






Ľubomír Medveď pochádza z Čierneho Balogu. Venuje sa výrobe kožených výrobkov, 
ako sú krpce, remene, opasky a mnoho ďalšieho. Začínal ako samouk a za jeho 
výrobkami sa skrýva zaujímavý príbeh. Na Horehroní tvorí veľmi rád a tvrdí, že
v dnešnej dobe nieje problém vyrobiť opasok alebo krpce, ale ak sa chceme  
pridržiavať dedovizne treba dodržiavať vzory, tradície a charakteristiku jednotlivých 
výrobkov a regiónov. V našej reportáži s Ľubomírom Medveďom sa dozviete viac
o láske a úcte k tradíciám, o poctivom remesle a o tom, prečo tvorí na Horehroní.

V reportážach s Kam na Horehroní vám postupne predstavíme viacerých umelcov 
z nášho nádherného kraja. Niektorí sú známi, niektorí menej, ale hodnota, ktorú 

vytvárajú určite stojí za povšimnutie.

Horehronskí umelci

Horehronskí umelci

Ľubomír Medveď

Reportáž nájdete na stránke







EUROPEAN TOUR 2019

KOLLÁROVCI
19:00 ALEXANDROVCI

hostia koncertu

18:25 KOLLÁROVCI

TURNÉ K 90. VÝROČIU ZALOŽENIA ORIGINÁLNEHO SÚBORUTURNÉ K 90. VÝROČIU ZALOŽENIA ORIGINÁLNEHO SÚBORUTURNÉ K 90. VÝROČIU ZALOŽENIA ORIGINÁLNEHO SÚBORUTURNÉ K 90. VÝROČIU ZALOŽENIA ORIGINÁLNEHO SÚBORU

info a predaj vstupeniek:      www.alexandrovcinaslovensku.sk • www.mejdanroku.sk • tel. 0948 381 146 •
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VIETE O TOM, ŽE 66 % NAŠICH 
SPOLUPRACOVNÍKOV PRIŠLO 
PRACOVAŤ K NÁM, LEBO MALI 
NAŠE STAVEBNÉ SPORENIE?

CHCETE 
ZMENIŤ 
PRÁCU?

NÉ SPORENIE?STAVEBN

ETE 
NIŤ
CU?

NÉ SPORENIE?

AK ÁNO, KONTAKTUJTE NÁS:
Mária HUBERTOVÁ
územná riaditeľka PSS, a. s. 
tel. č.: 0915 740 237 
e-mail: maria.hubertova@fopss.sk 
NEVÁHAJTE A VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ!































Tip
na
výlet

Myšlienka breznianskej kalvárie vznikla už pred niekoľkými rokmi, no k jej realizácii
sa pristúpilo v roku 2018. Kalvária je výsledkom dlhých mesiacov príprav. Vyvrcholením 
príprav bolo medzinárodné  umelecké sympózium, ktoré zorganizovalo mesto Brezno
v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, na ktorom sa zišlo 15 umelcov zo 
Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Výsledkom sympózia je 14 sôch zobrazujúcich

14 zastavení krížovej cesty.

Breznianska kalvária bola oficiálne otvorená 29. septembra 2018, kedy bola aj požehnaná 
rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. Stala sa vyhľadávanou 
atrakciou mesta Brezna, a to nielen pre návštevníkov, ale aj pre domácich. Vstupná 
brána kalvárie sa nachádza nad bývalými kasárňami. Na prejdenie 14 zastávok kalvárie
a dosiahnutie cieľa vám bude stačiť polhodinka. Počas príjemnej prechádzky lesíkom, 
ktorá je mierne strmá si užijete nádherné výhľady na mesto Brezno a jeho okolie. Každú 
zastávku vám spríjemnia nielen umelecké diela, ale aj tabule s názvami jednotlivých 

zastavení krížovej cesty a originálnym slovným opisom. 

Zdroj:
Mesto Brezno
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Breznianska kalvária






