Bezpečné Vianoce na svahoch v Nízkych Tatrách
sobota 19.12.2020, Brezno
Súčasnými rozšírenými opatreniami, ktoré by mali efektívne zamedziť šírenie
vírusového ochorenia COVID-19, budú ako takmer po celý rok 2020 poznačené i
blížiace sa vianočné sviatky na Horehroní. Za aktuálnymi vládnymi vyhláseniami
stoja poverení štátni zástupcovia a odborníci, ktorých rozhodnutia ovplyvňujú nielen
státisíce

obyvateľov

Slovenska,

ale

i majiteľov

obchodných

prevádzok,

najrôznejších zariadení starostlivosti, divadelných, filmových a iných umeleckých
predstavení, fitness centier alebo lanových dráh a vlekov i v regióne Horehronie.
Niektoré lyžiarske strediská na Horehroní už zahájili alebo sa pripravujú na zimnú
lyžiarsku sezónu, ktorej najpodstatnejšou prioritou bude maximálna bezpečnosť ich
návštevníkov. Používanie rúška, umývanie rúk, nasadené ochranné rukavice, aplikácia
dezinfekcie, dodržaná bezpečná vzdialenosť a zvýšené hygienické opatrenia, budú
i v zimnej sezóne bežnou súčasťou najväčšieho lyžiarskeho strediska na Horehroní
Jasná, multifunkčne vybaveného Mýto ski & bike centra v Mýte pod Ďumbierom
a rovnako oboch rodinných lyžiarskych stredísk Ski resort Tále na Táľoch a Ski
Telgárt v Telgárte.
„Horehronský SKIBUS pre lyžiarov, bežkárov a iných rekreačných návštevníkov regiónu,
bude rovnako i v zimnej sezóne premávať za dôsledných hygienických opatrení
v pravidelných časových intervaloch podľa stanoveného grafikonu. Nutnosťou budú
nasadené rúška a preukázanie negatívnych testov nie starších ako 72 hodín“,
informácie dopĺňa výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región
HOREHRONIE Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková.
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„Dve mobilné odberné miesta na testovanie obyvateľov antigénovými testami na
ochorenie COVID-19, budú k dispozícii v nemocnici s poliklinikou v Brezne v pracovné
dni v čase od 7.00 do 15.00 hod. bez objednania. Tretie mobilné odberné miesto bude
v regióne zriadené prioritne pre lyžiarov v priestoroch Turisticko-informačného centra
TIC Horehronie v obci Bystrá. Na toto odberné miesto lyžiarov zavedú orientačné
ukazovatele. Otvorené bude každý deň okrem 24. decembra, od 22. decembra 2020 do
7. januára 2021, v čase od 7.00 do 15.00 hod. bez objednania a za poplatok 10 eur na
osobu“, spresňuje predseda oblastnej organizácie cestovného ruchu Región
HOREHRONIE Ing. Ľuboš Ďurinďák.
Turisticko-informačné centrum TIC Brezno bude svojim návštevníkom k dispozícii ako
výdajné miesto e-shopu. Turisticko-informačné centrum TIC Horehronie v obci Bystrá
bude otvorené v obmedzenom režime a za prísnych hygienických opatrení
v stanovených otváracích hodinách.
Sviatočná atmosféra oddychu, zábavy a relaxu v spojitosti s bezpečím návštevníkov
sa stali mimoriadnou prioritou všetkých inštitúcií, subjektov a ubytovacích zariadení,
ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na zimnom cestovnom ruchu na Horehroní
v čase Vianoc.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HOREHRONIE
Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE vznikla a funguje na
základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Prostredníctvom
účelových dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR tak organizácia môže
realizovať väčšinu svojich aktivít. Ambíciou je dostať región Horehronie svojimi
aktivitami na mapu vyhľadávaných európskych destinácií, prezentovať Horehronie
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pod jednotnou značkou doma aj v zahraničí, vytvárať konkurencieschopné produkty
cestovného ruchu a podnecovať aktívnu spoluprácu v regióne.

Kontakt:
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka oblastnej organizácie
cestovného ruchu Región HOREHRONIE
tel. číslo: +421 911 633 119
email: riaditel@horehronie.sk
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