................................................

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína
podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú tech-
nické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dy-
movodov, v objekte fyzickej osoby.  

Adresa objektu:  ............................................................................

Označenie komína: ..............................................................

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín: ................................................. o  tepelnom výkone ........ kW

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína:   .......................................

Zistené dostatky:  V čase kontroly komína boli – neboli zistené nedostatky

Komín je schopný bezpečnej prevádzky.

Termín odstránenia nedostatkov: ..............................

podpis osoby,  ktorá kontrolu a čistenie
komína vykonala 

Vzor tlačiva je aj na www.brusno.sk v sekcii tlačivá na stiahnutie

Pozrime sa do minulosti  – 
vývin čipkárstva na Slovensku
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„Dieťa.
Príde na svet ako malý zázrak.
Stačí, aby ho matka uzrela a začne ho milovať.
Zaplače, otvorí oči a je nekonečne jej.
Vtedy má matka iba jediné želanie.
Aby jej dieťatko bolo zdravé, šťastné,
aby mu úsmev z tváričky nevymizol,
aby žilo v mieri.“

Na svete je veľa krásnych vecí, no predsa niet väčšieho pokladu, ako je
ľudský život, ktorý je neporovnateľný so žiadnou inou hodnotou.
Obradná sieň Brusna opäť vítala najmladších občanov Brusna. Pri
príležitosti uvítania najmenších do života tak do pamätnej knihy
pribudlo ďalších 13 mien.

Dňa 6. júna 2011 bolo uvítaných do života 
7 detí: Martina Kováčová, Adam Daučík,
Monika Dugátová, Jakub Šnírer, 
Zuzana Hrašková, Iva Vaľková, 
Jakub Pavol Urbančok.

Dňa 10. decembra 2011 bolo uví-
taných do života 6 detí: 

Matej Michal Kerti, 
Karol Riapoš, Alžbetka Gorná,

Natália Balková, Lesana Pacherová,
Alenka Janka Balážová.

„Vitajte teda medzi nami, nech na Vás iba dobré sudby žitia letia, nech Vám Pán Boh
požehnáva všetky žitia kroky  a buďte šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky!"

Slávnostné uvítanie 
detí do života 

vplyv na slovenské čipkárstvo bol najväčší – úmerný veľkosti kontak-
tov so Slovenskom. Španielske a talianske čipky sa k nám dostali 
v 17. až 19. storočí vplyvom mestských bohatých rodín, ktoré si ich ob-
jednávali v Španielsku a v Taliansku, prípadne si pozývali aj čipkárky
z týchto krajín, aby vyhotovili potrebné množstvo pre  mešťanov alebo
si ich kupovali vo Viedni.
K rozvoj u čipkárstva na Slovensku prispelo  nemalou mierou aj poza-
mentárske remeslo, ktoré už v 17. storočí zapájalo do výroby čipiek
veľký počet žien. Išlo o časté kombinovanie čipkárskej a šnúrkarskej
(pazamentierskej) roboty. 

Hoci na slovenské čipkárstvo v tých časoch pôsobilo veľa podnetov 
z cudziny, slovenské čipkárky nikdy nezostali len pri cudzích vzoroch,
ale ich pretvárali a obmieňali podľa vlastného vkusu a potrieb. Najmä
čipky roľníckeho obyvateľstva vyrábané pre vlastnú potrebu na ľudový,
najmä sviatočný a obradový odev a bytové textílie dosiahli nebývalú
krásu a nevšednú rozmanitosť. Plietli ich husto, obyčajne z hrubšieho
materiálu s množstvom náročných väzieb. Čipky boli poväčšine pestré,
aby ladili s výšivkou a materiálom ľudových odevov. Banícke čipky
robené na zárobok zväčša pre mestské obyvateľstvo boli redšie, menej 
pestré. Od 18. storočia čipky na Slovensku dosahovali už vysokú 
estetickú i technickú úroveň, Z tohto obdobia sú správy, že ich predá-
vali čipkári – priekupníci z Ľupčianskeho panstva (teraz Slovenská
Ľupča, okr. Banská Bystrica) i zo zvolenskej župy na Dolnú zem, do
Chorvátska, Slavónie, Sedmohradska. 
Slovenské Čipkárstvo sa tak stalo významným príspevkom k formova-
niu odevnej a textilnej kultúry na širšom európskom území. Následkom
zmien v odievaní a zavedenia strojovej výroby v prvej polovici 
19. storočia sa záujem o ručne pletenú čipku podstatne zmenil.
Text je použitý z knižky: 

Veronika Géciová-Komorovská 

Slovenská ľudová paličkovaná čipka. 



Vydarený kultúrny podvečer pod názvom: „Už sa fašiang kráti“ zor-
ganizovala v nedeľu 19. 2. 2012 kultúrna komisia pri OZ v Brusne. 
V miestnom kultúrnom stredisku sa predstavili štyri trojčlenné súťažné
družstvá: Turisti Ondrobrus, Základná škola s materskou školou,
Hasiči a štvrté družstvo tvorili odvážlivci z publika.
V prvom súťažnom kole sa predstavili družstvá ako nádejní básnici, keď
s ľahkosťou veršovali na tému fašiang. V druhom kole robilo niektorým
družstvám problém spomenúť si na názvy notoricky známych filmov, 
z ktorých počuli už takmer zľudovené výroky. V poslednom kole mali
súťažné družstvá doniesť z publika päť vecí zo zoznamu na „kartičke“:

stravný lístok, vložku do topánky, žuvačku, pero a jednoeurovú mincu
inú ako slovenskú. Samozrejme, tri družstvá nedočítali kartičku do
konca a doniesli slovenské euro. Medzi súťažnými kolami vystúpili naši
tanečníci Vaneska a Marek a o hudobný doprovod celého večera sa
postarali mladí hudobníci zo skupiny Highlander. Moderátori večera –
Mária (Zuzka) Kubusová a Marián Pejko – vniesli svojimi  kostýmami
do celej akcie uvoľnenú fašiangovú atmosféru. Zvíťazilo družstvo 
základnej školy, ale to nie je podstatné. Skutočným víťazom bola dobrá
nálada v sále, ktorá sa po skončení akcie preniesla aj do susedného
hotela. 

V hornej sále miestneho kultúrneho strediska sa v sobotu a v nedeľu
31. 3 a 1. 4. 2012 konala Veľká výstava šikovných rúk, ktorú za vý-
datnej podpory našich paličkárok zorganizovala kultúrna komisia. 
Výstavu tvorilo asi 300 paličkovaných čipiek, výšiviek, obrázkov,
veľkonočných kraslíc, háčkovaných, tkaných a iných ručných prác dvad-
siatich vystavovateliek. Počas dvoch dní výstavu videlo asi 150 návštev -
níkov. 
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Slávnostné otvorenie 
železničnej 
stanice

Zrekonštruované vnútorné priestory železničnej stanice

BRUSNO - KÚPELE v sobotu 28. 1. 2012 v dopoludňajších

hodinách slávnostne otvoril podpredseda vlády SR a minister 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ za účasti

predstaviteľov ŽS, starostky obce, poslancov OZ a prítomných

občanov obce. Pre nepriaznivé zimné počasie bola rekonštrukcia

vonkajších priestorov ukončená v jarných mesiacoch.

i
Správy 
z miestnej 
kultúry

Kultúrna komisia hľadá 
ochotných hercov – ochotníkov pre divadelnú sezónu 2012/2013. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Mariána Pejka.
Ing. J. Vaník
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Niekoľko týždňov trvajúca internetová fotosúťaž „V chotári Brusna
– krajinná fotografia“ skončila. Do súťaže bolo zaslaných spolu 77 fo-
to grafií.  Perličkou je, že najmladší autor fotografie Šimonko Krajčír má
len 9 rokov. Celkom bolo odovzdaných 11 651 hlasov, z toho 8 701 hla -
sov bolo zaslané pre fotografie, ktoré sa umiestnili v prvej desiatke.
Takéto nerovnomerné rozloženie hlasov nesvedčí ani tak o veľkom
rozdiele v kvalite fotografií ako skôr o tom, že sa rozpútal internetový
boj o prvenstvo a na prvých miestach a fotografie, ktoré už nemali šancu
zvíťaziť nedostávali toľko hlasov. Všetkým zúčastneným ďakujeme. 
Výsledky:

1. Rado Senčák: Zima - 2924 hlasov
2. Dušan Lupták: Kostol v noci – 1594
3. Rado Senčák: Kúpele 1191 – hlasov

Výsledky a galériu si môžete pozrieť na www.brusno.sk/fotosutaz. Zo
súťažných fotografií bude urobená výstava, ktorá bude otvorená v čase
Čipkárskeho od 19. 5. 2012. Srdečne Vás na ňu pozývame.

1. Rado Senčák: Zima

2. Dušan Lupták: Kostol v noci 3. Rado Senčák: Kúpele

V minulom roku zorganizovala Jednota dôchodcov Slovenska petičnú
akciu s cieľom zabezpečiť pre nás dôchodcov spravodlivý systém 
valorizácie dôchodkov a zabrániť odvádzaniu príspevkov do sociálnej 
a zdravotnej poisťovne dôchodcov pracujúcich na dohodu. Do tejto
akcie sa zapojila aj naša základná organizácia a získali sme 183 pod-
pisov našich členov a občanov na podporu tejto požiadavky.
Chybou bolo, že nie všetky organizácie Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku sa do tejto akcie zapojili, a tak sa nazbieralo len 80 000 podpisov,
čo nespĺňalo formu petície. Aj tak však boli hárky s podpismi odovz-
dané do Parlamentu SR, kde bolo prisľúbené, že tento sa bude touto petí-
ciou zaoberať.
V minulom roku Výbor ZO podľa schváleného plánu práce zorganizo-
val v mesiaci apríl a október kultúrno-nákupné zájazdy do Poľska –
Jablonky. Pre malý záujem sa oba tieto zájazdy neuskutočnili. Nevieme,
či rozhodovala cena zájazdu alebo menší záujem ľudí o tieto nákupy
vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu ľudí. V diskusii by som Vás
poprosil, aby ste sa k týmto zájazdom vyjadrili, prípadne navrhli iné
riešenia, aby sme mohli niečo pre našich členov urobiť.
V mesiaci máj sa naši 13 členovia podieľali pri stavaní stánkov pre
účastníkov vo varení čipkárskeho, ktoré každoročne organizuje Obecný
úrad v Brusne. Samozrejme, že sa aj naša ZO zúčastnila súťaže vo varení
čipkárskeho a naše družstvo v zložení Belicová Marta, Šebešová Viera,
Hláčik Tibor a Lipka Tibor obsadilo pekné tretie, medailové miesto.
V mesiaci august sme pripravili pre našich členov už tradičné posede-
nie pri guláši. Nakoľko táto akcia má dobrú odozvu u členov našej ZO,
chceme v tom i naďalej pokračovať.
Mesiac október je už tradične nazývaný i ako mesiacom úcty k starším.
Preto i v minulom roku spolu s Obecným úradom sme sa podieľali na

zorganizovaní stretnutia jubilantov z našej obce, ktorí sa dožili v minu-
lom roku 70, 75, 80, 90 a viac rokov. Po prijatí  u pani starostky obce 
a po zápise do pamätnej knihy na Obecnom úrade Brusno sme pre ju-
bilantov pripravili v kultúrnom dome malé posedenie s občerstvením. 
V minulom roku sa tohto jubilea dožilo veľa našich občanov, a preto 
i stretnutie sa nieslo v dobrom duchu a v spomienkach na prežitú
mladosť, ale i na súčasnosť.
Pri hodnotení práce výboru ZO v Brusne vyslovujem spokojnosť s prá-
cou výboru, ktorý sa v minulom roku zišiel celkove 8-krát a zúčastnili
sa všetci členovia výboru, za čom im chcem poďakovať. Na výborových
schôdzach sa riešili vždy aktuálne otázky organizácie a zabezpečenia
jednotlivých akcii a podujatí ako aj ostatné otázky týkajúce sa činnosti
organizácie. Na poslednom zasadnutí výboru našej ZO prišli členky
výboru s návrhom, aby členky jednoty dôchodcov prevzali starostlivosť
o kríže v našich cintorínoch ako i kaplnku Sedembolestnej. Išlo by 
o čistenie, hrabanie lístia, výmena kvetov a pod. Preto sme túto iniciatívu
zapracovali do návrhu na uznesenie. Boli by sme radi, ak by bolo viac
podobných návrhov na zlepšenie práce našej ZO ako i o účasť našich
členov na spríjemňovaní života v našej obce tam, kde ešte môžeme
pomôcť.
Chcem poďakovať i Vám členkám a členom našej organizácie, ktorí ste
nám boli nápomocní pri organizovaní akcii, ktoré usporiadame, lebo
Vaša pomoc je potrebná.
Poďakovanie patrí i Obecnému úradu v Brusne za finančnú pomoc,
ktorou nám prispievajú na našu činnosť, aby sme mohli organizovať už
uvedené akcie pre Vás. Zvlášť sa chcem poďakovať pani starostke Vierke
Krakovskej, ktorá nám vždy ochotne pomohla v rámci jej možností 
i možnosti obce.
Ďakujem tiež urbárskym a pozemkovým spoločenstvám v Ondreji 
a Brusne za ich finančnú pomoc na činnosť našej organizácie.
Činnosť našej ZO nie je veľká ani pestrá. Robíme však len to, na čo nám
stačia financie. Bolo by dobré, keby sa do práce v našej organizácii za-
pájalo viac radových členov, aby bolo viac dobrých a uskutočniteľných
nápadov pre činnosť.

Lipka Tibor predseda ZO JD

Z činnosti ZO Jednoty 
dôchodcov 
v Brusne

D
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Glóbus a lopty
Samotný glóbus sa určite stane dominantou krásneho areálu školy, ktorý
je pýchou nielen školy, ale aj obce. Je to skutočne jedinečné dielo, ktoré
spĺňa nielen estetické hľadisko, ale aj všetky vedecké poznatky o planéte
Zem (podrobné popisy a zobrazenie reliéfu Zeme, zemepisné súradnice,
sklon zemskej osi).
Myšlienka a nápad sa zrodil v hlave pána riaditeľa Mgr. Alexandra Šaba,
odborne nám pomáhal vedecký pracovník – astronóm RNDr. Jaroslav
Gerboš a samotnú výrobu, ktorá znesie tie najprísnejšie kritéria a ktorá
trvala niekoľko mesiacov, realizovala firma A grafik pod vedením pána
Pavla Lihana.

Školský minibus
Od nového školského roka 2012/2013 bude k dispozícii nový školský
minibus. Minibus bude zabezpečovať dopravu žiakov z okolitých obcí
do našej školy. Využívať ho budú aj naše športové tímy - volejbalistky
a futbalisti.

ZŠ s MŠ
Brusno

Nové dominanty školy 
a obce Brusno

Šarkaniáda
Minulá jeseň nám pripravila veľmi pekné a teplé počasie. Zubaté
slniečko hrialo, a tak nám nič nebránilo k tomu, aby sme oprášili starých
šarkanov a precvičili ich lietacie schopnosti. Mali ste vidieť tú nádheru! 

V povetrí šantili pestrofarební draci a rozžiarili oblohu. Malé pády 
a drobné nehody nás neodradili a plní zážitkov i  s veselou náladou sme
sa vrátili do školy.

Prinášame krátky prehľad udalostí zo života I. a II. stupňa ZŠ



Halloween

V tomto školskom roku sa
konal už štvrtý ročník nášho
plesu strašidiel – Halloween.
U nás sa tento sviatok nes-
lávi, ale keďže sa všetci učí -
me angličtinu, trochu strachu
sme si prepožičali z anglicky
hovoriacich krajín. Deti sa
premenili na škaredé strigy,
hrozné strašidlá, krvavých
upírov a bielych duchov. 
Svoju nebojácnosť ukázali
naj mä prechodom hrôzo straš -
nej cesty, kde na nich čí hali
rôzne nástrahy.
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Farebný týždeň

V mesiaci október si pripomíname – ako zdravšie žiť, ako sa zdravšie
stravovať. K tejto myšlienke sme pridali trochu zábavy a vznikol farebný
týždeň. Na každý deň sme mali predpísanú farbu, v ktorej sme mali prísť
oblečení a k tomu si priniesť zeleninu alebo ovocie v danej farbe. Bolo
veľmi zaujímavé vstúpiť do jedálne, keď obedoval I. stupeň. Odrazu sa
celá jedáleň začervenala. Neuveríte, ale v utorok sa zazelenala, v stredu
zožltla, vo štvrtok zoranžovela, no a v piatok sa blýskala dúhovými far-
bami. Deti sa tešili na každý nový farebný deň. V triedach si pochutná-
vali na fajnej zeleninke či ovocí.

Deň narcisov 

V piatok, 13. apríla, sa uskutočnil 16. ročník Dňa narcisov, jedinej ve -
rej no-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Prostredníctvom
posolstva „13. apríla môže pomôcť každý“ sme chceli poprosiť nielen 
o finančnú, ale i morálnu podporu prejavom spolupatričnosti všetkým,
ktorí bojujú s rakovinou. Aj tento rok sa naši žiaci zapojili ako
dobrovoľníci a vyrazili do ulíc obce.
O účinnosti posolstva svedčí aj výsledok zhmotnený vo finančnom vy-
jadrení v sume 413,06 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť
akoukoľvek sumou a podporiť tak tohtoročný Deň narcisov.

Zdobenie perníkov v I. B

Na vianočné sviatky sa pripravovala aj I. B, a to tradičným zdobením
sladkých perníkov. Možno sa zdá, že táto práca patrí viac do dievčen -
ských rúk, no opak je pravdou. Aj chlapci sa preukázali ako zruční 
maj stri „Cechu pernikárov“. Sladkú dobrotu sme zapili vlastno ručne
vyrobeným vianočným punčom.
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Už sme skoro prváci - zápis do 1. ročníka

Ešte bol len február,
ale „veľ kí škôlkári “ sa
už 9. 2. 2012 zapísali
do školy. V 1. b triede,
ktorú im na tento deň
prváci požičali, ich
čakali pani učiteľky 
a veľa zaujímavých
úloh. Rástol tam list-
natý strom, na ktorý
museli triediť ovocie 
a do košíka ukla dať zasa zeleninu. Z geometrických tvarov skla dali
panáčikov, snehuliakov, domčeky, loďky a dokonca i raketu. Čakali ich
hádanky, ktoré samozrejme všetci uhádli a detičky poznali aj veľa pís-
meniek, hoci sa ich ešte neučili. Na jednom zo stolov boli pripravené
obrázkové čísla. Ani tie neboli pre deti žiaden problém a hravo ich 
poznali a zvládli. Veľmi zaujímavá úloha bola písanie prstom do múky
či triedenie fazuliek, šošovice a ryže. Ako Popolušky. Všetko dobre
dopadlo a deti zvládli úlohy na jednotku. Prezradili, že sa do škola
veľmi tešia. 
Prvácka pani učiteľka sa musí poriadne pripraviť, keď ju v septembri
bude čakať možno okolo 18 šikovných žiačikov prváčikov.

Einstein školy 2012

Na ZŠ s MŠ Brusno aj v tomto roku prebieha súťaž Einstein školy 2012.
Pre študentov sú pri pra ve né otázky z ob lastí: bio   lógia, geogra fia, fy zika
a ma  te ma tika. Názov súťaže nesie me  no jedného z naj významnej ších
vedcov his  tórie, Ame  ri ča na nemec   kého pôvodu, Alberta Einsteina. 
Albert Einstein (* 14. marec 1879, Ulm – † 18. apríl 1955, Princeton) bol
židovsko-nemec ko-švajčiarsko-americký teoretic ký fyzik, ktorý je po-
va žovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu rel-
ativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatis tickej
mecha ni ky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie foto elek-
tric kého javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova
cena za fyziku. 
Učitelia ZŠ s MŠ Brusno pripravili pre žiakov v roku 2012 úlohy 
z nasledovných predmetov:

Geografia
Biológia
Fyzika
Matematika – 5. ročník

Matematika – 6. ročník
Matematika – 7. ročník
Matematika – 8. ročník
Matematika – 9. ročník

Výsledky súťaže budú vyhodnotené na konci školského roka 2011/2012.

Do Zlína cestovali 12 žiaci – šesť dievčat a šesť chlapcov. Sprevádzala
ich pani trénerka Mgr. Alexandra Bukviarová a pán riaditeľ Mgr.
Alexander Šabo. Po príchode a občerstvení v školskej jedálni sa ubyto-
vali. Popoludní nasledoval tréning. Atmosféra v tíme bola super. Po
večeri sa všetci zabávali. Zábava trvala dlho a ranné vstávanie bolo dosť
ťažké. Po raňajkách hráči nastúpili na ihrisko. Chlapci aj dievčatá si
navzájom fandili. Každé družstvo odohralo po 4 zápasy. Dievčatá sa
umiestnili na výbornom 1. mieste a priviezli si putovný pohár, na
ktorý sme všetci hrdí. Chlapci skončili na 4. mieste. 

Dievčatá priviezli z basketbalového 
turnaja v Zlíne putovný pohár

Pripravujeme:

• Škola v prírode
• Pasovanie prvákov
• Školské výlety, plavecký 

výcvik pre 3. a 4. ročník
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Prinášame krátky prehľad udalostí zo života materskej školy

V materskej škole sme počas zimného a jarného obdobia prežili zaují-
mavé akcie, s ktorými by sme sa chceli s i podeliť.
Začiatkom decembra predškoláci – Čerešničky spolu s rodičmi vyrábali
mikulášske čižmičky. Vtedy sa trieda zmenila na dielňu plnú farieb,
nožníc, lepidla a rôzneho pracovného materiálu. Tvorivosti detí, rodičov
alebo starých rodičov sa medze nakládli. V triede vládla príjemná 
atmosféra. Všetky originálne čižmičky si každý zavesil na nástenku vo
vstupnej chodbe, aby všetci videli akých mi máme šikovných
predškolákov a ich rodičov.
Škôlkarské detičky privítali Mikuláša, čerta a anjela v hoteli Brusno.
Najskôr vyzdobili stromček sladkými medovníkmi a potom spevom
privítali dlho očakávanú trojicu. Detičky ich privítali veľkým potleskom,
no niektorí aj so slzami v očkách. Každý dostal od Mikuláša sladký
balíček a ak chcel, mohol mu zaspievať pesničku alebo zarecitovať
básničku. Na záver si deti mohli zatancovať s čertom a anjelom. Počas
celého večera vládla veselá nálada a už teraz sa tešíme na Mikuláša 
a jeho pomocníkov.

V decembri po Mikulášovi začala v materskej škole vládnuť pred via -
nočná atmosféra. V každej triede sa pripravili vianočné besiedky pre
deti a ich rodičov. Najmenšie hruštičky spolu s rodičmi a so svojimi
starkými vyrábali vianočné svietniky alebo ikebany. Trieda sa zmenila
na čarovnú záhradu, kde každý tvoril a koledy umocňovali vianočnú 
atmosféru. Po výzdobe triedy krásnymi svietnikmi a ikebanami na
hruštičky čakalo prekvapenie pod stromčekom. Boli to nové hračky,
ktoré s iskričkami v očiach nedočkavo otvárali a prezerali si ich. Ako to
už býva, všetci si chceli zobrať niečo domov, ale nakoniec privolili, že
hračky na nich počkajú v škôlke. 

Vo  februári sa škôlkari zabávali na karnevale, kde sa ukázali v tých 
naj  farebnejších a najvymyslenejších maskách. Všetci sa vytancovali do
sýtosti, najedli sa sladkých pampúšikov a zahrali na cukríkový dážď. 

V marci sme privítali na zápise do materskej školy na školský rok
2012/2013 budúcich škôlkarov. V každej triede bolo pre nich niečo
pripravené. Mohli sa zahrať s čím chceli, kreslili, maľovali, modelovali,
skladali. Popozerali si spolu s rodičmi všetky triedy, spálne aj umy -
várku, kde sa im páčili malé WC a umývadlá. Z každej triedy si odniesli
buď sladkú odmenu alebo vyrobený darček. Záujem rodičov o našu
materskú školu je aj z okolitých dedín, čo je pre nás veľké pozitívum.
Tešíme sa na našich nových škôlkarov, ktorí k nám nastúpia od sep-
tembra.

Keďže Veľká noc v apríli nezadržateľne blížila a naše detičky v Čereš -
nič kovej triede ešte nemali vyzdobené žiadne veľkonočné vajíčka,
rozhodli sa pripraviť veľkonočnú besiedku s názvom „Maľujeme veľ ko -
nočné vajíčka“. V triede sa nás zišlo znova neúrekom a pod šikovnými
rúčkami detičiek a ich šikovných mám a starých mám začali vznikať
utešené kraslice. Z obyčajných vajíčok sa začali stávať vajíčka, ktoré
žiarili všetkými farbami a niektoré vajíčka sa dokonca zmenili aj na
malé kuriatka či kačičky. Nakoniec si ich naše malé čerešničky vystavili
na výstavku na chodbe, aby nám pripomínali toto veselé popoludnie. 
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Naša MŠ sa zapojila do projektu – dm drogerie markt – v spolupráci 
s Colgate-Palmolive s názvom VESELÉ ZÚBKY. Myšlienkou tohto
projektu bolo hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov,
naučiť ich už v rannom detstve vhodnú techniku čistenia a v neposled-
nom rade vzdelať v tomto smere aj rodičov, aby svojim deťom vedeli
pomôcť pri vytváraní správnych návykov. A ako inak to dosiahnuť ako
besiedkou spolu s rodičmi. Tak sme všetkých škôlkarov a ich rodičov
pozvali do škôlky, pustili sme si DVD s rozprávkou o veselých zúbkoch,
kde bol doktor Králiček a doktorka Čistiskvelá. Rozdali sme si
knižtičky, ktoré nám prišli po registrácii projektu, kde bolo veľa zaují-
mavostí o zúbkoch, rôznych logických úloh, či omaľovaniek a na zad-
nej strane zostalo miesto na nakreslenie doktora Králička, ktorého mali
nakresliť deti spolu s rodičmi a poslať naspäť organizátorom. Potom sme
si poriadne vyčistili zúbky, porozprávali sme sa a pohostili sladkým
ovocím. Poslali sme obálku s kresbami a teraz už cestuje do Bratislavy.
Veríme, že budeme mať šťastie a Zúbková hliadka navštívi aj nás.

Vaneska Šanková a Marek Peťko
Naši dvaja malí a nádejní tanečníci pokračujú naďalej v tancovaní
spoločenských a latinsko-amerických tancoch pod vedením Juraja
Fábera v Centre voľného času Brusno. Postúpili do kategórie re gis -
trovaných párov, kde na každej súťaži zbierajú body, ktoré sú potrebné
na postup do vyššej kategórie. Tohto roku sa prvýkrát zúčastnili 
Majstrovstiev Slovenska v latinsko-amerických tancoch v Martine, kde
patrili medzi najmladších účastníkov a obsadili pekné umiestnenie, 
z 35 párov skončili na 25. mieste. Tak isto sa zúčastnili Majstrovstiev
Slovenska v plesových choreografiách v Žiari nad Hronom. Skupina ju-
niorov z Fáber Dance Teamu nacvičili choreografiu Piráti z Karibiku
na tanec paso doble. Stali sa vicemajstrami Slovenskej republiky 
v plesových choreografiách.

V apríli nám pani učiteľka Deniska Živická odišla na materskú dovo -
lenku. Prajeme jej veľa zdravia a načerpania nových síl keď sa k nám
naspäť vráti. Namiesto nej prišla nová pani učiteľka Bc. Monika Taga-
jová, ktorej prajeme veľa šťastia v novej práci a dúfame, že sa jej bude
v našej materskej škole páčiť.

Prinášame krátky prehľad udalostí
zo života CVČ
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Volejbalový oddiel CVČ Brusno

M SR OS staršie žiačky 
Súpiska tímu:
Hráčky: Michaela Debnáriková, Terézia Haviarová, Kristína
Hrončeková, Adriana Hudáková, Veronika Kollárová – kapitánka,
Miroslava Majerová, Lucia Maslenová, Patrícia Prašovská, Dominika
Ramajová, Karolína Skřivánková, Diana Štubniaková, Terézia
Trnovská, Henrieta Zázrivcová
Tréneri: Mgr. Jaroslav Debnárik, Jarolím Petrík 
Vedúci družstva: Mgr. Ján Pikula

M SR OS mladšie žiačky 
Súpiska tímu
Hráčky: Dominika Ramajová, Diana Štubniaková, Lucia Tišliarová,
Petra Oklepková,   Ivana Gromová, Ema Kovalíková, Kristína
Hrončeková, Sofia Štulrajterová, Natália Šebešová, Veronika 
Muchová, Zdenka Šuhajdová, Monika Balcová, Ema Hudecová
Tréneri: Mgr. Alexandra Bukviarová, Peter Jonák
Vedúci družstva: Mgr. Ján Pikula

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty

P. Družstvo celkom výhra prehra - V/p v/p

1. MVK Detva 36 34 2 103 106:13 2852:1743

2. Volleybal Academy Žilina 36 32 4 95 100:19 2855:1848

3. VO CVČ Brusno 36 30 6 90 96:24 2829:1760

4. Tatran Banská Bystrica 36 22 14 67 72:48 2607:2273

5. Mladosť Pov. Bystrica B 36 19 17 57 61:57 2413:2359

6. ZŠ Martinska B  Žilina 36 13 23 39 44:78 2239:2730

7. TJ ŠK VK Krupina B 36 9 27 29 38:87 2179:2851

8. VK Iskra Hnúšťa B 36 7 29 21 32:94 2011:2920

9. ZŠ Martinska  Žilina 36 7 29 20 36:97 2287:3023

10. Lovonit Lovinobaňa 36 7 29 19 28:96 2098:2863

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty

P. Družstvo celkom výhra prehra - V/p v/p

1. Hnúšťa A 36 32 4 96 100:18 2791:1570

2. Krupina A 36 32 4 94 98:23 2846:2047

3. VK CVČ BRUSNO 36 30 6 90 93:24 2741:1984

4. Banská Bystrica 36 24 12 71 76:47 2555:2362

5. Zvolen 36 16 20 45 59:69 2570:2609

6. Poltár 36 14 22 41 54:78 2513:2816

7. Rimavská Sobota 36 12 24 39 49:76 2409:2547

8. Žiar nad Hronom 36 11 25 34 47:89 2429:2994

9. Hnúšťa B 36 9 27 28 37:86 2112:2738

10. Krupina B 36 0 36 0 5:108 1480:2779

Konečná tabuľka II. triedy skupiny sever 
Sezóna 2011/2012

Konečná tabuľka I. triedy skupiny juh 
Sezóna 2011/2012

1. finálový turnaj MIDIMAX odohrali naše mladšie žiačky v Žiline 
1. 4. 2012. V nedeľu 15. 4. 2012 sa odohral druhý, záverečný finálový
turnaj v MIDIMAX volejbale štvoríc. Naše dievčatá skončili v silnej
konkurencii po dvoch víťazstvách a troch prehrách na peknom piatom
mieste. V prvom zápase proti domácemu družstvu Hnúšte sme prehrali
prvý set za 10 minút, keď na ihrisku existovalo iba jedno družstvo –
domáce. Druhý set sme prehrali tesne v koncovke a tým celý zápas 
2:0. Druhému setu sa podobal aj zápas s Púchovom A, keď sme si
nechali súpera na začiatku setov odskočiť na 6 až 7 bodov a aj napriek

zlepšeniu v koncovkách sme ich prehrali. Púchov A vyhral 2:0. Proti
najväčšiemu favoritovi z Liptovského Hrádku sme nastúpili príliš 
ustráchane a prvý set sme prehrali zahanbujúco na 6 bodov. Po prestrie -
daní sme hrali druhý set o čosi lepšie, ale aj napriek tomu 2:0 pre 
Liptovský Hrádok. Zápas so Žilinou sme zvládli na jednotku a vyhrali
ho 2:0. Púchovu B sme po prvom vyhratom sete darovali v koncovke
druhý, ale v treťom, rozhodujúcom sa ukázala naša prevaha a vyhrali
sme zápas 2:1. 
S celkovým účinkovaním našich dievčat v MIDI MAX volejbale treba
vysloviť spokojnosť, keď nevyhratosť v porovnaní so súperkami sa 
prejavovala nevyrovnanosťou našich výkonov a menšou odvahou 
v útoku v koncovkách setov. Aj napriek prehrám stretnutia s kvalitnými
družstva mi nás posúvajú výkonnostne nahor a už sa tešíme na Sloven-
ský pohár, keď budeme mať možnosť odohrať ďalšie kvalitné stretnutia.
Slovenský pohár sa bude hrať v júni.

Turnaj MIDIMAX 2011/2012 
vo volejbale mladších žiačok
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CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno v spolupráci s obcou Brusno otvorilo
8. 3. 2011 pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Materské centrum
Hviezdička. 

Jeho poslaním je uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej
dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celoden-
nej starostlivosti o dieťa dostávajú. Ich úlohou je vzdelávať mamičky 
v oblasti dojčenia, výchovy a výživy dieťatka, umožniť im prístup 
k novým informáciám, ponúknuť im možnosť uplatniť sa v rámci svojej
profesie i záujmov, ako aj sprostredkovať výmenu skúseností s inými
mamičkami.
MC by malo tvoriť plynulý prechod medzi domácim prostredím 
a starostlivosťou v materskej škole. Zásadným rozdielom oproti mater -
skej škole je, že dieťatko sa môže všetkých aktivít zúčastňovať spolu 
s mamičkou. Tak sa bez stresu z odlúčenia od rodičov učí nadväzovať
prvé sociálne kontakty s rovesníkmi. MC nie je konkurenciou materskej
školy, práve naopak, úzkou spoluprácou so škôlkou prispieva k pri ro -
dzenému vstupu detí do kolektívu.

MC Hviezdička otvorila v roku 2012 nasledovné kurzy:
– Cvičenie na fitloptách s Katkou Ondrejkovou (č. tel.: 0903 017078),
– Hocus a Lotus angličtina – škôlkári – začíname piaty príbeh,
– Hocus a Lotus angličtina – opakovanie druhého príbehu,
– BABY SALSA – pre maminky s detičkami do 1 roku (prípadne váhou

10 kg),
– Diskusia na tému Negatívne emócie II. – každý nepárny pondelok 

v týždni,
– Šikovné rúčky alebo Zamazané pršteky – výtvarný krúžok pre deti od

2 rokov – krúžok vedie Katka Ondrejková. 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme v MC Hviezdička alebo na 
tel.: 0915 793082, alebo 0903 121999, alebo kontaktujte priamo 
inštruktorku kurzu, o ktorý máte záujem.

Tešíme sa na Vás a Vaše detičky.
„Nech máme toľko spokojných mamičiek a šťastných detičiek, koľko
je na nebi žiarivých hviezdičiek.

Základná umelecká škola má detašované pracoviská v Nemeckej, 
Medzibrode, Ľubietovej, v Strelníkoch, v Selciach a Priechode.
V škole pôsobí 16 pedagogických a 2 nepedagogickí pracovníci.

Hudobný odbor 
Patrí medzi odbory s najväčším počtom žiakov, ktorým sa snažíme
poskytnúť plnohodnotné hudobné vzdelanie v oblasti sólovej i komornej
hry. Naši pedagógovia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu kladú
veľký dôraz na formovanie a rozvoj osobnosti žiakov a ich emočnej 
inteligencie. Každé dieťa si vyžaduje individuálny prístup pedagóga,

ktorý má tvorivo podchytiť a rozvíjať jeho umelecká potenciál. V rámci
jednotlivých hudobných oddelení sa platné učebné osnovy obsahovo
modifikujú podľa individuálnych schopností žiakov a ich inklinácii 
k hudobným štýlom a žánrom - popri klasickej hudbe sa vyučuje ľudová
hudba, džez a populárna hudba.
Hudobný odbor sa vyučuje v Brusne a všetkých detašovaných praco-
viskách.
Základným pilierom hudobného odboru je klávesové oddelenie, kde
dominuje hra na klavíri, keyborde a na akordeóne. Hudobný odbor
prekypuje nástrojovou pestrosťou. Okrem spomínaného klávesového
oddelenia sa žiaci učia: hrať na gitare, na elektrickej gitare a basgitare,
flaute (zobcová, altová, priečna), na klarinete, saxafóne, na bicích
nástrojoch, učia sa spev a hlasovú výchovu, zborový a komorný spev.
Žiaci sa každoročne verejne prezentujú na rozmanitých kultúrnych ak-
ciách školy (verejné koncerty, interné koncerty, výchovné koncerty 
a pod.). Atraktívnym spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu 
je najmä účinkovanie žiakov v komorných telesách. Kolektívne prezen-
tovanie sa prináša deťom psychickú pohodu a vyrovnanosť v rámci ve -
rej  ných vystúpení.
Talentovaní žiaci reprezentujú školu na rôznych súťažiach (Bojnická
perla, Kremnické laso, Gitarová súťaž v ZUŠ Čadca). Škola sa môže
pochváliť hodnotnými úspechmi, ktoré sú dôkazom kvalitného peda-
gogického prístupu učiteľov a tiež usilovnosti a umeleckého nadania
našich žiakov.

Základná 
umelecká škola 
v Brusne

V školskom roku 2011/2012 navštevuje 
Základnú umeleckú školu  v Brusne 
a detašovaných pracoviskách 399 žiakov. 

Prinášame krátke informácie 
zo života MC Hviezdička
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V hudobnom odbore s láskou a pozornosťou uvádzame žiakov od
predškolského veku do sveta hudby, tajov zvukov, vnímania a tvorby
krásy čarovných tónov.
Cieľom odboru je poskytnúť základné hudobné vzdelanie, vychovať 
dob rých malých i veľkých muzikantov, ale aj rozhľadených konzumen-
tov kvalitnej hudby.

Literárno-dramatický odbor
Obsahový zámer výuky sa viaže k budovaniu základného dramatického
cítenia a prejavu, techniky pohybu, techniky reči a slovesného prejavu,
schopnosti začleniť sa a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu. 
Prípravný ročník sa zameriava na cvičenia a hry rozvíjajúce schopnosť
zúčastňovať sa spoločenských hier a prirodzeného rozvoja individuality,
postupného spájania pohybového a rečového prejavu, naštudovania
jednoduchých dramatických útvarov, scénok rozprávkového charakteru,
zoznamovania sa s pocitmi, získavania základov pantomimického pre-
javu, rozvíjania priestorového cítenia, rečovej – slovesnej a prednesovej
prípravy. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa kladie dôraz na
hravý prístup a celkový rozvoj dieťaťa.
Základné štúdium je orientované na komplexnú dramatickú tvorivosť 
a podnecovanie prirodzeného detského prejavu. Komplexná dramatická
tvorivosť v sebe zahŕňa dramatické činnosti, techniku pohybu, techniku
prednesu, techniku reči a hlasovú prípravu, hudobno-rytmickú prípravu,
improvizáciu, prácu s rekvizitou a bábkou, scénografické cítenie 
a vlastnú tvorbu.

Žiaci sa pomerne rýchlo môžu pochváliť prvými praktickými skúse -
nosťami účinkovaním na interných a verejných podujatiach školy 
formou verejnej prezentácie básničiek, dramatizáciou rozprávok a  za -
pojením sa do súťaží vo vlastnej tvorbe.
Naši malí herci sa pravidelne zúčastňujú regionálnej prehliadky „My
sme malí divadelníci“, ktorá sa uskutočňuje v Slovenskej Ľupči. 

Výtvarný odbor
Prebieha formou kolektívneho vyučovania. Žiaci sa počas štúdia zozna -
mujú s výtvarnými disciplínami: maľba, kresba, grafika, dekoratívne
činnosti, modelovanie - keramika. 

Vyučovanie v prípravnom ročníku je organizované formou hravých 
výtvarných činností, sprostredkujúcim poznávanie jednoduchých výra-
zových prostriedkov, technických postupov a materiálových využití 
v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. 

V základnom štúdiu sa vyučovanie orientuje od materiálno-technic kého
experimentu k samostatnej tvorbe. Ako je napríklad aj využitie snehu 
v zimnom období. 
Popri uvedených disciplínach sa v odbore ponúka našim žiakom ďalšie
kreatívne vyžitie sa pri práci s hlinou – keramika. Škola disponuje 
kvali tnou vypaľovacou pecou, čo je veľké pozitívum, pretože žiaci majú
možnosť rozvíjať svoju manuálnu zručnosť v prepojení s formujúcim sa
estetickým cítením.
Navštevovaním výtvarného odboru si žiaci overujú svoje schopnosti aj
formou zapájania sa do rozmanitých akcií (tematické výstavy, interné
výstavy, výzdoba interiérov školy, návrhy na plagáty a pozvánky pre
interné potreby školy a iné).
Snažíme sa žiakom priblížiť tradície a zvyky našich predkov ako 
napríklad výroba adventných vencov, výroba fašiangových masiek,
vynášanie Moreny či zdobenie veľkonočných vajíčok. 
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Žiaci výtvarného odboru sa zúčastňujú rôznych súťaží. Ich posledným
úspechom bolo ocenenie v okresnej súťaži „Vesmír očami detí“, kde sa
umiestnili nasledovne:
IV. kategória 1. – 4. roč. ZUŠ:
1. miesto  Marco Bukovský s prácou Galaxia – Mliečna cesta
2. miesto  Karin Miklošová s prácou Slnko
3. miesto  Eliška Zázrivcová s prácou Hviezdy
5. miesto  Tadeáš Zázrivec s prácou Vesmír 

Oceneným žiakov srdečne ešte raz gratulujeme. 

Tanečný odbor
Vyučovanie v tomto odbore prebieha formou kolektívneho vyučovania
len v Nemeckej. Skupina ôsmich dievčat sa pod vedením p. učiteľky
sústreďuje na pohybovú prípravu, ľudové tance, moderné tance 
(hip – hop), scénicky spolupracuje s literárno-dramatickým odborom.
Cieľom tanečného odboru je, aby po skončení štúdia začali žiaci pôsobiť
vo folklórnych súboroch alebo tanečných skupinách. Tento odbor je na
našej škole najmladší a postupne by sme chceli jeho vyučovanie rozšíriť
podľa záujmu žiakov aj v iných obciach.

Našich priaznivcov by sme radi pozvali ešte v tomto školskom roku
na nasledovné akcie:
– 3. júna bude Deň otvorených dverí – pestrý program pre všetky

deti a ich rodičov,
– 6. júna o 16. 30 hodine záverečný koncert žiakov absolventov 

v kultúrnom dome v Brusne. 
– triedne a výchovné koncerty podľa pozvánky triednych učiteľov.

Zároveň oznamujeme, že zápis nových žiakov, ktorí majú v školskom
roku 2012/2013 záujem a radi by prišli medzi nás do ZUŠ (odbor hu-
dobný, výtvarný, literárno-dramatický alebo tanečný) sa uskutoční 
v dňoch 4. – 8. júna 2012 v budove ZUŠ v Brusne v popoludňajších ho -
dinách (od 13,00  – 17,00 hod).

Ľubica Czippelová, 

Mgr. Žofia Barlová

Základná umelecká škola Brusno v spolupráci s Obecným úradom v Brusne

vyhlasuje výtvarnú súťaž pod názvom

„Brusno mojimi očami “

Súťažné práce je potrebné odovzdať do 31. mája 2012 do Základnej umeleckej školy v Brusne
(budova pri železničnej stanici) prípadne poslať na adresu ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212, 976 62 Brusno.

Najlepšie práce budú ohodnotené a samozrejme aj vystavené na absolventskom koncerte ZUŠ 
6. júna 2012 o 16.30 v KD Brusno.

Do súťaže sa môžu
zapojiť všetci, ktorí majú
chuť výtvarne sa prejaviť. 

Od malých a veľkých, 
od mladých po starších

občanov našej 
obce Brusno. 

Radi privítame 
každú prácu.

Do súťaže je možné
poslať výkresy 
spracované ľubovoľnou
technikou. Na zadnú
stranu práce treba napísať
názov práce, meno 
a adresu autora, jeho 
vek. V súťaži budú 
hodnotené len práce 
jednotlivcov.
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Do organizácie Čipkárskeho 2012 sa zapojíme aj počas tohto ročníka
osvedčenou aktivitou - máme pripravené zaujímavé predpoludnie na
ihrisku pre všetky hravé a súťaženia chtivé deťúrence. Už teraz sa na vás
tešíme!
Naše letné dobrovoľnícke aktivity sa už po sedemnástykrát sústre -
ďujú na letný tábor, tentokrát v prekrásnom prostredí Vysokých
Tatier v Tatranskej Lesnej. Viac informácií získate a prihlásiť 
sa môžete u Mgr. Lenky Longauerovej, hlavnej vedúcej tábora, 
na tel. č. 0903 604 510, 0917 394 156, prípadne emailom na 
lenkalongi@gmail.com. Takže ak máš 6 – 15 rokov a chceš zažiť
skvelý/nezabudnuteľný týždeň s kamarátmi, poď s nami do tábo -
ra!!! Tešia sa na Teba skvelí vedúci, ktorí pripravujú úžasný prog -
ram!

Cez vianočné sviatky plánujeme usporiadať ďalší ročník Vianočného
koncertu, ktorý je už tradičným spestrením najkrajšieho obdobia roku.
Predstavia sa na ňom interpreti z našej obce a blízkeho okolia. Na svoje
si prídu všetci milovníci dobrej hudby!
Počas Vianoc nás čaká ešte jedna aktivita. Zapojíme sa do koledova-
nia s Dobrou novinou, kedy skupinky detí s dospelými vedúcimi navšte-
vujú domácnosti vo farnosti a výťažok zo zbierky je určený pre
núdz nych v krajinách tretieho sveta. 
Všetky potrebné informácie o činnosti nášho občianskeho združenia
nájdete na internetovej stránke: www.strieska.eu 

Miroslav Šuch

Občianske združenie

S3eŠKa

Naša činnosť v roku 2011 bola pestrá a bohatá. 
O tom hovoria i tieto fotografie.
Aj v tomto roku si naše občianske združenie pripravilo
niekoľko zaujímavých aktivít nielen deti, 
ale aj pre tých skôr narodených. 

Vianočný koncert

Dobrá novina

Nelly Mia Zemanová

Paula Kurjanová

Viktor Valter

Matej Macík

Hana Kubíny

Sofia Slobodníková

Patrik Lupták

Zuzana Sokolová

Richard Hirka

Narodili sa...
Opustili nás...
Anna Čutková vo veku            + 84 rokov
Marián Kolár vo veku              + 70 rokov
Helena Ďuriančiková vo veku  + 80 rokov
Ladislav Gajdoš vo veku          + 75 rokov
Mária Králiková vo veku          + 95 rokov
Štefan Oravec vo veku              + 81 rokov
Gizela Kucbelová vo veku        + 89 rokov
Mária Uhríková vo veku           + 80 rokov
Jozef Mikloš vo veku                + 78 rokov
Otto Samuelčík vo veku            + 87 rokov
Miroslav Hermánek vo veku     + 82 rokov
Ing. Vladimír Vaník vo veku + 74 rokov



26

Dobrovoľný 
hasičský 
zbor

V našej činnosti sa už tradične objavujú rôzne
akcie, o ktorých Vás chcem v stručnosti oboz-
námiť. 

Mesiac november sme začali milou udalosťou. Dňa 5. 11. 2011 sa
predseda našej organizácie Dušan Zázrivec dožil 75 rokov. K tomuto ju-
bileu sme oslávencovi pripravili aj malé prekvapenie, požiarny útok na
horiaci objekt v jeho záhrade. Nácvik dopadol nad očakávanie veľmi
dobre, ale hasiči v plnom nasadení s technikou viac vystrašili obyvateľov
na Lúke. 
Zimné mesiace však patria aj údržbe techniky, jej zazimovaniu, inven-
tarizácii i našim športovým aktivitám. Dňa 17. novembra sme sa zúčas -
tnili na futbalovom halovom turnaji v Nemeckej. Za účasti 6 druž stiev
okrsku naši hasiči obsadili 4. miesto, keď v súboji o tretie miesto
podľahli Nemeckej. Víťazom turnaja sa stali hasiči z Hiadľa. Koncom
decembra sme organizovali hasičský pingpongový turnaj a vavrín
víťazstva si odniesol Miro Hraško, starší. 
Členovia DHZ v Brusno vstúpili do nového roku technickým výjazdom.
Dňa 5. 1. 2012 sme boli o 16,30 hod. požiadaní prostredníctvom OR
HaZZ v Banskej Bystrici o odstránenie padnutého stromu na hlavnej
ceste pri odbočke na Ľubietovú.  Na vozidle Iveco Dayli túto prekážku
odstránili štyria naši hasiči. 
V tento deň nás navždy opustil vo veku 70 rokov Marián Kollár. 
V minu  losti bol dlhoročným členom výboru DHZ a v rokoch 1978 – 1982
vykonával funkciu predsedu organizácie. V marci sme sa rozlúčili 
s naj starším členom našej organizácie 81-ročným Štefanom Oravcom.
Pri týchto smútočných chvíľach asistovali členovia organizácie a obe
rozlúčky prebehli so všetkými hasičskými poctami. Česť ich pamiatke.
V sobotu 7. januára sme sa zúčastnili na 8. ročníku obecného volej -
balového turnaja mužov v Brusne o putovný pohár starostky obce
Brusno.  Naši hasiči dosiahli veľmi dobré výsledky a postúpili do semi-
finále, keď v konečnom účtovaní obsadili 4. miesto. Potešila však aj
predvedená hra, keď družstvu pomohol náš hosť  Ľubo Múka z Dubovej.
V boji o tretie miesto bol viacnásobný víťaz tohto turnaja Patočina už
nad naše sily, ale potešila aj výhra v prvom sete. 
Dosiahnuté výsledky:

Hasiči – Oremláz 2 : 0 (17,21)
Hasiči – Škola 0 : 2 (10,13)
Lúka – Hasiči 2 : 0 (9,11)
Patočina – Hasiči 2 : 1 (-23,22,9)

Konečné poradie: 
1. Lúka, 2. Škola, 3. Patočina, 4. Hasiči, 5. Oremláz, 6. Dievčatá
Reprezentovali nás: M. Hraško st, M. Hraško ml, I. Kolpák ml, 
J. Zázrivec, J. Kadlec, J. Pikula, Z. Šarina, Ľ. Múka.  
Dňa 14. 1. sme uskutočnili rokovanie výročnej členskej schôdze, na
ktorej sa zúčastnili ako hostia starostka obce Vierka Krakovská, delegát
OV DPO Banská Bystrica Mgr. Ladislav Škrváň, predseda RD Hron 
v Slovenskej Ľupči Ing. Igor Nemčok, predseda Jednoty dôchodcov
Tibor Lipka a za ZŠ s MŠ v Brusne Mgr. Ján Pikula.
PROGRAM: 
1. Otvorenie, voľba  návrhovej a volebnej  komisie
2. Správa o činnosti a ďalších úlohách DHZ v Brusne
3. Správa o hospodárení za rok 2011
4. Plán hlavných úloh na rok 2012
5. Diskusia
6. Voľba členov výboru, revíznej komisie a delegáta na Okresné valné

zhromaždenie delegátov DHZ
7. Odovzdanie nových členských preukazov a ocenenie členov organi-

zácie
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Správu o činnosti predniesol predseda DHZ Dušan Zázrivec, zhodnotil
päťročné obdobie od roku 2007, kde sme dosiahli rad pozitívnych

výsledkov. Správa poukázala aj na ďalšie smerovanie našej organizácie.
Bol zvolený nový výbor a revízna komisia. Ako delegát na Okresné
valné zhromaždenie bol zvolený Pavol Sáliš.

Dňa 11. 2. 2012 sa v kultúrnom dome v Nemciach zišlo na rokovaní
Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ okresu Banská Bystrica.
Na rokovaní sa zúčastnili delegáti z nášho okresu a našu organizáciu
zastupoval ako delegát s hlasom rozhodujúcim Pavol Sáliš. Na roko-
vaní boli prijaté hlavné úlohy OV DPO na roky 2012 – 2016 a  zároveň
boli zvolené nové okresné orgány. Za predsedu OV DPO bol v tajných
voľbách opäť zvolený JUDr. Imrich Kolpák. Menovaný bol zároveň 
zvolený za člena KV DPO a člena Snemu DPO SR. Za okresného
veliteľa bol zvolený Ján Ivanič, za podpredsedu preventívno–výchovnej
komisie RSDr. Štefan Ušiak, za podpredsedníčku komisie mládeže Mgr.
Iveta Šimičková. Bolo zvolené 11-členné predsedníctvo, 21-členné
plénum a jednotlivé komisie. Za člena okresného výcvikového štábu
zvolili aj Pavla Sáliša.  
Dňa 18. 2. 2012 sme usporiadali fašiangové oslavy v našej obci. Za
pekného slnečného počasia, ale s pomerne veľkým množstvom snehu
sme sa ráno vybrali na tradičné fašiangovanie po dedine, keď hudobnú
produkciu vykonávali Kesterovci z Brezna za asistencie huslistiek.

Večerná zábava sa konala prvýkrát v liečebnom dome Poľana. Výborná
zábava bola bez akýchkoľvek neprístojností.  Pozitívom bola aj hojná
účasť pacientov, z obci účasť mnohých manželských párov, ktoré sa
zábavy v MKS nezúčastňovali a najmä pekné a kultúrne prostredie. Do
polnočnej tomboly nám prispelo množstvo sponzorov a bolo pripra -
vených 41 cien. Poďakovanie patrí všetkým občanom za ich finančné
príspevky a sponzorom za ich vecné ceny. Finančný zisk z fašiangovej
zábavy bude použitý na zabezpečenie činnosti a akcieschopnosti
dobrovoľného hasičského zboru, k udržiavaniu výstroja, výzbroje 
a nákupu novej hasičskej techniky. 

1. Predseda ZÁZRIVEC Dušan

2. Veliteľ SÁLIŠ Pavol

3. Preventivár ĎURIANČÍK František

4. Tajomník KOLPÁK Imrich, JUDr. 

5. Strojník KAJDA Ján

6. Referent pre výchovu ŠIMEČEK Jozef, Ing.

7. Pokladník HRAŠKO Miroslav

8. Hospodár KOVÁČIK Vladimír

9. Referent mládeže KAJDOVÁ Jana

10. Brigádnicky referent KARCEL Marián

11. Referentka žien KRAKOVSKÁ Zuzana, Mgr.

12. Organizačný referent HLÁČIK Tomáš, JUDr.

13. Člen výboru KOLPÁK Imrich, Ing.

14. Člen výboru UHRÍK Marek, Ing.

15. Člen výboru ŠELEST Jaroslav

Zloženie výboru

1. Predseda komisie KOLPÁKOVÁ Marcela

2. Člen komisie HLÁČIK Ľuboš, Mgr.

3. Členka komisie Bc. ŽIVICKÁ Bronislava

Revízna komisia
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Sponzormi podujatia boli:
1. Obecný úrad Brusno
2. ZŠ s MŠ Brusno
3. Hotel Brusno
4. p. Štefan Hrčka - Kúpele Brusno a.s.
5. Telekom Banská Bystrica
6. p. Ledayová - Tlačiareň Dali Banská Bystrica 
7. p. Janka Čilíková – športové potreby Nika Brezno
8. Docent Medvecký s manželkou - lekáreň Boston
9. p. Vlastimil Pavlovský - obchod Ferum

10. p. Peter Jonák, pohostinstvo „Pri  Hrone“
11. p. Roman Kamenský - Krčma u Kameňa 
12. p. Pavol Lihan – A grafik Banská Bystrica
13. p.  Iveta Pančušková – obchod Kvety
14. p. Mariana Meškanová, kvetinárstvo
15. p.  Ľubica Dobišová  - kozmetika 
16. p. Peter Maďar – firma Miromax Banská Bystrica
17. p. Viliam Hláčik, firma HAVE Brezno
18. Ing. Dušan Kubička, DELTA Slovakia Slovenská Ľupča
19. p. Andrea Vieriková – Kaderníctvo Ambra
20. p. Michal Uhrík – Keramická dielňa
21. p. Dušan Rybár
22. Ing. Peter Ivic

V nedeľu 19. 2. 2012 sa po prvýkrát konal v MKS kultúrny program 
s fašiangovou tematikou. Súťažili 4 družstvá: Škola, Hasiči, Ondrobrúz
a dobrovoľníci zo sály. Za hasičov súťažili: T. Hláčik, Ľ. Hláčik 
a I. Kolpák, ml. Naši skončili na treťom mieste, ale pochváliť treba or-
ganizátorov za ich snahu o kultúrne vyžitie. Sklamaním bola len slabšia
účasť divákov.     
Dňa 18. 3. 2012 sme zasahovali pri lokalizácii požiaru, ktorý vznikol
pod mostom v blízkosti potoka Sopotnica. Pri zásahu bolo použité hasič -
ské auto Iveco Daily. Včasným zásahom nevznikli škody na majetku.
Dňa 30. 3. 2012 sa uskutočnila v hasičskej zbrojnici členská schôdza,
kde boli členovia informovaní o činnosti výboru od rokovania VČS,
príprave výcvikového roka, hasičských súťažiach, príprave stráženia
Božieho hrobu a ďalších úlohách. 
V dňoch 6. – 7. 4. 2012 sme  vykonávali v kostole  stráženie pri Božom
hrobe. V piatok  a v sobotu sa hasiči striedali v hodinových intervaloch
vo vychádzkových uniformách. V nedeľu boli hasiči účastníkmi svätej
omši. 
Dňa 14. 4. 2012 boli vykonávané preventívne protipožiarne prehliadky
v rodinných domoch. V tomto roku sa musia v zmysle zákona 314/2001
o požiarnej ochrane vykonať preventívne prehliadky na ul. Pod Bre -
zinkou, Pod Dubinkou, Železničnej, Pod Stráňou, Školskej, Oremláz,
Zámlynie, Hronská a Brusenec. Viaceré kontroly boli vykonané, prí-
pad ne kontroly a dohliadky budú vykonávané v nasledujúcich mesiacoch.

Oslavy dňa hasičov a nášho patróna sv. Floriána sa započali už 
29. 4. 2012 dopoludnia poľnou svätou omšou na kopci „Dubinka“. Za
krásneho slnečného počasia sa na svätej omši, ktorú celebroval pán farár
Branislav Dado zúčastnili veriaci a hasiči vo vychádzkových uniformách,
so svojimi symbolmi - historickou zástavou a sochou sv. Floriána. Ak-
tívnu účasť hasičov na bohoslužbe sme dotvárali aj čítaním písma svätého.
Dňa 4. 5. 2012 odznela v miestnom rozhlase relácia ku Dňu hasičov.
Podvečer sme navštívili miestne cintoríny, kde sme zapálili sviečky na
pamiatku našich zosnulých členov. Od 19,00 hod. sme sa stretli v obrad-
nej miestnosti obecného úradu na ocenení jubilujúcich hasičov.  Tohto
roka sa svojich životných jubileí dožívajú Jana Pančušková, Dagmar
Srniaková, Miroslav Hlinka, Viliam Hláčik, Ján Oravec, Ivan Šuhajda,
Oľga Chromeková, Marcela Kolpáková, starostka obce Vierka
Krakovská,  Ondrej Oboňa, Jozef Turčan, Ivan Valuška. Veľmi dôstoj -
ný priebeh našej hasičskej akcie, ktorý je ocenením nielen hasičov – ju-
bilantov, ale aj všetkých dobrovoľných hasičov v obci. 

PRIPRAVUJEME:
5. 5. 2012 – účasť na 19. ročníku okrskovej súťaži v Hiadli 

19. 5. 2012 – účasť na akcii „Čipkárskô“
2. 6. 2012 – účasť na okresnej súťaži mladých hasičov 

„Plameň“ v Lučatíne
10. 6. 2012 – účasť na okresnej súťaži v obci Dúbravica

júl 2012 – splav rieky Hron
28. 7. 2012 – účasť na 2. ročníku hasičskej súťaži v Lučatíne                

august 2012 – účasť na súťaži v Jasení „Memoriál E. Majera“
september 2012 – účasť na terénnej súťaži v Podkoniciach

29. 9. 2012 – organizovanie okresnej súťaži Plameň – jesenné 
kolo v Brusne

november 2012 – účasť na 4. ročníku okrskového futbalového 
turnaja

JUDr. Imrich Kolpák, tajomník DHZ
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Ticho spievajú lesy, 
ich pieseň sa šinie v diaľ, 
veď možno začuje ju ktosi, 
kto by im pomocnú ruku dal. 

Jelene, medvede, krotké srnky i diví vlci
našli tu ochranu a svoj domov, 
pred vetrom, búrkami i chladom noci
pod ochrannými krídlami, vetvami stromov. 

Svojou piesňou tu škovránok ráno víta, 
z výšky hľadí na svet. 
Stromy, ktoré tu predtým stáli, 
tých tu už niet. 

Smutne spievajú lesy, 
ich pieseň sa šinie v diaľ, 
veď možno začuje ju ktosi, 
kto by im pomocnú ruku dal.

Jar je obdobie, keď sa príroda prebúdza zo zimného spánku, všetko
opeknieva, otepľuje sa a všetkých nás  láka na prechádzky do prírody.
No po zmiznutí snehu sa nám naskytne i smutný pohľad. Pri kvitnúcich
jarných kvietkoch vidíme kopy smetí a igelitových fliaš.
„Smutne spievajú lesy, kto by im pomocnú ruku dal...“ Pokiaľ my, ľudia,
nezačneme mať úctu k prírode a nezačneme si ju vážiť a chrániť,
prídeme o jedinečné bohatstvo, ktoré na našom Slovensku máme.
V decembrovom čísle Čipkárskych zvestí sme Vám opísali naše 
naj  kraj šie túry z minulého roka. Počas zimných  mesiacov sme chodili
väčšinou do prírody v okolí Brusna.
9. 1. 2012 – Tradične, na začiatku nového roka sa tešíme na prechádzku
na Valachovo. Tento rok to bol krásny zimný prechod s výhľadmi na
Nízke Tatry a Vysokú.
29. 1. 2012 – Na členskej schôdzi sme  zhodnotili rok 2011 a spoločne
navrhli plán túr na rok 2012.
19. 3. 2012 – Vysoké Tatry: Chata pri Zelenom plese – Naše veľhory sú
v každom ročnom období nádherné a ponúkajú krásne vychádzky aj 
v zime. Po minuloročnej skúsenosti  a po ozname v rádiu Regina, že
prešovskí turisti poriadajú na Chate pri Zelenom plese karneval 
v maskách bolo rozhodnuté. Na zastávke Biela Voda nás privítalo
slnečné počasie, nádherné pohľady na končiare, ale i veľmi zľadovatené
chodníky. Na 2,5 hodinovom výstupe na chatu sme si museli dávať
veľký pozor a bežky, ktoré si niektorí zobrali sa nedali na zmrznutom

chodníku využiť. V chate bolo veľa turistov, a tak po krátkom oddých-
nutí a občerstvení vyrážame na spiatočnú cestu. Chodníkom dole nás
predbiehali naši bežkári, ktorí si vychutnávali jazdu i na zľadovatenom
snehu.
24. a 26. 3. 2012 – Naši turisti sa zúčastnili na vyčistení brusnianskeho
cintorína. Hoci sú tam odpadkové nádoby, ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí
radšej odhodia vyhorené kahance k plotu, popod stromy alebo k
železničnému viaduktu. Pozbierali sme tam niekoľko vriec odpadu.

Ponúkame Vám plán na rok 2012 
a radi Vás na turistických akciách Ondrobrusu privítame.

21. 04. 12 Kremnické vrchy:  Kordíky – Görgelyho tunel – Skalka 
–  Krahule – Kremnica (čas: cca 4 hod. 40 min. 
nenáročná), 
(variant 2): Králiky – Králické sedlo – Zlatá studňa – 
chata Hostinec – Kremnický štít – Kremnický Štós – 
Kremnica (5 hod.)

05. 05. 12 Veporské vrchy: Hviezdicový výstup na Hrb

19. 05. 12 Čipkárskô

27. 05. 12  Nízke Tatry: Polomka – Zadná hoľa – Veľký Bok – 
Polomka, (stredne náročná – 8 hodín)

30. 05. 12 – 02. 06. 12  Pod krídlami Mont Blancu – poznávací zájazd

17. 06. 12 Nízke Tatry: Telgárt – Kráľova hoľa – Orlová – Bartková 
–  Pohorelá, (stredne náročná – 7,30 hodín)

08. 07. 12  Vysoké Tatry: Štrbské Pleso – vodopád Skok – Bystrá 
lávka, (stredne náročná – 8 hodín )

22. 07. 12   Nízke Tatry: Demänovská dolina – Sinná – Bôr – sedlo 
Poľana – Demänovská dolina (Vrbické pleso), (náročná – 
7,35 hodín)
(variant 2): bez výstupu na Sinnú zo sedla Sinnej, 
(cca 6 hodín)

05. 08. 12 Poľské Tatry: Zakopané – Kasprov vrch – Červené vrchy

19. 08. 12 Západné Tatry: Račkova dolina – Baranec – Holý vrch,  
(náročná – 8 hodín)

02.09.12 Vysoké Tatry: Biela Voda – chata pri Zelenom plese – 
Svišťovky  –  Skalnaté pleso – Starý Smokovec, 
(str. náročná – 8 hodín)

16. 09. 12 Veľká Fatra: Borišov – Ploská – Čierny kameň – 
Liptovské Revúce, (stredne náročná – 7,30  hodín)

07. 10.12 Nízke Tatry: Železnô – Magurka – Ďurková – Lomnistá 
dolina, (stredne náročná – 8 hodín)

28. 10. 12 Malá Fatra: Kláštor p/Znievom – Vrícko – Kľak –
Čičmany – Rajecká Lesná, (stredne náročná – 7,30 hodín)

17. 11. 12 Veľká Fatra : Malý Šturec – Kráľova studňa – Krížna – 
Majerova skala – Staré Hory, ( stredne náročná – 7 hodín)

30. 12. 12 Silvestrovská prechádzka – Valachovo

Zmena programu vyhradená!

Turistický oddiel

ONDROBRUS

Cestou na Chatu pri Zelenom pleseValachovo
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Obecný 
volejbalový klub
Horehronská liga 
2011/2012

1. kolo: Vojsko Nemecká - Vepor Brezno 3:0 (22, 16, 17)
Ulička Brezno - OVK Brusno  0:3 (-14, -14, -12)

2. kolo: Vepor Brezno - Ulička Brezno 3:0 (11, 17, 23)
OVK Brusno  - VK 40 Brezno 3:0 (17, 19, 18 )

3. kolo: Vojsko Nemecká - OVK Brusno 0:3 (-18,-21,-20)
VK 40 Brezno  - Ulička Brezno 3:0 kontumačne

4. kolo: Vepor Brezno  - VK 40 Brezno 1:3 (-24, 22,-25,-17) 
Ulička  Brezno - Vojsko Nemecká 0:3 (-22, -18, -13)

5. kolo: OVK Brusno  - Vepor Brezno 3:0 kontumačne                  
VK 40 Brezno - Vojsko Nemecká 0:3 (-16,-22,-16)

6. kolo: OVK Brusno - Ulička Brezno 3:1 (-23, 13, 20, 29)
Vepor Brezno - Vojsko Nemecká 0:3 ( )

7. kolo: Ulička Brezno - Vepor Brezno 0:3 ( )
VK 40 Brezno  - OVK Brusno 0:3 (-25, -21, -24)

8. kolo: OVK Brusno - Vojsko Nemecká 3:2 (18,-21,-25, 18, 7)
Ulička Brezno - VK 40 Brezno 0:3 ( )

9. kolo: VK 40 Brezno - Vepor Brezno 3:2 (-23,-24, 20, 25, 7)
Ulička Brezno - Vojsko Nemecká 3:0 (12, 18, 25)

10. kolo: Vepor Brezno - OVK Brusno 0:3 (-23,-21,-17)
Vojsko Nemecká - VK 40 Brezno 2:3 ( )

OVK Brusno - Ulička Brezno 2:0 (19, 19)
Vojsko Nemecká - VK 40 Brezno 0:2 (-15, -20)
Vepor Brezno - Ulička Brezno 0:2 (-23, -20)
OVK Brusno - VK 40 Brezno 2:1 (-26, 21, 10)
Vojsko Nemecká - Vepor Brezno 1:2 (-20, 23, -11)
VK 40 Brezno - Ulička Brezno 2:1 (-20, 20, 16)
OVK Brusno - Vepor Brezno 2:0 (17, 20)
Vojsko Nemecká - Ulička Brezno 2:0 (22, 23)
VK 40 Brezno - Vepor Brezno 2:0 (24, 21)
OVK Brusno - Vojsko Nemecká 2:0 (24, 24)

Tabuľka po základnej časti

Konečné poradie

Por. Družstvo
Odohraté

zápasy
Víťazstvá Prehry

Skóre

setov

Pomer

setov
Body

1.
OVK
Brusno

8 8 0 24:5 4,80 22

2.
Vojsko 
Nemecká

8 6 2 20:9 2,22 18

3.
VK Vepor
Brezno

8 3 5 12:15 0,80 9

4.
VK 40
Brezno

8 3 5 10:16 0,63 9

5.
Ulička
Brezno

8 0 8 3:24 0,13 0

Por. Družstvo
Počet 

zápasy
Výhra Prehra

Skóre

setov

Skóre

lôpt

Pomer

lôpt
Body

1.
OVK

Brusno
4 4 0 8:1 216:181 1,193 8

2.
VK 40

Brezno
4 3 1 7:3 220:207 1,062 6

3.
Ulička

Brezno
4 1 3 3:6 192:205 0,936 2

4.
Vojsko 

Nemecká
4 1 3

3:6
189:206 0,917 2

5.
VK Vepor

Brezno
4 1 3 2:7 188:206 0,912 2

V októbri 2011 začal už 25. ročník Horehronskej ligy vo volejbale
neregistrovaných mužov za účasti OVK Brusno, VK 40 Brezno, Ulička
Brezno, VK Vepor Brezno, Vojsko Nemecká. Už naše prvé stretnutie na
palubovke Uličky Brezno skončilo našim víťazstvom 3:0 a ukázalo na
vysoké ambície nášho družstva.

Záverečný turnaj
Dňa 14. 4. 2012 organizoval už tradične OVK Brusno záverečný turnaj
v športovej hale ZŠ s MŠ v Brusne. Volejbalový maratón desiatich stret-
nutí, v ktorých si navzájom zmerali sily všetci piati účastníci súťaže,
trval takmer 12 hodín. Diváci mali možnosť vidieť množstvo krásnych
volejbalových momentov. Víťazstvo nakoniec obhájil už po štvrtýkrát za
sebou OVK Brusno, ktorý ako jediný prešiel bez prehry základnou
časťou súťaže a aj záverečným turnajom. Na turnaji sa zúčastnili všetky
družstvá a hralo sa na dva víťazné sety, každý s každým s nasledovnými
výsledkami:

Na záverečnom turnaji OVK Brusno reprezentovali: Michal Bakoš,
Miloš Ďuriančík, Peter Jonák, Adam Kliment, Igor Kočan, Miroslav
Leitner, Miroslav Murgaš, Ľubomír Padúch, Peter Tišťan, Marek Uhlík.
V sezóne ešte hrávali: Roland Grom, Peter Húska, Imrich Kolpák, Peter
Smola.
Po ukončení turnaja boli ocenené všetky zúčastnené družstvá z rúk
riaditeľa súťaže Ing. Milana Flocha. OVK Brusno po štvrtýkrát zvíťazilo
v tejto súťaži a stali sa držiteľmi putovného pohára. O suverenite OVK
Brusno hovoria výsledky, keď počas celého súťažného ročníka 
a záverečného turnaja play-off nenašlo premožiteľa. 

Prehľad víťazov od roku 2000:
• 2000/2001 - OZCH Petrochema Dubová
• 2001/2002 - OZCH Petrochema Dubová
• 2002/2003 - VK 40 ŽP Šport Podbrezová
• 2003/2004 - VK 40 ŽP Šport Podbrezová
• 2004/2005 - OZCH Petrochema Dubová
• 2005/2006 - OZCH Petrochema Dubová
• 2006/2007 - VK 40 Brezno
• 2007/2008 - VK 40 Brezno
• 2008/2009 - OVK Brusno
• 2009/2010 - OVK Brusno
• 2010/2011 - OVK Brusno
• 2011/2012 - OVK Brusno
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V sobotu 7. januára 2012 sa uskutočnil už 8. ročník obecného vole-
jbalového turnaja mužov o putovný pohár starostky obce Brusno. Tur-
naj organizačne zabezpečovali Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ 
v Brusne a Obecný volejbalový klub v Brusne. Ráno sa prezentovalo 
6 družstiev, ktoré reprezentovali tri ulice (Patočina, Lúka, Oremláz) 
a ďalšie tri družstvá reprezentovali hasičov, školu a dievčatá, t. j.
väčšinou staršie žiačky volejbalovej súťaže II. triedy sever. Družstvá
boli nasadené na rozlosovanie do košov podľa výsledkov z uplynulých
ročníkov. Boli vytvorené dve skupiny, kde hral každý s každým na dva
víťazné sety, prípadne tretí tajbrejk. Dve družstvá z každej skupiny
postúpili do semifinále a víťazné semifinálové družstvá sa stretli vo
večernom finále. Po desať hodinovej volejbalovej bitke sa nakoniec
víťazom prekvapujúco, ale zaslúžene stalo po prvýkrát družstvo z Lúky.

Reprezentovali:
LÚKA – P. Andrejčák, M. Bakoš, M. Halgas, P. Klinčík, I. Kolpák st,
I. Šnírer, M. Tišťanová, A. Turiak
ŠKOLA – A. Bukviarová, J. Debnárik, E. Gaboňová, R. Grom, 
G. Haviarová, P. Jonák, M. Murgaš, A. Šabo
PATOČINA – M. Ďuriančík, A. Kliment, I. Kočan, M. Leitner, 
J. Petrík, P. Smola, P. Tišťan, I. Vaníková
HASIČI – M. Hraško st, M. Hraško ml, J. Kadlec, I. Kolpák ml, 
Ľ. Múka, J. Pikula, Z. Šarina, J. Zázrivec
OREMLÁZ – M. Kordík, P. Lihan, M. Parobek, M. Sokolová, 
M. Uhlík, J. Vaník
DIEVČATÁ – S. Andrišeková, M. Debnáriková, Ľ. Fortiaková, 
V. Kollárová, M. Majerová, D. Štubniaková, K. Turcajová, 
H. Zázrivcová, N. Žabková

Dňa 21. 4. 2012 OVK v Brusne usporiadal  8. ročník volejbalového tur-
naja žien o putovný pohár starostky obce Brusno. Za účasti 6 družstiev
sa hralo na dva sety, v dvoch skupinách. Víťazné družstvá zo skupín sa
stretli o prvé miesto, družstvá umiestnené na druhých miestach o tretie
miesto a posledné družstvá v skupinách o piate miesto. V minulom
ročníku sa po prvýkrát na takomto turnaji zúčastnili aj dievčatá z Cen-
tra voľného času pri ZŠ s MŠ v Brusne, ktoré v jednom stretnutí zvíťazili
a obsadili 4 miesto. V tomto ročníku už na turnaji nenašli premožiteľky. 

Volejbalový turnaj žien

VIII. ročník volejbalového 
turnaja mužov 

Skupina A
• Dievčatá – Lúka 0 : 2 (11,8)
• Patočina – Dievčatá 2 : 0 (17,17)
• Patočina – Lúka 1 : 2 (21,-22,-10)

Skupina B
• Hasiči – Oremláz 2 : 0 (17,21)
• Hasiči – Škola 0 : 2 (10,13)
• Škola – Oremláz 2 : 0 (9,15) 

Semifinále
• Lúka – Hasiči 2 : 0 (9,11)
• Škola – Patočina 2 : 1 (-23,15,9)

O 5. miesto
• Dievčatá – Oremláz 0 : 2 (23,21)
O 3. miesto

Finále
• Škola – Lúka 1 : 2 (17,-23,-13)

Celkové poradie: 

1. Lúka
2. Škola
3. Patočina

4. Hasiči
5. Oremláz
6. Dievčatá

SPONZORI TURNAJA resp. na turnaj prispeli:

• Starostka obce Brusno – Vierka Krakovská
• Kúpele Brusno a.s. – Štefan Hrčka
• ZŠ s MŠ v Brusne – Mgr. Alexander Šabo

Doterajší víťazi : 

1. ročník „Patočina“
2. ročník „Patočina“
3. ročník „Patočina“
4. ročník „Medzibrod“
5. ročník „Patočina“

6. ročník „Medzibrod“
7. ročník „Medzibrod“
8. ročník „Lúka“
9. ročník sa pravdepodobne
uskutoční 5. 1. 2013

Najlepšie družstvá boli ocenené vecnými cenami z rúk starostky obce
Vierky Krakovskej a predsedu OVK Petra Ivica. Družstvo z Lúky si
prevzalo aj putovný pohár starostky obce.

Skupina A
Podkonice – ZŠ s MŠ Brusno 0 : 2 
ZŠ s MŠ Brusno – Čipkárky 2 : 0
Podkonice – Čipkárky  1 : 1 

Poradie v skupine       
1. ZŠ Brusno
2. Podkonice  
3. Čipkárky

Skupina B
Snežienky – Šumienky 2 : 0 
Šumienky – Banská Bystrica 1 : 1                                                                    
Snežienky – Banská Bystrica 2 : 0  

Poradie v skupine       
1. Snežienky
2. Banská Bystrica  
3. Šumienky

o 5. miesto                                                       
Čipkárky – Šumienky 
1 : 2 (-24, 20,-10)            

o 3. miesto                                                             
Podkonice – Banská Bystrica     
0 : 2 (-19,-24)   

Finále
ZŠ s MŠ Brusno – Snežienky 2 : 1 (-12, 22, 10)                                                                     

Konečné poradie
1. ZŠ s MŠ Brusno
2. Snežienky
3. Banská Bystrica
4. Podkonice
5. Šumienky
6. Čipkárky
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ZŠ s MŠ Brusno: A. Hudáková, H. Zázrivcová, D. Ramajová, 
V. Kollárová, D. Štubniaková, M. Majerová, S. Andrišeková, 
N. Žabková, M. Debnáriková
Čipkárky: E. Sokolová, V. Švecová, E. Tišťanová, Z. Huťová, 
A. Huťková, H. Mikulová, M. Priškinová, A. Kočanová
Šumienky: J. Vaníková, I. Vaníková, I. Gromová, M. Marková, 
Ľ. Fortiaková, M. Sokolová, M. Šuhajdová

Najlepšie družstvá boli ocenené vecnými cenami z rúk predsedu OVK
Ing. Petra Ivica. Ďalšie informácie na www.brusno.sk časť volejbal.

Prehľad víťazov : 
1. ročník - 2005 Brusno II
2. ročník - 2006 Snežienky
3. ročník - 2007 Mojito
4. ročník - 2008 Žabky Brusno
5. ročník - 2009 Snežienky
6. ročník - 2010 Snežienky
7. ročník – 2011 Banská Bystrica
8. ročník – 2012 ZŠ s MŠ Brusno

FK 34 Brusno v spolupráci s CVČ Brusno a ZŠ s MŠ Brusno zabez -
pečuje športovú prípravu a činnosť aj v futbalových družstvách (Muži
,Starí páni, Dorast cca 20 mládežníkov, st. a ml. žiaci cca 35 mlá -
dežníkov a prípravka A, B, C cca 47 detí). Tréneri Mgr. P. Palider, 
J. Petrík, M. Parobek, I. Hraško, R. Gardošík, Mgr. P. Chromek tak or-
ganizujú a pripravujú futbalovú činnosť pre cca 102 mladých hráčov 
a cca 40 dospelých. Prípravky sa zúčastňujú rôznych futbalových tur-
najov, st. a ml. žiaci rozohrali v apríli jarnú časť III. ligy skupiny C 
a dorast nás úspešne reprezentuje 4. lige juh. V marci družstvo
dospelých rozohralo jarnú časť 4. ligy juh, kde pokračuje v dobrých
výkonoch z jesennej časti a momentálne vedie v tejto súťaži so 17 bo -
 do vým náskokom.
Naše najmladšie nádeje sú organizované v družstvách prípraviek.
Prípravka C – ročník narodenia 2005 a mladší – trénuje v utorok a pia-
tok pod vedením Mgr. P. Palidera. Chlapci sa snažia a tešia na každý
tréning. Venujeme sa všeobecnej športovej príprave a pomaličky sa
učíme ovládať loptu. Turnaje zatiaľ na nás čakajú. Najtalentovanejší sa
zatiaľ javí Lukáš Tomka, ktorý sa už zúčastnil aj halového zápasu so
staršou prípravkou. Prípravka B – ročník narodenia 2004 a mladší sa
zúčastnila viacerých akcií. Na halovom turnaji Jupie Cup obsadila 
4. miesto a halovom turnaji, ktorý organizovala Dukla BB pekné 
2. miesto pričom najlepším strelcom s 10 gólmi sa stal Jakub Chromek.
Chlapci trénujú pondelok,streda,štvrtok pod vedením trénerov Mgr. 
P. Chromeka a Mgr. P. Palidera a tiež rozvíjajú všeobecnú pohybovú
výkonnosť, futbalové zručnosti s loptou a hrajú rôzne prípravné hry.
Prípravka A – ročník narodenia 2001 a mladší – školu dobre reprezen-
tovala na školskom futbalovom turnaji McDonald Cup kde v okresnom
kole obsadila pekné 3. miesto a len o vlások jej unikol postup do kraj -
ského kola , kde postupovali prvé dve školy (ZŠ z BB, kde sa učia hráči
FK Dukla BB). Chlapci pod vedením Mgr. P. Chromeka a Mgr. P. Pali -
de ra trénujú pondelok, utorok a štvrtok. Najstarší a najusilovnejší B.
Plško, P. Kohút, A. Čilík a M. Hirka už nastupujú aj v súťaži za mlad ších
žiakov.Výsledky a život našich prípraviek môžete sledovať aj na stránke
https://plus.google.com/b/100586650994936837717/10058665099493
6837717/posts – Brusno mladé futbalové nádeje za čo vďačíme sta -
rostlivým rodičom M. Strýčekovi a P. Belicovi. Chlapci z prípraviek
majú všetko pred sebou, majú vytvorené dobré podmienky pre rozvoj
svojho talentu už treba len navštevovať tréningy, byť zdravý a trpezlivý,
slušne sa správať a byť disciplinovaný a výsledky sa časom dostavia.
ZŠ s MŠ Brusno otvorila v školskom roku 2011 – 2012 športové triedy 
v 5. a 7. ročníku, ktoré navštevujú aj nádejní futbalisti. Chlapci aj
dievčatá pod vedením trénerov Mgr. P. Palidera a Mgr. A. Bukviarovej
majú možnosť 2x do týždňa doobeda počas vyučovania trénovať 
a poobede navštevovať tréningy v kluboch a regenerovať v regenerácii.
Absolventi druhého stupňa základnej školy už väčšinou spadajú do
vekovej kategórie žiakov a reprezentujú nás vo futbale v III. lige starších
a mladších žiakov – skupine C. V súťažnom ročníku 2011 – 2012 sa po-
darilo spojiť chlapcov z Brusna, Medzibrodu ale aj Nemeckej čím sa
zvýšila sila družstva hlavne v starších žiakoch. Aj týmto máme dosta-
tok hráčov v žiackych družstvách a dosahujeme pekné výsledky.V jarnej
časti odohrali žiacke družstvá tieto zápasy:

14. 4. 12 Hliník n. Hronom – Brusno 0:6 /SŽ/ a 1:6 /MŽ/
21. 4. 12 Brusno – Sliač 4:0 /SŽ/ a 1:0 /MŽ/
28. 4. 12 B.Štiavnica – Brusno 4:0 /SŽ/ a 3:3 /MŽ/
1. 5. 12  Brusno – Kováčová 1:0 /SŽ/ a 11:0 /MŽ/
Starší žiaci sú v tabuľke na 4. mieste, skóre 36 : 13, získali 19 bodov. 

Mladší žiaci – tabuľka sa neeviduje – zatiaľ našli premožiteľa iba v 2 zá-
pasoch.
Chlapci pod vedením trénerov I. Hraška, R. Gardošíka (aj tréning bran -
károv) a Mgr. P. Palidera trénujú utorok, streda, piatok na ihrisku 
FK 34 Brusno alebo v areáli ZŠ s MŠ Brusno. Chlapci by sa mali 
zlepšiť hlavne v prístupe k tréningovej činnosti a v správaní sa. Medzi
naj talen tovanejších patria M. Bartoš, L. Motoška, P. Vaník, K. Málik, 
F. Slabecius, Š. Gregor, P. Ďuriančík, .... 

Aj družstvo dorastu po vlaňajšom výbornom 2. mieste v 4. lige juh
pokračuje v dobrých výsledkoch a momentálne opäť okupuje v tabuľke
2. miesto, skóre 56 : 31 a 37 bodov. V jarnej časti dosiahli dorastenci
tieto výsledky:
24. 3. 12 Brusno – Jesenské 4 : 6
1. 4. 12  Žarnovica – Brusno 1 : 2
7. 4. 12 Brusno – Divín 6 : 0
15. 4. 12 Krupina – Brusno 1 : 0
21. 4. 12 Brusno – B.Štiavnica 9 : 3
28. 4. 12 Šalková – Brusno 3 : 1
Chlapci pod vedením trénera M. Parobeka trénujú v pondelok, utorok 
a štvrtok, tento ročník bude končiť v tejto kategórii viacero talento-
vaných hráčov ako D. Marko, P. Šebeš, T. Šagát, J. Kováčik, S. Knižka,
M.Petrík, V. Lihan ....Veríme, že budú trpezliví a budú sa chcieť presadiť
v kategórii dospelých. Náročnosť sa v mužskej kategórii zvyšuje po
všetkých stránkach a preto sa presadia dobre pripravení a fyzicky aj psy-
chicky odolní jednotlivci.

Družstvo mužov nadväzuje na predchádzajúce dobré sezóny, keď muži
Brusna 3x skončili na 3. mieste v 4. lige juh. V ročníku 2011 – 2012 od
začiatku súťaže bojovali o špicu tabuľky a momentálne vedú so 
14 bo dovým náskokom. Družstvo pod vedením trénerov Mgr. P. Pali -
dera a J. Petríka dosiahlo v jarnej časti tieto výsledky:
25. 3. 12 Revúca – Brusno 1 : 5 
1. 4. 12  Brusno – Hliník  7 : 0
8. 4. 12  Š. Bane – Brusno 1 : 5
15. 4. 12  Brusno – Jupie BB 2 : 0
22. 4. 12  Fiľakovo – Brusno 1 : 3
29. 4. 12  Badín – Brusno 1 : 3
Postavenie v tabuľke 1. miesto, skóre 64 : 9, 53 bodov.
Veríme, že hráči budú pokračovať v dobrých výkonoch a budú úspešní
aj v ďalších kolách súťaže. Radi by sme divákom ďalej ponúkali pekné
nedeľné futbalové popoludnia. Bližšie informácie o zápasoch môžu
fanúšikovia získať aj na stránke fkbrusno.weblahko.sk/, o ktorú sa stará
Dominik Škubák za čo mu ďakujeme.
Chceme sa týmto poďakovať obci Brusno – pani starostke V. Krakov -
skej, obecnému zastupiteľstvu, občanom, Mgr A. Šabovi – riaditeľovi ZŠ
s MŠ Brusno, J. Vrzalovi, P. Čilíkovi, P. Petríkovi, R. Majerovi, 
P. Mokrošovi o ostatným funkcionárom za vytvárané dobré podmienky
pre fungovanie futbalovej činnosti v obci a zabezpečenie športových
aktivít pre naše deti.

Družstvo starých pánov odohralo zatiaľ v novom ročníku (hrá sa sys-
témom jar – jeseň, jednokolovo) tri zápasy s výsledkami:
Brusno – Podlavice 2 : 2 Chromek 2 

Sásová – Brusno 0 : 6 Chromek 3, Smida 2, Kováč 1

Brusno – Slovenská Ľupča 4 : 3 Chromek 2, Kelemach Fr. 1, Kováč 1

Mgr. P. Palider

Futbal

Výsledky našich mužstiev 
v ročníku 2011/2012
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Veľkou zimnou športovou udalosťou roka v obci Brusno je halový 
futsalový turnaj Lenivá lopta. Zakladateľom turnaja je Mgr. Pavol
Chromek, ktorý sa v súčasnosti stará o výchovu mladých futbalistov 
v rámci športových tried ZŠ Brusno. Od roku 2010 sa turnaj poriada
pod hlavičkou CVČ Brusno a J&R e-Media. V roku 2012 sa chystá ju-
bilejný 10. ročník. V tradičnom predvianočnom čase sa v telocvični 
ZŠ s MŠ Brusno schádzajú amatérski, ale aj profesionálni futbalisti 
nielen z Brusna, ale aj z okolitých miest a obcí. Na turnaji sa už pred-
stavilo viacero známych futbalových osobností: Michal Pančík, Tomáš
Pančík, Viktor Pečovský, Andrej Rendla, Jakub Sylvester či Marián
Kováč. Prestíž turnaja a záujem o účasť rastie každým rokom. 9. ročník
svojou úrovňou opäť výrazne zdvihol kvalitu turnaja. Diváci mali
možnosť vidieť výborné duely už počas základných skupín a kvalita zá-
pasov sa ešte zvýšila v play-off. Už tradične 12 tímov (+ ďalšie 4 tímy
v baráži) súperilo v telocvični ZŠ s MŠ Brusno o titul najlepšieho
halového tímu. Po finálovom zápase pribudol na putovný pohár štítok
s menom nového víťaza. Prvýkrát sa radoval tím mimo Brusna – 
Expres Hiadeľ a na jeden rok získal do vlastníctva putovný pohár.
Zaradil sa tak k doterajším víťazom Lenivej lopty – Drink Teamu, 
Darebákom, FK 34 Brusnu, Dynamu Oremlaz a Kome.

Veľké poďakovanie si na tomto mieste zaslúžia hlavní partneri turnaja,
bez ktorých by sa turnaj nedal zorganizovať: Tyché, CVČ Brusno, J&R
e-Media, JOMA, Tarzania, STK Donivo, Hotel Brusno, Lekáreň Boston
a partneri turnaja Correx, Avita, Brusnianka, Kúpele Brusno, Mäso -
výroba Lapin, Peter Čertík – Pereg, Kráľovský medovník, Dr. Egrt,
Bama – stavebné práce z dreva, Ing. Vladimír Zavacký, Dušan Rybár –
Školský bufet, A-grafik, Všeobecná zdravotná poisťovňa. Hlavným
mediálnym partnerom je www.futbalshviezdickou.sk

Doterajší víťazi turnaja (za názvom tímu pripájame súpisku
víťazov)
2002 – Drink Team: P. Mokroš, M. Pejko, P. Urbančok, P. Citara, 
P. Francisty, J. Hájek
2003 – Darebáci: M. Šuhajda, P. Ferianc, M. Gera, M. Núdzik, 
M. Pančík, M. Kindernay, T. Oravec
2004 – FK 34 Brusno: A. Smida, Z. Hauer, M. Bošeľa, J. Francisty, 
P. Zlevský, P. Keller
2005 – Drink Team: P. Chromek, A. Smida, J. Francisty, 
M. Kelemach, P. Urbančok, P. Jančiar, M. Pejko, R. Nikel
2006 – Drink Team: P. Chromek, A. Smida, J. Francisty, 
M. Kelemach, M. Pejko, R. Nikel, P. Francisty, M. Kováč
2008 – Drink Team: P. Chromek, A. Smida, J. Francisty, 
M. Kelemach, R. Nikel, P. Urbančok, M. Pejko, M. Kováč
2009 – Dynamo Oremlaz: P. Lihan, F. Kelemach, F. Pšenko, 
Mi. Parobek, Ma. Parobek, M. Uhrík, J. Vaník, M. Kordík
2010 – KOMA: M. Vaník, M. Citara, M. Pavúk, L. Sopko, T. Brna,
R. Daniš, P. Rebek, T. Dutka
2011 – Expres Hiadeľ: M. Mlynarčík, G. Snitka, T. Zázrivec, 
M. Sedliak, M. Balik, J. Nosko
Všetko o turnaji – históriu, fotogalérie, videogalérie, zaujímavosti 
a štatistiky nájdete na www.futbalshviezdickou.sk, webe, ktorý sa 
zaoberá mládežníckym futbalom na strednom Slovensku a jedine tu
nájdete aktuálne informácie o mládežníckych tímoch FK 34 Brusno. 

Mgr. Róbert Pavúk 

Lenivá lopta

LENIVÁ LOPTA v roku 2012 jubiluje, 
čaká nás 10. ročník

Ukazovateľ Povolený limit Výsledok
Rozšír, neistota

(k=2)
Poz n.

Farba 20 <5 – N

Zákal 5 0,32 – N

Reakcia vody 6,5 – 9,5 7,42 0,15 A

Elektrolytická  vodivosť – 56,2 2,8 A

ChSK-Mn 3,0 0,58 0,09 A

Absorbancia 254nm – 0,02 – N

Amónne ióny 0,5 <0,050 – N

Dusitany 0,5 <0,020 – A

Dusičnany 50 <4 – A

Železo 0,2 <0,050 – A

Mangán 0,05 <0,0020 – A

Escherichia coli 0 0 – A

Koliformné baktérie 0 0 A

Enterokoky 0 0 – A

Kult. mo. 22°C 200 1 – A

Kult. mo. 37°C 50 1 – A

Clostridium perfringens 0 0 – N

Vláknité baktérie bez Mn a Fe 0 0 – N

Železité a mangánové baktérie 10 0 – N

Mikromycéty 0 0 – N

Živé organizmy 0 0 – N

Mŕtve organizmy 30 0 – N

Bezfarebné bičíkovce 0 0 – N

Abioseston 10 1 – N

Chuť* – prijateľná – N

Pach bez zápachu – N

Teplota vody – 6,7 – N

Voľný chlór 0,05-0,3 0,25 – N

Protokol o skúške č. 5015/2012, vzorka vody, č. 5015/2012
Názov a adresa laboratória: Laboratórium Banská Bystrica, pitné vody,  Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01. Meno a adresa zákazníka: Stredosloven-
ská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Partizánska cesta 5, 974 79 Banská Bystrica. Odber vzorky: akreditovaný. Dátum odberu /prevzatia vzorky/ výkonu
skúšky (od – do) 21. 03. 2012 / 21. 03. 2012 / 21. 03. 2012 - 26. 03. 2012. Odberné miesto:. Brusno – pohostinstvo Dallas Matrica: pitná voda (spotrebiská) 

*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa


