
Ticho. Sedím, meditujem, pozorujem svet za oknom môjho domu.
Spomínam  na rok 2011 a počujem iba ticho. Na začiatku tohto roka sa
niesli svetom kadejaké scenáre, tie krásne, ktoré každý očakáva, ale i tie
smutnejšie - menej práce, viac starostí. V materiálnom nedostatku sa
však najľahšie nastupuje cesta   k duchovnému osvieteniu. Človek ako
bytosť pozostáva  z troch zložiek - duša, myseľ a telo. Ideálne je, ak sú
v rovnováhe, lenže k ideálu  v živote len kráčame. Ideál je víziou na
zlepšenie kvality života a osobnostný rast. Učíme sa, ako neubližovať
duši cez myseľ a telo a naopak duchovným naladením nepotláčať
myšlienky a prejavy tela. Ak si teda tieto tri základne aspekty ľudskej
bytosti premietneme do numerologickej mriežky, tak rok  2011 mal cez
okienka numerologickej mriežky oproti predchádzajúcim rokom mierne

inú štruktúru. Dve jednotky otvárali myseľ viac intuitívnemu vnímaniu
bez abstraktného hodnotenia  a schopnosť zvažovať z viacerých hľadísk
posúvala   človeka smerom k hmatateľnej realizácii. Hektika pred-
chádzajúcich rokov nás podnecovala k odkladaniu pre dušu naozaj pod-
statných záležitostí, ako sú vyznanie citov, záľuby, pestovanie pevného
zdravia a iné nehmotné hodnoty, na neskoršie. Pozitívnou správnou pre
tento rok bolo, že to "neskoršie" je už tu. Podľa môjho názoru bol tento
rok rokom citov, záľub, práce pre svoje zdravie, bol to rok  naplnený
čistotou lásky, odpúšťania a neubližovania. 

Viera Krakovská, starostka obce
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Vážení spoluobčania,

žijeme v radosti očakávania najkrajších
sviatkov roka – Vianoc.
Tešíme sa na stretnutia v rodinnom
kruhu, pri štedrovečernom stole.

Želám Vám z celého srdca, aby každý
z nás svojou dobrotou a láskou počas
týchto sviatkov prispel k vytvoreniu
jednej veľkej rodiny, aby v tomto čase
radosti, veselosti, lásky a pokoja nebol
nikto sám.

K životu každého z nás patria i nepríjemné
chvíle a okamihy. Nezabúdajme
však pritom na ľudskosť,
toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie. 

Do nového roka 2012 Vám v mene
poslancov obecného zastupiteľstva,
pracovníkov obecného úradu a    
v neposlednom rade i v mene svojom, 
prajem viac krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti, 
viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia, 
pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom
i osobnom živote.

Viera Krakovská, starostka obce

„Život je jeden nádherný kozmický žart. 

Nie je na ňom nič vážne – len berte život vážne a budete sa s ním míňať.

Životu môžete porozumieť prostredníctvom smiechu. 

... Všetko, čo máme je iba okamih.“ Osh
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i Informácie 
pre občanov

Vážení spoluobčania,

blížiaci sa koniec kalendárneho roka mi dáva priestor na zhodnotenie činnosti v našej obci za rok 2011 v oblasti
realizovaných investičných akcií.

Názov projektu Cudzie zdroje Vlastné zdroje

Regenerácia sídiel 368 199,42 EUR 19 378,93 EUR

270  751 EUR 10 605 EUR

Stavebný obvod Dubinka 300 EUR

Spevnené plochy pri 2 x 24 bytovkách 33 193 EUR

Oprava fasády kotolne 2 x 24 b.j. 666,70 EUR

Splašková kanalizácia – Zámlynie 13 585,94 EUR

Zametacie auto – enviro fond 67 417,14  EUR 3 371 EUR

Rekonštrukcia zdravotného strediska 10 000 EUR 7 846,60 EUR

Útulok nádej 30 000 EUR 8 378 EUR

Oprava strechy MKS 1 907,95 EUR

Vážení spoluobčania,

blíži sa zima a s tým je spojená aj zimná údržba ciest a chodníkov. Každoročne  sa stretávame 
s parkovaním áut na komunikáciách ako aj na chodníkoch. Sťažuje to pluhovanie týchto 
priestranstiev ako aj zber odpadov. 
Veľkým problémom je aj vyhadzovanie snehu z vlastných dvorov na chodníky a na cesty. Je
potom veľkým problémom udržať tieto komunikácie zjazdné.
Napriek tomu, že máte mnohí vytvorené podmienky na parkovanie vo vlastných dvoroch 
parkujete na chodníkoch a cestách.
V zmysle platnej legislatívy nemá sa par -
kovať hlavne na chodníkoch, ktoré boli vy-
budované pre chodcov a nie pre majiteľov
áut na parkovanie.
Urobme všetko preto, aby sa to neopakovalo 
a hlavne, aby sme neboli sebeckí. 
Ak sa to však bude opakovať, budeme nútení
osadiť dopravné značky, ktoré nebudú umož -
ňo vať parkovanie na verejných komunikáciách
a chodníkoch.

Ďakujem za pochopenie.

Viera Krakovská, starostka obce
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Od 1. januára 2012 sú všetci podnikatelia, ktorí majú pri evidovaní
tržieb povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej
len „pokladnica”) povinní uplatňovať postup podľa zákona č. 289/2008
Z z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskor-
ších predpisov (ďalej „zákon o ERP”) a pokladnica už musí spĺňať
požiadavky ustanovené týmto zákonom o ERP.
Zákon o ERP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý predáva tovar alebo 
poskytuje služby, zoznam ktorých je taxatívne vymedzený v prílohe 
č. 1 zákona o ERP, pričom tržby z predaja tovaru alebo z poskytnutia
služby prijíma v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami
nahrádzajúcimi hotovosť.
Upozorňujeme, že podľa zákona o ERP podnikateľ môže používať:
• pokladnicu. ktorou je elektronické registračné zariadenie vvbavené

ustanovenými technickými časťami podľa zákona o ERP alebo počí-
tač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiškálnou
tlačiarňou,

• len takú pokladnicu, na ktorú akreditovaná osoba vydala certifikát, da-
ňový úrad jej pridelil daňový kód pokladnice, je označená plombou 
a spĺňa ďalšie požiadavky ustanovené zákonom o ERP ako aj tech-
nické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.

Za úhradu v hotovosti sa podľa zákona o ERP považuje aj úhrada 
pohľa dávky (faktúry) v hotovosti, t. j. aj tržbu prijatú v hotovosti na
úhradu pohľadávky (faktúry) je podnikateľ, ktorý postupuje podľa zá-
kona o ERP, povinný evidovať v pokladnici.
Podnikatelia, ktorí pri evidovaní prijatých tržieb postupujú ešte podľa
vyhlášky č. 55/1994 Z.z. o spôspbe vedenia tržieb elektronickou 
regis  tračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„vyhláška o ERP”), môžu evidovať tržby podľa uvedenej vyhlášky do
31. 12. 2011, nakoľko podľa vyhlášky o ERP sa za úhradu v hotovosti
nepovažuje úhrada pohľadávky (faktúry), platbu prijatú v hotovosti ako
úhradu pohľadávky nie sú povinní do 31.12.2011 evidovať v poklad-
nici. Od 1. 1. 2012 však aj títo podnikatelia sú povinní postupovať
v zmysle zákona o ERP a aj tržby v hotovosti prijaté ako úhrady
faktúr sú povinní evidovať v pokladnici.
Podnikateľ, ktorý pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vystavuje
faktúry sa môže od 1. 1. 2012 rozhodnúť, že:
• tržby za úhradu faktúr bude prijímať v hotovosti – v tomto prípade je

povinný evidovať v hotovosti prijaté tržby v pokladnici, alebo
• úhrady faktúr bude od odberateľov prijímať len bezhotovostne – 

v tomto prípade nebude povinný evidovať tržby v pokladnici.

Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu na evidenciu tržieb certifikovanú
podľa vyhlášky o ERP, by si mal u servisnej organizácii zistiť, či sa
jeho súčasná pokladnica dá prispôsobiť na nové podmienky, alebo si
bude musieť kúpiť novú pokladnicu, ktorá spĺňa podmienky stanovené
zákonom o ERP.
Na účely prispôsobenia pôvodnej pokladnice na nové technické pod-
mienky ustanovené zákonom o ERP možno uplatňovať nasledovné
postupy:

Postup A
1. Podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o

upgrade,
2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály

a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy pokladnice v časti 
servisný záznam,

3. servisná organizácia vykoná upgrade, pričom do fiskálnej pamäte
zaznamená pôvodné DKP, do knihy elektronickej registračnej 
pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do prevádzky 
a zároveň odovzdá podnikateľovi fotokópiu certifiktátu.

4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice
a s kópiou certifikátu na daňový úrad, ktorý mu do knihy zapíše
DKP s poznámkou, že ide o pôvodný DKP.

Postup B
1. Podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o

upgrade,
2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály

a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy pokladnice v časti 
servisný záznam,

3. servisná organizácia vykoná upgrade a podnikateľovi odovzdá
kópiu certifikátu,

4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice
a s kópiou certifikátu na daňový úrad, ktorý mu do knihy zapíše
nový DKP,

5. podnikateľ opätovne osloví servisnú organizáciu, aby uviedla 
pokladnicu do prevádzky,

6. servisná organizácia do fiskálnej pamäte zaznamená nový, 
daňovým úradom pridelený DKP a do knihy elektronickej 
registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice 
do prevádzky.

Upozornenie pre podnikateľov 
o povinnosti používať elektronickú
registračnú pokladnicu

V poslednom období Obecný úrad obce Brusno zisťuje, že obyvatelia
obce, právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia vykonávajú pri
rôznych oslavách – Vianoce, Silvester alebo iných príležitostiach
ohňostroje bez súhlasu obce alebo povolenia obvodného banského
úradu.
V dôsledku uvedeného obec Brusno v záujme ochrany osôb a majetku
upozorňuje, že na vykonanie ohňostrojných prác, pri ktorých sa použijú
pyrotechnické výrobky triedy I, II a III je potrebný písomný súhlas obce
a na použitie pyrotechnických výrobkov triedy IV je potrebné povole-
nie obvodného banského úradu.
Podmienky vykonávania ohňostrojných prác upravujú ustanovenia
zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 536/1991 Zb.
o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Podľa § 36a ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbuš ni -
nách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov ohňostroj -
né práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové
alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné
a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú
postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí
a z vopred určeného miesta.
Podľa § 36g ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušni -
nách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov ten, kto 
bude vykonávať ohňostrojné práce alebo ten, pre koho sa tieto práce
majú vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie podľa
§ 27 ods. 1 (ktoré vydáva obvodný banský úrad pre pyrotechnické
výrobky triedy IV), musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to
najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania.

Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súh-
las podľa osobitného predpisu. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí
oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, 
miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného
zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 
48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa pripojí aj
súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.
Podľa § 10 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch 
v znení neskorších predpisov:
• Ods. 1 – Ohňostroj možno uskutočniť len po oznámení obci, a to naj-

neskôr 10 pracovných dní pred termínom jeho vykonania.
• Ods. 2 – Oznámenie obsahuje:

a) meno. priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, číslo
a dátum vydania preukazu odpaľovača ohňostrojov a názov 
orgánu, ktorý ho vydal,

b) miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny 
začiatku a jeho trvanie,

c) stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtkom
s osobitných vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným 
nebezpečenstvom požiaru, vrátane určenia protipožiarnych 
a zdravotníckych opatrení.

• Ods. 3 – Opis oznámenia sa zasiela polícii.
Ten, kto vykoná ohňostrojné práce bez písomného súhlasu obce alebo
bez povolenia obvodného banského úradu, hrozí mu:
– za priestupok podľa § 45a ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej

činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskor-
ších predpisov pokuta do výšky 1660 €.

– za iný správny delikt podľa § 44 ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
neskorších predpisov pokuta od 1660 € do 33 194 €.

V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčam obrátiť sa na obecný úrad.

Viera Krakovská, starostka obce

Oznamovanie ohňostrojov



Dňa 28. 6. 2011 bolo v našej obci vykonané meranie intenzity digitál-
neho TV signálu pre kanál 33 a kanál 51 na 14 bodoch podľa mapy našej
obce.
Výsledky merania sú pozitívne, čiže väčšina našich domácností je
pokrytá dostatočnou intenzitou TV signálu.
Doporučujem použiť anténu s minimálnym ziskom 12 dBi, čo je kla-
sická anténa. V niektorých častiach obce je potrebné mať anténu 
s predzosilovačom minimálne 10 dB. Čo je opäť klasický predzosilovač.
Nasmerovanie antény je doporučené podľa miesta buď na Východ 
t. j. Kopok resp. priamo na Banskú Bystricu – Západ alebo severozápad.
Zosilňovač doporučujem použiť ak je intenzita signálu pod úroveň 
40 dBuV.

Anténu je však potrebné oproti súčasnému smerovaniu pootočiť 
o 90 stupňov a nasmerovať na doporučenú svetovú stranu.
Pre tých občanov, ktorí majú TV prijímač bez digitálneho tunera je
potrebné si zakúpiť setobox. Pri kúpe setoboxu si preverte, či má i prís-
lušný kábel pre napojenie TV ide vo väčšine prípadov o scart kábel.
Niektoré setoboxy sú predávané aj bez daného káblu.
Doporučujem použiť sieťové antény s predzosilovačom – ich cena sa
môže pohybovať cca okolo 12,- € resp. v Poľsku sú ešte lacnejšie. Nízka
intenzita TV signálu bola nameraná len v časti Oremovlaz a to zhruba
od polovice ulice – 100 m od Jágerky smerom na Nemeckú. Tu
doporučujem anténu smerovať na Dubinku resp. Kráľovu Hoľu.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke obce Brusno
www.brusno.sk

Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica, ako príslušný orgán ochra -
ny poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 219/2008 Z. z., ktorým sa
mení a doplna zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľno -
hos podárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje
výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej len zákon).

Upozorňuje a vyzýva

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby
zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, ako to us-
tanovuje § 3 zákona. 
Konkrétne – každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej
pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zacho -

va nie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu
pred jej poškodením a degradáciou,

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín,
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola

ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná
spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evi-
denciou v katastri.

Zároveň upozorňujeme občanov, že na internetovej stránke MP SR bola
zverejnená výzva, aby občania svoje poznatky o neobhospodarovanej
pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsľ.sk -
Informačné nástroje – Agrofórum – fórum o využívaní poľnohospo -
dárskej pôdy.

V roku 2011 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospo -
dársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu. 
V zmys le právnych predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzo-
vané dôsledky.

Za spoluprácu ďakujeme.  

Ing. Jaroslav Golecký. PhD.
riaditeľ Obvodný pozemkový úrad, 

Skuteckého 19, P.O.BOX 177, 974 01 B. Bystrica

Úloha komína je nezastu -
piteľná. Jednou zo základných
vlastností kvalitného komína
je jeho dobrý ťah, a teda
bezpečný odvod spalín cez
strechu. Len v prípade, že sú
spaliny bezpečne odvedené
cez strechu, nemôžu sa dostať
späť do obývacích priestorov.
Keď máme komín na tuhé
palivo, usádzajú sa na jeho
stenách sadze. V prípade, že
ich nevymetáme pravidelne,
môže vzniknúť až niekoľko
centimetrový nános sadzí. Vy-
horenie sadzí, ktoré hrozí pri
vykurovaní tuhými palivami –

teplota pri vyhorení sadzí je 1000 až 1300 stupňov Celzia, spôsobí 
nekvalitnému komínu nezvratné škody, ktoré následne môžu zapríčiniť
požiar celého objektu. Vykurovanie zemným plynom je o to 

nebez pečnejšie, že pri nedokonalom spaľovaní, t. j. pri nedostatku vz-
duchu potrebného na spaľovanie, však vzniká jedovatý oxid uhoľnatý
(CO). Oxid uhoľnatý je za normálnych podmienok horľavý, bezfarebný
plyn bez zápachu. Patrí medzi najnebezpečnejšie jedovaté plyny, čo sa
prejavuje už pri nízkej koncentrácií. Tak ako sa venujeme pravidelnej
údržbe domu, mali by sme sa pravidelne starať aj o svoj komín. Čistenie
komína by sa malo vykonávať nielen preto, že to prikazuje zákon, ale
hlavne kvôli vlastnej bezpečnosti. Vyhláška Ministerstva vnútra SR 
č. 401/2007 Z. z. predpisuje nasledovné lehoty na kontrolu a čistenie
komínových telies, ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče 
s celkovým tepelným výkonom do 50 kW. Komín na plynový kotol
treba skontrolovať pred kolaudáciou a požiadať o jeho uvedenie do
činnosti osobu odborne spôsobilú a následne nechať komín skontrolovať
každých 12 mesiacov ak ide o komín s vložkou. Pri spotrebičoch na
tuhé palivá treba komín skontrolovať pred kolaudáciou a požiadať o jeho
uvedenie do činnosti osobu odborne spôsobilú a následne nechať komín
skontrolovať každé 4 mesiace. Za nedodržiavanie lehôt alebo za
nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 100 €,  právnickej
osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu do výšky 8298 €. Za
čistenie komína totiž zodpovedá vlastník objektu. Avšak oveľa väčšou
„pokutou" je v tomto prípade poškodený, ohňom znehodnotený príby-
tok, nehovoriac o cene ľudského života. Komín a silu ohňa preto
nepodceňujte.

4

Komín a silu ohňa
nepodceňujte

Zverejnenie výzvy

Digitálne pokrytie 
TV signálu v obci BRUSNO
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Čipkárskô 
2011

Pripomeňme si prežité chvíle počas
Čipkárskeho 2011 

Dňa 21. 5. 2011 sa už tradične konal na parkovisku pred hotelom
Brusno 12. ročník súťaže.
Za účasti niekoľko tisíc návštevníkov sa na akcii prezentovalo 
29 súťaž ných štvorčlenných družstiev. Súťažilo 11 mužských, 3 ženské
a 16 družstiev bolo zmiešaných. Moderátori podujatia Milena
Grúberová a Imrich Kolpák odštartovali samotnú súťaž o 10.00 hod. 
a po 3 hodinách varenia všetky družstvá odovzdali vzorky svojho
kuchárskeho snaženie.  Vtedy  nastala veľmi ťažká úloha pre šesťčlennú
porotu vybrať to najlepšie jedlo. Hodnotenie jedál bolo anonymné, takže
tu nepomohla žiadna protekcia. Asi za necelú hodinu boli všetky
čipkárske jedlá vyhodnotené a tu sú konečné výsledky:

Tohtoročná akcia však mala aj množstvo ďalších spoločenských,
kultúrnych či športových podujatí. V predvečer podujatia sa konala
beseda s naším rodákom, jedným z najlepších slovenských horolezcov
Jarom Dutkom (Duce), členom HK JAMES Trenčín, účastníkom 
viacerých horolezeckých výstupov na najvyššie hory sveta. 
Dopoludnia počas čipkárskeho bola v Miestnom kultúrnom stredisku
otvorená výstava starých dobových pohľadníc a máp pod názvom
„Zabudnuté podoby Brusna“, ktorú pripravovali najmä Pavol Hronček,
Pavol Lihan a Ján Vaník.
Od 11.00 hod. bola v Dome umeleckých remesiel otvorená predajná
výstava obrazov a umeleckých diel zahraničných a domácich umelcov
v rámci 7. medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia. Akciu
pod patronátom obce Brusno a Kúpeľov Brusno a. s. organizačne zabez -
pečoval náš rodák Marián Mikloš.
Pred súťažou alebo v priebehu samotnej súťaže sa konali ďalšie
sprievodné akcie. Hudobný a tanečný program predviedli žiaci ZUŠ 
a CVČ pri ZŠ s MŠ v Brusne. Pre dospelých boli pripravené tradičné
súťaže - hod kľuchty na diaľku a pitie piva na rýchlosť.  Počas akcie pre-
biehali aj detské súťaže pre najmenších, ktorú organizačne zabez -
pečovalo občianske združenie S3eŠKa.
O hudobnú produkciu sa v počas dňa postarali Milan Peťko – Klinec,
PULSE a VESTIS. Zaslúžený potlesk zožal vojenský folklórny súbor
JÁNOŠIK zo Zvolena, reprezentačné teleso Ministerstva obrany SR.
Pri nepriazni počasia sa museli narýchlo premiestniť na javisko miest-
neho kultúrneho strediska. Ich profesionálne vystúpenie však ocenili
nadšení diváci búrlivým potleskom a  po ich vystúpení aj slnko opäť
vyšlo na oblohu. Od večera do skorých ranných hodín hudbu na
diskotéke pod holým nebom mixoval DJ Janči.

Sprievodné súťaže 
Súťažné družstvá

1. JAVORINKA – Emil Gregor,  Ján Lupták, Ján Francisty, 
Michal Kubus

2. SRŠNE – Vincent Pejko, Jozef Hlinka, Peter Šišiak, Marián Píši
3. KLADIVÁ – Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Juraj Bošela, 

Miroslav Kereš

4. FTC – Július Tokár, Mária Tokárová, Milada Citarová, 
Pavol Citara

5. GURMÁNI – Marián Lehocký, Markus Fohringer, 
Ľudmila Môciková, Katarína Lehocká

6. OBLIZÁČOVÁ – Jozef Plško, Ondrej Ďuriančík, Ladislav Barič,
Marián Ďuriančík

7. KÚPELE BRUSNO a.s. – Peter Kundrát, Peter Pekár, 
Tatiana Melišková, Milota  Kenberová

8. URBÁR ONDREJ – Ľubomír Žabka, Jana Martiaková, 
Ivan Balko, Stanislav Mikloš

9. ONDROBRUS – Daniela Petrušková, Erika Merešová, Róbert
Mereš, Milan Šejirman

10. JEDNOTA DÔCHODCOV – Tibor Hláčik, Marta Belicová,
Viera Šebešová, Tibor Lipka

11. RELAX TEAM – Ján Kliment, Ladislav Húska, František Húska,
Jozef Pšenko

12. TUŽINOVCI – Jozef  Slabecius, Ján Lupták, Mário Zrubák, 
Marián Dutka

13. OBECNÝ ÚRAD – Dagmar Srniaková, Milan Ďuriančík, 
Viera Citarová, Viera Gregorová

14. ZŠ s MŠ BRUSNO – Michal Pavelka, Magdaléna Galatová,
Lucia Živorová, Mária Ružinská

15. VOLEJBALOVÝ TEAM – Marcela Šuhajdová, Erika Sokolová,
Ivona Šarinová, Jana Vaníková

16. OVK BRUSNO – Peter Tišťan, Eva Tišťanová, Adam Kliment,
Roland Grom

17. CHATÁRI – Marián Sokol, Boris Pavúk, Ivan Slabecius, 
Jaroslav Petrík

18. HRBOK –  Ľuboš Lupták,  Marián Mrník, Jozef Šuhajda, 
Peter Gonos

19. KOCHTÁRI – Petra Schädlich, Jens Schädlich (obaja z D), 
Radovan Ridzoň, Ondrej Svrčok

20. PRIATELIA – Mikuláš Jarabák, Jaroslav Marcin, 
Michal Marcin, Lenka Sokolová

21. FONČORĎACI – Andrea Piatriková, Ján Uhrík, Peter Uhrík,
Martin Pavlovský

22. LYŽIARSKY ODDIEL – Dáša Peťková, Dominika Šarinová,
Denisa Halajová, Maťo Lamper

23. STARÉ DIEVKY – Ivana Marková, Lucia Šimečková, 
Andrea Vieriková, Barbora Krakovská

24. DAREBÁCI – Jozef Vierik, Maroš Gera, Martin Fortiak, 
Michal Núdzik

25. FUŠERÁCI – Ľuboš Hláčik, Tomáš Lupták, Milan Tomáš,
Marek Hornyak

26. T.M.A.  HASIČI – Imrich Kolpák ml, Tomáš Hláčik, 
Marek Uhrík, Peter Kolpák

27. FK 34 – Marianna Zvarová, Elena Zvarová, Katarína Parobeková,
Miroslav Chamko

28. LENTILKY – Michaela Hlinková, Lucia Hlinková, 
Lucia Kohútová, Petra Luptáková

29. ŽAKOBA – Ivan Kovalík, Katarína Kovaliková, Igor Žabka, 
Ladislav Barla

Sponzormi podujatia boli:

• STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s., 
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

• RD HRON – Ing. Eva Roštárová
• KÚPELE BRUSNO a. s.
• PEKÁREŇ FLOSNÍK, Brezno
• ŽP GASTRO SERVIS s.r.o.
• MIJAS s.r.o., Banská Bystrica
• MEEN s.r.o., Banská Bystrica – Ján Mesík
• Lekáreň ARCUS – Pharm. Dr. Miloš Ďuriančík
• Ján Gera, Brusno
• Igor Hermánek, Brusno
• Ladislav Kolenič, Brusno

Informácia pre nedočkavcov
13. ročník súťaže „Čipkárskô 2012“ sa uskutoční 19. mája 2012.

Poďakovanie
Ďakujem všetkých organizátorom, sponzorom, pomocnému personálu,
organizátorom súťaží pre deti (S3eŠKe), vystupujúcim hudobným 
a tanečným skupinám, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnan-
com obce a vlastne každému, kto prispel svojim dielom ku zdarnému
priebehu skvelej akcie, ktorá už prerástla aj hranice Slovenskej repub-
liky.

Viera Krakovská, starostka obce

Hod kľuchtou (drevo, metrovica). 
V tomto roku súťažilo 17 mužov.
Poradie:
1. Ján Kadlec – 7,49 m
2. Adam Kliment – 6,88 m
3. Igor Štefanovie – 6,53 m
4. Marek Halgaš – 5,91 m
5. Miloš Ďuriančík – 5,86 m
6. Ondrej Kubus – 5,62 m

Pitie piva na rýchlosť

Poradie:
1. Tomáš Lupták – 4,03 s
2. Jozef Lupták – 4,63 s
3. Martin Lehocký – 4,64 s
4. Jakub Čampa – 4,70 s
5. Tomáš Peťko – 8,10 s
6. Miroslav Hlinka – 8,61 s

1. STARÉ DIEVKY
2. FK 34 
3. JEDNOTA DÔCHODCOV
4. DAREBÁCI

5. OBECNÝ ÚRAD BRUSNO
6. ONDROBRUS
7. TMA HASIČI 
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ. 

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

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

3. Hlasovanie: Ing. Ján Vaník. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

4. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav Balco, p. Pavol Lihan. 
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. Zakúpenie dvoch drevených predajných stánkov á 1000 €. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

7. Prenájom za drevený predajný stánok á 120 €. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

8. Predajné miesto á 10 €. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

9. Zakúpenie rámikov na historické fotografie a zabezpečenie  
výstavy v MKS v sume  500 €.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

10. Príspevok na akciu čipkárske pre súťažné družstvá vo výške 
á 16 €. Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

11. V súvislosti s regeneráciou sídiel schvaľuje rozpočtové opatrenie:
- vstup do rodinných domov,
- asfaltovanie na ulici Športová – paneláky č. d. 547 a 549,
- plechy pred garážami,
- stiahnutie povrchovej vody do žľabov,
- záhradnícke práce stromy a kvety,
- oprava strechy MKS
- vypracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu Dubinka.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

   Viera Krakovská, starostka obce

Obecné 
zastupiteľstvo 
informuje

Uznesenie č. 4/2011
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva obce
Brusno zo dňa 16. 5. 2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správy zo zasadania komisií: kultúrno-školskej, 

sociálno-zdravotnej, ochrany verejného
poriadku, životného prostredia a výstavby.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Brusno
za rok 2010.

4. Správu nezávislého auditora k účtovnej závierke Obce Brusno 
za rok 2010.

5. Žiadosť firmy KRENN s.r.o. odstupuje na ďalšie rokovanie OZ.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.

Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Pavol Lihan, 

p. Róbert Hermánek, p. Miroslav Balco. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

3. Hlasovanie: JUDr. Imrich Kolpák. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

4. Overovateľov zápisnice: JUDr. Imrich Kolpák, 
Mgr. Anna Vaníková.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

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

6. Smernica č. 1/2011 o jednotnom postupe Obce Brusno 
pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

7. Odkúpenie pozemku parcely registra „E“ parcelné číslo 295, 
orná pôda o výmere 219 m2 v k.ú. Brusno za účelom výstavby
chodníka pre peších. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

8. Odpredaj pozemku registra „E“ 652/13, ostatná plocha o výmere
450 m2, pozemku registra „E“ 652/12, ostatná plocha o výmere
339 m2 á 10 €/ m2 pre Kúpele Brusno a. s. priamy predaj 
nehnuteľnosti v zmysle zákona 258/2009 Z.z. § 9 a) odst. 8 písm.
e) osobitný zreteľ. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

9. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu p. Ivana Sojaka, časť 3/40 
z parcely registra „E“ parcelné  číslo 351, orná pôda 6976 m2 

celková výmera za účelom vybudovania prístupovej komunikácie,
inžinierskych sietí a odvodňovacieho rigola v plánovanom novom
stavebnom obvode Dubinka. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

10. Priamy predaj nehnuteľnosti v zmysle zákona 258/2009 Z.z. § 9 a)
odst. 8 písm. e) osobitný zreteľ, pozemok C 1170/2, zastavané
plochy o výmere 93 m2 v zmysle GP č. 31024106-15/2011 
zo dňa 13. 3. 2011 pre p. Dušana Oravca s manželkou bytom
Brusno. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

11. Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2011. Tvorí
prílohu uznesenia. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

12. Jednorázovú finančnú výpomoc pre p. A. Becherovú, 
rod. Greškovú, ktorá je umiestnená v  DD a DSS Žiar 
nad Hronom 150.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

13. Výpoveď nájomnej zmluvy č.3/95 z 1. 1. 1995 nájomcu 
p. Rudolfa Turčana k 30. 6. 2011. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

14. Prenájom rodinného domu s. č. 385 ul. Ondrejská pre p. Ľuboša
Horvátha na dobu neurčitú od 1. 7. 2011. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

15. Prenájom maringotky pre RD Hron Slovenská Ľupča v sume 
100 € do 31. 12. 2011 s tým, že bude umiestnená v areáli Brusno
Jelšiny. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

16. Rozpočtové opatrenia - zmena rozpočtu, náklady na omietnutie
kotolne pri 2 x 24 bytovkách, ul. Športová. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

17. Záverečný účet obce Brusno za rok 2010 bez výhrad. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

18. Uvoľnenie finančných prostriedkov pre FK Brusno v sume 400 €. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

Uznesenie č. 5/2011
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 30. 5. 2011
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Žiadosť Ing. Jozefa Šimečka, Pod Stráňou 90/5 o predĺženie 

verejného vodovodu a kanalizačnej prípojky k novostavbe 
rodinného domu Pod Dubinkou.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ. 

Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, 

Mgr. Dušan Krakovský, JUDr. Imrich Kolpák.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

3. Hlasovanie: Mgr. Anna Vaníková. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

4. Overovateľov zápisnice : p. Pavol Lihan , P. Miroslav Balco.
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

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

6. Rozpočtové opatrenie, zmenu rozpočtu. V zmysle prílohy.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

7. Odpredaj pozemku registra „E“ 2-1132, ostatná plocha o výmere,
po á 10 €/m2 pre Ing. Janu Krenn Brusno, ul. Lúka 755/97 priamy
predaj nehnuteľnosti v zmysle zákona 258/2009 Z.z. § 9 a) 
odst. 8 písm. e) osobitný zreteľ. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

8. Prenájom priestorov pre ubytovanie v Dome  tradičných umení
Brusno,  ul. Ondrejská 576/42 pre Bc. Petru Jánošovú 
za 100 € mesačne od 1. 9. 2011. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

9. Odpredaj obecnej budovy s.č. 140/35 ul. Železničná verejnou 
obchodnou súťažou v zmysle zákona 138/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

10. Preplatenie prác na zabezpečovacom systéme hasičskej zbrojnice
v cene 250 €. 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

11. Zakúpenie nábytku (skrine, váľandy, stolík, stoličky) 
do miestností vhodných na ubytovanie v Dome tradičných umení
ulica, Ondrejská s. č. 576/42  do 31. 8. 2011. 
Hlasovanie: 7 poslancov za,  0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

C/ odporúča pani starostke
1. Prizvať na septembrové OZ p. Ivana Marka v súvislosti 

s tenisovým turnajom.
2. Osloviť Lesy SR závod Slovenská Ľupča o doriešenie kanalizácie

rodinný dom p. Kubusová, p. Pálenkášová, ul. Oremlaz.
3. Požiadať  vodárenskú spoločnosť  o rozšírenie  vodovodnej 

prípojky na ulici Pod Dubinkou k novostavbe rodinného domu 
Ing. Jozefa Šimečka.

4. Na základe zistených nedostatkov pri povodni 20. 7. 2011 prijať
protipovodňové opatrenia na zníženie  povodňových rizík na 
všetkých vodných tokoch  pretekajúcich  obcou. Vyzvať správcov
vodných tokov SSC, RD Hron, Urbár, Lesy SR OZ Slovenská
Ľupča, aby vykonali opatrenia na svojom majetku na zníženie 
povodňových rizík.

5. V rámci protipovodňových opatrení vykonať stretnutie medzi
obcou a hasičmi. 

D/ ukladá
1. Komisii verejného poriadku vykonať kontrolu v okolí vodných

tokov. Zistiť nedovolené skládky materiálu (drevo, piesok).
Zodpovedný: predseda komisie
Termín: najbližšie zasadanie OZ (september 2011)  

Viera Krakovská, starostka obc

Uznesenie č. 6/2011
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 25. 7. 2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej 

závierky určená pre obecné zastupiteľstvo obce Brusno za rok
2010.
– Dodatok k správe nezávislého audítora určený pre obecné 
zastupiteľstvo obce Brusno za rok 2010.

3. Správa o činnosti ZŠ s MŠ Brusno, ZUŠ Brusno za školský rok
2010/2011.

4. Informáciu o oprave mosta.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ. 

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

2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Anna Vaníková, 
p. Róbert Hermánek, Mgr. Dušan Krakovský. 
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

3. Hlasovanie: JUDr. Imrich Kolpák 
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

4. Overovateľov zápisnice: Ing. Ján Vaník, p. Miroslav Balco. 
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:
- oprava strechy MKS, havarijný stav,
- kanalizácia Zámlynie,
- havária stĺpa verejného osvetlenia  cesta z Kakatky na Zámlynie,
- kanalizácia pre 4 domy ul. Lúka  rod. dom  Svetlík Metod, 

Pikulová Anna,  Feriancová Katarína, Fortiaková Anna.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

7. Inžinierske siete – kanalizácia vody pre rodinný dom Ing. Jozefa
Šimečka. 
Vypracovanie urbanistickej štúdie k územnému plánu na lokalitu
Pod Dubinkou  na parcelách registra „E“ 364, 365.
Hlasovanie: 9 poslancov za,  0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

Uznesenie č. 7/2011
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 26. 9.2011

C/ ukladá
1. Komisii ochrany verejného poriadku vykonať kontrolu osvetlenia

priechodov pre chodcov v obci v zmysle listu OR PZ v Banskej
Bystrici z 29. 4. 2011. 

D/ neschvaľuje
1. Odpredaj parcely registra „E“ 652/11 ostatná plochy o výmere

6652 m2 pre Kúpele Brusno a.s.
2. Odpredaj maringotky pre RD Hron Slovenská Ľupča.

E/ odporúča pani starostke
1. Informovať p. Editu Pavlovskú o uplatnenie nároku na náhradu

škody rodinného domu na stavebnú firmu dodávateľa stavby 
Stanislav Srnka s.r.o., Mičinská cesta  53, 974 01 Banská Bystrica.

F/ určuje 
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona 
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
plat starostke obce tak, že starostke obce Brusno zvyšuje základný
plat o 60 %.

Viera Krakovská, starostka obc



Komisia sa stretávala v roku 2011 podľa harmonogramu. V tomto roku sme
zorganizovali Burzu šatstva. Zozbieraný textil sme zdarma ponúkli občanom
a rodinám v núdzi, prevažnú časť zberu sme zaniesli do Banskej Bystrice
do charitatívnych zariadení a niečo sme aj  predali. Za získané finančné
prostriedky a so sponzorskou pomocou pani starostky sme zorganizovali

Vianočnú kapustnicu - stretnutie pre sociálne slabších občanov našej obce.
V obci sa ukončila prestavba útulku pre ľudí bez strechy nad hlavou.Snažili
sme sa v tomto roku vnímať potreby našich spoluobčanov, podať im po-
mocnú ruku pri riešení ich často zložitých a ťažkých životných situácií.
Vinšujeme všetkým spoluobčanov pokojné a požehnané vianočné sviatky.
Želáme zdravie, radosť a šťastie do každého domu, do každej rodiny a do
každého srdca. Sociálno-zdravotná komisia sa bude snažiť aj v budúcom
roku pomáhať tým, ktorí ju požiadajú. 

Daj Boh šťastia tejto obci, všetkým ľuďom v nej.......
Mgr. Anna Vaníková 
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8. Prenájom izby – prechodné  ubytovanie v Dome  tradičných
umení  Brusno,  ul. Ondrejská 576/42 pre Bc. Petru Jánošovú 
v zmysle znaleckého posudku. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce  č. 74/2011 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. 
Hlasovanie: 8 poslancov za, 1 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

10. Verejno-obchodnú súťaž ťažby dreva na poraste č. 2321 
v celkovom objeme 500 m3, č. 2196 v celkovom objeme 400 m3

(buk, jedľa, smrek) na koreni. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

11. Údržbu Miestneho kultúrneho strediska Brusno (maľovanie, kúpa
žiariviek, náter cokla, oprava WC). 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

12. Finančné prostriedky na zabezpečenie revízie elektrických, 
plynových a ostatných zariadení v majetku obce. Revízny technik
vybratý verejnou súťažou. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

C/ neschvaľuje 
1. Žiadosť Lucie Harvanovej o prenájom nebytových priestorov 

v zdravotnom stredisku za účelom prevádzky podniku 
zameraného na poskytovanie uzdravovacích služieb, 
regeneračných, liečebných, relaxačných procedúr. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

2. Žiadosť Ladislava Mereša, o odkúpenie nehnuteľnosti s. č. 74 
na Kúpeľnej ulici. 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

D/ odporúča pani starostke
1. Vypracovať  znalecké posudky na prenájom izby v budove Domu

tradičných umení s. č. 576/42, rod. dom 385/20 (Ľuboš Horváth),
rod. dom 74/81 (Peter Abašanov), pozemky parc. č. „E“ KN  365.

2. Odpovedať p. Jánovi Kováčikovi, p. Ľudovítovi Kováčikovi, 
že v Dome tradičných umení sa nejedná o sociálne byty.

3. Obrátiť sa na projektanta za účelom odkanalizovania  4 domov
ulica Lúka - rod. dom Svetlík Metod, Pikulová Anna, Feriancová
Katarína, Fortiaková Anna.

4. Rokovať so všetkými spoluvlastníkmi parcely registra „E“ 295 
o výmere 219 m2 o jej odpredaji.

5. Obnoviť jednanie s Okresným riaditeľstvom  PZ, dopravný 
inšpektorát Banská Bystrica ohľadne osadenia dopravného zrkadla
na  ulici Železničná.

6. Napísať list na Železnice Slovenskej republiky s otázkami: 
- ohľadne uzavretia železničného priecestia v Okružnej ulici,
- vysvetlenie, ako chcú riešiť prejazd áut v čase poruchy rámp 

na hlavnom železničnom priecestí v prípade mimoriadnych 
situácií a zaistiť  nosnosť mostíka na ul. Pod Stráňou zákazová
značka.

E/ ruší
1. Uznesenie č. 6/B 8/2011 z 25. 7. 2011 poskytnutie prenájmu 

v Dome tradičných umení s. č. 576/42 od 1. 9. 2011 pre Bc. Petra
Jánošová.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

F/ nesúhlasí
1. S vyjadrením Okresného riaditeľstva PZ, dopravný inšpektorát

Banská Bystrica ohľadne osadenia  dopravného zrkadla.
Viera Krakovská, starostka obc

Vážení spoluobčania, 
touto cestou by som Vás chcel v krátkosti poinformovať o činnosti nášho
spoločenstva v tomto roku, aby ste tak získali aký-taký prehľad o našich
aktivitách.
Na prvom zasadnutí výboru, ktoré sa uskutočnilo v januári, nás infor-
moval odborný lesný hospodár Ing. Stanislav Kohút o hospodárskom
pláne na rok 2011 a úlohách, ktoré z neho vyplývajú. Výbor taktiež pre-
hodnotil výsledky hospodárenia za rok 2010, ktoré možno považovať
za uspokojúce.
Jednou z najdôležitejších udalostí tohoto roka bolo zasadnutie valného
zhromaždenia nášho spoločenstva, ktoré sa konalo v máji. V rámci neho
bol zvolený nový výbor a dozorná rada na daľších 5 rokov. Členmi
výboru sa stali: Ing. Luboš Žabka, Jana Martiaková, Ján Gera, Pavol
Lihan, Ivan Balko, Ján Malinčík a Stanislav Mikloš. Výbor si následne
za svojho predsedu zvolil pána Jána Geru. Členmi dozornej rady sa stali:
Ing. Karol Bakoš (predseda), Jaroslav Uhrík a Katarína Smidová.
Za významný úspech našich aktivít pokladáme schválenie nenávratného
finanančného príspevku z fondov EÚ na rekonštrukciu protipožiarnej
lesnej cesty „Diel“ v celkovej sume cca 331 000 EUR. Ten sa nám po-
darilo získať takmer po ročnom úsilí. Doteraz sa z danej sumy  preinves -
to valo približne 112 000 EUR.
Čo sa týka hospodárenia v lese, plán ťažby na rok 2011 bol stanovený
na 3200 m3, doteraz sme vyťažili cca 1800 m3. V rámci zalesňovania
sme vysadili takmer 10 000 stromkov. Ťažbové práce vykonali nasle-
dujúci dodávatelia: partia pána Vraniaka, p. Demetera, p. Francúza 
a pán Kubančík. 
Záverom by som sa chcel poďakovať nielen horeuveným dodávateľom
prác, ale aj všetkým členom výboru a dozornej rady. Netreba zabudnúť
ani na pracovníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní ostatných činností
v lese ako napr. výsadbe stromkov, či uhadzovaní po ťažbe. Sú to pán
Dušan Loderer st., Marián Balco, Jaroslav Uhrík, Ján Lupták, Dušan
Loderer ml., Marek  Loderer a iní.

Prajem Vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov  a šťastný
nový rok.

Ján Gera, predseda spoločenstva

Činnosť Urbárskeho a posienkového
pozemkového spoločenstva Ondrej 
v roku 2011

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty „Diel“

Sociálno-zdravotná komisia 
pri Obecnom úrade v Brusne



9

Dobrovoľný 
hasičský 
zbor

Od poslednej informácie v Čipkárskych 
zvestiach sa v hasičskej organizácii 
uskutočnilo mnoho rôznych akcií, a preto 
spomeniem len tie najzávažnejšie. 

Mesiac máj už tradične patrí obecnej akcii „Čipkárskô“. Aj v tomto roku
sa naše  družstvo T. M. A. Hasiči v zložení I. Kolpák ml, P. Kolpák, 
M. Uhrík, T. Hláčik zúčastnilo na súťaži a obsadilo z 29 súťažiacich
veľmi pekné 7. miesto. V súvislosti s touto akciou však hasiči zabez -
pečovali aj ďalšie úlohy, ktoré končili v nedeľu ráno vystriekaním 
priestranstva vodou z hasič ských vozidiel.
Mesiac máj však patrí aj začiatku príprav na hasičské súťaže.  

Dňa 28. 5. 2011 sa naše deti zúčastnili na okresnej súťaži Plameň 
v Lučatíne. Naše družstvo bolo s najnižším vekovým priemerom, čo je
prísľubom do budúcich rokov. Nakoľko sa jednalo o miešané družstvo
detí, bolo zaradené do kategórie chlapcov. Zvíťazila Slovenská Ľupča,
pred Selcami a Lučatínom. Naše družstvo skončilo na šiestom mieste.
V kategórii dievčat sme nemali zastúpenie a tu zvíťazili dievčatá z Vlka-
novej. Brusno reprezentovali: K. Miklošová, J. Kajdová, Ľ. Kajdová,
P. Kočická, M. Mikloš, Š. Krajčír, J. Chromek, R. Vierik, K. Huťková,
I. Kovalík, S. Dlhoš. Vedúci krúžku Ján Kajda.    

Dňa 5. 6. 2011 sa konala na futbalovom ihrisku v Podkoniciach
okresná hasičská súťaž. Z našej organizácii sa zúčastnili 3 družstvá
/muži, ženy a muži nad 35 rokov/. V kategórii mužov súťažilo 
23 družstiev a naši obsadili 6. miesto. Zvíťazila Vlkanová I, pred
Šalkovou a Vlkanovou II. V kategórii žien sme obsadili 4. miesto za
Šalkovou, Lučatínom a Vlkanovou. V kategórii mužov nad 35 rokov
sme obsadili 5. miesto. Zvíťazilo družstvo Šalkovej, pred Vlkanovou 
a Čerínom. V preteku jednotlivcov naši I. Kolpák ml. a M. Hraško ml.
získali tretiu výkonnostnú triedu.
Reprezentovali:
MUŽI: I. Kolpák ml, P. Kolpák, T. Hláčik, Ľ. Hláčik, M. Uhrík, 
M. Oravec, J. Šelest, M. Pančuška, M. Hraško ml.  
MUŽI nad 35 rokov: R. Hermánek, P. Gonos, P. Sáliš, M. Hraško st,
M. Chamko, P. Kňažko, J. Kajda, T. Huťka 
ŽENY: M. Kolpáková, B. Živická, L. Kňažková, A. Huťková, J. Kajdová,
Z. Krakovská, K. Chromeková, V. Kapustová, K. Petríková.
Dňa 30. 7. 2011 sme sa zúčastnili osláv pri príležitosti  85. výročia za-
loženia  hasičskej organizácie v Lučatíne. Na podujatí sa zúčastnili aj
poslanci Národnej rady SR Peter Muránsky a Peter Pelegríny, staros-
tovia okolitých obcí a takmer celé predsedníctvo OV DPO v Banskej
Bystrici. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil aj 18. ročník okrskovej súťaže
v požiarnom útoku a pretek všestrannosti jednotlivcov. Zároveň sa konal
aj 1. ročník hasičskej pohárovej súťaže v požiarnom útoku, na ktorom sa
zúčastnilo 25 družstiev mužov a žien.  V rámci okrsku naši muži získali
druhé miesto za Lučatínom, pred Medzibrodom, Hiadľom a Pohron-
ským Bukovcom. V rámci okrsku naše ženy zvíťazili pred družstvom
Lučatína. V preteku jednotlivcov sa zúčastnilo 18 hasičov. Zvíťazil náš
T. Hláčik pred  Zemanom /Medzibrod/ a Sedliakom /Hiadeľ/. Naši 
M. Uhrík a I. Kolpák ml. obsadili 5. a 6. miesto.  

Dňa 3. 9. 2011 sme sa zúčastnili na terénnej súťaži v Podkoniciach za
účasti 7 hasičských zborov. Jedná sa o unikátnu súťaž s príjazdom
hasičov na hasičskom motorovom vozidle, následnom vyložení tech-
niky, nasatím vody a zhodením terčov. Voda sa nasáva z podzemného
hydrantu v strede námestia a výtlačné vedenie smeruje do jednej z ulíc
Podkoníc, kde sú umiestnené terče. Strojník nevidí na  rozdeľovač a
hasičov vpredu. Naše družstvo súperilo s domácimi hasičmi o prvé
miesto a počas všetkých troch pokusov sa snažilo nájsť optimálnu
činnosť pre všetkých členov družstva. V treťom pokuse sme to mali
rozbehnuté na čas pod 70 sekúnd, ale nedorozumením medzi strojníkom

a jedným z rozhodcom došlo k ubratiu vody a tým aj pokazením 
ná dej ného času. Strojník už bol presvedčený o ukončení útoku, pričom
bol zhodený len jeden terč. Po následnom tlačení vody bol náš útok
ukončený, ale dosiahnutý čas už nestačil na víťazstvo. Zvíťazili domáce
Podkonice v čase 76,78 pred Brusnom 78,48 a Badínom 95,16.

Posledný septembrový víkend patrí už tradične okresnej súťaži
mladých hasičov v okolí kúpeľov v Brusne. V sobotu 24. 9. 2011 sme
organizovali za nádherného slnečného v spolupráci s OV DPO Banská
Bystrica pre mladých hasičov – jesenné kolo hry Plameň, na ktorom
sa zúčastnili družstvá z okresov Banská Bystrica a Brezno. Tohto roku
bol hosťom súťaže generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth,
starostka obce Brusno Vierka Krakovská, starosta obce Lučatín Marián
Píši a okrem nich 21 družstiev mladých hasičov. Po privítaní všetkých
účastníkoch boli ocenené diplomami a vecnými cenami okresné víťazky
vo výtvarnej súťaži „Ochrana pred požiarmi očami detí“. Prvé miesto
získala Sára Grúberová, druhé Alexandra Vlčeková, tretie Zuzana 
Lišúchová, všetky sú žiačky ZUŠ Brusno, ktorých na súťaž pripravo-
vala Mgr. Žofka Barlová, rod. Uhríková.
Potom v okolí areálu kúpeľov v Brusne súťažili chlapci a dievčatá 
v dvoch vekových kategóriách. V kategórii mladších žiakov (8 – 12 ro -
kov) účastníci plnili na trati dlhej 1600 metrov sedem rôznych dis ciplín.
Podobne aj v kategórii starších žiakov (13 – 15 rokov) sa plnili tie isté
disciplíny okrem džberovky, kde staršie družstvá striekajú do terčov 
5 litrov vody a mladšia kategória plní túto disciplínu v ľahšej verzii.
Pred alebo po ukončení behu sa vykonáva streľba zo vzduchovky na
cieľ a odpovedá sa na testové otázky z troch hasičských oblasti. 
V kategórii mladších chlapcov súťažilo 9 družstiev a opätovne zvíťazili
v súťaži o Putovný pohár starostu obce Pohronský Bukovec chlapci zo
Slovenskej Ľupči. Naše družstvo v zložení Š. Krajčír, M. Majer, 
J. Kňažko, I. Kovalík, E. Kovalíková obsadilo v konečnom súčte 
7. miesto. Taktiež v kategórii mladších dievčat, kde súťažilo 6 družstiev

obhájili vlaňajšie víťazstvo dievčatá z Nemeckej a získali putovný pohár
starostky obce Medzibrod. Naše dievčatá v zložení K. Miklošová, 
Ľ. Kajdová, J. Kajdová, K. Huťková, S. Dlhošová obsadili 4. miesto.
Kategória starších žiakov má nových víťazov. Veľmi dobre si počínali
chlapci i dievčatá zo Seliec, ktoré suverénne zvíťazili vo svojich
kategóriách. Starší chlapci súťažili o Putovný pohár starostky obce
Brusno a staršie dievčatá o Putovný pohár starostu obce Lučatín. 
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Odmenených vecnými darmi bolo 60 súťažiacich mladých hasičov 
z rúk starostov obcí a hasičských funkcionárov. Špeciálne ocenenie, 
tzv. zemiakových medailistov na štvrtých miestach, odmenil generálny
sekretár p. Vendelín Horváth ďalšími peknými cenami. Na veľmi pekné
a hodnotné ceny pre deti prispeli viacerí sponzori, ktorým aj na tomto
mieste srdečne ďakujeme za ich priazeň k hasičskej organizácii. Za DHZ
v Brusne sa na súťaži podieľalo 28 členov organizácie. 
Sponzori súťaže: Obecný úrad v Brusne, Kúpele Brusno a.s, VAŠA
Slovensko, s r.o., Bratislava, Mariana Meškanová – kvetinárstvo
Brusno, Ing. Ján Slovák, PYROBOSS s.r.o., Nemce, Dušan Jágerský
J+K, Nemce.

Požiar 
Dňa 12. 7. 2011 bol o cca 15,30 hod. nahlásený na obecný úrad požiar
senníka v obci Ráztoka. Jednalo sa o senník veľkosti cca 50 x 14 metrov
oceľovo – plechovej konštrukcie, v ktorej boli uložené kotúče sena. 
K požiaru vyrazili naše obe hasičské vozidlá. Neskôr prišli do Ráztoky
na osobnom motorovom vozidle aj ďalší hasiči. Mgr. Ľuboš Hláčik
prišiel k požiaru priamo zo svojej promócii, čo svedčí o jeho 
zanietenosti k hasičom. Naši hasiči dodávali vodu z hasičskej nádrže
cez čerpadlo Magirus do hasičských vozidiel Tatra 815, ďalší hasiči
striekali na horiace seno, prípadne ochladzovali konštrukciu senníka.
Po postupnom vyvážaní sena traktorom toto dohasievali za pomoci 
vody prúdom C. Okrem nás sa zúčastnili lokalizácie požiaru hasiči 
z OR HaZZ Brezno a DHZ Nemecká. V nočných hodinách nastúpili na
lokalizáciu domáci hasiči z Ráztoky. Aj napriek veľkému množstvu
hasičov, tisícami litrov vody sa seno podarilo celkom uhasiť až po
niekoľkých dňoch. Na zbrojnicu sme sa vrátili až v nočnej dobe. Škoda
na majetku bola vyčíslená na cca 50 000,- Euro. Z Brusna sa na akcii
zúčastnilo 15 hasičov.

Protipovodňová aktivita
Dňa 20. 7. 2011 bol o 16,00 hod. vyhlásený III. stupeň povodňovej 
aktivity na rieke Hron. Po prudkých dažďoch v priebehu niekoľko hodín
voda vystúpila až na výšku 200 cm a kulminovala približne o 18,30 hod.
Hasiči v priebehu dňa plnili vrecia s pieskom a na najkritickejšie 
miesta tieto vrecia umiestňovali. Počas nočnej doby vykonávali službu
v okolí rieky a ráno nastúpili na odčerpanie vody zo zaplavených
priestorov. Ako už tradične, spodná voda najviac zaplavovala rodinné
domy na ulici Okružnej. Ukončenie celej akcie bolo o 17,00 hod. 
a zúčastnilo sa jej 20 hasičov.  

Návšteva hasičov z Nemecka
Dňa 10. 9. 2011 navštívili našu hasičskú zbrojnicu piati hasiči z mesta
Halberstadt z Nemecka, ktorí už viac ako 10 rokov majú družbu 
s hasičmi mesta Banská Bystrica a Šalkovej. V rámci návštevy Sloven-
ska v toto sobotné popoludnie navštívili aj našu hasičskú zbrojnicu, kde
sme im ukázali našu hasičskú techniku. Hostia si vyskúšali  aj striekačku
Magirus a veľký záujem prejavili o hasičské vozidlá Tatra 815 a Iveco
Dayli a ich možnosti pri zásahoch.  V rámci diskusie sme im porozprá-
vali o našej obci, o hasičskej  organizácii, jej vzniku, hasičskej technike,
hasičských zásahov, práce s mládežou, hasičskými súťažami a pod.
Následne hostia hovorili o svojej práci a činnosti hasičov v Nemecku.
Hasičom sme premietli aj záznamy z otvorenia hasičskej zbrojnice 
v roku 2009, odovzdávania hasičských vozidiel v roku 2010 a z ďalších
akcií.  Ukázali sme im aj obecnú akciu Čipkárskô a originálnu čipkársku
mašinu. Pri tejto príležitosti  hostia vykonali zápis do kroniky orga-
nizácie  a ukázali sme im aj našu tradičnú pohostinnosť. Neskôr sme sa
premiestnili do areálu kúpeľov, kde si hostia pozreli liečebný pavilón 
a jednotlivé procedúry. Následné dni nám hasiči z Banskej Bystrici
poďakovali za peknú prezentáciu našej obce a hasičov, ktorú hostia 
z Nemecka veľmi pozitívne hodnotili. V regionálnej tlači v Nemecku
sa neskôr objavil článok a fotografie z ich návštevy Brusna. O návšteve
uvedených hasičov sa pozitívne písalo aj na stránkach hasičského
mesačníka Požiarnik.

V letnom období sme zabezpečovali viacej akcií asistenčnými hasič -
skými hliadkami. Spomeniem len tie najzaujímavejšie. Dňa 30. apríla
sme v MKS zabezpečovali asistenčnou hliadkou vystúpenie trojice
spevákov „LA GIOIA“, tohtoročných finalistov súťaže „Česko Sloven-
sko má talent“. Dňa 16. mája to bolo  opäť podujatie v MKS pre ZŠ 
s MŠ v Brusne „Musicstár“. Podujatie moderoval Ivan „Tuli“ Vojtek 
a členkou poroty bola aj speváčka Beata Dubasová. Dňa 1. 6. 2011 sme
boli požiadaní o pomoc pri dodávke vody na 13. ročníku krajskej súťaže
civilnej obrany pre detí, ktorá sa uskutočnila v pries toroch areálu
kúpeľov v Brusne. Dňa 29. augusta sme plnili úlohy pri pamätníka SNP
v Pohronskom Bukovci v rámci osláv 67. výročia SNP. 

V novembri to boli asistenčné hliadky počas majstrovstiev sveta v kul-
turistike a fitnes, prípadne medzinárodného filmového festivalu v MKS
v Brusne. Všetky úlohy zvládli naši hasiči bez problémov.

Asistencia pri cirkevnom obrade
Dňa 8. októbra sme asistovali pri cirkevnom obrade v našom kostole.
Ráno do našej farnosti doviezli relikviu svätého Cyrila, jedného zo
solúnskych bratov, ktorí Slovanom zvestovali vieru v ich jazyku. 
Relikvia svätého Cyrila v rokoch 2011 a 2012 putuje po Slovensku. 
Nitrian ske biskupstvo ju zapožičalo ostatným slovenským diecézam 
v rámci príprav na rok 2013, kedy bude 1 150. výročie príchodu Cyrila
a Metoda na naše územie. Pri prenose relikvie pred oltár do nášho kos-
tola a aj následné jej stráženie v hodinových intervaloch vykonávali
členovia našej hasičskej organizácie. 
Poznámka: Relikvia je drobná časť kosti (niekoľko cm), mala by to byť
kľúčna kosť.

Školenie hasičov
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláška MV SR 
č. 611/2006 o hasičských jednotkách ukladá povinnosť preškoliť členov
Obecného hasičského zboru v celkovom počte 40 hodín. Celkom 
19 našich hasičov absolvovalo takéto školenie u nás v hasičskej zbro-
jnici počas víkendov v dňoch 14. - 16. 11. a v dňoch 12. - 13.11. 2011.
Školenie vykonávali pedagógovia z Technickej univerzity vo Zvolene,
Drevárskej fakulty, Katedry protipožiarnej ochrany: doc. Iveta Marková,
Ing. Eva Mračková, Ing. Ivan Chromek a z KR HaZZ v Banskej Bystrici
Ing. Dušan Hancko. Okrem teórie sa značná časť venovala aj praktickej
činnosti. Školenia sa z našej DHZ zúčastnili: František Ďuriančík, 
Mgr. Ľuboš Hláčik, JUDr. Tomáš Hláčik, Miroslav Hraško st., Miroslav
Hraško ml., Miroslav Chamko, Ján Kajda, Peter Kajda, Ing. Imrich
Kolpák, Miroslav Kováčik, Michal Oravec, Martin Pančuška, Pavol
Sáliš, Jaroslav Šelest, Igor Švec, Ing. Miroslav Šuch, Ján Zázrivec, 
Andrej Zeman, Ing. Marek Uhrík. 

Dňa 13. 11. 2011 boli vykonávané záverečné skúšky podľa § 16 ods. 6
vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách a bola zri-
adená  s k ú š o b n á    k o m i s i a  na vykonanie overovania odbornej
spôsobilosti na výkon činnosti člena obecného hasičského zboru 
v zložení: 
Predseda komisie: doc. RNDr. Iveta Marková, PhD. 
členovia komisie: Ing., Mgr. Ivan Chromek, PhD. 

Ing. Eva Mračková, PhD. 
Ing. Dušan Hancko
JUDr. Imrich Kolpák

Všetci absolventi splnili podmienky a získali potvrdenie o absolvovaní
základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Okrem uvedených
hasičov spĺňajú podmienky zákona pracovníci OR HaZZ v Banskej
Bystrici: Bc. Branislav Hudák, Karol Krajčír a Ing. Jozef Šimeček. 
V prípade požiaru alebo mimoriadnych udalosti, môžete uvedených
hasičov kontaktovať. 

Okrem oficiálnych činnosti a organizovaných akcií sme desiatky brigád-
nických hodín odpracovali pri oprave a údržbe techniky, úprave okolia
hasičskej zbrojnice, riadení miestneho kultúrneho strediska, čisteniu
ciest a polievaniu parkov v našej obci a pod. Celkom bolo odpracova -
ných 877 brigádnických hodín.

PRIPRAVUJEME:
• dňa 19. 11. 2011 účasť  na halovom futbalovom turnaji hasičov okrsku

v telocvični v Nemeckej,
• v mesiaci december stolnotenisový turnaj pre hasičov v hasičskej 

zbrojnici,
• dňa 7. 1. 2012 účasť na obecnom volejbalovom turnaji v telocvični 

ZŠ a MŠ Brusno, 
• dňa 14. 1. 2012 výročná členská schôdza DHZ v MKS,
• dňa 18. 2. 2012 fašiangovanie a fašiangovú zábavu, 
• dňa 30. 3. 2012 členská schôdza v hasičskej zbrojnici,
• apríl - vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 
• apríl - zahajovacie cvičenie, nácvik družstiev,
• máj oslavy Dňa požiarnikov, prijatie hasičov – jubilantov na obecnom

úrade, poľná svätá omša „Na Dubinke“,
• účasť na akcii Čipkárskô dňa 19. 5. 2012

JUDr. Imrich Kolpák
tajomník DHZ v Brusne
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Organizácia 
školského roka 2011/2012

Aj tento rok je hlavným cieľom školy kalokagatia – všestranný, 
harmonický rozvoj jedinca po stránke duševnej i telesnej. Pre napĺňanie
cieľov berieme ohľad nato, že každý žiak má iné schopnosti, 
predpoklady a je individualita. Treba mu vytvoriť podmienky pre jeho
rast a rozvoj, aby sa mohol realizovať v tej oblasti, pre ktorú má schop-
nosti, predpoklady a ktorá ho napĺňa. Je našou povinnosťou vytvoriť mu
optimálne podmienky pre uskutočňovanie týchto predstáv. Chceme
vytvoriť školu, do ktorej budú žiaci chodiť radi, v ktorej bude panovať
rodinná a priateľská atmosféra a na ktorú budú naši žiaci spomínať len
v dobrom. Z tohto dôvodu im ponúkame kvalifikovaný pedagogický
zbor, primeraný počet  žiakov v triedach, rôzne mimoškolské aktivity,
organizovanie výmenných a uzdravovacích pobytov a mnohé ďalšie 
aktivity. 
K ďalším cieľom patrí umožniť žiakovi získať kompetencie v oblasti ko -
munikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania
informačno-komunikačných technológií, komunikácie v materinskom

jazyku a v 2 cudzích jazykoch, matematickej gramotnosti a kompeten-
cie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživot-
nému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne
kompetencie. Naučiť žiaka správne identifikovať a analyzovať problémy
a navrhovať ich riešenia, posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám,
ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je
občanom, k materinskému a k svojej vlastnej kultúre. Cudzie jazyky sú
od 5. ročníka dva povinné. K cudzím jazykom, na ktoré sa budeme
orientovať, patrí jazyk anglický a nemecký. V rámci krúžkovej činnosti
majú žiaci možnosť zvoliť si anglický jazyk a ruský jazyk. Bude záležať
len na žiakovi a jeho schopnostiach, ku ktorému predmetu bude viac
inklinovať. Pri tomto procese ho budú usmerňovať pedagógovia 
a rodičia. Škola je povinná vytvoriť také podmienky pre vzdelávanie,
aby každý žiak mohol naplno využiť svoje schopnosti a potreby. Z tohto
presvedčenia vyplýva ďalší cieľ – dať každému žiakovi pocítiť zažitie
úspechu.   
Aktívne budeme podporovať talentovaných a nadaných žiakov a to in-
dividuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, predmetových olympiád
na úrovni školy, okresu, príp. kraja a SR. Na našej škole od tohto škol-
ského roka sú dve športové triedy - 5. b trieda a 7. b trieda zamerané na
futbal, volejbal a atletiku a sú vedené odbornými trénermi a učiteľmi.
Keďže je naším cieľom vybudovať z našej školy pomocou finančných
prostriedkov získaných z rôznych projektov modernú školu, veríme, že
si školu začnú vyberať žiaci z okolitých dedín či miest. Aby sa odstránil
problém s dopravou, ktorý máme aj teraz a nakoľko sme spádovou
školou pre tri dediny, je naším cieľom zakúpiť školský mikrobus, ktorý
bude zvážať žiakov z okolitých dedín. Mikrobus bude možné využívať
aj na ďalšie akcie, ako sú exkurzie, výlety, zájazdy, lyžiarske a plavecké
kurzy, škola v prírode, súťaže a pod. Mikrobus sa využije aj pri rôznych
akciách konaných pod hlavičkou Centra voľného času, ktoré funguje od
januára 2010.   

ZŠ s MŠ
Brusno

Hlavné ciele a zameranie školy

1. Školský rok sa začal 1. septembra 2011. Školské vyučovanie 
sa začalo  5. septembra 2011 (pondelok). 

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 
31. januára 2012 (utorok). 

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012
(streda) a končí sa 29. júna 2012 (piatok). 

Termíny školských prázdnin 
v školskom roku 2011/2012

Prázdniny 

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 
Začiatok vyučovania 

po prázdninách 

jesenné 27. október 2011 (štvrtok) 28. október – 31. október 2011 2. november 2011 (streda) 

vianočné 22. december 2011 (štvrtok) 23. december 2011 – 5. január 2012 9. január 2012  (pondelok) 

polročné 2. február 2012 (štvrtok) 3. február 2012 (piatok) 6. február 2012 (pondelok) 

jarné 2. marec 2012 (piatok) 5. marec – 9. marec 2012 12. marec 2012 (pondelok) 

veľkonočné 4. apríl 2012 (streda) 5. apríl – 10. apríl 2012 11. apríl 2012 (streda) 

letné 29. jún 2012 (piatok) 2. júl – 31. august 2012 3. september 2012 (pondelok) 

Personálne obsadenie školy, funkcie 

Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo (TV)
Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ:  Mgr. Lucia Košíková (SJL – ON) 
Zástupca riaditeľa školy pre MŠ: Bc. Daniela Šanková 
Zástupca riaditeľa školy pre CVČ: PaedDr. Miroslav Kučeřík

Triednictvo:
I. A Mgr. Iveta Gregorová (1. st. ZŠ)
I. B Mgr. Katarína Garajová (1. st. ZŠ)

II. A Mgr. Katarína Ivančíková (1. st. ZŠ)
III. A Mgr. Miroslava Komorová (1. st. )
IV. A Mgr. Zuzana Píšiová (1. st. ZŠ)
V. A PhDr. Michal Pavelka (F – H)
V. B Mgr. Lucia Živorová (BIO – Ch)

VI. A Mgr. Magdaléna Galatová (M – HV)
VII. A. Mgr. Ján Pikula (TV – Z) 
VII. B Mgr. Pavol Chromek (AJ)

VIII. A Mgr. Anna Vaníková (M – EV)
IX. A Lucia Košíková (SJL – OV)
IX. B Mgr. Jaroslav Šuba (M – F) 

Výchovný poradca: Mgr. Anna Uhríková (SJL – OV)

Bez triednictva: Mgr. Andrej Staňo (SJ – HV), Mgr. Hana 
Chorvátová (NJ - D), Mgr. Patrik Palider (TV – trénerstvo), 
Mgr. Alexandra Bukviarová
Učiteľ NV: Mgr. Branislav Dado
Asistenti učiteľa: Mgr. Tibor Šabo (Pr – TV), Mgr. Alexandra
Bukviarová 
Vychovávateľky v ŠKD: Renáta Hudáková, Milena Grúberová, 
Mgr. Michaela Šalamúnová

Prevádzkoví zamestnanci:
Hospodárka: Jana Tomengová  
Mzdová pracovníčka: Andrea Paučová         
Školník, údržbár: Marián Jakubovie 
Správca budov a telocvične: Martin Fortiak
Upratovačky: Ľubica Kováčikova, Ingrida Jarabáková, Veronika
Hudáková, Mária Koložváriová, Renata Plšková

Pracovníci ŠJ
Vedúca: Andrea Paučová 
Hl. kuchárka: Daniela Klinčíková
Pomocná kuchárka: Viera Fortiaková 
Pracovníčky v prevádzke: Živická, Hlinková, Plšková



V školskom roku 2011/2012 má materská škola 3 triedy, ktoré navšte-
vuje 65 škôlkarov. Deti sú rozdelené do tried podľa veku. Najmladšia
trieda je Hruštičková, ktorú navštevujú naše najmenšie hruštičky:
Miško Belica, Tomáško Daučík, Veronika Dugátová, Janka Hiadlovská,
Matúško Jančo, Nikolka Hrašková, Terezka Krakovská, Šimonko
Oravec, Tomáško Sanitra, Emka Kurňavová, Matúško Chromek,
Matúško Lamper, Natálka Kurjanová, Nikol Pančušková, Simonko
Krenn, Terezka Rybárová. V priebehu roka k nám nastúpia: Karinka
Mózerová, Maťko Barla, Jakubko Dlhoš, Paľko Uhrík a Jakubko 
Koválik. Ich pani učiteľkami sú Deniska Živická a Bc. Daniela Šanková,
ktorá je zároveň zástupkyňou riaditeľa pre MŠ. Strednú triedu
Jabĺčkovú navštevujú tieto jabĺčka: Rebeka Rusnáková, Mirka 
Šuhajdová, Miška Hajdenová, Karolínka Zaveráková, Terezka Hlinková,
Dorotka Dlhošová, Lukáško Tomka, Adrianko Lehocký, Marek
Lehocký, Miško Lamper, Marek Geletka, Tomáško Plavec, Alexko
Hlúšek, Marko Skladaný, Tobiasko Grom, Marek Mlynárčik, Dominik
Peťko, Jakubko Žabka, Samko Hohoš, Fabián Brúder, Samko Šebeš,
Matúš Zázrivec. Jabĺčka majú pani učiteľky Janku Zajačkovú a Zuzku

Vaníkovú. Predškoláci majú Čerešničkovú triedu a medzi ne patria:
Matúško Bráz, Jakubko Baláž, Dominika Dugátová, Tobiasko Búder,
Tomáško Huťa, Paťko Hudák, Dávidko Hirka, Nika Skladaná, Lillianka
Ridzoňová, Alicka Krajčírová, Sofinka Šelestová, Simonka Kováčová,
Tamarka Dlhošová, Filipko Žabka, Marcelko Sanitra, Adrianko
Kubančík, Miško Rusina, Melánia Filipovičová, Dominik Kurňava,
Rastík Prošovský, Tamarka Plavcová, Ninka Máliková. Čerešničky
majú svoje pani učiteľky Mgr. Veroniku Gregorovú a Bc. Peťu
Jánošovú.
Materská škola vykonáva edukačný proces podľa vlastného školského
vzdelávacieho programu, ktorého názov je Krok za krokom celým
rokom. Profiláciou MŠ je environmentálna výchova, vytvorili sme si
vlastné ciele, ktorými u detí rozvíjame environmentálne cítenie a preží-
vanie, ktoré sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.
Počas roka máme naplánované rôzne spoločenské podujatia a kurzy.
Škôlkarov čaká lyžiarsky kurz, predplavecká príprava a škola v prírode.
Veľký záujem majú deti a rodičia o krúžky, ktoré ponúka CVČ Brusno.
Deti z našej materskej školy sa zúčastňujú rôznych súťaží a podujatí
pripravovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, Omepom 
a  mestom Banská Bystrica. V tomto školskom roku sme zažili už rôzne
akcie. V septembri to bola Šarkaniáda spolu s rodičmi a našimi škôlkarmi.
Púšťanie šarkanov, opekačka a dobrá nálada sa nieslo celým dňom. 

1212

Metodické orgány ZŠ s MŠ Brusno:

• Metodické združenie učiteľov I. stupňa a ŠKD
Vedúca: Mgr. Zuzana Píšiová

• Spoločenskovedná predmetová komisia – slovenský jazyk a literatúra,
anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis 
Vedúci: Mgr. Pavol Chromek

• Prírodovedná predmetová komisia – matematika, zemepis, prírodopis,
fyzika, chémia 
Vedúci: Mgr. Jaroslav Šuba

• Predmetová komisia výchov – občianska výchova, hudobná výchova,
technická výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, etická vý-
chova, náboženská výchova, informatika 
Vedúca: Mgr. Anna Vaníková (EV)

Výchovná komisia pri ZŠ s MŠ Brusno 
1. Mgr. Anna Uhríková (výchovná poradkyňa)
2. Mgr. Magdaléna Galatová (učiteľka)
3. Mgr. Lucia Živorová (koordinátor prevencie)

Výchovná komisia je poradný orgán, ktorého cieľom je spolupracovať 
a pomáhať vedeniu školy, pedagogickým pracovníkom a rodičom pri
riešení výchovných problémov žiakov. Rieši priestupky žiakov proti
vnútornému poriadku školy, aktivizuje žiakov na odstránenie a zmenu
nežiaduceho správania. Žiakom dáva možnosť predísť uloženiu
negatívnych výchovných opatrení ešte pred klasifikáciou. 

Výchovná komisia rieši:
- šikanovanie,
- zanedbávanie školskej dochádzky,
- problémové správanie,  
- zhoršenie prospechu,
- zneužívanie drog a omamných látok.

Výchovná komisia zasadá  na požiadanie vedenia školy, triedneho
učiteľa  alebo rodiča  spravidla 4x do roka, mesiac pred klasifikačnou
poradou, t.j. október, december, marec, máj. V prípade potreby riešenia
vážneho problému je možné zvolať mimoriadne zasadnutie komisie. 

Minimálne 10 dní pred zasadnutím komisie je potrebné:
- písomne predvolať zákonného zástupcu žiaka,
- predložiť podklady. 

Podklady pre komisiu vypracuje triedny učiteľ, obsahujú tieto údaje:
- údaje o žiakovi,
- výchovné problémy,
- postupy triedneho učiteľa pri riešení problému, jeho výsledky,
- návrhy na riešenie problému.

V spolupráci s rodičom komisia prerokuje možnosti na riešenie prob-
lému, stanoví a spôsob kontroly opatrení.

S výsledkami riešenia je oboznámená:
- pedagogická rada,
- zákonný zástupca žiaka,
- triedny učiteľ.

Verejnosť, rodičia, žiaci sú povinní v prípade porušovania školského
poriadku /osočovanie, šikanovanie, nevhodné spôsoby atď./ ohlásiť tieto
skutočnosti triednemu učiteľovi. 

Materská škola



1313

Neoddeliteľnou súčasťou školy je aj klub detí. Tento školský rok má až
tri oddelenia. V prvom oddelení je 24 detí pod vedením pani
vychovávateľky Mileny Grúberovej. Druhé oddelenie – 22 detí – vedie
pani učiteľka Mgr. Michaela Šalamúnovej. Tretie oddelenie –  22 detí –
pod vedením pani vychovávateľky  Renaty Hudákovej. Oddelenia sú

kombinované s mladších a starších detí, ktoré si navzájom pomáhajú, čo
sa nám osvedčilo aj po minulé roky. Výraznou mierou sa zapájame do
akcií organizovaných nielen školou, ale aj obcou a inými organizáci-
ami. Súčasťou Školského klubu detí Brusno je i krúžková činnosť, kde
deti môžu naplno rozvíjať svoje záujmy a talenty. Patria k nim:
Počítačový – 1.– 3. ročník, Angličtina hrou, Počítačový – 4. ročník,
Počítačový – 5 ročník,  Počítačový – 6 ročník, Futbal 7.– 9. ročník –
chlapci, Šikovné ruky, Hry s jazykom, Hry s číslami, Angličtina –  
9. ročník, Lego, Relaxačný krúžok, Babský krúžok.

Školský klub detí  

1. oddelenie

Keďže materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, tak
spolupracujeme aj s lesmi SR. V jedno októbrové dopoludnie prišiel 
k nám lesník – pán Ján Zázrivec, ktorý pre deti pripravil množstvo 
zaujímavých aktivít. Deti hravou formou a zážitkovým učením získali
veľa vedomostí o prírode, vtáčikoch, zvieratkách, o situáciách  ktoré
číhajú  v lese. Ich usmiate tváričky a červené líčka  vraveli za všetko.
V čerešničkovej triede deti vyrábali spolu s rodičmi a starými rodičmi
lampióny, ktoré boli od výmyslu sveta. Vyrábali sa papierové, tekvi-
cové, sklenené a rôzne iné lampióny. Na konci si išli všetci vonku pustiť
lampión šťastia, ktorý bol pre deti zážitkom.   
Jednoduchou, nápaditou a vkusnou scénou, živými vtipnými dialógmi,
prispôsobenými veku detí, milým a láskavým humorom si malé obe-
censtvo načisto získal ujo Quido, ktorý zavítal do našej materskej školy.
Deťom priblížil svet zvierat v ZOO. Spolu s ujom Quidom k nám prišlo
aj veľa zvieratiek – ťava, slon, medveď a nechýbal ani kráľ zvierat lev.
Nálada bola veselá a všetci sa zabávali a hravou formou spoznávali
zvieratá.

Našu materskú školu reprezentovala svojím spevom Tamarka Dlhošová.
Zúčastnila sa speváckeho podujatia pre deti materských škôl Bystrický
slávik. Tamarka spievala pesničku Chodila dievčina, za ktorú zožala
veľký potlesk. Na tomto podujatí vyhrali všetci speváci a domov si
odniesli pekné darčeky. Na záver si deti spoločne zaspievali pesničku
Spievanky, spievanky.   
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Základné údaje o tíme

VO CVČ vznikol 24. júna 2010 prihlásením a registrovaním sa za 
riadneho člena SVF so sídlom v Bratislave.

Prezident klubu: Mgr. Alexander Šabo
Vedúci klubu: PaeDr. Miroslav Kučeřík
Tréneri: Mgr. Jaroslav Debnárik, Mgr. Ján Pikula a Jaroslav Petrík
Počet družstiev oddielu: 1
Počet členov klubu: 25
Počet starších ako 18 rokov: 4
Počet mladších ako 18 rokov: 25
Tréneri: 3
Hráčky: 25
Funkcionári: 2

Volejbalový oddiel CVČ Brusno

Súpiska oddielu staršie žiačky:
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

Rozlosovanie starších žiačok II. trieda – 2011/2012 
08. 10. 2011 Brusno – Banská Bystrica  
15. 10. 2011 Lovinobaňa – Brusno 
22. 10. 2011 Brusno – Martinská  
29. 10. 2011 Detva – Brusno 
05. 11. 2011 Brusno – VA Žilina   
12. 11. 2011 Brusno – Krupina B  
19. 11. 2011 Hnúšťa B – Brusno 
26. 11. 2011 Brusno – Martinská B 
03. 12. 2011 Považská Bystrica B – Brusno 
14. 01. 2012 Martinská – Brusno 
21. 01. 2012 Brusno – Detva 
04. 02. 2012 VA Žilina – Brusno  
11. 02. 2012 Krupina B – Brusno 
18. 02. 2012 Brusno – Hnúšťa B  
25. 02. 2012 Martinská B – Brusno  
10. 03. 2012 Brusno – Považská Bystrica B 
17. 03. 2012 Banská Bystrica – Brusno 

Súpiska oddielu mladšie žiačky:
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

Rozlosovanie mladších žiačok I. trieda – 2011/2012 
1. kolo – 9.10. 2011 Brusno – Hnúšťa Bolo
2. kolo – 16.10. 2011  Krupina B – Brusno
3. kolo – 23.10. 2011  Brusno – Žiar nad Hronom
4. kolo – 30.10. 2011  Rimavská Sobota – Brusno
6. kolo – 13.11.2011  Krupina A – Brusno
7. kolo – 20.11. 2011 Brusno – Tatran Banská Bystrica
8. kolo – 27. 11. 2011  Poltár – Brusno
9. kolo – 4. 12. 2011 Brusno – Zvolen
5. kolo – 11. 12. 2011  Brusno – Hnúšťa A

12. kolo – 15.1. 2012 Žiar nad Hronom – Brusno
13. kolo – 22.1. 2012  Brusno – Rimavská Sobota
18. kolo – 29.1. 2012  Zvolen – Brusno012
14. kolo – 5. 2. 2012  Hnúšťa A – Brusno
15. kolo – 12. 2. 2012  Brusno – Krupina A
16. kolo – 19. 2. 2012  Tatran Banská Bystrica – Brusno
17. kolo – 26. 2. 2012  Brusno – Poltár
10. kolo – 11. 3. 2012  Hnúšťa B – Brusno
11. kolo – 18. 3. 2012  Brusno – Krupina B

2. oddelenie

3. oddelenie
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Rozhodli sme sa vám – čitateľom,  predstaviť našu ZUŠ-ku trochu inak
– ako miesto, kde sa nevenujeme len deťom talentovaným, ktoré
pokračujú v umeleckom vzdelávaní na stredných, prípadne vysokých
školách, ale chceli by sme vám ukázať možno nepoznanú, no určite
veľmi zaujímavú prácu s predškolákmi a deťmi mladšieho školského
veku.
Učiteľ nemusí byť profesionálnym psychológom, terapeutom, aby vo
svojej praxi nezachytil potrebu rozvoja dieťaťa pomocou umenia, vy-
chádzajúcej z arteterapie. O čo vlastne ide? Umenie je v živote každého

človeka veľmi dôležité, rozvíja jeho osobnosť, ovplyvňuje jeho mysle-
nie, správanie. Hudba, umelecké slovo, pohyb, výtvarné umenie spre-
vádzajú ľudstvo vo chvíľach radostných i ťažkých, umenie je človeku

každodenným spoloč ní -
kom. V práci s našimi
najmladšími žiakmi sa
snažíme intuitívne za pá -
jať arteterapiu do vy učo -
va cieho procesu. 
Do hudobného odboru
prichádzajú deti v pred -
školskom veku, niek toré
neskôr. 
S  malými človiečikmi
je práca veľmi zaujíma -
vá a veľakrát prekvapivá
aj pre nás. Vlastná hu-
dobná tvorba týchto detí,
reakcie na reproduko-
vanú hudbu, vyjadrenie
hudby kresbou, hra na
telo, to všetko sú aktivi -
ty na to, aby si deti ne -
skôr vedeli s množ stva
ponúk vybrať kvalitné

umenie. Vyvodzovanie základných hudobných pojmov pomocou fa reb-
nej zvonkohry, ľahko ovládateľných nástrojov je pre deti zábavné 
a s ľah   kosťou sa rozvíja ich hudobný sluch, rytmické cítenie a predsta -
vivosť.
Umelecké slovo, básne, poviedky, romány, divadelné inscenácie sú bo-
hatým zdrojom rozvoja fantázie v odbore literárno–dramatickom.  Keď
sa dieťaťu odmalička ukazuje efektívne vystupovanie na verejnosti – či
už prednes, moderovanie, herecké výstupy, ľahšie si nájde miesto aj 
vo svete dospelých. Práca s textom, vlastná detská tvorba, rýmovačky

ZUŠ-ka trochu inak

Staršie žiačky – tabuľka po 9. kole Mladšie žiačky– tabuľka po 9. kole

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty

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

1. MVK Detva 18 18 0 53 54:4 1420:829  

2. Volleybal Academy Žilina 18 15 3 46 48:10 1389:873

3. VO CVČ Brusno 18 15 3 45 48:11 1401:834

4. Tatran Banská Bystrica 18 12 6 36 37:20 1231:999

5. Mladosť Pov. Bystrica B 18 9 9 27 30:31 1216:1252

6. ZŠ Martinska B  Žilina 18 8 10 23 25:34 1090:1290

7. TJ ŠK VK Krupina B 18 4 14 13 16:44 1018:1388

8. VK Iskra Hnúšťa B 18 3 15 10 12:45 895:1360

9. ZŠ Martinska  Žilina 18 3 15 9 16:48 1094:1466

10. Lovonit Lovinobaňa 18 3 15 8 10:49 931:1394

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty

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

1. VK Iskra Hnúšťa A 18 17 1 51 51:4 1351:615

2. TJ ŠK VK Krupina A 18 15 3 46 47:13 1407:1057

3. VO CVČ Brusno 18 15 3 45 46:10 1333:931

4. Tatran Banská Bystrica 18 12 6 35 37:24 1229:1144

5. TJ Slávia TÚ Zvolen 18 10 8 27 33:30 1269:1233

6. VK Rimavská Sobota 18 7 11 22 25:35 1184:1191

7. MVK Poltár 18 6 12 18 26:41 1258:1421

8. VK Iskra Hnúšťa B 18 5 13 16 21:42 1089:1361

9. MŠK Žiar nad Hronom 18 3 15 8 14:49 962:1453

10. TJ ŠK VK Krupina B 18 0 18 0 2:54 704:1380



krátke veršovačky, vinše tvoria deti samostatne a ich výtvory sú veľmi
nápadité. Postaviť sa na javisko vyžaduje dlhodobú a systematickú
prípravu. Práca s telom, spoznávanie seba samého, cibrenie jazykovej
výslovnosti  - spojenie verbálneho prejavu s neverbálnym sprevádza
človeka na každom životnom kroku. Takto pripravené dieťa nemá 
problém v komunikácii s ľuďmi, vie sa správať, vie sa vhodne
vyjadrovať. Myslíme si, že je to jedna z najdôležitejších kategórií
úspešnosti v pracovnom aj osobnom živote.
Vo výtvarnom odbore žiaci svojou prácou rozvíjajú vlastné estetické
cítenie a kultúrne myslenie. Venujú sa  návrhu kostýmov,  rozvíja sa
ich predstavivosť pri hereckom stvárnení - ilustráciou rozprávok,
vyrábajú masky na kar neval. Vytvorením tried v Dome remesiel získa li
deti nový pries tor na vyjadrenie pocitov, vy uží vanie výtvarný jazyk ako
umeleckého pros triedku komunikácie. Samotná arteterapia je tu prakti-
zovaná v kera mickej dielni. Sú tu deti aj zo sociálne zne vý hodneného

prostredia. Tieto deti veľakrát do sahujú zlé výsledky vo výchov no–vzde -
 láva com pro cese v základnej škole, v det skom ko lek tíve sú skôr na okra -
ji. Po dvoch rokoch práce v keramickej dielni sa zvýšila ich
samostatnosť, jemná motorika, hygienické ná vyky. Môžeme povedať,
že sa zlepšilo ich postavenie v kolektíve. Práca naďalej pokračuje,
vyžaduje blízku spoluprácu s rodinami takýchto detí, čo je mnohokrát
veľmi náročné, ale nie nemožné. 
Aktivity dieťaťa na vyučovacích hodinách v našej ZUŠ-ke pôsobia do
určitej miery aj ako prevencia či terapia pri špecifických poruchách

učenia, poruchách po-
zornosti. Menšie sku -
piny detí umožňujú
zo hľad ňovať indivi duál -
ne tempo žiakov, ich li -
mity, skryté zdroje. Na
tomto základe pedagóg
vypracuje pre žiaka indi-
viduálne úlohy a ciele,
pri ktorých by mal žiak
zažiť svoj vlastný úspech
bez pocitu porovnávania
sa s inými členmi sku -
piny. Pre skupiny pred -
školákov, ale aj malých
školákov je proces kon-
centrácie sa na prácu,
kooperácia v kolektíve,
podpora jemnej moto -
riky, popri tom rozvoj
slovnej zásoby, rozvoj
hudobného cítenia nena -
hraditeľnou devízou. 
Sme škola otvorená pre

žiakov, rodičov a širokú verejnosť. Učíme sa z minulosti, žijeme pre
súčasnosť, snívame o budúcnosti.

Mgr. Lenka Longauerová
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V našom príspevku chceme i Vám odhaliť zákutia Slovenska, ktoré

sme od mája navštívili.

15. 5. 2011 Silická planina (22 turistov)
Silická planina je najväčšia z planín Slovenského krasu s rozlohou okolo
150 km2. Nachádza sa na území dvoch štátov – Slovenska a Maďarska.
Na nenáročnej trase sme obdivovali množstvo krasových javov: škrapy,
závrty, priepasti, jazierka. Našou ďalšou zastávkou bola Silická ľadnica.
Jaskynná priepasť sa vytvorila preborením stropu, čím sa odkryla strmá
až previsnutá skalná stena, ktorej hĺbka je 91 m. Celá jaskyňa má hĺbku
110 m a dĺžku 1100 m. V spodnej časti vstupného priestoru sa celoročne
udržiava ľad, je to najnižšie položená ľadová jaskyňa v Európe. Podzem-
ným Čiernym potokom je spojená s Gombaseckou jaskyňou. Silická
ľadnica je vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. 

19. 5. 2011 Beseda s Jarkom Dutkom – Nepál 
V piatok pred Čipkárskym sme veľmi radi privítali medzi sebou
horolezca, nášho rodáka Jarka Dutku, ktorý nám prišiel porozprávať 
o svojej ceste po Nepále. Nepál leží vo vysokých horách Himalájí, ktoré
tvoria zároveň aj jeho severnú hranicu. Strednú časť krajiny rozčleňujú
vysoké pásma pohorí a úrodné nepálske údolia. Juh Nepálu obsadili
nížiny, močiare, trávnaté savany a džungle. Hlavná činnosť obyvateľstva
je poľnohospodárstvo a chov dobytka. Pomerne značný príjem majú 

z cestovného ruchu.  Na severe krajiny na nachádza najvyššia hora sveta
– Mount Everest. Jarko svoje zaujímavé rozprávanie doplnil množstvom
obrázkov a odpovedal na všetky všetečné otázky od početného a zve-
davého publika. 

20. 5. 2011 Čipkárskô
Náš Ondrobrus súťažil v zostave: M. Šejirman, D. Petrušková, 
E. Merešo vá, R. Mereš. Tento rok sme obsadili pekné 6. miesto.

24. 7. 2011 Poľské Tatry: Pálenica – Morské Oko – Hrubý štít – Päť
Poľských plies (40 turistov) 
Vychádzame z parkoviska Pálenica pri Lysej Poľane. Odtiaľ sa vyve -
zieme konskými povozmi k Morskému Oku. Je to najväčšie pleso 
Tatier s rozlohou takmer 40 ha a hĺbkou viac ako 50 m. Na Morskom 
Oku začína poprchávať, preto niektorí volia menej náročnú trasu 
k plesu Čierny staw pod Rysmi, ostatní vychádzame na Hrubý štít 
(2172 m  n. m.), ktorý je prístupný len z poľskej strany. Cez Szpiglasovo
sedlo schádzame popri piatich poľských plesách a vodopáde Siklawa
dolinou Roztoki k parkovisku Pálenica.

14. 8. 2011 Belianske Tatry: Ždiar – Monkova dolina – Kopské
sedlo – Chata Plesnivec – Tatranské Matliare (39 turistov)
Východiskom do Monkovej doliny nám bola rázovitá goralská obec
Ždiar – Strednica (896 m). V dolnej časti je dolina lesnatá, neskôr
stromy vystrieda kosodrevina a na horských lúkach obdivujeme kvetenu
i nádherné tatranské končiare. Prekonávame prevýšenie 900 m
zdĺhavým a miestami veľmi prudkým stúpaním. Odmenou sú nám
kamzíky, ktoré sú zvedavé na narušiteľov ich pokoja. Trasa pokračuje
na Kopské sedlo (1750 m) – je to výrazné trávnaté sedlo na konci
hlavného hrebeňa V. Tatier. Pokračujeme Dolinou Siedmich prameňov
na chatu Plesnivec (1290 m n. m.), ktorá je jedinou vysokohorskou 
chatou v Belianskych Tatrách, je situovaná pod Bujačím vrchom 
a Skalnými vrátami.

11. 9. 2011 Jánošíkove diery – Rozsutec – Štefanová (34 turitov
Z Bieleho Potoka smerujeme k Jánošíkovým  dieram – je to sústava
tiesňav a kaňonov v Krivánskej Malej Fatre. Jánošíkove diery sa
nachádzajú v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Skladajú sa z troch

Turistický oddiel

ONDROBRUS

Z tváre prírody odhalili sme mnoho závojov 
a po každom odhalení javí sa nám jej tvár 
krajšia, vznešenejšia, zázračnejšia.
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Ždiar – Strednica

Slovenský raj – Prielom Hornádu
Vrch Rozsutca

častí: Dolné, Nové a Horné diery. My prechádzame tiesňavou cez 
Dolné a Nové diery, obdivujeme skalné útvary, vodopády a prechod po 
rebríkoch nám pripomína Slovenský raj. Z tiesňavy vychádzame na
Medzirozsutce a očiam sa naskytne pohľad na Malý a Veľký Rozsutec.
Veľký Rozsutec (1609,7 m n. m.) je považovaný za jeden z najkrajších
vrchov na Slovensku. V minulosti sa hovorilo, že v okolí vrcholu sa
nachádza Jánošíkov poklad. Jánošíkovo zlato sme síce nenašli, ale do
Štefanovej vchádzame s bohatstvom zážitkov.

25. 9. 2011 Babia hora (30 turistov) 
Babia hora (1723) – patrí medzi jednu z najstarších prírodných 
rezervácií a hraničí s poľským Babiogorským Parkom Narodowym.
Trasu sme absolvovali z dediny Oravská Polhora. Prechádzame Malou
Babou horou a potom strmo chodníkom na Babiu Horu, kde stretávame
množstvo poľských turistov. Na vrchole sa nachádza pamätná tabuľa
pápeža Jana Pavla II., ktorý mnohokrát vystúpil na Babiu horu. Máme
krásne jesenné počasie, kocháme sa pohľadmi na Tatry a celé okolie.
Začíname zostupovať a našim cieľom je Hviezdoslavova horáreň. 
V tomto kraji čerpal Hviezdoslav námety pre svoje dielo – Hájnikova
žena. V horárni si prezeráme expozíciu a vedľa navštívime aj pamätný
dom Mila Urbana.

16. 10. 2011 Slovenský raj: Podlesok – Kláštorisko – Prielom
Hornádu (28 turistov)
Túru do tiesňavy Suchá Belá začíname v rekreačnom stredisku Podlesok.
Národná prírodná rezervácia Suchá Belá sa nachádza v severozápadnej
časti Národného parku Slovenský raj a patrí k jeho najnavštevovane-
jším turistickým miestam. Príroda tu vytvorila rôzne útvary – skalné
okná, stupne, obrie hrnce, vodopády. Prechod je pomerne náročný, niek-
toré miesta sú dostupné len pomocou rebríkov a reťazí. Po zdolaní
tiesňavy prichádzame na Kláštorisko (744 m), ktoré je dobrým miestom
na oddych. Prezeráme si  rekonštruované ruiny kartuziánskeho kláštora

z prelomov 13. – 14. stor., kde stretávame archeológov, ktorí nám
ochotne porozprávali o histórii kláštora. Pokračujeme  Prielomom
Hornádu, kde zdolávame približne 320 m reťazí v skalných stenách, 
7 kovových mostíkov a lávok, 140 stúpačiek a približne 70 m drevených
lávok. 

5. 11. 2011 Vlkolínec – Malinô Brdo – Smrekovica – Podsuchá 
(24 turistov)
Vlkolínec je najzachovalejšia rezervácia ľudovej architektúry na Sloven-
sku. Čisto drevená obec bola od 1977 pamiatková rezervácia ľudovej
architektúry a v decembri 1993 zapísaná do zoznamu Svetového prírod-
ného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Prvá písomná zmienka je z roku
1376 ako ulica mesta Ružomberok. Dominantou obce je drevená 
zvo ni ca z roku 1770, studňa, murovaný kostol a škola. V obci je 
45 pôvodných stavieb ľudovej architektúry. Odtiaľ vystupujeme na 
Malinô Brdo. Počasie nám praje, cestou na Smrekovicu sa kocháme
pohľadmi na Vysoké Tatry, Západné Tatry, Rozsutce, Choč.
Okrem spomenutých turistických akcii sme chodievali do blízkeho oko-
lia. Mali sme česť privítať medzi nami pani Hofmanovú – redaktorku 
z rádia Regina. 

Budúci rok koncom mája pripravujeme 5 – dňový zájazd „Pod
krídlami Mont Blancu“.

Na záver sa chceme poďakovať našim pánom šoférom: T. Schniererovi
a O. Margóczimu za vždy bezpečné dopravenie do cieľa našich túr 
a návrat domov. 

zk



Družstvo mužov bolo počas letnej prípravy skonsolidované a doplnené
o nových hráčov. Dôvodom boli aj odchody R. Švidráňa, Š. Púchyho, 
T. Dutku počas leta do zahraničia a dlhodobé zranenia P. Belka 
a T. Klinca. Hráči S. Čabala, M. Kubát, R. Chomistek, I. Varga, 
T. Hudec, M. Čief, I. Belluš a M. Bošeľa zvýšili konkurenciu a zdvihli
kvalitu družstva,čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Brusno vedie súťaž

4.ligu-juh s dvojbodovým náskokom a skóre 39:6, keď stratilo body iba
za dve remízy. Povedzme si aj niekoľko naj zo sledovaných štatistík:
najlepším strelcom sa stal Š. Chrenovský s 8 gólmi, najlepšie hod-
noteným hráčom bol R. Chomistek s priemernou známkou 7,3 a najviac
minút odohral (bez striedania) R. Patráš. Brusno strelilo v súťaži najviac
gólov a najmenej ich aj obdržalo. V jesennej časti chceli hráči ponúknuť
divákom a fanúšikom čo najkrajšie zážitky z kombinačného a poctivého
futbalu. Zápasy s Badínom 7:0 a Kováčovou 6:0 mohli uspokojiť aj
najnáročnejších divákov. Týmto im vyjadrujeme vďaku za ich podporu
a zároveň ich pozývame na stretnutia jarnej časti ročníka. Na základe je-
senných výsledkov a hry by sa družstvo mohlo pokúsiť postúpiť do
vyššej súťaže. Pri zamýšľanej reorganizácii by mohlo Brusno poskočiť
až do 3. najvyššej súťaže na Slovensku.

Futbal

Výsledky našich mužstiev
po jesennej časti ročníka 2010/2011
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Horný rad zľava: Vrzal Juraj – predseda klubu, Miškuf Michal, Vajda Filip, Lehotský Ľubo, Pipich Ivan, Škubák Dominik, Gardošík Rado, Belko
Peter, Lehotský Adam, Púchy Šimon, Chrenovský Štefan, Petrík Jaroslav – asistent, Petrík Pavol – manager
Dolný rad zľava: Čilík Pavol – manager, Soják Ivan, Balík Marek, Parobek Matej, Švidráň Roman, Sokol Martin, Demeter Daniel, Palider 
Patrik – tréner
Chýbajú: Giert Tomáš, Klinec Tomáš, Patráš Róbert, Báboľ Michal, Sopko Lukáš, Petrík Jaro ml., Mokroš Peter – vedúci mužstva

FK 34 Brusno – dorast – 2010/2011
Horný rad z ľava: Citara Patrik, Klinčík Michal,
Petrík Martin, Fronc Jozef, Lihan Viktor, Sáliš Ivan,
Šebeš Peter, Kováčik Juraj, Majer Radoslav, Pavúk
Róbert – tréner
Stredný rad z ľava: Leitner Martin, Uhrík Lukáš,
Knižka Samuel, Samuelčík Ivan, Marko Dávid, Dutka
Tomáš, Kelemach Tomáš
Dolný rad z ľava: Šagát Tomáš, Hlinka Matúš
Na foto chýbajú: Krakovský Dušan – vedúci, 
Anton Pikula, Branislav Hudák, Branislav Sáliš, 
Filip Pšenko, Jozef Gallo

FK 34 Brusno – dorast – 2011/2012
Zmeny – jeseň 2011: Parobek Milan – tréner
Odišli: Citara Patrik, Fronc Jozef, Sáliš Ivan, 
Majer Radoslav, Leitner Martin, Uhrík Lukáš,
Samuelčík Ivan, Dutka Tomáš, Filip Pšenko
Prišli: Klinčík Radoslav, Havran Juraj, Havran
Jakub, Romančík Matúš, Šuša Martin

1. FK 34 Brusno 35
2. Sitno Banská Štiavnica 33
3. MFK Revúca 23
4. ŠK Badín 23
5. Baník Štiavnické Bane 22
6. ŠK Partizán Čierny Balog 20
7. Jupie B.B - Podlavice 17

8. FK Jesenské 17
9. Jednota Málinec 16

10. FC Slovan Divín 14
11. SKLOTATRAN Poltár 13
12. Prameň Kováčová  11
13. FTC Fiľakovo 10
14. PS Hliník nad Hronom 2

1. MFK SPARTAK Hriňová 31
2. FK 34 Brusno 28
3. FK Mesta Tornaľa 23
4. FK 09 Bacúch 21
5. Slovan Kúpele Sliač 21
6. FC Slovan Divín 19
7. PS Hliník nad Hronom 17

8. MFK Žarnovica 17
9. FK Jesenské 16

10. MFK Strojár Krupina 15
11. Sitno Banská Štiavnica 14
12. OŠK Hodruša-Hámre 13
13. FK Šalková 12
14. Baník Kalinovo 12

Tabuľka – jeseň 2011

Tabuľka – jeseň 2011

Strelci gólov – jeseň 2011
Šagát Tomáš – 17

Knižka Samuel – 7
Šebeš Peter – 5

Marko Dávid – 3
Pikula Antón – 2

Hudák Branislav – 1
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FK 34 Brusno – starší žiaci – 2011/2012
Horný rad z ľava: Švidráň Roman – tréner, Motoška Lukáš,
Bartoš Miroslav, Ramaj Michal, Vráb Jakub, Kelemach Erik,
Tomko Jakub, Gardošík Rado – tréner, Palider Patrik  –
vedúci
Dolný rad z ľava: Jančiar Jozef,  Tonhajzer Daniel, Haviar
Lukáš, Hirka Adrián, Vaník Peter
Na foto chýbajú: Kiš Erik, Vagner Denis, Zrubák Juraj,
Brieda Lukáš, Grili Michal, Kamenský Jaroslav, 
Kubizniak Ján

FK 34 Brusno – mladší žiaci – U13 – 2011/2012
Horný rad z ľava: Slabecius Filip, Havlík Michal, Pančuška
Adam, Kadlec Lukáš , Ďuriančík Patrik, Šiket Pavol, Štubniak
Jakub
Dolný rad z ľava: Kováč Andrej, Kohút Patrik, Čilík Andrej,
Plško Branislav, Palider Patrik – tréner, Koubek Stanislav,
Slabecius Christian, Málik Kamil, Hirka Miroslav
Na foto chýbajú: Gregor Šimon, Rozložný Ivan, 
Švantner Marek, Hláčik Adam, Ďuriančík Marek, Turčan
Matúš, Chomič Miroslav

FK 34 Brusno – CVČ Brusno – Prípravka A –
2011/2012
Horný rad z ľava: Chromek Pavol – tréner, Kohút 
Patrik, Chromek Jakub, Čilík Andrej, Bráz Matúš, Ďuriančík
Dominik, Hirka Miroslav, Palider Patrik – tréner
Dolný rad z ľava: Dlhoš Samuel, Živický Patrik, 
Kobzoš Peter, Vierik Richard, Macík Jakub, Oravec Tomáš,
Hronček Tomáš
Chýbajú: Plško Braňo, Laco Kristián, Grom Roland

FK 34 Brusno – CVČ Brusno – Prípravka B  –
2011/2012
Horný rad z ľava: Šuša Adam, Oravec Matúš, Kerti Jakub,
Majer Tomáš,Hohoš David, Živický Adam, Dolný rad z ľava:
Palider Patrik – tréner, Koložvári Patrik, Chromek Maťo, 
Belica Peter,  Laco Ivan, Strýček Samuel, 
Chromek Pavol – tréner
Na foto chýbajú: Turčan Adam, Begáň Števko, Studený
Michal, Vagner Marek, Baláž Matúš, Kňažko Jakub

FK 34 Brusno – CVČ Brusno – Prípravka C  – 2011/2012
Horný rad z ľava: Palider Patrik – tréner, Bruder Tobias, 

Bráz Tomáš, Korňava Dominik, Kubančík Adrian, Grom Tobias, Rusina
Michael, Hirka David, 

Dolný rad z ľava: Chromek Maťo, Baláž Tomáš, Tomka Lukáš, 
Sanitra Marcel, Huťa Tomáš, Lamper Michal

1. Slovan Kúpele Sliač 22
2. Sitno Banská Štiavnica 19
3. FK Horehron 17
4. ŠKF Kremnica 14
5. FK 34 Brusno 13

6. OFK Slovenská Ľupča 8
7. Prameň Kováčová 6
8. PS Hliník nad Hronom 3
9. OTJ Hontianske Nemce 1

Tabuľka – jeseň 2011
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Po výborných výsledkoch v Horehronskej lige, keď naše družstvo bez
straty setu obhájilo vlaňajšie víťazstvo, sa v letnom období stretávali
volejbalisti v Brusne na antukovom ihrisku. Aj keď bol pôvodný plán
usporiadať letný volejbalový turnaj, ostalo len pri pláne. Cez letnú
prestávku sme sa zúčastnilo na antukových turnajoch v obci Ľubietová
a Moštenica. V Ľubietovej sme skončili z 20 družstiev na 9. mieste 
a v Moštenici sme skončili v základnej skupine. Na turnaji v Moštenici
sa stretávajú aj volejbalové osobnosti na Slovensku, extraligoví hráči,
ale aj reprezentanti Slovenska.  Na oboch turnajoch nám chýbali 
viaceré opory družstva a prejavilo sa to aj v konečnom umiestnení.
Volejbalistky sa na turnajoch nezúčastnili, len M. Tišťanová hrala 
v družstve volejbalistov v Ľubietovej. V októbri bol zahájený ďalší
ročník Horehronskej ligy vo volejbale neregistrovaných mužov a siaha

30 rokov dozadu. Podľa posledných informácií sa hráva už od roku 1978
pod rôznymi názvami, ale vždy to bola regionálna súťaž v niekdajšom
okrese Banská Bystrica a neskôr v okresoch Brezno a Banská Bystrica.
Súťaž je rozdelená do základnej časti a záverečného turnaja. Základná
časť sa skladá z dvoch častí (jeseň – jar), v každej časti sa hrá systémom
každý s každým na tri víťazné sety (po 5 kôl). Po odhratí všetkých zá-
pasov základnej časti (spolu 10 kôl), sa uskutoční záverečný turnaj, kde
sa stretnú vo vzájomných zápasoch všetky družstvá. Hracím dňom OVK
Brusno býva piatok od 19,00 hod. Od ročníka 2011/2012 nastáva vo
všetkých volejbalových súťažiach zmena v určovaní bodov, keď doteraz
získalo víťazné družstvo 2 body a porazené družstvo 1 bod. Body sa
získavajú nasledovne: 3 body za víťazstvo 3:0 alebo 3:1,  2 body za
víťazstvo 3:2, 1 bod  za prehru 2:3, 0 bodov za prehru 1:3 alebo 0:3. 
Úvodný zápas sme absolvovali na palubovke súpera proti Uličke
Brezno. Tento zápas sa skončil našou zaslúženou výhrou 3 : 0 (-14, -14,
-12 ), keď sme boli na všetkých postoch lepším družstvom. Druhý zápas
sme hrali doma proti VK 40 Brezno. Určitým problémom začína byť
naša lavička, keď na zápas sa schádza minimum hráčov. Mnohí naši
hráči pracujú na zmeny, prípadne pracujú aj v zahraničí. Mladí chlapci
neprejavujú záujem o volejbal, takže časom môže u mužov nastať
generačný problém. 

PRIPRAVUJEME:
• 7. 1. 2012 – usporiadať obecný volejbalový turnaj v Brusne, 
• február – marec – usporiadať ženský volejbalový turnaj,  
• apríl – organizovať záverečný turnaj play-off v Brusne.  

Obecný 
volejbalový
klub?

Matej Michal Kerti
Karol Riapoš
Alžbeta Gorná
Natália Balková
Lesana Pacherová
Alenka Janka Balážová

Opustili nás...

Narodili sa...

Nech v zdraví, láske rastie, 
nech dáva iba šťastie.

Vo dne, v noci, skrátka stále 
nech teší všetkých dieťa malé.

V tichosti vyprosme 
veľký dar pokoja, 

kým sa nám duše raz 
naveky nespoja.

Emília Oravcová vo veku + 78 rokov
Július Vlčko vo veku + 48 rokov
Ján Kočan vo veku + 78 rokov
Anna Kováčiková vo veku + 80 rokov
Mária Smidová vo veku + 84 rokov
Ivan Barla vo veku + 67 rokov
Ľudmila Matejdesová vo veku + 86 rokov
Anna Mitterpachová vo veku + 89 rokov
Vincent Balko vo veku + 84 rokov
Cyril Balco vo veku + 73 rokov
Anna Bicianová vo veku + 83 rokov
Peter Baka vo veku + 53 rokov
Mária Bakošová vo veku + 85 rokov
Ján Šuhajda vo veku + 81 rokov
Jozef Jarabák vo veku + 76 rokov
Edita Božková vo veku + 62 rokov
Lukáč Chválik vo veku + 89 rokov
Elena Bartošová vo veku + 67 rokov
Darina Ďuriančiková vo veku + 74 rokov
Michal Pavúk vo veku + 89 rokov
Jozef Majliš vo veku + 63 rokov
Rudolf Turčan vo veku + 67 rokov
Vladimír Zelezník vo veku + 74 rokov
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Súťaž amatérskej fotografie

Obec Brusno vyhlasuje súťaž amatérskej fotografie.
Téma:  „V chotári Brusna – krajinná fotografia“
Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, ktorý pošle 
najviac 5 svojich krajinných fotografií z chotára Brusna na 

e-mailovú adresu: agrafik@agrafik.sk
pod názvom FOTOSUTAZ do 31. 3. 2012.

Technické požiadavky budú zverejnené na internetovej stránke
obce Brusno www.brusno.sk do 31. 1. 2012.


