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ÚVOD
SPOLOČENSKÁ ATMOSFÉRA
Aká spoločenská atmosféra vládla tohto roku v meste, ktoré udalosti a javy roku
2018 najviac ovplyvnili život našich obyvateľov, čo ich najviac aktivizovalo k väčšiemu
záujmu o veci verejné? Čo ich potešilo, zarmútilo, dokonca nahnevalo ? V tejto časti budú
len v krátkosti uvedené základné javy, udalosti a aktivity, ktoré obyvatelia vnímali
intenzívnejšie. Niektoré z nich sú podrobnejšie opísané v tematických kapitolách.
Búraníe Domu hrôzy
Určite väčšinu Brezňanov potešila skutočnosť, že mesto začalo ešte v minulom roku
postupne búrať čierne stavby a chatrče v Predných Hálnach pri vstupe do mesta.
V chatrčiach za zdržovali skupiny obyvateľov, ktorí v okolí domov robili neporiadok a boli
predmetom sťažností okolitých obyvateľov. Niektoré asanovali ešte v minulom roku. Na
búranie v tomto roku čakal už vyprázdnený najhorší a najkritizovanejší objekt, Predné
Hálny 10, ktorý už asi po celom Slovensku vďaka médiám poznali ako Dom hrôzy. Jeho
obyvatelia svoje byty predali ešte v roku 2016 súkromnej firme. Následne mestské
zastupiteľstvo v minulom roku schválilo jeho odkúpenie od nových majiteľov za 170 tisíc
eur. Ozvali sa mnohí obyvatelia, ktorým sa zdala suma za odkúpenie objektu na zbúranie
privysoká. Ale primátor a poslanci to obyvateľom vysvetľovali. Právny stav bol pred
získaním vlastníctva nehnuteľností taký, že na nich viazlo 62 exekúcií. Niektoré exekúcie
na jeden byt boli vo výške aj viac ako 15 tisíc eur, pritom v objekte bolo 13 bytov.
Vlastníkom bola vyplatená kúpna cena bytov od 1500 do 5000 Eur. Ľudia z tejto bytovky
boli oddĺžení; vyplatené boli aj ich exekúcie. Dostali za uvedené oveľa viac ako bola reálna
hodnota týchto bytov. Ale nikto z nich si žiadny byt nekúpil.
Roky boli obyvatelia tejto mestskej časti obťažovaní hlukom, zápachom, túlavými
psami; 12. marca tohto roku sa však predsa dočkali. Začalo sa s búraním Domu hrôzy.
Rozsiahlej demolácii sa s úľavou prizerali viacerí susedia, ktorí netajili spokojnosť, že
dlhoročné spolužitie s neprispôsobivými občanmi už bude len nepríjemnou spomienkou. V

-6úvodnej etape sa rozobrala strecha, vytriedili sa jednotlivé zložky a následne 27. marca
nastúpili ťažké mechanizmy, ktoré zbúrali zvyšok stavby.

Búracie práce vykonávali

technické služby.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
Hlasovanie za Ihrisko Žihadielko
Určite aj vďaka dobrej spoločenskej atmosfére a následnej aktivite obyvateľov naše
mesto tento rok uspelo v rámci projektu Lidl ihrisko Žihadielko . Na základe výsledkov
hlasovania získalo na vybudovanie moderného a hlavne bezpečného detského ihriska
finančné prostriedky v celkovej hodnote 87 tisíc eur. Po vyhlásení súťaže sa obyvatelia
mobilizovali cez sociálne siete, poslanci uverejňovali výzvy, a tak sa to podarilo. V kategórii
miest s počtom obyvateľov 20 000 až 33 999 obsadilo Brezno prvé miesto s celkovým počtom
136 667 odovzdaných hlasov. Nehlasovali len obyvatelia mesta. Ozývali sa aj naši rodáci
z iných miest a zo zahraničia, ktorí sledujú súčasné aktivity mesta.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
Brezno si vylepšilo poradie
Otvorená samospráva je hodnotenie transparentnosti 100 najväčších miest a ôsmich
žúp na Slovensku, ktoré zostavuje mimovládna organizácia Transparency International. Tá
v polovici októbra zverejnila výsledky najnovšieho rebríčka transparentnosti. Úlohu pri
určovaní poradia tých najlepších a najhorších miest zohrala okrem dodržiavania Infozákona
aj kvalita webových stránok, zverejňovanie zmlúv, odmien poslancov či videozáznamov zo
zastupiteľstiev, zapájanie verejnosti do rozhodovacích procesov a mnohé ďalšie indikátory
transparentnosti. Brezno si v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017 vylepšilo poradie.
Aj v tomto ukazovateli sa zlepšujeme a Breznu patrí hodnotenie lepšieho priemeru miest,
kde sme sa umiestnili so známkou B na 35. mieste zo 100 hodnotených. Podstatné je, že sa
zlepšujeme nielen v transparentnosti, ale aj v hospodárení, kde sme boli vyhodnotení ako
jedno z najlepšie hospodáriacich miest. V transparentnosti sme sa zlepšili v porovnaní
s minulým rokom o 16 priečok.

-7Komunálne voľby
Na termín 10. novembra boli na Slovensku vyhlásené komunálne voľby. Predvolebná
kampaň v Brezne sa líšila od iných miest. Súviselo to s tým, že sme mali v Brezne na
funkciu primátora iba jedného kandidáta, doterajšieho primátora. S ním bola v meste
všeobecná spokojnosť, tak ani nenašiel žiadneho protikandidáta. Primátor Tomáš Abel
získal aj podporu všetkých politických strán v meste. Obyvateľom mesta sa takmer denne
prihováral počas celého volebného obdobia cez sociálne siete, informoval o aktivitách
a zámeroch mesta. Dvakrát ročne mal v jednotlivých častiach mesta stretnutia s voličmi,
obyčajne raz v týždni mal „deň otvorených dverí“ na úrade, ľudí počúval , snažil sa plniť ich
pripomienky a požiadavky alebo argumentoval. Získal veľa mladých ľudí pre veci verejné.
Závideli nám ho aj ľudia v iných regiónoch.
Zvláštna situácia nastala aj pri voľbách poslancov. Na 21 poslaneckých mandátov
bolo zaregistrovaných len 58 kandidátov , v porovnaní s minulými voľbami takmer polovica.
Z nich 27 kandidátov bolo nezávislých a 31 kandidátov nominovali jednotlivé politické
strany. Zvolených bolo 19 nezávislých kandidátov, iba dvaja zvolení poslanci boli takí, čo
kandidovali za politické strany.

Z doterajších dvadsať jeden poslancov opätovne

kandidovali sedemnásti, nezvolili ich všetkých; svoje posty obhájilo 12 poslancov. Aj ich
voľba bola ovplyvnená

primátorom. Vo svojich volebných novinách vyjadril prianie

a uverejnil zoznam kandidátov, s ktorými by chcel v novom volebnom období ako
s poslancami spolupracovať. Vo volebných novinách napísal :„Komunálne voľby nie sú len o
primátorovi. Ak chceme Brezno posúvať ďalej dopredu, budem potrebovať oporu poslancov v
mestskom zastupiteľstve. Oporu poslancov, ktorých spája spoločný program a teda
SPOLOČNE MENÍME BREZNO K LEPŠIEMU Budem veľmi rád, ak ich svojim
hlasom podporíte. Ďakujem“ Z osemnástich kandidátov uvedených

v jeho zozname

nezvolili obyvatelia iba dvoch. Aj takýmto spôsobom mu voliči vyjadrili dôveru. V Brezne
bola nižšia účasť voličov na voľbách ako na celom Slovensku, keď v zoznamoch bolo
zapísaných 17 023 voličov a na voľbách sa ich zúčastnilo len 6 004, čo znamená 35, 89 percentnú účasť. Ale táto situácia sa opakuje takmer počas každých volieb.

-8Hazardné hry v meste
Po vzore viacerých samospráv na Slovensku majú už aj obyvatelia Brezna možnosť
povedať hazardným hrám v meste jasné nie. Obyvatelia spustili petíciu za zákaz herní
s názvom Stop hazardu v Brezne. Ak túto myšlienku podporí viac ako 5000 obyvateľov nad
18 rokov, breznianski poslanci budú musieť rozhodnúť, či túto iniciatívu schvália alebo nie.
Jednou z kompetencií mestského zastupiteľstva totiž je vydanie všeobecne záväzného
nariadenia, ktoré bude celoplošne zakazovať prevádzkovanie hazardných hier na území
mesta.
Osvietené dominanty námestia
Breznianska samospráva s cieľom zatraktívniť nočnú panorámu mesta osvietila
dominanty námestia ako aj vstup do Brezna od Horehronia. Pri večernej prechádzke nás
potešil pohľad na osvetlené historicky hodnotné objekty ako mariánsky stĺp, plastiku Panny
Márie vo výklenku objektu na Námestí Štefánika 2, či osvetlené bralo v Predných Hálnach.
Vianočná atmosféra
K príjemnej vianočnej atmosfére obyvateľom prispela v meste aj vianočná výzdoba.
Novinkou tohto roku

bola veľká vianočná guľa pri mestskej zvonici. Vo guli sa

fotografovali hlavne rodičia s deťmi. Námestie tiež skrášlilo aj množstvo vysvietených
ozdôb a vianočných prvkov. Mesto dýchalo pravou sviatočnou atmosférou. Nová svetelná
výzdoba pribudla aj na malých stĺpoch verejného osvetlenia v mestskom parku. Osvetlenie je
nainštalované i na stromoch na južnej strane námestia. Pýchou námestia bol opäť najväčší
vysvietený stromček v meste pri mestskej veži, blízko ktorého boli rozmiestnené svetelné 3D
gule, svetelný trojguľový snehuliak s čiapkou. Nechýbala ani jelenia rodinka na trávniku
oproti mestskému úradu či pred kostolom oblúková 2D brána väčších rozmerov s anjelom.
Pred kostolom bol aj tohto roku drevený betlehem. Brezňania sa pred Vianocami dočkali
ešte jedného darčeka. Na námestí odhalili takmer päťstokilogramovú bronzovú sochu
legendárneho breznianskeho hrdinu Bomburu. Dielo zhotovil sochár Mgr. art. Pavol
Dubina. Tohto roku sa pred Vianocami tešili aj obyvatelia Mazorníkova, kde pri
multifunkčnom ihrisku po prvýkrát pri rozsvietenom stromčeku vyrástol aj štvormetrový
sob. Novinkou je tohto roku aj svetelná výzdoba na zvoničke v Bujakove. Už počas
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verejného osvetlenia a svetelné reťaze na stromoch na južnej strane námestia.
Radosť a pozitívny vzťah k aktivitám mesta prejavili Brezňania aj počas Silvestra.
Na námestí bol program, ktorý sem priviedol určite rekordný počet zábavychtivých ľudí.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagáty

ZMENY A NOVINKY V SKRATKE
Mesto mení svoju tvár, pribúdajú nové objekty, iné sa zase strácajú. Čo priniesol rok
2018 v tejto oblasti ? V tejto časti budú zaznamenané najväčšie zmeny len v skratke;
detailne sa o aktivitách mesta a iných subjektov, ktoré sa pričinili o rozvoj mesta
v materiálnej oblasti, píše v jednotlivých tematických kapitolách.
Ulice monitoruje nový kamerový systém. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a
návštevníkov Brezna, ako aj zlepšeniu ochrany ich majetku mesto vo svojich uliciach
vybudovalo novú monitorovaciu sieť, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Slovensku.
Aj tomto roku pribudli na sídliskách aj ďalšie kontajnerové stojiská. Technické služby
vybudovali štyri nové ; po dve na uliciach ČSA a Dr. Clementisa. Mesto budovalo aj ďalšie
parkovacie plochy ; šesť spevnených plôch pribudlo na uliciach Fraňa Kráľa, ČSA, 9. mája a
Malinovského.
Mesto v lete rozšírilo starý cintorín. Aj keď máme tri mestské cintoríny s takmer tri
a pol tisíc hrobovými miestami, kapacitne je to už nepostačujúce. Na novom cintoríne už
veľa miesta niet. Preto sa mesto rozhodlo tento stav riešiť rozšírením hrobových miest na
starom cintoríne.
V lete začala najrozsiahlejšia oprava ciest a chodníkov za posledné roky. V rámci
projektu Oprava miestnych komunikácií bola na takmer 50 úsekoch ciest v správe mesta
položená úplne nová vrstva asfalto-betónového krytu. Išlo pritom o najrozsiahlejšiu
rekonštrukciu miestnych komunikácií za posledné desaťročia. Starý asfalt za nový sa
podarilo vymeniť celkovo na deviatich uliciach.
Odvtedy, ako na Bujakove - Padličkove postavili v päťdesiatych rokoch minulého
storočia zvoničku, nebola rekonštruovaná. V tomto roku v letných mesiacoch ju dalo

- 10 opraviť mesto. Obyvatelia Bujakova ešte skôr dali vyrobiť nový zvon, a tak zvonička opäť
zvoní.
Nábrežie Hrona si breznianska samospráva zobrala na mušku ako zaujímavý verejný
priestor už v predchádzajúcich rokoch. V krátkom čase sa jej v tejto lokalite podarilo
zrekonštruovať dopravné ihrisko, vybudovať workout, fit park, úplne nové detské ihrisko.
V lete k nim pribudlo nové ihrisko vďaka víťazstvu v projekte Žihadielko Lídl, v jeseni boli
vybudované aj dve hracie plochy určené na petang. Aj priestor bývalého záhradníctva v tejto
lokalite, ktorý je v správe technických služieb, sa začal v jeseni pripravovať na výstavbu
sľubovaného kúpaliska.
Tohto roku bolo vybudované na základe požiadaviek obyvateľov Štvrti Laca
Novomeského nové multifunkčné

a detské ihrisko. Multifunkčné ihrisko ako prvé

realizované z gumového granulátu v Brezne o rozmeroch 28 x 16 metrov tu bolo dokončené
v jeseni.
V septembri sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej kalvárie. Vyrástla v priebehu
leta nad mestom pri nemocnici. Ponúka novú rekreačnú aktivitu pre obyvateľov aj
návštevníkov a množstvo krásnych výhľadov na mesto. Krížová cesta prostredníctvom
peknej prechádzky do mierneho kopca a 14 zastavení je aj miestom pokoja a oddychu. Túto
aktivitu zabezpečilo mesto, vytvorili ju umelci; šestnásť domácich aj zahraničných
výtvarníkov tu pracovalo počas leta, aby vytvorili štrnásť umeleckých objektov z dreva
a kovu. Spolu s textom na tabuľkách predstavujú štrnásť zastavení krížovej cesty
V tomto priestore, v areáli Banisko nad nemocnicou, ktorý sa stáva príjemnou
rekreačnou zónou, pribudli aj menšie realizácie ako gril altánky a legálne ohniská pre
verejnosť. Môžu slúžiť obyvateľom všetkých vekových kategórií. Najmä v sobotu a nedeľu
popoludní sa tu stretáva na prechádzkach množstvo ľudí.
A ešte jedna dobrá správa potešila v jeseni Brezňanov, ktorí obľubujú Banisko ako
rekreačný priestor. Nadácia Ekopolis podporila projekt Arborétum Banisko sumou 2500 eur
z grantového programu Zelené oázy. V sade, kde rastú historické druhy jabloní, hrušiek
a sliviek, vysadiť nové stromy.
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darček - zrekonštruovanú telocvičňu na Mazorníku. Rekonštrukcia trvala dlhšie, keďže
telocvičňa bola za desať rokov v zlom stave a mesto ju obnovovalo od základu vrátane sieti.
Presne po desiatich rokoch pribudlo do mestského bytového fondu ku doterajším sto
štyridsiatim nájomným bytom dvadsaťštyri nových. Koncom roka boli pridelené novým
nájomníkom nájomné byty na brehu Hrona v bytovom dome na Ulici Štvrť Ladislava
Novomestského . Samotný dom zahŕňa dvadsaťštyri bytových jednotiek, z čoho polovicu
tvoria jednoizbové byty a druhú polovicu dvojizbové byty.
Tohto roku sa začali mnohé stavby, na niektoré z nich sa už dlhšie čakalo:
o Na futbalovom štadióne začal na jar investor, súkromný podnikateľ Branislav
Katreniak, výstavbu športového centra, ktoré by malo byt otvorené budúci rok.
o V starom cintoríne začala renovácia Hrobky Lehotských. Na zachovanie a obnovu
tejto národnej kultúrnej pamiatky mesto od Ministerstva kultúry SR získalo dotáciu
25 000 eur, pričom na dofinancovanie použije aj prostriedky z vlastného rozpočtu.
o Mesto začalo koncom roka s výstavbou Domova pre seniorov a denného stacionára
na Ulici Boženy Němcovej v Brezne. V novembri odovzdalo stavenisko vysúťaženej
miestnej firme Hronstav, s. r. o.
o Prevádzkovateľ Slovenská autobusová doprava Zvolen sa po jedenástich rokoch,
ktoré uplynuli od preloženia autobusovej stanice z námestia ku železničnej stanici,
rozhodol pre výstavbu novej modernej krytej stanice. V októbri predstavili verejnosti
projekt prepojenia autobusovej, železničnej a nemotorovej cyklodopravy, v novembri
sa s výstavbou začalo.
o Na mieste neslávne známeho breznianskeho „tankodromu“ sa v novembri začalo
s výstavbou dlho očakávaného záchytného parkoviska, ktorého realizácia sa aj kvôli
úradným ťahaniciam odďaľovala takmer dva roky. Projekt počíta s výstavbou viac
ako 80 parkovacích miest v centre Brezna a s rekonštrukciou existujúcej miestnej
komunikácie.

- 12 o V decembri sa uskutočnilo slávnostné poklepanie základného kameňa vyhliadkovej
veže na Horných Lazoch. Potešili sme sa aj preto, lebo odhalená maketa sľubuje, že
s výškou 38 metrov to bude najvyššia vyhliadková veža na Slovensku.

VEREJNÝ A POLITICKÝ ŽIVOT
UDALOSTI A NÁVŠTEVY
ZOMREL PRVÝ PRIMÁTOR MESTA
Vo februári tohto roku zomrel vo veku osemdesiat rokov Vladimír Strmeň, prvý
„porevolučný“ primátor nášho mesta. Jeho život bol s mestom Brezno spojený už
v osemdesiatych rokoch minulého storočia. V rokoch 1982 – 1986 bol podpredsedom
a v rokoch 1986 – 1989 predsedom Mestského národného výboru v Brezne. Po novembrovej
revolúcii 1989 si pozíciu vo vedení mesta opätovne obhájil; bol zvolený za prvého primátora
mesta. Túto funkciu vykonával od 1. januára 1990 do roku 1994, jedno volebné obdobie, až
do odchodu do dôchodku.
Pán Vladimír Strmeň sa narodil v Starých Horách v časti Turecká, ale väčšinu
produktívneho veku prežil prácou pre breznianskych obyvateľov. Zastával rôzne funkcie vo
vtedajších národných výboroch. Bol predsedom regionálneho združenia miest a obcí
Horehronia a Stredného Rudohoria. Stal sa tiež členom ústrednej rady združenia Zborov
pre občianske záležitosti. Bol zakladateľom Ekológu – združenia obcí breznianskeho
okresu. Ďalšími významnými skutočnosťami, na ktorých sa podieľal, bolo plynofikovanie
ulíc v rámci individuálnej bytovej výstavby, prestavba kotolní z pevného paliva na plynné,
prístavba základnej školy na Ulici Pionierska 2, pričinil sa o rozšírenie čističky odpadových
vôd. Za jeho vedenia sa postavilo v meste ročne okolo tisíc bytov.
Ani po ukončení aktívneho pracovného života nezostal nečinný. Inicioval založenie
Jednoty dôchodcov Slovenska v Brezne. Prihlásil sa na štúdium na univerzite tretieho
veku. Má dcéru a dvoch synov. Syn Vladimír pokračuje v jeho šľapajach; je poslancom
breznianskeho mestského zastupiteľstva.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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NÁVŠTEVA Z PARTNERKÝCH MIEST
Dni mesta sú už tradične časom, kedy do Brezna zavítajú delegácie z partnerských
miest. Tentokrát nás svojou návštevou poctili kolegovia z poľského Ciechanówa a
rumunského Nadlaku. Vedenie mesta a poslanci delegácie sprevádzali počas oficiálneho
programu , ukázali im i krásy a možnosti nášho regiónu. Podstatnou súčasťou týchto
stretnutí bola však výmena skúseností v oblasti samosprávy.
Pracovníci mesta z rumunského Nadlaku sa aktívne pripravujú na príchod veľkého
investora v oblasti výroby hygienických potrieb, ktorý by mal zamestnať cca 120 ľudí.
Zároveň aktívne pracujú na rozvoji poľnohospodárstva. Poľský Ciechanów sa pod záštitou
mladého primátora zase zameral na rozvoj cestovného ruchu, športovísk a projekty
občianskej

vybavenosti.

ZASADNUTIE KRAJSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter zvolal na posledný
júnový pondelok ôsme zasadnutie krajského zastupiteľstva. Na tom by nebolo nič zvláštne,
keby sa prvýkrát nekonalo v breznianskej synagóge. Na výjazdové rokovanie do centra
Horehronia prišlo 40 zo 49 župných poslancov.
Úvodné slovo na ôsmej schôdzi Zastupiteľstva BBSK dostal primátor Brezna
a krajský poslanec Tomáš Abel, ktorý svojich kolegov privítal na pôde mesta. Okrem
krátkeho exkurzu do dejín horehronskej metropoly stručne zhodnotil aj súčasný stav, pričom
poukázal na vyše päťpercentnú mieru nezamestnanosti v Breznianskom okrese. „Chceme,
aby sa tento štatistický údaj zlepšoval a preto sme sa zamerali na rozvoj cestovného ruchu,
ktorý má ďalej potenciál rásť. Z tohto dôvodu sme spolu s ostatnými obcami začali
intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti nemotorovej dopravy, predovšetkým v budovaní
cyklochodníkov, rôznych turistických atrakcií ako sú vyhliadkové veže, ferraty, vodné
plochy a chceme sa zamerať aj na zlepšovanie služieb a produktov v cestovnom ruchu,“
povedal Abel. Podľa jeho slov má Horehronie návštevníkom čo ponúknuť, pretože okrem
prírodných krás disponuje aj bohatým kultúrnym dedičstvom a pracovitými ľuďmi. V
príhovore pomenoval tiež problémy, s ktorými sa región dlhodobo borí. Požiadal župných
poslancov o spoluprácu pri ich riešení. Za najväčší pritom považuje neustálu migráciu

- 14 obyvateľov. „Ich počet nielen v okrese, ale aj v meste neustále klesá. Práve mladí ľudia
v produktívnom veku odchádzajú za prácou alebo za lepším životom na západ Slovenska
prípadne do zahraničia, čo nemá pozitívny vplyv na rozvoj regiónu,“ vyjadril sa primátor.
Ako ďalej pokračoval, okres Brezno naďalej trápi problematika marginalizovanej rómskej
komunity, nedostatok miest v domovoch sociálnych služieb, personálne problémy nemocnice,
nedostatok bytov pre mladých ľudí a sociálne slabších obyvateľov, ako aj zlá dopravná
infraštruktúra.

KOMUNÁLNE VOĽBY
Na termín 10. novembra boli na Slovensku vyhlásené komunálne voľby. Na funkciu
primátora sme mali v Brezne iba jedného kandidáta, doterajšieho primátora, Tomáša Abela,
ktorý získal aj podporu všetkých politických strán v meste. „Je tu taká dobrá atmosféra, skôr
pracovná ako politická. Snažil som sa, aby sme sa nehrali na malú či veľkú politiku, ale
zamerali sa na rast Brezna a regiónu a kto je tomu naklonený, má u mňa dvere stále
otvorené,“ povedal primátor. Pred voľbami vydal

Volebné noviny Tomáša Abela,

nezávislého kandidáta na primátora s názvom „Spoločne meníme Brezno k lepšiemu.“ Tu
napísal aj odpočet práce za volebné obdobie 2014 – 2018 .“ Vážení spoluobčania, milí
Brezňania. Na nasledujúcich stranách si môžete pozrieť výsledky práce mesta Brezno pod
mojim vedením. Osobne mám z rozvoja nášho mesta veľkú radosť, veď sa nám doslova mení
pred očami. Tento úspech je dôsledkom práce veľkého množstva ľudí, ktorí buď priamo
pracujú pre mesto Brezno, alebo mu pomáhajú. Každému úprimne ďakujem a teším sa na
spoluprácu v ďalšom volebnom období. Tomáš Abel, váš primátor. Na sociálnych sieťach –
facebook napísal:
„Pekný deň priatelia, za roky 2014 až 2018 sme urobili podstatne viac ako som si dal za cieľ a
sľúbil vo volebnom programe. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali, podporovali ma a zamestnancom mesta,
našich organizácií a poslancom za podporu a zvládnuté úlohy. Za toto volebne obdobie sme získali viac ako
13 miliónov eur z dotácií a fondov. Za štyri roky, čo je naozaj krátka doba, sa nám podarilo:
1. Obnoviť a vybudovať viac ako 30 km ciest
2. Obnoviť viac ako 5 km chodníkov
3. Postavili sme 29 kontajnerových stojísk (mali sme 12násť)
4. Vybudovať viac ako 500 parkovacích miest
5. Ľudia prestali platiť za výruby drevín (predtým od 500 do 1500 za strom)
6. Investovali sme oveľa viac do výzdoby mesta v zime aj v lete
7. Zaviedli sme príspevky pre novonarodené dieťa vo výške 200 Eur a pre talentované deti štipendia do
1500 Eur na rok

- 15 8. Zvýšili sme poukážky pre seniorov z 12 na 18 Eur
9. Kúpili sme a obnovili lavicu do areálu Mostárne
10. Nezvyšovali sme dane
11. Postavili sme nový bytový dom s 24 bytmi
12. Podstatne sme zlepšili hospodárenie a dnes patríme medzi najlepšie hospodáriace mestá na Slovensku
13. Začali sme výstavbu Domova pre seniorov a denného stacionáru
14. Začali sme výstavbu centrálneho parkoviska Hradby
15. Začali sme výstavbu multifunkčného areálu s atletickou dráhou na P2 a Karola Rapoša
16. Obnovili sme Synagógu
17. Obnovili sme ZŠ Karola Rapoša
18. Obnovili sme telocvične na ZŠ Mazorníkovo a ZŠ Karola Rapoša
19. Obnovili sme materskú školu na Ul. Boženy Nemcovej
20. Investovali sme desiatky tisíc eur do našej nemocnice na obnovu oddelení
21. Obnovili sme zvoničku Bujakovo
22. Vybudovali sme nové priestory pre ZUŠ na Nálepkovej Ul.
23. Zvýšili sme dotácie pre kultúrne a športové telesá v meste
24. Začali sme nové podujatia (Silvester, Bomburove slávnosti, Fašiangy ...)
25. Obnovili sme chátrajúce budovy napr. na Ul. 9. mája budovy bývalej škôlky
26. V spolupráci s Veolia sa vybudoval vodovod Podkoreňová
27. Vybudovala sa nová kanalizácia Vrchdolinka
28. Vybudoval sa vodovod Glianska
29. Vybudovali sme nové dopravné ihrisko na nábreží Hrona
30. Obnovili sme desiatky detských ihrísk a vybudovali nové (ŠLN, Rázusova, Podkoreňova, Rohozná,
Nábrežie Hrona ...)
31. Mesto sa zapojilo do Žihadielka a s pomocou ľudí Brezna sme ho vyhrali
32. Nakúpili sme novú techniku pre Technické služby a Lesy mesta Brezno za viac ako 2 miliónov eur
33. Získali sme 13 222 000 Eur z eurofondov, štátnych dotácií a fondov...
34. Pripravili sme a začali väčšinu projektov a toho čo ľudia potrebujú na ďalšie obdobie za viac ako 1
miliónov eur
35. Obnovili sme viac ako 1200 svetelných bodov
36. Vybudovali sme malý priemyselný park na Vrbovej ulici (prvý investor začína výstavbu na jar)
37. Postavili sme novy most na Bujakove
38. Obnovili sme kinosálu a dom kultúry
39. Kúpili sme a obnovili telocvičňu pri plavárni
40. Vybudovali sme kalváriu nad nemocnicou
41. Naštartovali sme činnosť nového mládežníckeho parlamentu a zapojili sa do medzinárodných projektov
42. Obnovili sme M Klub pre mládež a seniorov
43. Vybudovali sme fit park a pedantove ihriska pre seniorov
44. Zbúrali sme desiatky čiernych stavíme a Dom hrôzy
45. Na mnohé si nespomeniem

Na 21 poslaneckých mandátov bolo zaregistrovaných v štyroch breznianskych
volebných obvodoch 58 kandidátov. O kreslá v mestskom zastupiteľstve sa v Brezne sa
uchádzalo 27 nezávislých kandidátov, kandidáti za strany SPOLU – občianska
demokracia, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, Smer - sociálna demokracia,
Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska, Doma dobre, Strana moderného

- 16 Slovenska a koalícia Sloboda a solidarita – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti –
Kresťanskodemokratické hnutie – Sme Rodina – NOVA
Kandidáti na pozíciu poslanca:
VOLEBNÝ ÚVOD Č.1
1. Pavel Ambros, Mgr., 37 r., HR špecialista, nezávislý kandidát
2. Miroslav Baran, Ing., 31 r., vedúci kultúry a športu TS Brezno, nezávislý kandidát
3. Andrej Barančok, Mgr., 33 r., marketingový špecialista, nezávislý kandidát
4. Roman Borčin, Ing., 48 r., vedúci OPT OR HaZZ v Brezne, nezávislý kandidát
5. Anton Bučko, 30 r., zdravotnícky záchranár, Slovenská národná strana
6. Jaroslav Demian, Ing., 55 r., riaditeľ úradu práce, Smer – sociálna demokracia
7. Milan Hašan, Ing., 62 r., poslanec MsZ v Brezne, dôchodca, nezávislý kandidát
8. Ivan Hornok, Ing., 58 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska
9. Gabriela Hrašná, 38 r., administratívny pracovník, Strana moderného Slovenska
10. Martin Juhaniak, Mgr., 35 r., prednosta MsÚ, nezávislý kandidát
11. Jana Kokavcová, JUDr., 33 r., predseda útulku Tuláčik, nezávislý kandidát
12. Ján Králik, Ing. arch., 58 r., SZČO, nezávislý kandidát
13. Pavol Kupec, Ing. arch., 33 r., architekt, nezávislý kandidát
14. Marián Kupka, 49 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
15. Vladimír Kvačkaj, Ing., 57 r., kontrolór ÚPSVR Brezno, Smer – sociálna demokracia
16. Danka Moravčíková, Mgr., 54 r., zamestnanec štátnej správy, Smer – sociálna
demokracia
17. Július Obernauer, 63 r., pracovník v kultúre, nezávislý kandidát
18. Marian Pavúk, 52 r., SZČO, Spolu – občianska demokracia
19. Ingrid Poliaková, PhDr., 52 r., prednostka okresného úradu, Slovenská národná strana
20. Zdenko Roštár, JUDr., 58 r., advokát, Sloboda s solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
21. Milan Vetrák, 43 r., bezpečnostný pracovník, Sloboda s solidarita, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár,
Nova
Vo volebnom obvode číslo 1 sa volilo 8 poslancov
VOLEBNÝ OBVOD č.2
1. Martin Baxa, Mgr., 45 r., učiteľ, Sloboda s solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
2. Milan Belko, Mgr., 39 r., logistický manažér, nezávislý kandidát
3. Ingrid Brozmanová, Ing., 50 r., MV SR štátny zamestnanec, Slovenská národná strana
4. Petra Dzurmanová, PhDr., 41 r., zástupkyňa primátora, nezávislý kandidát
5. Ľubomír Fabuš, Mgr., 64 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska
6. Matej Garaj, 32 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
7. Viliam Hláčik, 56 r., konateľ spoločnosti, Smer – sociálna demokracia
8. Stefan Arin Ianecsko, MUDr., 47 r., lekár, nezávislý kandidát
9. Božena Kánová, Ing., 42 r., MV SR Bratislava, Okresný úrad Brezno, odborný radca,
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10. Jozef Krutel, 56 r., SZČO, Kotleba – ľudová strana Naše Slovensko
11. Milan Macuľa, Ing., 55 r., SZČO, projektant, Kotleba – ľudová strana Naše Slovensko
12. Radovan Majerík, Mgr., 32 r., vedúci odboru živnostenského podnikania, Smer –
sociálna demokracia
13. Ján Maruškin, 45 r., konateľ, nezávislý kandidát
14. Milan Palovčík, 62 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
15. Milan Petrla, Ing., 55 r., SZČO, Slovenská národná strana
16. Slavomír Pôbiš, Mgr., 28 r., koordinátor práce s mládežou, Sloboda s solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina –
Boris Kollár, Nova
17. Jerguš Ridzoň, 20 r., event manažér, Spolu – občianska demokracia
18. Erik Richter, MUDr., 66 r., lekár, Smer – sociálna demokracia
19. Vladimír Strmeň, Ing., 59 r., konateľ, Doma dobre
20. Ľubica Štugnerová, Bc., MA, 56 r., manažér dopravy, Sloboda s solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris
Kollár, Nova&
21. Ján Tomko, 66 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
22. Peter Votroubek, Mgr., PhD., 39 r., SZČO, Sloboda s solidarita, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár,
Nova
Vo volebnom obvode číslo 2 sa volílo 6 poslancov
VOLEBNÝ OBVOD č.3
1. Andrea Botošová, 42 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
2. Miroslav Fašang, Ing., 32 r., projektant, nezávislý kandidát
3. Juraj Koreň, Ing., 47 r., MV SR – OU Brezno – odborný radca, nezávislý kandidát
4. Peter Morong, RNDr., 47 r., lesník, Smer – sociálna demokracia
5. Roman Porhajaš, Ing., 54 r., SZČO, Sloboda s solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano),
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
6. Daniel Rajčok, Ing., 46 r., poľnohospodár, Doma dobre
7. Martin Ridzoň, Ing., PhD., 34 r., výskumno – vývojový zamestnanec, nezávislý
kandidát 8. Radoslav Rusnák, Mgr., 45 r., MV SR Bratislava, nezávislý kandidát
9. Róbert Schmidt, 42 r., Technické služby Brezno, nezávislý kandidát
10. Eva Skačanová, Mgr., 50 r., učiteľka, nezávislý kandidát
11. Daniel Struhár, Mgr., 33 r., učiteľ, nezávislý kandidát
12. Jozef Tokár, 62 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volilo 6 poslancov
VOLEBNÝ OBVOD č.4
1. Erik Duhan, 50 r., SZČO, Slovenská národná strana)
2. Mária Majerčíková, Ing., 47 r., SZČO, Sloboda s solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
3. Martin Marcinek, 39 r., SZČO, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volil 1 poslanec
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Mestská volebná komisia nezaznamenala žiadne porušenia volebného zákona, voľby
mali pokojný priebeh. V rámci Slovenska bola zaznamenaná 48, 67 – percentná účasť.
V meste Brezne bola nižšia účasť voličov na voľbách ako na celom Slovensku, keď v
zoznamoch bolo zapísaných 17 023 voličov a na voľbách sa ich zúčastnilo len 6004, čo
znamená 35, 89 - percentnú účasť.
Voľby v Brezne a ich výsledky od roku 1990
POČET
ROK
VOLIEB ÚČASŤ

ZVOLENÝ

HLASOVPRE

PRIMÁTOR

PRIMÁTORA

1990

50,10%

Vladimír Strmeň

2 594

1994

42,47%

Vladimír Faško

2 480

1998

38,70%

Vladimír Faško

2 716

2002

37,46%

Jaroslav Demian

1 856

2006

28,30%

Jaroslav Demian

3 054

2010

35,66%

Jaroslav Demian

2 767

2014

45,31%

Tomáš Abel

5 041

2018

35,89 %

Tomáš Abel

5 599

17 023 zapísaných voličov
6 110 vydaných obálok
6 109 odovzdaných obálok
Účasť voličov: 35,89%
5 599 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu primátora.
Zvolený primátor: JUDr. Tomáš ABEL PhD. - 5599 hlasov
Zvolení poslanci:
Volebný obvod 1:
Mgr. Martin Juhaniak -

1320 hlasov,

Ing. arch. Ján Králik

1126 hlasov,

Mgr. Andrej Barančok

1016 hlasov,

Július Obernauer

951 hlasov,

- 19 Mgr. Pavel Ambros

924 hlasov,

Ing. Miroslav Baran

829 hlasov,

Ing. arch. Pavol Kupec

709 hlasov,

Ing. Milan Hašan

569 hlasov.

Volebný obvod 2:
PhDr. Petra Dzurmanová

864 hlasov,

MUDr. Štefan Arin Ianecsko

630 hlasov,

Ján Maruškin

569 hlasov,

Milan Palovčík

562 hlasov,

Bc. Ľubica Štugnerová

502 hlasov,

Ing. Vladimír Strmeň

458 hlasov.

Volebný obvod 3:
Mgr. Daniel Struhár

1083 hlasov,

Ing. Martin Ridzoň, PhD.

1028 hlasov,

Ing. Miroslav Fašang

1010 hlasov,

Mgr. Eva Skačanová

766 hlasov,

Jozef Tokár

577 hlasov

Róbert Schmidt

393 hlasov

Volebný obvod 4:
Martin Marcinek

88 hlasov

ZAUJÍMAVOSTI A FAKTY Z KOMUNÁLNYCH VOLIEB:
Na post primátora bolo zaregistrovaný len jeden kandidát, zaznamenali sme preto rekord
– najvyšší počet hlasov, ktoré získal kandidát na primátora.
Na 21 poslaneckých mandátov bolo zaregistrovaných 58 kandidátov , 27 nezávislých a 31
za politické strany. Zvolených bolo 19 nezávislých kandidátov, iba dvaja zvolení poslanci
boli takí, čo kandidovali za politické strany
Z doterajších poslancov v tohtoročných voľbách opätovne nekandidovali iba štyria ; sú to:
o MUDr., Eva Wolframová
o Ing. Milan Kováčik

- 20 o Iveta Ledňová

o Mgr. Ján Račák
Z doterajších poslancov opätovne kandidovali sedemnásti, nezvolili z nich všetkých. Svoje
posty obhájilo 12 poslancov. Medzi nezvolenými doterajšími poslancami boli:
o Ing. Jaroslav Demian

o Ing. Vladimír Kvačkaj
o Ing. Milan Macuľa

o MUDr. Erik Richter

o Ing. Mária Majerčíková

Z celkového počtu 21 zvolených poslancov je 19 nezávislých, iba dvaja kandidovali za
politickú stranu
Deväť kandidátov zasadne do poslaneckých lavíc po prvýkrát. Stali sa poslancami
breznianskeho mestského zastupiteľstva po prvýkrát . Sú to títo:
o Pavel Ambros, Mgr.

o Miroslav Baran Ing.

o Martin Juhaniak, Mgr.,

o Pavol Kupec, Ing. arch.,
o Július Obernauer

o MUDr. Štefan Arin Ianecsko
o Ľubica Štugnerová, Bc.

o Róbert Schmidt

o Martin Marcinek

Najväčší počet hlasov – 1320 – získal vo voľbách na funkciu poslanca Martin Juhaniak
Najmladším poslancom je 32 -ročný Miroslav Fašang
Najstarším poslancom je 63 - ročný Július Obernauer. .
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OSLAVY A MESTSKÉ SVIATKY
VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA BREZNA
Piatok 26. januára bol pre Brezno výnimočný, Konali sa tu oslavy 72. výročia
oslobodenia nášho mesta. Spomienkové oslavy začali pietnym aktom kladenia vencov pri
pomníku padlých v II. svetovej vojne na Námestí gen. M. R. Štefánika, kde sa k prítomným
prihovoril primátor mesta Tomáš Abel a predseda Oblastného výboru SZPB v Brezne
Jaroslav Demian
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

ODOVZDANIE OCENENÍ
Po oslavách oslobodenia mesta sa konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo, spojené
udelením ocenení osobností a kolektívov mesta Brezna za rok 2017, s poďakovaním za
vynikajúce tvorivé výsledky, rozvoj a zveľadenie mesta. Pozvaní hostia, ako aj občania
mesta sa na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela Ďumbier zoznámili
s pätnástimi príbehmi tých, ktorých ocenili za vynikajúce tvorivé výsledky, rozvoj
a zveľadenie mesta.
Ocenenia za rok 2017 boli odovzdané týmto osobnostiam a kolektívom:
CENU PRIMÁTORA MESTA za rok 2017 odovzdal primátor mesta siedmim
jednotlivcov a dvom kolektívom. Získali ju:
MILUTÍN ČERNÁK – za celoživotný rozvoj športu a dlhodobú reprezentáciu mesta
Brezna a Slovenska na športových súťažiach, FUTBALOVÝ KLUB BREZNO – za
znovuobnovenie historicky najstaršieho športu v Brezne, HOKEJOVÝ KLUB BREZNO –
za dlhodobú a aktívnu prácu s mládežou v ľadovom hokeji, IVICA KRIŠTOFOVÁ – za
dlhoročný aktívny prístup, ktorý prepája historické poznanie so súčasným životom, IVANA
KRUŽLIAKOVÁ – za prípravu a organizovanie kultúrnych podujatí pripomínajúcich
historické osobnosti mesta Brezno, VIERA LÁMEROVÁ – za dlhoročné svedomité
a zodpovedné vykonávanie funkcie predsedníčky MO Živena v Brezne, MONIKA
MEDVEĎOVÁ – za prípravu a organizáciu spoločensko-kultúrnych podujatí v meste
Brezno, MIRKO OBERHAUESER – za rozvoj biatlonu a aktívnu činnosť v oblasti

- 22 poľovníctva, JÚLIUS OBERNAUER – za celoživotne dosiahnuté úspechy v práci
a podporu a rozvoj kultúry v meste Brezno,
CENA MESTA BREZNA za rok 2017 si prevzalo šesť ocenených.
LÝDIA FURDÍKOVÁ – za záslužnú športovú činnosť v prospech občanov mesta
a regiónu, MILAN KOVÁČIK – za verejnoprospešnú činnosť, propagáciu mesta
a publikačnú činnosť, JÁN PAMPURÍK – za záslužnú športovú a kultúrnu činnosť
v prospech občanov mesta a celého regiónu, MILAN PETRLA – za výrazný prínos
k rozvoju kultúry v rámci Slovenska i v zahraničí a za prínos k zachovávaniu a šíreniu
tradícii horehronského regiónu, STANISLAV ŠEBEST – za záslužnú športovú činnosť
v prospech občanov mesta a regiónu. EMIL URBAN – za dlhoročnú publicistickú činnosť
pri popularizácii mesta a jeho osobností Cenu mesta Brezna in memoriam prevzal syn Peter.
Program spestril vystúpením dievčenský spevácky zbor Cambiar la Música, kolektív učiteľov
Základnej umeleckej školy v Brezne, ako aj členky Zboru pre občianske záležitosti Človek –
človeku mesta Brezna. Na záver slávnostného zastupiteľstva sa za všetkých ocenených
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
V Brezne sa v piatok 4. mája konali spomienkové oslavy pri príležitosti Dňa
víťazstva nad fašizmom. Vedenie mesta, hostia a ďalší účastníci položili kvety k pomníku
padlých hrdinov prvej a druhej svetovej vojny. Vo svojich príhovoroch primátor Brezna
Tomáš Abel, ako aj prednostka Okresného úradu v Brezne Ingríd Poliaková a tajomník
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Šulej s pokorou a
úctou pripomenuli časy, kedy ľudia preliali vlastnú krv za slobodu národa.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

DNI MESTA BREZNA
Mesto Brezno pozvalo svojich obyvateľov a návštevníkov na tradičné Dni mesta
Brezna, ktoré sa uskutočnili tohto roku v dňoch 24. až 26. mája. Toto podujatie patrí
každoročne k významným mestským sviatkom, na ktoré pozýva aj vzácnych hostí. Do
Brezna na mestské slávnosti zavítali delegácie z partnerských miest. Tentokrát nás svojou
návštevou priatelia z poľského Ciechanówa a rumunského Nadlaku. Podstatnou súčasťou

- 23 týchto stretnutí bola skúseností v oblasti samosprávy. Kolegovia z Nadlaku sa aktívne
pripravujú na príchod veľkého investora v oblasti výroby hygienických potrieb, ktorý by mal
zamestnať cca 120 ľudí. Zároveň aktívne pracujú na rozvoji poľnohospodárstva. Poľský
Ciechanów sa pod záštitou mladého primátora zase zameral na rozvoj cestovného ruchu,
športovísk a projekty občianskej vybavenosti.
Program tohtoročných Dní mesta asi prekonal všetky doterajšie. Privítali sme tu
najväčšie hviezdy súčasnej domácej hudobnej scény, ktoré rozospievali a roztancovali
domácich aj návštevníkov nášho mesta. Mená ako Adam Ďurica, Polemic, Kandráčovci či
IMT Smile hovoria za všetko.
Pri príležitosti 80. výročia vzniku delostreleckej posádky v Brezne sa počas Dní
mesta

uskutočnil slávnostný akt, spojený s pasovaním nových rytierov delostrelectva.

Zároveň bol znovu odhalený pamätník Samuela Sekurisa, ktorý bol preložený z bývalých
kasární na Ulicu ČSA.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagát

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
V posledný októbrový piatok sme si aj v Brezne pripomenuli okrúhle výročie jednej
z najvýznamnejších udalostí národných dejín. Sté výročie vzniku prvého spoločného štátu
Čechov a Slovákov je neodmysliteľne späté s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika, ktorý
zohral významnú úlohu pri jeho formovaní a ktorého meno dodnes nesie historické námestie
v Brezne.
Práve pri Štefánikovej soche na námestí, ktoré nesie jeho meno, sa v Brezne stretli
predstavitelia miestnej správy a samosprávy, aby spolu s členmi záujmových združení,
študentmi a ostatnými obyvateľmi mesta oslávili významný historický míľnik a zároveň
vzdali hold jednej z najvýraznejších osobností slovenských dejín.
Súčasťou mestských osláv 100. výročia vzniku 1. Československej republiky bolo
popri tradičnom akte kladenia vencov aj slávnostné odhalenie busty generála Štefánika,
ktoré sa uskutočnilo v areáli Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Brezne
(SSOŠ EBG). V kronike mesta sa našiel záznam, že 4. 5. 1920 bola na území školy
zasadená lipa pri príležitosti prvého výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika.

- 24 Tá lipa tu stojí dodnes a keďže tento rok oslavujeme sté výročie Československa, o ktorého
vznik sa pričinil aj generál Štefánik, tak sa rozhodli, že pod touto lipou odhalia jeho bustu.“
približuje Tibor Surový, riaditeľ SSOŠ EBG, ktorý sa spolu s výtvarníkom Františkom
Rothom autorsky podieľal na novom pamätníku v areáli školy.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

SAMOSPRÁVA
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Od volieb, ktoré sa konali v roku 2014, boli poslancami Mestského zastupiteľstva títo:
VOLEBNÝ OBVOD číslo 1
Bc. Andrej Barančok
MUDr. Eva Laurinc Wolframová
Ing. arch. Ján Králik
Ing. Milan Hašan
Ing. Vladimír Kvačkaj
Mgr. Ján Račák
Ing. Jaroslav Demian
Ing. Milan Kováčik
VOLEBNÝ OBVOD číslo 2
Mgr. Petra Dzurmanová
Milan Palovčík
Ján Maruškin
Iveta Ledňová
Ing. Milan Macuľa
MUDr. Erik Richter
VOLEBNÝ OBVOD číslo 3
Mgr. Daniel Struhár
Mgr. Eva Skačanová
Jozef Tokár

- 25 Ing. Vladimír Strmeň
Ing. Miroslav Fašang
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
VOLEBNÝ OBVOD číslo 4
Ing. Mária Majerčíková
Pracovné zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa uskutočnili počas roka 9-krát
1. Zasadnutie dňa 15. januára 2018
2. Zasadnutie dňa 14. februára 2018
3. Zasadnutie dňa 28. marca 2018
4. Zasadnutie dňa 9. mája 2018
5. Zasadnutie dňa 16. mája 2018
6. Zasadnutie dňa 27. júna 2018
7. Zasadnutie dňa 25. júla 2018
8. Zasadnutie dňa 19. septembra 2018
9. Zasadnutie dňa 14. novembra 2018

NOVÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Na termín 10. novembra sa konali na Slovensku komunálne voľby. Breznianski voliči
rozhodli o novom zložení mestského zastupiteľstva. Poslancami vo volebnom období 2018
– 2022 sa stali títo :
VOLEBNÝ OBVOD číslo 1
Mgr. Martin Juhaniak
Ing. arch. Ján Králik
Mgr. Andrej Barančok
Július Obernauer
Mgr. Pavel Ambros
Ing. Miroslav Baran
Ing. arch. Pavol Kupec
Ing. Milan Hašan
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PhDr. Petra Dzurmanová
MUDr. Stefan Arin Ianecsko
Ján Maruškin
Milan Palovčík
Bc. Ľubica Štugnerová
Ing. Vladimír Strmeň
VOLEBNÝ OBVOD číslo 3
Mgr. Daniel Struhár
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Ing. Miroslav Fašang
Mgr. Eva Skačanová
Jozef Tokár
Róbert Schmidt
VOLEBNÝ OBVOD číslo 4
Martin Marcinek

USTANOVUJÚCE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 3. decembra sa v obradnej sále mestského úradu uskutočnilo ustanovujúce
zastupiteľstvo, na ktorom novozvolený - staronový primátor mesta Brezna JUDr. Tomáš
Abel, PhD. a 21 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna zložili zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

ZÁSTUPCOVIA PRIMÁTORA
Zástupca primátora mesta Brezna je verejnou funkciou. Primátor mesta Brezna poveril
zastupovaním primátora mesta Brezno vo volebnom období 2018-2022 dvoch zvolených
poslancov:

- 27 Ing. arch. Ján KRÁLIK zastáva funkciu zástupcu primátora mesta už 2. volebné obdobie.
Prvý zástupca primátora mesta Brezna bol poverený zastupovaním primátora v oblasti
regionálneho rozvoja mesta, rozvojových programov a investícií, životného prostredia,
čistoty a údržby verejnej zelene, problematiky odpadového hospodárstva. Zároveň bude
zastupovať primátora počas dlhodobej aj krátkodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti
na výkon funkcie.
Mgr. Martin JUHANIAK, druhý zástupca primátora vykonáva túto funkciu prvýkrát.
Bol poverený zastupovaním primátora mesta Brezno v oblasti rozvíjania partnerskej
spolupráce, koordináciou družobných vzťahov mesta, koordináciou činností stálych komisií
mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu, mestskou
radou a mestským zastupiteľstvom. Dostal na starosť aj rozpočet a ekonomické činnosti,
regionálny rozvoj. Bol poverený aj zastupovaním počas krátkodobej neprítomnosti
primátora.

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo zriadilo komisie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
ako svoje stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány: Následne zvolilo jej členov
nasledovne:
1. Komisia finančná:
Predseda: Mgr. Martin Juhaniak
Podpredseda: Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Členovia Ján Maruškin, Ing. arch. Pavel Kupec, Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Miroslav
Fašang
2. Komisia pre kultúru:
Predseda: Mgr. Andrej Barančok
Podpredseda: Július Obernauer
Členovia: Róbert Schmidt, Jozef Tokár, Mgr. Pavel Ambros
3. Komisia pre rozvoj mesta:
Predseda: Ing. arch. Ján Králik
Podpredseda: Ing. Miroslav Fašang

- 28 Členovia: Ing. arch. Pavol Kupec, Milan Palovčík, MUDr. Stefan Arin Ianecsko
4. Komisia pre školstvo:
Predseda: Mgr. Eva Skačanová
Podpredseda: Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Členovia: Július Obernauer, Mgr. Daniel Struhár, Milan Palovčík
5. Komisia pre šport:
Predseda: Mgr. Daniel Struhár
Podpredseda: Ing. Miroslav Baran
Členovia: Jozef Tokár,Milan Hašan, Mgr. Pavel Ambros
6. Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov
Predseda: Bc. Ľubica Štugnerová, MA
Podpredseda: Mgr. Pavel Ambros
Členovia: MUDr. Stefan Arin Ianecsko, Mgr. Eva Skačanová
7. Komisia pre verejný poriadok
Predseda: Ing. Vladimír Strmeň
Podpredseda: Ján Maruškin
Členovia: Róbert Schmidt, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Martin Marcinek, Ing. Milan
Hašan, Mgr. Martin Juhaniak
8. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov:
Predseda: Ing. Vladimír Strmeň
Podpredseda: Ing. arch. Ján Králik
Členovia: Bc. Ľubica Štugnerová, MA.
9. Komisia na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení
Predseda: Mgr. Eva Skačanová
Podpredseda: Ing. arch. Ján Králik
Členovia: Mgr. Martin Juhaniak, Mgr. Andrej Barančok, Mgr. Daniel Struhár, Bc. Ľubica
Štugnerová, MA, Ing. Vladimír Strmeň
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SOBÁŠIACI POSLANCI
Funkciou sobášiaceho poverilo mestské zastupiteľstvo siedmich poslancov –
Jána Králika
Martina Juhaniaka
Evu Skačanovú
Daniela Struhára
Júliusa Obernauera
Ľubicu Štugnerovú
Martina Ridzoňa

RIADITEĽ TECHNICKÝCH SLUŽIEB
Technické služby Brezno mali od decembra minulého roku nového riaditeľa. Stal sa
ním Ing. Ivan Kamenský, ktorého po úspešnom absolvovaní výberového konania poslanci na
zastupiteľstve v decembri 2017 menovali do funkcie.
Na záver rokovania Mestského zastupiteľstva 14. decembra tohto roku primátor
predložil návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb Brezno, ku ktorému podľa jeho
slov dospeli po vzájomnej dohode. Riadením jedinej breznianskej príspevkovej organizácie
dočasne poveril jeho doterajšieho zástupcu Lukáša Jeremiáša a to až do vyhlásenia
výberového konania, z ktorého vzíde nový riaditeľ.

PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU
Po komunálnych voľbách vymenoval primátor mesta novú prednostku mestského
úradu. Namiesto doterajšieho prednostu Mgr. Martina Juhaniaka, ktorý bol zvolený za
poslanca a následne menovaný zástupcom primátora mesta sa stala prednostkou Mgr.
Zuzana Ďurišová, ktorá doteraz pracovala na Mestskom úrade vo funkcii vedúcej
investičného odboru.
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MIMORIADNE UDALOSTI
V jednej z firiem v bývalom areáli Mostáreň Brezno v marci zavalila ťažká železná
konštrukcia dvoch ľudí. Mladí Brezňania 33 – ročný Peter a 27 – ročný Róbert nemali
šancu prežiť. Zraneniam na mieste podľahli. Chlapi mali kontajner vyčistiť. Obrovská
železná konštrukcia sa však na nich zosunula.
V Brezne, v mestskej časti Mazorníkovo, v blízkosti sídliska, sa v augustovú sobotu
stalo veľké nešťastie. V oplotenom areáli sa na štvorkolke vozil len jedenásťročný Viktor
s kamarátom. So štvorkolkou havaroval, prevrátil sa, vozidlo ho privalilo a utrpel zranenia
nezlučiteľné so životom. Privolaní záchranári, žiaľ, museli konštatovať smrť.
Ďalšia, už tretia tohtoročná tragédia sa stala v breznianskom priemyselnom areáli v
júni . Zahynul pri nej 38 - ročný živnostník Marek. K nešťastie prišlo v hale strojárskej
firmy, kde bol Marek so svojim švagrom, ktorého práve zaúčal. Počas nočnej smeny prevážal
ovládačom na žeriav ťažký železný materiál. Šesťtonový stroj sa náhle zrútil a muža
privalil. Zavalila ho ťažká, asi 6 - tonová konštrukcia.
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HOSPODÁRSKY ŽIVOT
HOSPODÁRENIE MESTA
ROZPOČET MESTA
Viacročný programový rozpočet mesta Brezno na roky 2018 – 2020 bol schválený
ako prebytkový uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 214/2017. Bežný rozpočet
bol schválený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový. Pri jeho zostavovaní mesto
plánovalo vykryť finančné operácie prebytkom bežného rozpočtu. Zastupiteľstvo schválilo
5 zmien rozpočtu, tieto boli vykonané aj 301 rozpočtovými opatreniami.
Hospodárenie mesta v roku 2018 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
ROZPOČET
PREBYTOK ROZPOČTU
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel vo finančných operáciách

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Čerpanie rozpočtu

12 882 514
11 114 655
1 767 859

16 577 245
14 165 434
2 411 811

16 526 079,83
14 070 411,82
2 455 668,01

3 471 144
4 884 536
-1 413 392

4 601 778
6 171 676
-1 569 898

1 558 232,84
3 128 114,79
-1 569 881,95

+ 354 467

+ 841 913

+ 885 786,06

0
347 467
- 347 467

2 336 809
362 481
1 974 328

814 786,45
362 479,46
452 306,99

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Čerpanie rozpočtu

11 546 875
10 182 585
1 364 290

13 942 907
11 851 286
2 091 621

14 154 931,97
12 028 711,13
2 126 220,84

Hospodárenie mesta je možné porovnať s rokom 2017:

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

- 32 Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu
ROZPOČET
PREBYTOK ROZPOČTU
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel vo finančných operáciách

20 000
932 322
- 912 322

545 009
1 849 352
-1 304 343

545 009,73
1 817 130,34
- 1 272 120,61

451 968

787 278

854 100

0
- 447 147
- 447 147

1 269 789
450 876
+ 818 913

243 183,19
450 874,82
- 207 691,63

Z porovnania minulých rokov vyvodila hlavná kontrolórka niekoľko skutočností
• Konštatovala, že rastú bežné príjmy; od roku 2015 došlo k rastu bežných príjmov
o 4,7 milióna euro a to hlavne vplyvom rastu podielovej dane poukazovanej územnej
samospráve zo štátu.
• Mesto má pripravených dostatok rozvojových programov, ale vzhľadom na vysokú
rozpracovanosť investícií a mnohé iné príčiny kapitálový rozpočet neplní
• Za posledné dva roky dochádza k rastu bežnej spotreby mesta; v roku 2018 oproti
minulému roku o 2,3 milióna euro, v predošlom období o 1,1 milióna euro.

PRÍJMY
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy.
Kapitálové príjmy sa očakávali najmä z predaja majetku. Cudzie príjmy bežného rozpočtu
boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a príjmami od obcí na
činnosť spoločnej úradovne; kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami, ktoré mesto získalo
cez projekty Európskej únie.
Mesto v roku 2018 plnilo rozpočet príjmov nasledovne:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Bežné príjmy
12 882 514
16 577 245
Kapitálové príjmy
3 471 144
4 601 778

Skutočnosť
16 526 079,83
1 558 232,84

- 33 v porovnaní s rokom 2017:
Schválený rozpočet
Bežné príjmy
11 546 875
Kapitálové príjmy
20 000

Upravený rozpočet
13 942 907
545 009

Skutočnosť
14 154 931,97
545 009,73

V tomto roku nastal výrazný posun v plnení bežných príjmov. Plnenie kapitálových
príjmov je závislé od dotácií, ktoré mesto získa na realizáciu nových projektov v súlade so
schválenými žiadosťami o dotačné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.
BEŽNÉ PRÍJMY
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty
a tranfery); ich plnenie bolo v roku 2018 nasledovné:

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
V porovnaní

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
8 285 360
8 775 528
1 887 519
3 969 204
2 709 635
3 832 513
s predchádzajúcimi rokmi došlo k zvýšeniu

Skutočnosť
8 775 530,57
3 969 215,05
3 781 334,21
príjmov u všetkých

kategórií a veľmi významný posun je zaznamenaný najmä u dane poukazovanej územnej
samospráve zo štátu a u nedaňových príjmov.
Daňové príjmy
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu . Jej vývoj od roku
2009 dokumentuje nasledovná tabuľka:
Rok
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018

Schválený rozpočet
5 377 415 €
4 437 153 €
4 620 291 €
4 707 100 €
4 888 058 €
5 369 034 €
6 879 219 €
6 400 000 €
8 285 360 €

Skutočnosť
4 670 611 €
3 760 753 €
4 444 645 €
4 469 255 €
4 902 617 €
5 479 347 €
6 969 997 €
6 627 557 €
8 775 531 €

- 34 Daň z príjmov fyzických osôb poukazovaná obciam zo

štátneho rozpočtu, .

podielová daň predstavuje pre mesto 44,29 % z celkových skutočných bežných príjmov.
Pri vlastných daňových príjmov je situácia dlhodobo nepriaznivá. Mestu sa tak, ako
v predchádzajúcich rokoch, nepodarilo naplniť plánovaný výnos dane z nehnuteľnosti; V
roku 2018 bolo zdanených viac objektov - 28 651 oproti predošlým rokom; v roku 2017 28 070 objektov, v roku 2016 to bolo 27 552 objektov. Počet daňových poplatníkov bol
vyšší oproti predošlým rokom – 8 461 daňových poplatníkov; rok 2017 – 8 385, rok 2016 8 292 daňových poplatníkov. Napriek tomu

výnos dane z nehnuteľnosti je nižší,

nedosahuje úroveň minulých rokov.
Výber ostatných miestnych daní dokumentuje nasledujúca tabuľka:
2011
Daň za psa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15 092 16 969,44 16 520 15 894 15 614 18 475 18 270 18 028,22

Za nevýherné
hracie
automaty

Za predajné
automaty
Za
ubytovanie

2012

2 189

1 887,60

1800

1650

1283

1 200

1 100

1100,00

363
neuložená

427
3 941,60

450
4 464

450
5 505

450
6 393

683
698
6 856 16 665

675,00
19 187

Za užívanie
verejného
priestranstva

48 812 50 998,40 54 050 56 107 59 315 64 864 71 576 78 537,04

Z prehľadu je zrejmé, že vlastné daňové príjmy za posledné roky stagnujú.
u niektorých je v ich vývoji aj progres.
Nedaňové príjmy
Zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych
a iných poplatkov; ich plnenie bolo v roku 2018 nasledovné:

Z podnikania a vlastníctva
majetku
Administratívne a iné poplatky

Úroky
Iné nedaňové príjmy

Schválený
rozpočet
811 331

Upravený rozpočet

Skutočnosť

2 656 561

2 656 562,07

994 218
500
81 470

1 038 797
32
273 814

1 038 804,42
32,71
273 815,85
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Z podnikania a vlastníctva
majetku
Administratívne a iné
poplatky
Úroky
Iné nedaňové príjmy

Schválený
rozpočet
839 693

Upravený rozpočet

Skutočnosť

1 478 547

1 478 549,56

327 730

460 504

656 316,51

500
81 671

38
306 074

3805
306 075,61

Nedaňové príjmy sa v porovnaní s rokom 2017 výrazne zvýšili, Prispeli k tomu
hlavne príjmy z prenajatých lesných pozemkov, ktoré má v správe vlastná obchodná
spoločnosť LESY MESTA BREZNO V roku 2017 dosiahli výšku 968 047,95 €, v roku
2018 príjmy za lesné pozemky mali výšku až 2 050 000 € a 26 663 € za ostatné pozemky.
Granty a transfery
Príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy účelovo určené na financovanie
preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, z Banskobystrického samosprávneho kraja, účelové dary od fyzických a právnických
osôb a iné dotácie. Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie
základných škôl - prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy
v školstve.
Mestu boli tohto roku poskytnuté transfery vo výške 3 753 112,71 €, v roku 2017 vo výške
3 571 792,43 €.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy z predaja pozemkov, budov a bytov dosiahli výšku takmer 600
tisíc eur, a tak sa rozpočet v priebehu roka upravoval podľa získaných príjmov z predajov
majetku mesta.

Príjem z predaja majetku
Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený
rozpočet
60 000
3 411 144

Upravený
rozpočet
596 489
4 005 289

Skutočnosť
596 489,25
961 743,59

- 36 Mestu sa podarilo počas roka získať kapitálové granty a transfery vo výške takmer milión
eur, a to od nasledovných subjektov:
Poskytovateľ

Výška v €

Účel

Veolia, a.s.

5 000,00 Kalvária Brezno

Slovenská sporiteľňa, a.s.

4 000,00 Obnova mestskej veže

Ministerstvo vnútra

473 550,00 Bytový dom na ulici ŠLN

Ministerstvo vnútra

60 000,00 Hasičská zbrojnica

Environmentálny fond

30 000,00 Mestský elektromobil

Ministerstvo školstva

20 395,00 Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične
základnej školy Pionierska 2

Audiovizuálny fond

1 200,00 Refundácia sedačiek domu kultúry

Ministerstvo životného
prostredia

354 243,59 Projekt: „Zber a triedenie BRO a DSO“

Ministerstvo práce

10 355,00 Projekt: „Cyklotrasa Brezno-Valaská“

Slovenský futbalový zväz

3 000,00 Atletická dráha základnej školy Pionierska 2

VÝDAVKY
V roku 2018 boli výdavky čerpané nasledovne:
Schválený rozpočet
11 114 655
4 884 536

Upravený rozpočet
Skutočnosť
14 165 434 14 070 411,82
6 171 676 3 128 114,79

%
99,33
50,69

v porovnaní s rokom 2017:
Schválený rozpočet
Bežné výdavky
10 182 585
Kapitálové výdavky
932 322

Upravený rozpočet
Skutočnosť
11 851 286 12 028 711,13
1 849 352 1 817 130,34

%
101,50
97,91

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Bežné výdavky
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov:
Rok
2016
2017
2018

Rozpočet po zmenách
10 796 933 €
11 851 286 €
14 165 434 €

Skutočnosť
10 785 942 €
12 028 711 €
14 070 411 €

- 37 Pri porovnaní vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky možno
konštatovať, že došlo k zvýšeniu bežnej spotreby mesta oproti minulým rokom.
Bežné výdavky boli v roku 2018 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané
nasledovne:

Mzdy, platy, OON
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov

Schválený
rozpočet
4 569 997
1 752 369
2 527 729
2 150 847
113 713

Upravený
rozpočet
5 110 105
1 972 376
3 992 290
3 011 095
79 568

Skutočnosť
5 110 088,42
1 972 296,43
3 897 660,99
3 010 799,28
79 566,70

%
plnenia
100,00
100,00
97,63
100,00
100,00

K vyššiemu čerpaniu bežných výdavkov došlo u všetkých položiek tovarov a služieb,
u bežných transferov a aj u výdavkov na platy a odmeny zamestnancov.
Kapitálové výdavky
V roku 2018 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 4 884 536 €,
tento rozpočet bol v rámci procesu schvaľovania zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom
a tiež primátorom mesta upravený na sumu 6 171 676 €. Skutočnosť čerpania kapitálových
výdavkov bola 3 128 114,79 €, čo predstavovalo čerpanie na úrovni 50,69%.
K plneniu rozpočtu nedošlo pri rozpočtovej položke – nákup dopravných
prostriedkov a realizácia stavieb, kde je len 22,22 % plnenie rozpočtu: Napriek tomuto
nízkemu 50,69 percentnému čerpaniu kapitálového rozpočtu vo finančnom vyjadrení, bolo v
skutočnosti realizovaných až 96 rozvojových programov.

Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z
peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné
operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich
splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné
operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.

- 38 Príjmové finančné operácie v roku 2018:
Z ostatných finančných
operácií
Tuzemské úvery, pôžičky

Schválený rozpočet
0

Upravený rozpočet
1 647 059

Skutočnosť
125 036,45

0

689 750

689 750,00

Cez príjmové finančné operácie sa v roku 2018 zapojili do rozpočtu nevyčerpané
účelovo určené prostriedky vo výške 125 036,45 € a úverové prostriedky v celkovej výške
689 750 € .
Výdavkové finančné operácie v roku 2018:
Účasť na majetku
Splácanie domácej istiny

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
0
0
347 467
362 481

Skutočnosť
0
362 479,46

Cez výdavkové finančné operácie sa uhradili splátky istiny návratných zdrojov
financovania:
- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna ( z r. 2005)

159 255,98 €

- z úveru na Dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna (z r. 2009)

100 420,80 €

- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Mazorník

10 541,24 €

- z úveru ŠFRB na výstavbu bytov Nálepkova 11

16 329,43 €

--z prevzatého úveru HOTEL ĎUMBIER s.r.o.

6 343,68 €

- splátka Audiovizuálnemu fondu

20 000,00 €

Cez výdavkové finančné operácie bola realizovaná aj splátka finančného nájmu vo výške
42 679,11 €.

Výsledok hospodárenia
Hospodárenie mesta v roku 2018 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Čerpanie rozpočtu

12 882 514
11 114 655
1 767 859

16 577 245
14 165 434
2 411 811

16 526 079,83
14 070 411,82
2 455 668,01
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Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
ROZPOČET
Príjmy
Výdavky
PREBYTOK ROZPOČTU
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel vo finančných operáciách

3 471 144
4 884 536
- 413
392

4 601 778
6 171 676
- 1 569 898

1 558 232,84
3 128 114,79
1 569 881,95

16 353 658
15 999 191
+ 354 467

21 179 023
20 337 110
+ 841 913

18 084 312,67
17 198 526,61
+ 885 786,06

0
347 467
- 347 467

2 336 809
362 481
1 974 328

814 786,45
362 479,46
452 306,99

MESTO V ROKU 2018 HOSPODÁRILO S PREBYTKOM 885 786,06 €;

Bilancia pohľadávok
PREHĽAD VÝVOJA POHĽADÁVOK ZA ROKY 2001 – 2018:
ROK
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

POHĽADÁVKY CELKOM
1 092 120 €
1 014 840 €
943 296 €
991 411 €
1 019 239 €
1 167 591 €
1 202 759 €
1 489 261 €

Mesto za rok 2018 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok, a to najmä pohľadávok
po lehote splatnosti. Analýze stavu a príčin vzniku pohľadávok venuje veľkú pozornosť.
Situácia sa každý rok opakuje, zhoršuje a čísla sa z roka na rok zvyšujú. Najhorší stav je pri
pohľadávkach po lehote splatnosti.
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Vývoj daňových pohľadávok – nedoplatkov za uplynulé roky:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Daň
z nehnuteľností
Daň za psa

164 332

170 863

184 971

208 715

194 468

236 146

288 356

254 440

4 008

3 578

4 433

5 447

5 306

5 161

4 797

3 871

Daň za verejné
priestranstvo
Daň za
ubytovanie
Poplatok za
odpad
Celkom

746

1 130

548

1 800

1 606

1 885

2 797

4 473

0

448

234

172

100

65

139

77

239 035

250 944

272 354

310 557

334 309

362 156

366 219

389 037

408 121

426 963

462 540

526 691

535 789

605 413

662 308

651 821

Vývoj daňových pohľadávok je dlhodobo zlý. Za posledný rok sa ho podarilo
zastabilizovať najmä u dani z nehnuteľnosti, rastie stále poplatok za komunálny odpad.
Nedaňové pohľadávky
Ešte viac sa zvyšujú nedaňové pohľadávky. Mesto eviduje ku koncu roka nedaňové
pohľadávky vo výške 837 440 € (2017 - 540 450 €, 2016 to bolo 562 178 € a roku 2015
483 450 €). Ide o medziročný nárast o 296 990 €.
Bilancia záväzkov
Mesto eviduje záväzky v celkovej hodnote 6 383 143 € (v roku 2017 to bolo 4 204 103 €,
v roku 2016 to bolo 4 832 078 € a v roku 2015 to bolo 7 289 216 €).
Dôvodom zvýšenia záväzkov mesta za posledný rok sú záväzky voči dodávateľom, ktoré sú
v lehote splatnosti., vyplývajú z uzatvorených zmlúv, potvrdených objednávok a doručených
faktúr. Najvyššie záväzky sú evidované voči dodávateľom:
- Doprastav Asfalt, a. s. (splátka za opravu ciest rok 2019)

728 296 €

- Doprastav Asfalt

728 296 €

(3 splátka za opravu ciest v roku 2020)

- Doprastav, a. s.

109 807 €

- KATIS, s. r. o

112 200 €

- 41 Stav a vývoj dlhu
Prehľad o návratných zdrojov financovania a úveroch mesta so stavom k 31.12.2018:

SPOLU:

Dátum
podpisu
2009

Splatnosť Schválená
úveru
výška
2025

Účel

Zostatok

Reštrukturalizácia
úveru
Zimný štadión

702 407,12

2005
2009
2009

2030
2030
2029

3 632 74
192 524,73 Hotel Ďumbier
2 100 000,00 Zimný štadión

595 089,30
73 195,19
1 162 860,50

2002

2032

337 183,83

209 507,92

2007

2037

515 833,50

2018

2048

655 200,00

2018

2038

34 550,00

Prestavba
a nadstavba
základnej školy
Pionierska 2
Rekonštrukcia
námestia–III. etapa
Úver štátny fond
rozvoja bývania
nájomný dom
Mazorníkovo
Úver štátny fond
rozvoja bývania
nájomný dom
Nálepkova 11
Úver štátny fond
rozvoja bývania
nájomný dom ŠLN
1230/8,8A
Úver štátny fond
rozvoja bývania
nájomný dom ŠLN
1230/8,8A

342 501,27

649 070,91

34 035,42

3 768 667,63

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
Mesto má zriadenú jednu príspevkovú organizáciu – Technické služby Brezno.

V

roku 2018 pracovalo v organizácii celkom 141 zamestnancov. Z dôvodu prevodu úloh a
činností oddelenia kultúry a športu počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere
vzrástol. Aj v tomto roku

zamestnávali znevýhodnených občanov prostredníctvom

- 42 projektov z úradu práce v počte 30 zamestnancov a na aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb pracovalo 25 občanov.
Predmet hlavnej činnosti okrem verejnoprospešných služieb pribudli tejto organizácii aj
nové oblasti:
o Oblasť činnosti športových klubov a oddielov
o Oblasť komunálneho športu

o Oblasť starostlivosti o športové a kultúrne objekty a finančné hospodárenie
o Oblasť kultúry

Hospodárenie za hlavnú činnosť v roku 2018/ v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi:

Náklady
Výnosy v tom :
Vlastné
Príspevok od
zriaďovateľa
Výsledok hospodáreni

Technické služby - Technické služby - Technické služby 2016
2017
2018
3 179 314
3 462 756
4 103 784
3 180 742
3 468 573
4 142 145
472 702,10
354 791
349 287
1 532 526,73
1 906 930
2 405 930
1 339,00

5 817

38 360

Hospodárenie za podnikateľskú činnosť v roku 2018/ v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi:
Technické služby – Technické služby - Technické služby 2016
2017
2018
Náklady
302 327,20
371 046,31
477 680,46
Výnosy
345 815,02
444 876,14
482 291,51
Výsledok hospodárenia
33 920,48
59 356,65
4 513,73
Technické služby mesta Brezna dosiahli kladný výsledok hospodárenia tak v hlavnej ako aj
podnikateľskej činnosti ; celkove vo výške 42 874,61 €.
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VÝSTAVBA A ROZVOJ MESTA
APRÍL

ŠPORTOVÉ CENTRUM
Na futbalovom štadióne začal na jar investor, súkromný podnikateľ Branislav
Katreniak, výstavbu športového centra, ktoré by malo byt otvorené budúci rok. Pôvodný
projekt s rozpočtom cca 3 milióny eur chceli postaviť cez európske fondy. Žiaľ nepodarilo
sa. Projekt museli prerobiť na dve etapy. V prvej etape plánujú preinvestovať 1,4 milióna
eur, z toho len na športové vybavenie potrebujú asi 400 tisíc eur. V prvej časti výstavby sa
zamerali na aktivity, ktoré pokryjú všetky vekové kategórie z oblasti športu a skupinové
aktivity. V tej druhej sa viac zamerajú na relax, kolektívne športy a vyslovene dotované
aktivity (napr. Wellness).
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
APRÍL

ZÁCHRANA HISTORICKÉHO SADU
Záchrana historického sadu nad Breznom priniesla na jeseň hneď dvojitú úrodu.
K čerstvému ovociu z ošetrených stromov pribudlo aj ocenenie za najlepší projekt v 12.
ročníku celoslovenského grantového programu Zelené oázy. Projekt obnovy ovocného sadu
v Brezne realizovala nezisková organizácia Brezno pre občanov s finančnou podporou
Nadácií Ekopolis a Slovnaft. Na začiatku bolo pár ľudí plných nadšenia, lásky k prírode a
odhodlania zachrániť vzácne ovocné dreviny v sade nad Breznom, ktorý bol výsledkom
dlhoročného snaženia učiteľov a žiakov niekdajšej roľníckej školy. Keďže hrozilo, že
pôvodné odrody týchto stromov postupne vyhynú, aktivisti sa rozhodli konať. Aj keď
spočiatku neboli veľkými optimistami, skúsili šťastie, a o to väčšia bola ich radosť, keď ich
zámer vyšiel. Nadácia Ekopolis totiž dala šancu projektu Arborétum Banisko a sumou 2500
eur z grantového programu Zelené oázy podporila aktívnych Brezňanov v zachovaní
dedičstva svojich predkov.
V sade, ktorý je obľúbeným miestom na oddych pre rodiny s deťmi, dôchodcov či
pacientov neďalekej nemocnice, rastú historické druhy jabloní, hrušiek a sliviek, pričom

- 44 niektoré majú aj viac ako sto rokov. Už v apríli tohto roka sa aktivistom s pomocou
Technických služieb a Lesov mesta Brezno podarilo sad vyčistiť, odstrániť náletové dreviny
a samozrejme pokosiť. Výnimočnosť projektu a občiansku aktivizáciu v Brezne si všimol aj
vyhlasovateľ grantového programu, ktorý spomedzi

189 žiadateľov odporučil

spolufinancovať 31 projektov v celkovej sume 69 600 eur. Za najlepší pritom označil práve
ten brezniansky. Nezisková organizácia Brezno pre občanov okrem ocenenia Top projekt
roka zároveň získala finančnú odmenu v hodnote 1000 eur, ktorú využije na ďalší rozvoj
sadu na Banisku. Práve tam po vyhlásení výsledkov viedli ďalšie kroky zástupcov oboch
nadácií a miestnych dobrovoľníkov, aby tu spoločne so zamestnancami mestských lesov
vysadili nové ovocné dreviny.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
JÚN

ROZŠÍRENIE CINTORÍNA
Na troch breznianskych cintorínoch sa do mája uplynulého roka nachádzalo takmer
tri a pol tisíc hrobových miest. Samospráva vyhodnotila tento stav za kapacitne
nepostačujúci a preto rozbehla jednu z ďalších investičných akcií, ktorá sa týkala rozšírenia
hrobových miest na starom cintoríne. Týmto krokom sa podarilo zabezpečiť dostatok
priestoru na pochovávanie zosnulých na najbližších desať rokov. Súčasťou bola aj výstavba
nového chodníka pre peších zo zámkovej dlažby, ktorý prepojil ulice Moyzesova a
Cintorínska, ako aj obnova už existujúcich chodníkov.

SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
JÚL

NOVÉ CHODNÍKY
Tohto roku realizovalo mesto veľkú rekonštrukciu vybraných úsekov chodníkov.
Starý asfalt za nový sa podarilo vymeniť celkovo na deviatich uliciach a to na Nábreží
Dukelských hrdinov, na sídlisku Mazorníkovo na uliciach MPČĽ a 9. mája, menšie
vynovené úseky pribudli aj na uliciach Boženy Němcovej, Černákova, Československej
armády, Staničná, Švermova a Štvrť Ladislava Novomeského. Rozsiahla rekonštrukcia
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rozpočtu a samosprávu stála približne 180 tisíc eur.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
AUGUST

ROZSIAHLA OPRAVA CIEST
V súvislosti so skvalitnením dopravnej infraštruktúry mesto pripravilo projekt Oprava
miestnych komunikácií, v rámci ktorého bola na takmer 50 úsekoch ciest v správe mesta
položená úplne nová vrstva asfaltovo-betónového krytu. Išlo pritom o najrozsiahlejšiu
rekonštrukciu miestnych komunikácií za posledné desaťročia, vďaka ktorej došlo k výraznému
skvalitneniu dopravy pre všetkých užívateľov miestnych ciest. Umožnilo dobré hospodárenie
mesta, ktoré do uvedeného projektu investovalo sumu viac ako 2 milióny eur z vlastných
zdrojov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
SEPTEMBER

NOVÉ PETANGOVÉ IHRISKO
Populárna spoločenská hra pre všetky vekové kategórie si našla svoje miesto aj
v Brezne. Vďaka citlivému prístupu mestských architektov vzniklo na nábreží Hrona nové
petangové ihrisko, ktorého tvar kopíruje tunajšiu aleju. Za obeť mu tak nemusel padnúť ani
jeden strom. Projekt vo výške 15 tisíc eur na ďalšie zatraktívnenie oddychovej zóny
financovalo mesto z vlastných zdrojov; pribudli aj dve hracie plochy určené na petang. V
rámci tejto lokality je to ďalší prvok, ktorým buduje mesto nábrežie na peknú a aktívnu
oddychovú zónu pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Nové ihrisko sa nachádza
v zelenom páse na nábreží Hrona v blízkosti mosta pri železničnej stanici. Pozostáva
z dvoch hracích plôch, lavičiek pre hráčov a informačnej tabule Zaujímavým dizajnovým
prvkom je trojuholníková lavička s drevenou plastikou..
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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REŠTAUROVANIE HROBKY LEHOTSKÝCH
V starom mestskom cintoríne začali s renováciou Hrobky Lehotských. Zemianska
rodina Lehotských, pôvodom z Kráľovej Lehoty postavila hrobku okolo roku 1860
v neoklasicistiskom slohu. Od roku 1990 je národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Posledným pochovaným je verejný činiteľ
a statkár Egíd Lehotský, ktorý býval v poschodovom dome na námestí v Brezne. V rokoch
1861, 1865, 1875 – 1878 a 1887 – 1892 bol poslancom uhorského parlamentu v Budapešti
za volebný obvod Brezno. Bol tiež predsedom správnej rady Výchovného ústavu – sirotinca
arcivojvodkyne Gizely na hrade v Slovenskej Ľupči. Za jeho pôsobenia dal hrad
zreštaurovať. Presadil vybudovanie železnice z Banskej Bystrice do Podbrezovej. Jedna
z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne chátrala a bola v kritickom stavebnotechnickom stave. Na zachovanie a obnovu tejto dominanty cintorína sa mesto Brezno
dlhodobejšie snažilo nájsť finančné prostriedky. Vlani v novembri podalo žiadosť
o poskytnutie dotácie na Ministerstvo kultúry SR v rámci podprogramu Obnova kultúrnych
pamiatok a bolo na tretí pokus úspešné. Na renováciu získalo 25 000 eur, pričom na
dofinancovanie použije aj prostriedky z vlastného rozpočtu. K realizácii reštaurovania
hrobky mesto získalo kladné rozhodnutie od Krajského pamiatkového úradu Banská
Bystrica. Zámerom projektu je v prvom rade odvrátiť ďalšie chátranie národnej kultúrnej
pamiatky, riešiť jej havarijný stav a v prvej etape realizovať obnovu exteriéru. To všetko je
už v rukách reštaurátora, akademického sochára Jána Fila, ktorý spoločne s kolegami
zachraňuje Hrobku rodu Lehotských Projekt je rozdelený na tri etapy, do konca novembra
zrealizujeme prvú. Robíme tou istou technológiou, akú pred takmer 160 rokmi použili
realizátori prác pri vybudovaní hrobky. Ide o vzácnu pamiatku už len z toho dôvodu, že
vtedajšia technológia bola nóvum a jej použitie na náhrobnú architektúru je na Slovensku
asi jediné,“ dodal na slovo vzatý odborník, ktorý v osemdesiatych rokoch 20. storočia už
v Brezne reštauroval aj sochu gen. M. R. Štefánika. Prvú obnovili kopulu, aby tak
zabránili prieniku vody do jadra architektúry. „Exteriér aj interiér sme vyčistili od hrubých
nečistôt a depozitov, ale aj lišajníkov, machov, nárastov zelene. V interiéri sa nachádzajú
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niektorí necitliví ľudia ich vykradli. Prvé zmeny už vidieť, no výsledný efekt sa ukáže po
ukončení tretej etapy, pravdepodobne za tri roky.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
OKTÓBER

DOMOV PRE SENIOROV
Mesto začalo s výstavbou Domova pre seniorov a denného stacionára na Ulici
Boženy Němcovej v Brezne. V októbri odovzdalo firme Hronstav, s. r. o., ktorá bola
vybraná vo verejnom obstarávaní, stavenisko na Ulici Boženy Němcovej pri pošte. Stavba
sa bude realizovať v priestoroch budovy zariadenia Náruč alebo pôvodne strediska osobnej
hygieny, v ktorej vykonajú prestavbu a zároveň pristavia novú časť v záhrade. Súčasťou
bude aj spoločenská miestnosť, fitnes či kaplnka
Nový Domov pre seniorov, ktorého návrh pripravil architekt Pavol Kupec, tak bude
pozostávať z pôvodného trojpodlažného objektu, na ktorom bude realizovaná nadstavba
podkrovia a dvojpodlažného objektu prístavby s priľahlou záhradou, pričom projekt počíta
s dvojlôžkovými izbami so samostatnými hygienickými zariadeniami. Na spodnom podlaží
budú umiestnení mobilní klienti, izby na hornom podlaží zasa budú určené pre ležiacich.
Súčasťou objektu by mala byť recepcia a malá prijímacia miestnosť vrátane zázemia pre
zamestnancov, nebude chýbať jedáleň, ošetrovňa, spoločenská miestnosť , pietna miestnosť
ani priestory pre záujmové činnosti klientov ako dielňa, fitnes či kaplnka.
Nové zariadenie pre seniorov bude slúžiť pre 40 stálych klientov, ktorým budú
sociálne služby poskytované pobytovou formou, a zároveň vytvorí nové pracovné príležitosti
pre približne 20 odborných a pomocných zamestnancov. Každý, kto bude mať záujem
o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, musí spĺňať podmienky v súlade so
zákonom o sociálnych službách. Žiadatelia teda musia dovŕšiť dôchodkový vek a dosiahnuť
IV. stupeň odkázanosti na sociálnu službu. V rámci zariadenia pre seniorov mesto zriadi aj
denný stacionár, slúžiaci asi pre 10 klientov.
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pričom mesto najväčšiu časť finančných prostriedkov bude čerpať v podobe úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania a časť plánuje investovať aj z vlastných zdrojov
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
NOVEMBER

VÝSTAVBA PARKOVISKA
Od konca septembra je uzavretý známy brezniansky tankodrom, priestor, ktorý
niekoľko rokov slúžil ako záchytné parkovisko. Na jeho mieste má vyrásť dlho očakávané
mestské parkovisko, ktorého výstavba sa aj kvôli úradným ťahaniciam odďaľovala takmer
dva roky. Ak pôjde všetko podľa plánu, hotové by mohlo byť v lete 2019.
Zlepšenie parkovacej politiky v centre mesta považuje brezniansky magistrát za
jednu zo svojich hlavných investičných priorít. Ešte v januári 2017 Technické služby Brezno
z mestského pozemku známeho ako tankodrom demontovali prebytočné objekty
a zabezpečili odvoz materiálu, ktorý sa tu nahromadil v priebehu mnohých rokov. Následne
sa však stavebné práce na niekoľko mesiacov zastavili. Krajský pamiatkový úrad
a dopravný inšpektorát mestu po príprave projektu zadali viaceré podmienky výstavby
centrálneho parkoviska, takže projekt sa musel viackrát prepracovať podľa ich požiadaviek,
Keďže tento priestor navyše sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta, samospráva bola
povinná uskutočniť predbežné archeologické prieskumy pod odborným dohľadom a až po
nich mohla stavenisko odovzdať vysúťaženému realizátorovi.
Investorom kľúčového projektu, ktorý počíta s výstavbou viac ako 80 parkovacích
miest v centre Brezna a rekonštrukciou existujúcej miestnej komunikácie, sú mestské lesy. V
prvej fáze vybudujú samotné parkovisko a v druhej sa rozšíri príjazdová komunikácia
vrátane chodníka na Ulici Hradby. V mieste napojenia na Ulicu Československej armády je
navrhnutý prídavný pruh pre odbočenie vozidiel vpravo, čím by sa malo zabrániť kolíznym
situáciám, ktoré vodiči v tomto úseku pravidelne zažívajú.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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ATLETICKÁ DRÁHA
Mesto Brezno po dvoch rokoch povoľovacích procesov a administratívnych úkonov
mohlo konečne podniknúť prvé kroky k realizácii bezpochyby najväčšieho projektu
viacúčelového ihriska v rámci Breznianskeho okresu. Prvotný impulz prišiel zo strany
športujúcej verejnosti, ktorá roky požadovala zlepšenie zázemia pre svoje aktivity. Na
budúci rok by tak malo do portfólia breznianskych športovísk pribudnúť viacúčelové ihrisko,
ktorého súčasťou bude profesionálna atletická dráha aj futbalové ihrisko.
S prvými prípravnými prácami začali Lesy mesta Brezno v polovici novembra tohto
roka. V areáli základných škôl na Pionierskej 2 a 4 zrealizovali výrub drevín lemujúcich
oplotenie, čo ale zdvihlo istú vlnu nevôle u časti obyvateľov. Nutnosť výrubu stromov ale
vyplývala z projektu. Nejde len o vzdialenosť stromu od atletickej dráhy, ale aj o jeho
koreňový systém, ktorý by bol stavebnou činnosťou narušený, čím by sa skrátila jeho
životnosť a stal by sa nebezpečným, Mesto obyvateľov uistilo, že v rámci výstavby tohto
objektu dôjde nielen k náhradnej výsadbe, ale zároveň je navrhovaná aj výsadba úplne novej
zelene, ktorá bude súčasťou celého areálu.
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NOVÉ AUTOBUSOVÉ NÁSTUPIŠTE
V roku 2007 bolo preložené autobusové nástupište z námestia na železničnú
stanicu.

Tu

boli umiestnené jednotlivé zastávky pre autobusy, ale žiadne prekryté

priestory, žiadne zázemie pre cestujúcich. Chýbajúci dopravný terminál a priestory čakární
ľudia roky kritizovali. Až tohto roku sa obyvatelia a cestujúci z Brezna konečne dočkali.
Prevádzkovateľ Slovenská autobusová doprava Zvolen sa rozhodol pre výstavbu novej
krytej autobusovej stanice v Brezne. Podľa slov predsedu predstavenstva Adriána Polónyho,
hlavným dôvodom je, že Brezno ako okresné mesto s veľkou hybnosťou nielen obyvateľov,
ale aj návštevníkov, nemá vlastné nástupište. Od minulého roku pracovalo na projektovej
dokumentácii. Ako významný dopravca v rámci kraja sa pre tento krok rozhodli po rokovaní
s primátorom Brezna, ktorý ich do rozhodnutia, čo s týmto priestorom, tlačil od jeho
nástupu do funkcie. V októbri verejnosti a médiám oznámili začiatok výstavby, v priebehu
dvoch

týždňov začali stavať. Ide o

projekt prepojenia autobusovej, železničnej a

nemotorovej cyklistickej dopravy, kde budú vybudované aj stojany a nabíjačky pri
cyklotrase.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
DECEMBER

ŠPORTOVÁ HALA MAZORNÍKOVO
V roku 2015 sa podarilo primátorovi dohodnúť s Banskobystrickým samosprávnym
krajom prevod vlastníctva zdevastovanej telocvične pri plavárni na naše mesto. Poslanci
kraja aj breznianski poslanci prevod zámenou odsúhlasili a tohto roku sa opravu telocvične
podarilo ukončiť. Trvalo to dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Telocvičňa sa nevyužívala
viac ako desať rokov a bola v zlom stave. a obnovovali ju takmer od základu, celý objekt
vrátane sieti. Bola položená nová palubovka, vybudované ústredné kúrenie,
vzduchotechnika, sociálne zariadenia. Pätnásteho decembra sa uskutočnilo oficiálne
otvorenie zrekonštruovanej mestskej športovej haly futbalovým turnajom a už od januára
bude tento priestor k dispozícii aj pre širokú športovú verejnosť. Budúci rok sa plánuje
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poschodí. Pred plavárňou bola vybudovaná nová

parkovacia plocha.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

ÚPRAVA HISTORICKÉHO PARKU
Jednou z priorít vedenia samosprávy bola v tomto roku aj úprava mestskej zelene.
Postupnou skrášľovacou zmenou prešiel park na severnej časti námestia, kde tisy nahradili
kvetinovými a krovinatými záhonmi, a to z dôvodu tienistých rastových podmienok. Za
kostolom do polkruhu vysadili 100 ks krušpánu a vysiali poľné kvietky. Pred múzeom zasa
upravovali terén a vysadili sirôtky. Robili tiež úpravy na Ulici Fraňa Kráľa, ukladali
betónové okrúhle črepníky na jednej strane a následne do nich vysadili viac než 1500
letničiek..

EKOLOGICKÉ BREZNO
Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu, v rámci ktorej mohli slovenské
mestá a obce žiadať o finančné prostriedky na kúpu elektromobilu. Brezno so žiadosťou
uspelo a

na tento účel bola mestu poskytnutá dotácia vo výške tridsaťtisíc eur

z Environmentálneho fondu. Zvyšnú sumu v hodnote päťtisíc eur mesto dofinancovalo
z vlastných zdrojov. V decembri tak pribudlo do vozového parku breznianskeho magistrátu
prvé vozidlo na elektrický pohon. Elektrický automobil sa plánuje využívať výlučne na
činnosti nehospodárskeho charakteru a to vo verejnom záujme na výkon samosprávnych
funkcií v súvislosti s mestským úradom.

MESTO PRE NEMOCNICU
Mesto sa rozhodlo investovať do ďalšej obnovy breznianskej nemocnice a priblížiť ju
tak európskemu štandardu. Po vlaňajšej rekonštrukcii interného oddelenia prispelo mesto aj
na renováciu breznianskej pôrodnice.
Počas štyridsaťtriročnej histórie Nemocnice s poliklinikou

v Brezne sa pre

nedostatok finančných prostriedkov väčšina jej stavebných častí a hlavne inžinierskych sietí
neobnovovala v potrebnom rozsahu. Každoročné niekoľkotisícové príspevky z mestského
rozpočtu sú preto akýmsi svetielkom na konci tunela. Vďaka nim postupne dochádza na
lôžkových oddeleniach k výmene starých podláh, obkladov, niektorých rozvodov a svietidiel,
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roku mesto poskytlo nemocnici príspevky predovšetkým na obnovu vyšetrovne, pôrodného
boxu, toaliet, spŕch a čakacej miestnosti na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, ale časť
finančnej pomoci v celkovej výške 18 500 eur išlo aj na vylepšenie priestorov liečebne pre
dlhodobo chorých či výmenu vstupných dverí na internom oddelení.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

ZÁHRADA PRE SENIOROV
Pri dennom centre Prameň v Brezne vyrástla toto leto záhrada, ktorá bude slúžiť
na spoločné stretnutia nielen seniorov, ale aj ťažko zdravotne postihnutých a aj rodín s
deťmi. Záhrada sa nachádza v susedstve denného centra Prameň v zadnej časti,

na

súkromnom pozemku. Mesto sa dohodlo s majiteľmi, ktorí boli ochotní pomôcť a dali ho do
užívania seniorom.
Technické služby v spolupráci s breznianskou firmou v záhrade urobili terénne
úpravy, vykosili trávu, odviezli stavebnú suť a kamene, odstránili samovysiate dreviny, kry
a umiestnili tam altánok. Vybudovali prístup zo strany denného centra – schody a vstupnú
bránu. Seniori zasa zorganizovali brigádu, v rámci ktorej vysadili tuje a čistili terén. Slúžiť
začala už v auguste najmä na kultúrne a spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity.
V záhrade bol vytvorený priestor ako miesto na sedenie, s altánkom a lavičkami na oddych.
Členov denného centra stále pribúda a jeho priestory sú plne využité, takže
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

KOMPOSTÉRY PRE RODINNÉ DOMY.
Breznianska samospráva chce v rámci svojej stratégie odpadového hospodárstva
poskytnúť všetkým rodinným domom na svojom území špeciálne nádoby na to určené. Od
prvého júla tohto roku majú Brezňania, ktorí vlastnia rodinný dom na území mesta, právo
na bezplatné poskytnutie špeciálnej nádoby určenej na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad – veľkokapacitné kompostéry. Mesto si od tohto kroku
sľubuje jednak zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a rovnako aj pokles
nákladov na centrálny zber biologického odpadu. Tohto roku odovzdali Technické služby
Brezno prvých 250 kompostérov
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NOVÉ NÁJOMNÉ BYTY
Mesto

naposledy v roku 2008 dokončilo investičnú akciu rekonštrukcia

zdravotníckeho internátu na Nálepkovej ulici na mestské nájomné byty. Presne po desiatich
rokoch sa v Brezne podarilo postaviť nové nájomné byty. Tohto roku mesto obstaralo
nájomné byty v novopostavenom bytovom dome na Ulici Štvrť Ladislava Novomeského.
Tieto postavil súkromný investor a jeho kúpu ešte začiatkom roka 2018 schválili breznianski
poslanci prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Novostavba štvorpodlažného bytového domu
na ŠLN pozostáva z 24 bytových jednotiek, z ktorých polovicu tvoria jednoizbové byty
s priemernou plochou 39 m2 a mesačným nájmom 117 eur a druhú polovicu dvojizbové byty,
ktorých podlahová plocha sa približuje k 58 m2 za 182 eur mesačne.
Celkové náklady 1.199.482,40 Eur boli financované dotáciou z Ministerstva
dopravy a výstavby SR vo výške 473 550 Eur, úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania
vo výške 689 750 Eur a vlastnými zdrojmi na úhradu na dofinancovanie kúpy vo výške 36
204,40 Eur.
Mesto Brezno disponuje približne 140 nájomnými bytmi, na ktoré v poradovníku
čaká zhruba 200 žiadateľov. Podmienky na ich získanie upravujú dva právne predpisy,
pričom jeden postupuje chronologicky podľa dátumu zaradenia žiadosti do evidencie
žiadateľov a druhý určuje osobitné kritériá a postupy prideľovania bytov špeciálne v
novopostavenom bytovom dome na Ulici Štvrť Ladislava Novomeského.
V zmysle osobitného všeobecne záväzného nariadenia 05/2018 sa byty v tomto
objekte prideľovali žrebom, pričom do zlosovania sa mohli dostať iba tí žiadatelia, ktorí
spĺňali všetky podmienky tohto právneho predpisu. Podľa neho musí záujemca podať riadne
a úplne vyplnenú žiadosť o pridelenie nájomného bytu, preukázať, že svoju nepriaznivú
bytovú situáciu si nezapríčinil vlastnou vinou, jeho mesačný príjem nie je nižší ako 1,5násobok životného minima, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť a nemá žiadne podlžnosti voči
mestu.
V polovici decembra sa uskutočnilo verejné žrebovanie voľných nájomných bytov
v novopostavenom mestskom objekte na ŠLN. O desať jednoizbových bytov malo záujem 12
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sa udialo za prítomnosti jednotlivých žiadateľov a notára, ktorý vydal o celom priebehu
právoplatné osvedčenie. Nájomnú zmluvu s úspešnými žiadateľmi mesto uzatvára na jeden
kalendárny rok.
V programe rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022 sa Mesto Brezno zaväzuje k
zlepšeniu štruktúry bytového fondu vytvorením podmienok na výstavbu cenovo dostupného
bývania. Plánuje priebežne zisťovať a vyhodnocovať požiadavky občanov na riešenie
bytovej otázky a realizovať výstavbu najmä mestských bytov nižšieho štandardu. Na
základe záujmu investorov bytovej výstavby zabezpečí obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie, koordinovanie aktivít pri zabezpečovaní pozemkov, koordinovanie aktivít
pri budovaní technickej infraštruktúry, koordinovanie vybudovania miestnych komunikácií,
verejného osvetlenia a inžinierskych sietí. Z uvedených dôvodov má mesto Brezno záujem
o rozšírenie bytového fondu a rozhodlo sa riešiť nielen sociálne bývanie, ale aj bývanie
bežného štandardu zamerané hlavne na mladé rodiny a mladých ľudí..

SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Objekt Základnej školy MPČĽ 35 Brezno bol postavený začiatkom deväťdesiatych
rokov 20. storočia, v školskom roku 1991/92 začalo vyučovanie. Súčasťou školy je aj
telocvičňa, ktorú využívajú žiaci školy v rámci učebného procesu, ale aj počas voľno
časových aktivít.
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a športu SR o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične. Projekt bol podporený
a na účet mesta boli poukázané finančné prostriedky v sume 42 tisíc eur. Telocvičňa tejto
školy sa realizovala hlavne cez školské letné prázdniny od júla až do začiatku septembra
2018, pričom na dofinancovanie realizácie mesto vynaložilo prostriedky vo výške 17 363,77
eur V rámci rekonštrukcie boli vynovené šatne, sprchy, zrealizovali sa nové rozvody vody,
kanalizácie, elektroinštalácie s novými svietidlami.
V základnej škole Pionierska 4 bola zateplená a opravená fasáda na budove
telocvične, zároveň boli vymenené aj okná na obidvoch telocvičniach aj na žiackych
šatniach, kompletne bola zrekonštruovaná spojovacia chodba.

OBYVATEĽSTVO
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Počet obyvateľov k 31.12.2018 podľa mestských častí
Mestská časť

Muži

Ženy

Chlapci Dievčatá

Spolu

454

369

128

106

1057

Brezno - mesto

4 840

5 840

773

729

12 182

Mazorníkovo

2 416

2 507

414

432

5 769

Bujakovo

104

110

18

17

249

Predné Halny

205

181

76

73

535

Zadné Halny

223

210

55

53

541

8 242

9 217

1 454

1 410

20 333

bez trvalého pobytu

Spolu

Na začiatku roka sme síce mali 20 469 obyvateľov, na konci už len 20 333, čo
znamená, že sa v porovnaní s rokom 2017 znížil počet obyvateľov o 136. Trend znižovania
počtu obyvateľstva pokračuje teda ďalej. Tohto roku sa pokles v dôsledku vysťahovania
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situácia na život ako pred rokom 2015, predsa len nové pracovné príležitosti nevznikajú,
a tak sa radšej sťahujú do iných miest, resp. do zahraničia. Ako vidieť z nasledujúcej
tabuľky, len od roku 2006 sa z Brezna odsťahovalo 4572 obyvateľov a prisťahovalo len
2812.
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

SPOLU

Prisťahovaní 237

266

250

208

194

160

187

173

200

167

213

252

305

2 812

Odsťahovaní 365

348

299

358

386

334

307

339

375

297

377

375

408

4 572

- 82

-49

-150

-192

-174

-120

-166

-175

-130

-164

-123

-103

- 1 760

ROK

2018

Prírastok
sťahovaním

-128

Ešte aj prirodzený prírastok je tohto roku negatívny; viac ľudí zomrelo ako sa narodilo. I
keď sa to niektorý rok stáva, záporný je tohto roku aj prirodzený prírastok -8 ; narodilo sa
201 detí, zomrelo až 209 obyvateľov nášho mesta.
Pohyb obyvateľov k 31.12.2018
Stav k 31.12.2017

20 469

Prisťahovaní

237

Odsťahovaní

365

Prírastok sťahovaním

-128

Narodení

201

Zomrelí

209

Prirodzený prírastok
Sobáše

-8
160

Celkový prírastok

-136

Stav k 31.12.2018

20 333

Veková štruktúra obyvateľov k 31.12.2018
Veková štruktúra od 0 do 3
Počet obyvateľov

608

od 3 do 6

od 6 do 15 .

od 15 do 18

571

1 695

537

od 18 do 60

11 894

nad 60

5 028

- 57 Vek obyvateľov
od 0 do 3 r.
od 3 do 6 r.
od 6 do 15 r.
od 15 do 18 r.
od 18 do 60 r.
nad 60 r.
Spolu

rok 2018

608
571
1 695
537
11 894
5 028
20 333

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
Historický vývoj počtu obyvateľstva
ROK

1900

1950

1977

1987

1997

2007

2018

Počet obyvateľov

4 452

7 159

16 083

20 717

23 007

21 997

20 333

Počet obyvateľov Slovenska stúpa. Je nás najviac za uplynulých 10 rokov.
Slovensko má dlhodobo pozitívny prirodzený prírastok – viac je narodených ako zomrelých,
viac ľudí sa k nám prisťahuje ako vysťahuje, zahraničnou migráciou získala Slovenská
republika nových obyvateľov.
V našom meste je tohtoročná štatistika, ale aj celkový trend z hľadiska počtu
a pohybu obyvateľov rozdielny. Počet Brezňanov klesá, ako vidieť na predchádzajúcej
tabuľke, je nás najmenej za posledných 30 rokov.
Veková štruktúra obyvateľov – porovnanie rok 2002 a 2018
Vekové zloženie obyvateľstva
Vek obyvateľov

rok 2002

rok 2018

Rozdiel

od 0 do 3 r.

576

608

32

od 3 do 6 r.

630

571

-59

od 6 do 15 r.

2 742

1 695

-1047

od 15 do 18 r.

1 145

537

-608

od 18 do 60 r.

14 551

11 894

-2657

nad 60 r.

2 942

5 028

2086

Spolu

22 586

20 333

- 2 253

- 58 -

Napriek tomu, že tohto roku sme na rozdiel od toho vlaňajšieho, mali kladný
prirodzený prírastok; viac ľudí sa narodilo ako zomrelo, máme zasa menej obyvateľov ako
vlani. K tejto situácii prispela opäť skutočnosť, že prírastok sťahovaním má i v tomto roku
zápornú hodnotu. Ubúda tak počet detí, ekonomicky aktívneho obyvateľstva a pribúda
obyvateľov v seniorskom veku. Zhodujeme sa tak nielen s celoslovenskou, ale aj s európskou
štatistikou v tom, že obyvateľstvo starne v celej Európe a podľa sociológov sa tento trend
bude ešte prehlbovať.

ZAUJÍMAVÉ DEMOGRAFICKÉ JAVY
NAJSTARŠI OBČANIA
Najstaršou občiankou mesta je v tomto roku Ružena Wonková, narodená 23. mája
1920. Býva v Dome sociálnych služieb Luna na Ulici Fraňa Kráľa 23. V tomto roku
oslávila 98 rokov. Medzi najstaršie občianky mesta patria aj tri 97 – ročné ženy, ktoré
nežijú v dome dôchodcov: :
Anna Lukáčová, narodená 24. mája 1921, bytom Nálepkova 22
Anna Švantnerová, narodená 11. júla 1921, býva na Ulici Krčulova 19
Margita Kubiniová, narodená 26. októbra 1921 z Ulice Krčulova 11
Úctyhodný vek – 96 rokov dosiahla aj pani Elena Oberhauserová, ktorá sa narodila v roku
1922 a býva na Ulici Rázusova 75.
Ženy sa nielen v rámci Slovenska, ale aj Brezne dožívajú vyššieho veku ako muži.
Najstarším mužom v Brezne je v tomto roku 94-ročný Ján Tomančiak,, ktorý sa
narodil 6. januára 1924, a býva na Ulici Brezenská 7. Rok 1924 je rokom narodenia aj
ďalších obyvateľov mesta; Jozefa Kováčika, býva na Ulici Krčulova 20, Rudolfa Demiana
zo Školskej ulice a Jozefa Štulajtera z Ulice Rázusova 51.

NAJOBÚBENEJŠIE MENO
Aké boli v roku 2018 najobľúbenejšie mená na Slovensku ? Staronovým víťazom
medzi chlapcami je Jakub. Tomu sa podarilo udržať takmer rovnaké čísla ako minulý rok a
dlhodobo stabilne pribúda približne identický počet chlapcov s týmto pomenovaním. Zatiaľ
čo v roku 2017 vyhral s počtom 1264, tento rok boli ešte o dve deti viac. Aj druhé miesto
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je oproti minulému roku trošku nižší. Na treťom mieste sa umiestnili Michalovia, ktorých je
po tomto roku na Slovensku o 934 viac. Vďaka tomu si polepšili o jedno miesto.
Víťazom u Brezňanov, ktorým sa narodilo dieťatko, sa tento rok stalo
chlapčenské meno Filip. Rodičia takéto meno pri narodení dali deviatim chlapcom. Druhé
miesto obsadilo meno Michal a Jakub, ktorého nositeľmi sa stalo 7 narodených chlapcov. Na
tretie miesto sa ešte dostalo meno Patrik. Toto meno si zhodne vybrali pre svoje dieťatko
piati rodičia. Väčšej obľube sa tešili aj mená Sebastián, Adam, Matej a Igor.
Spomedzi dievčenských mien bolo v rámci celého Slovenska najpoužívanejším
Sofia. Takto nazvalo svoje dcérky 772 rodičov, čo je oproti minulému roku výrazný úbytok.
Vtedy sa u nás narodilo dokopy 1027 dievčat s takýmto menom. Na druhom mieste skončilo
meno Ema s počtom 706 detí. Na treťom mieste sa umiestnili Niny, ktoré oproti minulému
roku zaznamenali mierny pokles. Zatiaľ čo vtedy dostalo toto meno 773 dievčat a skončili
na druhom mieste, tento rok sa tak volá 671 dievčat a skončili na treťom mieste.
Pri výbere dievčenských mien sa breznianski rodičia viac inšpirovali exotikou.
Z dievčenských mien sa u Brezňanov tešilo meno Ema. Až jedenásť rodičov ho vybrali pre
svoje novonarodené dievčatko. Päť dievčat dostalo meno Natália a Eliška, štyrikrát dostali
narodené dievčatá meno Nela a Eva .

NARODENIE DIEŤAŤA
V roku 2018 bolo do breznianskej matričnej knihy zapísaných 201 narodených detí,
ktorých matky majú na území mesta Brezna trvalý pobyt. V breznianskej pôrodnici sa
narodilo celkom 514 detí. Z toho breznianskych bola takmer tretina - 168 detí - z toho –
82 chlapcov a 86 dievčat. Iné miesto narodenia bude mať v rodnom liste 28 detí

– 18

chlapcov a 10 dievčat, ktorých matky sú vedené v breznianskej evidencii obyvateľov.
Z Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR bolo v tomto roku nahlásených 5 detí, ktoré sa
narodili naším obyvateľom v cudzine.
Najmladšia matka sa narodila v roku 2001, takže mala pri pôrode sedemnásť rokov,
najstaršia prvorodička mala štyridsaťdva rokov. Pôrodnosť v Brezne klesá, čo súvisí
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viac ako v súčasnosti, sa narodilo v roku 1982 – 431. A to sme mali ešte o pár stoviek menej
obyvateľov ako v súčasnosti.
Kým do deväťdesiatych rokov minulého storočia počet detí narodených mimo
manželstva nepresahoval 10 percent celkového počtu narodených detí, podľa posledných
dostupných výsledkov tvoria na Slovensku až 37 percent novorodencov. V tomto sa
Brezňanky trochu líšia od celoslovenského priemeru. Tu sa percento detí narodených mimo
manželstva mierne znižuje. V roku 2018 sa 60 detí, teda 28,57 percent narodilo slobodným
matkám.
Určite je zaujímavé vedieť, akú časť z počtu narodených detí tvoria rómske deti.
Podľa obvykle používaných priezvisk sa zistilo, že z 201 narodených breznianskych detí v
roku 2018 bolo 42 , takmer štvrtina – 20, 89 percent detí rómskych.
Pre všetky novonarodené deti Zbor pre občianske záležitosti zorganizoval
a uskutočnil

na požiadanie rodičov 3 individuálne slávnostné uvítania do života. Na

dvadsiatich

slávnostných

narodených detí.

hromadných

vítaniach bolo

do života uvítaných 114

Deti si dáva krstiť väčšina Slovákov, sme kresťanský štát.

Sociálna politika mesta sa sústreďuje nielen na sociálne znevýhodnené skupiny,
marginalizované komunity či seniorov, ale aj na mladé rodiny. Cieľom je zatraktívniť
Brezno natoľko, aby v ňom mali chuť žiť, pracovať a vychovávať svoje deti. Mestské
zastupiteľstvo už v roku 2016 prijalo právnu úpravu, ktorá umožňuje rodinám po splnení
stanovených podmienok požiadať o finančné prostriedky, ktoré im majú pomôcť lepšie
zvládnuť novú životnú situáciu. V tomto roku mesto vyplatilo jednorazový príspevok vo
výške dvesto eur pri narodení dieťaťa 139 rodinám.

SOBÁŠE
V roku 2018 bolo v našom meste uzavretých 103 manželstiev. Z toho sa na
mestskom úrade

sobášilo 61 snúbeneckých párov a cirkevne uzavrelo manželstvo 42

snúbeneckých párov. Iba 5 sobášov bolo s cudzincom; dvaja naši obyvatelia uzatvorili
manželstvo s partnerom, ktorý bol z Českej republiky, jeden z Ruskej federácie, Srbska
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Iba v jednom prípade uzavrela manželstvo na základe povolenia súdu

maloletá nevesta.
Obyvatelia nášho mesta sa pochopiteľne sobášili aj na iných úradoch na Slovensku
alebo v zahraničí, a tak je v breznianskej štatistike evidovaných až 51 sobášov Brezňanov,
resp. takých, kde jeden z partnerov má trvalé bydlisko v Brezne. Jedenásť sobášov bolo
delegovaných z iného matričného úradu k nám, to znamená, že ani jeden zo snúbencov
nemal v Brezne trvalý pobyt.
Okrem primátora v Brezne sobášili počas roka poverení poslanci - Ján Králik,
Jaroslav Demian, Petra Dzurmanová a Daniel Struhár.

ÚMRTIA A POHREBY
V tomto roku zomrelo 209 obyvateľov mesta Brezna. Z toho počtu 106 zosnulých
-malo v úmrtnom liste miesto - priamo v nemocnici. V domácnosti v Brezne zomrelo 61
obyvateľov. Až 42 obyvateľov mesta – 20 mužov a 22 žien - zomrelo mimo Brezna.
Štyria občania mesta zomreli v dôsledku pracovných úrazov.
ZPOZ v roku 2018 uskutočnil len štyri občianske pohreby, členky ZPOZ sa boli
s občanmi rozlúčiť na troch cirkevných pohreboch. V novembri uskutočnil na novom
cintoríne obrad k pamiatke zosnulých.

ZAZNAMENANÉ V PAMATNEJ KNIHE MESTA
V Pamätnej knihe mesta Brezna boli v roku 2018 zaznamenané slávnostné udalosti –
obrady, ktoré sa konali na pôde mestského úradu:
• Životné jubileum 80 rokov – prvý primátor mesta Vladimír Strmeň – 5. január
• Slávnostné mestské zastupiteľstvo mesta Brezna pri príležitosti 73. výročia oslobodenia
mesta Brezna spojené s udeľovaním ocenení - 26. januára
• Deň breznianskych učiteľov spojený s ocenením učiteľov – 28. marca
• Krajská prehliadka kolektívov Zborov pre občianske záležitosti – „Dieťa je dar“ – 27.
apríla
• Dni mesta Brezna – 26. mája
• Celoslovenský festival ZPOZ – 31. mája

- 62 • Prijatie abiturientov Jedenásťročnej strednej školy po 60 rokoch od maturity - 2. júna
• Odovzdávanie maturitných vysvedčení - Gymnázium Brezno - 12. júna
• Prijatie abiturientov Gymnázia po 65 rokoch od maturity - 15. júna
• Zlatá svadba – 6. júla
• Oslavy 44. výročia SNP - 28. augusta
• Prijatie abiturientov Strednej všeobecnovzdelávacej školy po 50 rokoch od maturity –
22. septembra
• Prijatie účastníkov Chalupkovho Brezna – 12. októbra
• Prijatie abiturientov Strednej priemyselnej školy strojníckej po päťdesiatich rokoch od
maturity – 13. októbra
• Prijatie členov OZ zdravotne postihnutých v Brezne – 17. októbra
• Prijatie členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Brezne – 12. novembra
• Prijatie jubilantov Denného centra Prameň a Jednoty dôchodcov v Brezne - 3. decembra
• Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo – zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
Brezna a poslancov mestského zastupiteľstva v Brezne – 3. decembra

OCENENÍ OBČANIA
Ocenenie CENA PRIMÁTORA MESTA BREZNA za rok 2018 získali títo jednotlivci
a kolektívy:
MILAN PIVOVARČI, JÁN MORONG, MILAN KOVÁČIK, JÁN ZEMKO, JOZEF
TIŠLIAR - Turistická skupina nadšencov a milovníkov histórie – za prínos k poznaniu a
zachovávaniu regionálnej histórie
OLIVER KUREK – za výbornú reprezentáciu mesta i regiónu v oblasti športu
Oliver je študentom na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici na Filozofickej fakulte,
Katedre telesnej výchovy a športu. Pred viac ako rokom sa začal venovať silovému trojboju.
Má za sebou 12 súťaží ako dorastenec. Súťaží za banskobystrický športový klub Kornel
pod vedením trénera Karola Repiského. Stal sa niekoľkonásobným majstrom Slovenska,
majstrom Európy i majstrom sveta v silovom trojboji a mŕtvom ťahu v kategóriách a aj
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svetových rekordov v rôznych federáciách v kategórii dorastenci do 75 kg. Dvakrát sa mu
podarilo skončiť druhý v kategórii muži v absolútnom hodnotení

na slovenských

pohárových súťažiach v mŕtvom ťahu. Olivera najviac podporuje rodina, priateľka Eliška
a takisto aj členovia klubu.
EDUARD MUCO – za celoživotnú verejno-prospešnú činnosť v oblasti športu a verejných
záležitostí. Celý život pracoval v Mostárni ako technológ. Vypracoval sa až na vedúceho
skupiny technológov a zástupcu vedúceho oddelenia technológov. Bol tiež aktívny
športovec. Hrával futbal – za žiakov, za dorast aj za mužov v Brezne. Po maturite sa
aktívne venoval futbalu nielen v Brezne,
HUDOBNÁ SKUPINA BLINDMAN – za významný prínos v oblasti rozvoja kultúry v
meste i regióne
DETSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER – za výbornú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry.
Mestské zastupiteľstvo v decembri tohto roku rozhodlo o udelení ocenenia
CENA MESTA BREZNA
JOZEF SÁMEL dostal toto ocenenie za športový rozvoj mesta a jeho propagáciu doma a
v zahraničí a cenu si prevzal aj pri príležitosti osemdesiatych narodenín Pán Sámel bol
dlhoročným trénerom lyžiarov. Začal ako dvadsaťšesťročný v roku 1964, v roku 1973 bol
Jozef Sámel menovaný za trénera Slovenského družstva dorastu. V roku a 2000 mu Mesto
Brezno udeľuje plaketu Tréner XX. Storočia.
JOZEF PERÚNSKY získal ocenenie za reprezentáciu mesta v zahraničí, za významný
prínos v oblasti rozvoja kultúry v meste a za výchovu mladých talentov. Študoval na
konzervatóriu v Žiline hru na klavír a klasickú gitaru. V roku 2000 nastúpil do
breznianskej Základnej umeleckej školy ako učiteľ hry na gitaru, kde sa mu dodnes darí
vychovávať mladých muzikantov.
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folklóru v Brezne, na Slovensku a v zahraničí, za dlhoročnú prezentáciu mesta Brezna a
šírenie jeho dobrého mena za hranicami Slovenska pri príležitosti 40. výročia založenia
detského folklórneho súboru Šťastné detstvo. Už 40 rokov vedie v Brezne detský folklórny
súbor Šťastné detstvo, ako umelecká vedúca súboru.
VIKTOR ŠTENS získal Ceny mesta in memoriam , a to za kultúrny rozvoj mesta, o ktorý
sa pričinil ako zakladateľ Horehronského múzea v Brezne. Pracoval vo funkcii riaditeľa od
jeho založenia do roku 1972,
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA BREZNA
Najvyšším ocenením v rámci štatútu mesta je udelenie čestného občianstva mesta.
Decembrové mestské zastupiteľstvo ju odsúhlasilo pre dvojicu pánov z partnerského mesta
Nadlak v Rumunsku.
ALEXANDRU GROS od roku 1997 pracuje ako zamestnanec mesta Nadlak, kde začínal
ako inšpektor civilnej obrany, od roku 2002 je prednostom úradu v meste Nadlak.
A VASILE CICEAC

je absolventom fakulty politických a administratívnych vied

Univerzity Vasile Goldis z Aradu. V rokoch 2004 – 2016 bol primátorom mesta Nadlak.
Ocenenie si prevzali za rozvoj partnerských vzťahov medzi Nadlakom a Breznom.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
NOVÝ EVANJELICKÝ FARÁR
Brezniansky cirkevný zbor nemal dva roky evanjelického farára. Doterajší farár
Vladimír Mako odchodom do dôchodku 31. októbra 2016 ukončil 12 - ročnú pôsobnosť v
breznianskom evanjelickom zbore. Od jeho odchodu bolo Brezno administrované z Mýta
pod Ďumbierom, kde je zborovým farárom Mgr. Štefan Škorupa . Až tohto roku sa situácia
zmenila. Do Cirkevného zboru Brezno prichádza nový farár, Radim Pačmár. Najsamprv
bol menovaný bratom biskupom Západného dištriktu Mgr. Milanom Krivdom k 1.8.2018
ako zborový kaplán. V tejto pozícii pôsobil v Brezne až do novembra, keď po úspešne
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Jánom Hroboňom za námestného farára cirkevného zboru. Ku koncu roku ešte nie som
cirkevným zborom zvolený za zborového farára, čiže zatiaľ pôsobí v Brezne vo funkcii
námestného farár.
Radim Pačmár sa narodil 6. júla 1989 v Hnúšti. Vyrastal a dodnes má trvalý pobyt
v obci Rimavské Brezovo. Po absolvovaní Základnej školy Juraja Palkoviča v Rimavskej
Bani (1995-2004) študoval na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej (20042008). Po maturite nastúpil na štúdium evanjelickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte (EBF) Univerzity Komenského (2008-2013). Akademický rok 2011-12 absolvoval
na Teologickej fakulte Univerzity Lipsko v Nemecku. Na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte pokračuje dodnes ako doktorand Katedry cirkevných dejín. V rámci štúdia
absolvoval výskumné a študijné pobyty v ČR, Nemecku, Estónsku, USA. Hovorí nemecky a
anglicky. V roku 2016 bol v Bardejove biskupom Východného dištriktu Mgr. Slavomírom
Sabolom ordinovaný za kňaza Evanjelickej cirkvi a. v. a menovaný za seniorálneho kaplána
Považského seniorátu so sídlom v Lubine, okres Nové Mesto nad Váhom. Po takmer
dvojročnej službe bol preložený do Brezna.
Štatistika evanjelickej farnosti
DRUH
OBRADU
Krsty
Pohreby
Konfirmácia
Sobáše

rok 2018
8
13
4
4

rok 2017
13
13
11
0

K 31.12.2018 evidujeme v Brezne 973 členov cirkevného zboru. Priemerná účasť na
službách Božích je 84 členov.

EVANJELICKÝ ZBOROVÝ DEŇ
Oslavy 100. výročia vzniku Československa sa konali v mnohých mestách na
Slovensku a výnimkou nebolo ani Brezno. V posledný októbrový piatok si jednu z
najvýznamnejších udalostí národných dejín pripomenuli mestskými oslavami, súčasťou
ktorých bolo aj odhalenie busty gen. M. R. Štefánika. V nedeľu 28. októbra, presne v deň
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a. v. Brezno, Mýto pod Ďumbierom a Horná Lehota v evanjelickom kostole v Brezne
usporiadali Zborový deň, ktorý otvorili slávnostné služby Božie. Kázňou slova Božieho
poslúžila farárka Alžbeta Matejovská zo Sázavy v ČR. Okrem farára Radima Pačmára
liturgovali aj farár Štefan Škorupa z Mýta pod Ďumbierom, Vladimír Ticháň z Kokavy nad
Rimavicou a za všetkých sa prihovoril zborový dozorca domáceho cirkevného zboru Milan
Dolňan. Zborový deň obohatilo aj vystúpenie Dychového orchestra Brezno, ktorý po
skončení slávnostných služieb Božích poviedol sprievod ku soche gen. M. R. Štefánika.
Popoludní si mnohí nenechali ujsť zaujímavú prednášku Mileny Sokolovej z
Historického ústavu Slovenskej akadémie vied o vzniku evanjelickej cirkvi na Slovensku,
Hovorené slovo vystriedala jedinečná hudba, v evanjelickom kostole sa uskutočnil organový
koncert. Na organe hral Martin Augustín, hrou na priečnej flaute ho sprevádzala sestra

Silvia.
Medzi mimoriadne udalosti života Breznianskeho cirkevného zboru patril nielen
Zborový deň , ale aj služby Božie na 1. adventnú nedeľu spojené s vystúpením Komorného
zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca.
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EKUMENICKÉ VIANOCE
Medzi vzácne podujatie

pre breznianskych evanjelikov patrilo aj podujatie

Ekumenické Vianoce, slávnostný koncert, ktorý sa konal v kostole 28. decembra. Podujatie
pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne spolu s Evanjelickou cirkvou a. v. na
Slovensku rímskokatolíckou cirkvou a gréckokatolíckou cirkvou, pôsobiacimi na území
mesta. . V meste Brezne sa konal tento koncert venovaný ekumenizmu po tretíkrát. Prvý sa
konal v roku 1996, druhý o desať rokov neskôr a tretí mal pôvodný termín rok 2016. Jeho
iniciátorom, scenáristom a režisérom bol dlhoročný matičiar Jozef Prepletaný. Pripravil
i tretí scenár podujatia, ale nečakane zomrel v roku 2016 a nechal scenár rozpracovaný. Ten
dopracovala pani Stela Ihringová. Všetkým účinkujúcom – veriacim gréckokatolíckej cirkvi
s ich liturgickými piesňami i koledami, Speváckemu zboru mesta Brezna s vianočnými
piesňami od E. Paschu a J. Egryho a Folklórnemu súboru Mostár za hru Betlehemci
a koledy z Horehronia, Oravy a Liptova , poďakovala na záver predsedníčka Matice
slovenskej v Brezne PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Poďakovala aj predstaviteľom
cirkví pôsobiacich v meste Brezne za ústretovosť a ochotu podieľať sa na organizovaní
koncertu. Na záver podujatia všetci traja prítomní farári udelili prítomným požehnanie
a tým zavŕšili tretí ročník koncertu Ekumenické Vianoce v Brezne.
Štatistika rímskokatolíckej farnosti mesto
DRUH OBRADU rok 2018
Krsty
63
dievčatá
27
chlapci
36
dospelí
0
Pohreby
90
ženy
45
muži
49
deti
1
Sobáše
33
katolíci navzájom
28
z toho s
nekatolíkmi
5
Birmovaných
33
1. sv. prijímanie
57

Rok 2017
70
38
32
0
99
52
57
0
28
26
2
0
60
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MISIONÁR BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V BREZNE
Credo nadačný fond zorganizoval v Aréne Brezno v dňoch 20. – 22. apríla 2018
duchovnú obnovu s charizmatickým katolíckym kňazom z Indie, Jamesom Manjackalom.
Trojdňové stretnutie v Brezne bolo pod záštitou Mons. Stanislava Stolárika. Otec James
Manjackal oslovuje ľudí svojím osobitým spôsobom, dôraz kladie na Eucharistiu a na
prežívanie kresťanstva v úzkej spolupráci s Duchom Svätým. V roku 2016 bol menovaný
pápežom Františkom na misionára Božieho milosrdenstva. Súčasťou duchovnej obnovy v
Brezne bola svätá omša, adorácia, modlitba chvál, modlitby za uzdravenie a príhovory otca
Jamesa. Taktiež bola možnosť prijatia sviatosti zmierenia.

ŠKOLSTVO
MATERSKÉ ŠKOLY
Prehľad umiestnenia detí v mestských materských školách, porovnanie s minulým
školským rokom:
MIESTO MATERSKEJ ŠKOLY

Zástupca riaditeľa školy POĆET DETÍ
pre
materské školy

k 15.9.

k 15.9.

2018

2017

Materské škola – Nálepkova 50

Dáša Medveďová

117

112

Materská škola Dr.Clementisa 3

Dáša Medveďová

115

114

Materská škola B. Němcovej 17

Jaroslava Mišániová

42

42

Materská škola Hradby 9

Jaroslava Mišániová

103

103

Materská škola MPČĽ 35

Žaneta Kunštárová

120

121

Súkromná MŠ EGB, Školská 5

Gabriela Pavúková

30

32

527

526

SPOLU

V materských školách mesta sa nič podstatného nezmenilo. V mnohých mestách na
Slovensku je nedostatok miest v materských školách, ale naše mesto takýto problém nemá.
Všetky požiadavky rodičov na umiestnenie detí v materských školách zariadení boli
väčšinou uspokojené,

- 69 V meste máme 6 materských škôl. Organizačne sú začlenené pod 3 základné školy;
MŠ pri ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 je v dvoch elokovaných pracoviskách – ŠDC 3
a Nálepkova 50, MŠ pri ZŠ Pionierska 2 v dvoch elokovaných pracoviskách Hradby 9 a B.
Němcovej 17 a tretia je MŠ pri ZŠ MPČĽ 35.

RENOVÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola na Ulici Boženy Němcovej v Brezne sa dočkala renovácie, a to bez
dlhého obmedzenia jej chodu. Na realizáciu prvej etapy mesto využilo jarné prázdniny. S
renováciou materskej školy mesto začalo 15. februára. Vymenili zariaďovacie predmety a
radiátory v hygienických priestoroch, ako aj rozvody zdravotechniky, obklady, podlahy
v priestoroch prvého a druhého nadzemného podlažia, dažďové žľaby, zvody, vyspravili
stavebné otvory v stenách. Mesto tiež vynovilo priestory jednej triedy, a to nábytkom,
šatníkovými skrinkami a kobercami. Z dôvodu čiastočnej rekonštrukcie bola

škola

zatvorená od 19. do 27. februára, pričom rodičia mali možnosť dieťa umiestniť do materskej
školy na Hradbách. Do skrášlených priestorov sa škôlkari opätovne vrátili v stredu 27.
februára, kedy medzi nich zavítal aj primátor Tomáš Abel so svojou zástupkyňou Petrou
Dzurmanovou. V druhej etape cez letné prázdniny mesto obnovilo aj jedáleň, opravilo
strešnú krytinu a fasádu, vysušilo sa suterénne murivo, naniesli nové omietky, zateplil sa
pôjdový priestor v úrovni podlahy.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Prehľad základných škôl v Brezne k 15. 9. 2018 ; porovnanie s predchádzajúcim rokom:
MENO
NÁZOV ŠKOLY

RIADITEĽA

POĆET ŽIAKOV
Školský rok

Školský rok

2017/2018

2018/2019

Základná škola Pionierska 4

Danka Katonová

483

516

Základná škola Pionierska 2

Beata Prečuchová

852

841

Základná škola MPČĽ 35

Peter Macko

268

255

1 603

1612

SPOLU

Veľké zmeny vo vývoji počtu žiakov základných škôl nenastali. Mierne sa zvýšil
počet žiakov na základnej škole Pionierska 4, na Mazorníku a na Pionierskej 2 sa v tomto
školskom roku počet žiakov mierne znížil.
Pri porovnaní vývoja počtu žiakov breznianskych základných škôl za posledných
tridsať rokov však musíme konštatovať, že došlo k ich výraznému zníženiu. Ak k septembru
1988 nastúpilo do štyroch breznianskych základných škôl 3 287 žiakov , v roku 1998 už
len 3 082 žiakov, o desať rokov, v roku 2008, už len 1 812. Za ďalších desať rokov,
v septembri 2018, konštatujeme, že ubudlo presne 200 žiakov. Ak k septembru 2018
nastúpilo do troch breznianskych základných škôl 1 612 žiakov, znamená to, že za tridsať
rokov ubudlo viac než polovica - 1 675 - žiakov.

NOVÉ PRIESTORY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Mesto podporuje umeleckú činnosť detí, preto sa rozhodlo podať pomocnú ruku. Na
základe žiadosti ZUŠ, ktorú navštevuje viac ako 500 žiakov, a zvýšeného záujmu detí
a rodičov, vytvorilo adekvátne podmienky na vyučovanie.

V školskom roku 2018/2019

navštevuje ZUŠ – 234 žiakov v individuálnej forme vyučovania a
skupinovej forme vyučovania.

212

žiakov v
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ulici 2404, kde sa presťahoval literárno-dramatický a tanečný odbor. Súčasťou týchto
priestorov sú 2 tanečné sály, 1 javisková sála, 2 miestnosti pre vyučovanie literárnodramatického odboru, zborovňa, 2 šatne, sociálne zriadenia a sprchy zvlášť pre chlapcov
i dievčatá, miestnosť pre upratovačku a malý skladovací priestor.
Nové priestory Základná umelecká škola súrne potrebovala. Mestu tento problém
neostal ľahostajný a ešte vlani začalo s rekonštrukciou vo vlastnom objekte na Nálepkovej
ulici. Elokované pracovisko slávnostne otvorili v prvý februárový štvrtok za účasti
zástupcov mesta, školy, jej priaznivcov, rodičov a sponzorov. V krátkom programe sa
hosťom predstavili tanečníci a divadelníci, pozreli si tiež videoprojekciu z rekonštrukčných
a upratovacích prác nového objektu, v ktorom sa nachádzajú dve tanečné sály, spoločná
divadelná sála s malým javiskom, dve triedy na vyučovanie literárno-dramatického odboru,
zborovňa pre učiteľov, dve šatne, miestnosť pre upratovačku a sociálne zariadenia, vrátane
spŕch.
Elokované pracovisko na Nálepkovej ulici navštevovalo po otvorení celkovo 109
žiakov prevažne 1. stupňa, ale miesto tu nájdu aj dospelí študenti. Výchovno-vzdelávací
proces zabezpečuje päť kvalifikovaných učiteľov. Tanečný odbor získal vlastné priestory,
ktoré doteraz absentovali. Od jeho vzniku sa vyučovalo v skúšobni folklórneho súboru
Mostár. Premiestnením literárno-dramatického odboru sa v budove ZUŠ na Krčulovej ulici
uvoľnia priestory, ktoré využijú žiaci hudobného odboru. „Týmto krokom sa skvalitní
edukačný proces v obidvoch odboroch a ja verím, že sa zvýši aj počet žiakov,
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

ÚSPECH ŽIAKOV V TELEVÍZNEJ SÚŤAŽI
Žiaci základnej školy Pionierska 4 sa v októbri už druhý krát zúčastnili v
Bratislave, v štúdiu v Mlynskej doline nakrúcania súťaže Daj si čas. Ich súpermi boli žiaci
osemročného gymnázia z Levoče. Celá súťaž nebola len o vedomostiach a zaujímavostiach
zo Slovenska, ale pobavili sa aj v disciplínach, kde záležalo na zručnosti a šikovnosti.
Úspešným družstvom tejto zábavno–vedomostnej súťaže sa stali žiaci ZŠ Karola Rapoša,
ktorí si domov okrem zážitkov odniesli aj finančnú výhru.
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ZREKONŠTRUOVANÉ TELOCVIČNE
V základnej škole na Mazorníkove bola tohto roku zrekonštruovaná telocvičňa, ktorá
patrí k vyťaženým mestským športoviskám. Využívajú ju nielen žiaci v rámci výchovnovzdelávacieho procesu a školského klubu detí, ale aj viaceré športové kluby a organizácie,
ktoré v meste pôsobia. V rámci rekonštrukcie boli vynovené šatne, sprchy, zrealizovali sa
nové rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie s novými svietidlami.
V základnej škole Pionierska 4 bola zateplená a opravená fasáda na budove telocvične,
zároveň boli vymenené aj okná na obidvoch telocvičniach aj na žiackych šatniach,
kompletne bola zrekonštruovaná spojovacia chodba.

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša bola ako jediná škola v okrese
Brezno vybraná do pilotného projektu pre deti predškolského a mladšieho školského veku
Športovej akadémie Mateja Tótha. Škola bola zároveň prihlásená do súťaže, ktorej cieľom je
“vybehať” pre svoju školu čo najviac kilometrov. V súťaži uspela, a tak Základná škola
s materskou školou Karola Rapoša v Brezne sa zaradila medzi 24 škôl z celého Slovenska,
ktorá získala grant na športový program v réžii Mateja Tótha a jeho profesionálneho tímu.
Dňa 22. mája zavítal do Brezna, kde ho v škole privítal okrem vedenia školy aj primátor
mesta. Najvýraznejším benefitom je však prestíž školy a hlavne hrdosť detí, že môžu
trénovať v akadémii jedného z najlepších športovcov Slovenska.

OCENILI ŠIESTICH PEDAGÓGOV
Presne 28. marca, v deň narodenia učiteľa národov Jana Amosa Komenského, sa v
mestskom dome kultúry uskutočnilo podujatie, venované všetkým jeho pokračovateľom.
Samospráva pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta pri príležitosti Dňa učiteľov pripravila slávnostný program spojený s oceňovaním
pracovníkov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
Slávnostný večer otvoril umeleckým prednesom herec, scenárista, režisér a dlhoročný člen
Slovenského národného divadla Juraj Sarvaš a výnimočnú atmosféru mu vdýchli aj hudobné
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odovzdali ocenenia týmto pedagógom:
Mgr. Milanovi Vetrákovi - učiteľovi matematiky a technických prác na 2.stupni Základnej
školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za dlhoročnú prácu v
školstve a pedagogické majstrovstvo učiteľa
Mgr. Eve Skačanovej - zástupkyni riaditeľky Základnej školy s materskou školou Karola
Rapoša, Pionierska 4, Brezno za 10 ročnú prácu vo funkcii zástupkyne riaditeľky školy a
pri príležitosti životného jubilea 50 rokov
Zdenke Englerovej - učiteľke materskej školy na Ul. Clementisa 3, ktorá je súčasťou
Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za dlhoročnú
prácu v školstve a pedagogické majstrovstvo učiteľky materskej školy
Mgr. Henriete Kuvikovej - učiteľke Základnej školy s materskou Pionierska 2
za mimoriadne kvalitnú pedagogickú činnosť
Mgr. Jane Chrenovej – učiteľke Základnej školy s materskou Pionierska 2 Brezno, ako aj v
AK Mostáreň MŠK Brezno, kde je trénerka mládeže, za aktívnu športovú a pedagogickú
činnosť
Mgr. Zuzane Farkašovej -

učiteľke 1. stupňa Základnej školy MPČĽ 35 v Brezne za

dlhoročnú pedagogickú činnosť
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

VYSOKÉ ŠKOLY
OTVORENIE VÝUČBOVÉHO STREDISKA
V decembri sa breznianska verejnosť dozvedela, že v Brezne otvorili Výučbové
stredisko trnavskej Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity.
Prvé detašované pracovisko trnavskej MTF STU v Brezne vzniklo v roku 1990. Po
dvadsiatich rokoch existencie bolo zrušené v roku 2011 rozhodnutím Akademického senátu,
Od nového akademického roka 2019/2020 už študenti budú môcť v priestoroch Strednej
odbornej školy techniky a služieb študovať tri semestre, teda tak, ako to umožňuje zákon pri
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primátor Tomáš Abel a poslanec mestského zastupiteľstva Martin Ridzoň, ktorým sa po
dvoch rokoch práce a stretnutiach s bývalým aj súčasným vedením MTF STU podarilo
dohodnúť obnovenie štúdia verejnej vysokej školy v Brezne. Mladí ľudia budú môcť získať
kvalitné vzdelanie s uplatnením sa na trhu práce. MTF STU pre svojich uchádzačov
ponúka dve formy štúdia, a to dennú prezenčnú, pri ktorej sa výučba uskutočňuje v
pondelok až piatok, a dennú kombinovanú metódu, ktorá je náhradou externej formy štúdia,
s výučbou v piatok popoludní a v sobotu. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto študijných
programov: Integrovaná bezpečnosť, Kvalita produkcie, Materiálové inžinierstvo,
Personálna práca v priemyselnom podniku, Počítačová podpora výrobných technológií,
Priemyselné manažérstvo, Výrobné technológie, Výrobné technológie a výrobný manažment,
Výrobné zariadenia a systémy.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

MIESTO PRVÉHO KONTAKTU
Od roku 2011 je v Brezne i ďalšia vysoká škola. Pri hotelovej a obchodnej akadémii
vzniklo Informačno-konzultačné stredisko (IKS) Vysokej školy ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave. V srdci Horehronia majú tak ľudia možnosť externe študovať
ekonomiku podniku, verejnú správu či absolvovať pedagogické minimum s ekonomickým
zameraním.
Škola sa preformovala z Informačno-konzultačného strediska na Miesto prvého
kontaktu. Od svojho vzniku ukončilo štúdium 222 bakalárov a 72 študentov magisterského
štúdia. V roku 2018 k nim pribudli ďalší absolventi tohto štúdia v Brezne - 20 bakalárov a
41 magistrov.
Škola v akreditovaných študijných programoch Verejná správa, Manažment malého
a stredného podnikania či Ekonomika a manažment verejných služieb reaguje na
požiadavky trhu. Študenti sa môžu v rámci študijných programov užšie špecializovať
napríklad na digitálny marketing, personálny manažment a ľudské zdroje, či manažment
start-upov.
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KULTÚRA
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
APRÍL

DOTÁCIE PRE KULTÚRBE KOLEKTÍVY
Na základe návrhu primátora mestské zastupiteľstvo prerozdelilo ôsmim kultúrnym
a pätnástim športovým subjektom pôsobiacim na území Brezna viac ako 70 tisíc eur. Okrem
toho mesto každoročne investuje približne milión eur na údržbu a prevádzku priestorov,
ktoré využívajú na svoju činnosť.
Mestské zastupiteľstvo v tomto roku schválilo poskytnutie dotácie pre účely kultúry
Divadelnému súboru Jána Chalupku Brezno vo výške 10 000 eur, Detskému folklórnemu
súboru Šťastné detstvo 8440 eur, Miestnemu odboru Matice slovenskej Brezno 606 eur,
Občianskemu združeniu Kresťan Brezno 700 eur, Dychovému orchestru mesta Brezno 5465
eur, Speváckemu zboru mesta Brezna 3920 eur, Folklórnemu súboru Mostár 5000 eur a
Horehronskému múzeu v Brezne 640 eur.
27. APRÍL

OCENENIA PRE DIVADELNÝ SÚBOR JÁNA CHALUPKU
Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno si tohto roku pripomína 95. výročie.
Patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie amatérske divadelné súbory na Slovensku.
Na piatok 13. apríla pozval do domu kultúry na premiéru divadelnej hry Trinásta
hodina, ktorú naštudovali v réžii Ľuboslava Majeru. Pomocnú réžiu mal na starosti
Brezňan Matej Struhár. O tejto divadelnej hre napísali sami divadelníci: „Prečo Ján Chalupka
a prečo Trinásta hodina a prečo práve v čase, keď to v našej spoločnosti vrie a hovorí sa o predčasných
voľbách? Odpovieme: Pretože… Je to zhoda okolností a náhod? O výbere autora sme s režisérom hovorili
už viac, ako pred rokom. O titule hry sme sa dohodli koncom minulého roka (aj preto, že nie je taký známy a
hrávaný ako ostatné Chalupkove diela) a dátum premiéry sme stanovili začiatkom tohto roku. Chceli sme
pre túto frašku nájsť atraktívny termín. No a najvhodnejší bol pre nás apríl, piatok, trinásteho a čas už len
symbolicky o 19:13 hod. To, že obsah tejto hry sa zhoduje s udalosťami dnešných dní na Slovensku, je len
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dôkazom, že politika je „panské huncútstvo“!?“

S hrou sa súbor predstavil

na krajskej prehliadke v Revúcej; vyhral vo svojej

kategórii – tradičné formy divadla a postúpil na celoštátnu prehliadku na Belopotockého
Mikuláš. V silnej konkurencii v Liptovskom Mikuláši vyhral tiež a predstavil sa aj na
vrcholnom podujatí ochotníckeho divadla – Scénická žatva.
Prehliadka ochotníckych divadelných súborov sa uskutočnila od 23. do 27. apríla
2018 v Čadci a v Rakovej. Na Palárikovu Rakovú boli prizvaní aj zástupcovia
breznianskeho divadelného súboru, aby prevzali ocenenie Kysuckého kultúrneho strediska v
Čadci za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu. Pri príležitosti 95. výročia
založenia získal Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno zlatú medailu J. Palárika a
ocenenie KKS v Čadci za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu .
25. MÁJ

POMNÍK SEKURISA PREMIESTNENÝ
Plukovník i. m. Samuel Sekuris pôsobil od začiatku roka 1944 ako veliteľ oddielu
delostreleckého pluku povstaleckej armády v Brezne. Zohral významnú úlohu pri vzniku a
počas Slovenského národného povstania, v roku 1945 však zahynul v koncentračnom tábore
Mauthausen. Na jeho počesť vybudovali v objekte bývalých Kasární Jána Švermu v Brezne
pomník, ktorý bol pred očami verejnosti dlhé roky skrytý. Po odchode z kasární sa Zväz
vojakov SR, klub generála Goliana Brezno s predsedom Vladimírom Neupauerom živo
zaujímal o osud pamätníka. Mesto sa zaoberalo otázkou, kde pomník z bývalých kasární
premiestniť. Alternatívu Margitinho parku musela radnica vzhľadom na prísne podmienky
projektu revitalizácie, na ktoré získalo prostriedky z eurofondov, vylúčiť, takže rozhodnutie
napokon padlo na Ulicu Československej armády.
Pamätník bol slávnostne znovuodhalený pri príležitosti osláv 80. výročia príchodu
Hrubého delostreleckého pluku 101 do posádky Brezno z posádky Praha a 60. výročia
príchodu 49. delostreleckého pluku do posádky Brezno z posádky Košice počas Dní mesta
Brezna .Pri pamätníku vzdali hold plukovníkovi Sekurisovi a presunuli sa na námestie. Po
slávnostnom výstrele, hymne a príhovoroch pasovali nových rytierov delostrelectva, ktorými

- 77 sa stali kpt. Tomáš Abel, primátor mesta, Ivica Krištofová, riaditeľka Horehronského múzea
a Jozef Hostinský, predseda Klubu vojenskej histórie,
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
16. JÚN

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE IHRISKA
Mesto vybudovalo

z projektu Žihadielko

moderné ihrisko, ktoré v júni na

dopravnom ihrisku slávnostne otvorili pre verejnosť. Areál s dvoma hradmi, pieskoviskom,
kolotočom, hojdačkami a prevažovadlami na nábreží Hrona je určené pre deti od 2 do 12
rokov, pričom na všetkých herných prvkoch dominujú podobizne včielky Maje a jej
kamarátov. Na novom ihrisku bolo počas tretej júnovej soboty skutočne živo. Pre deti boli
pripravené súťaže a odmeny, tvorivé dielničky, obrovský skákací hrad, občerstvenie pre celú
rodinu, ale aj včielka Maja či obľúbení veselí Trpaslíci z RTVS.
Atmosféra bola výborná . Mnohí chválili zaujímavý program, iní prejavili spokojnosť s
umiestnením ihriska v oddychovej zóne, ďalší avizovali, že už teraz sa tešia na budúcoročné
hlasovanie. Primátor Tomáš Abel poďakoval práve všetkým hlasujúcim za to, že spojili sily a
spoločne sa im podarilo vybojovať pre Brezno krásne nové ihrisko.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
8. SEPTEMBER

PAMÄTNÁ TABULA ZOLOVI PALUGYAYOVI
Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne v spolupráci s Horehronským múzeom
realizovali projekt, ktorého výsledkom

bolo inštalovanie pamätnej tabule Zolovi

Palugyayovi, významnému predstaviteľovi slovenskej výtvarnej moderny v skalnej stene pri
Chate M. R. Štefánika. Maliar, rodák z Liptova často navštevoval horstvo Nízkych Tatier
aj Štefánikovu chatu, miesta jeho inšpirácii a podnetov. Pri jednom z takýchto pobytov
zahynul 18.9. 1935 v blízkosti chaty na Králičke.
Autormi myšlienky realizácie projektu boli bratia Ján a Martin Weissovci, autorom
výtvarného návrhu Karol Ličko, gestorom celého projektu bol brezniansky rodák znalec
Palugyayovho diela, čestný občan mesta Brezna, prof. Ludovít Petránsky.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KALVÁRIE
V meste tohto roku pribudla výborná aktivita pre pobyt v prírode; v priestore nad
nemocnicou bola počas letných mesiacov vybudovaná kalvária. Slávnostného otvorenia sa
zúčastnili nielen Brezňania, ale i ďalší návštevníci. Kalvária vedie chodníkom s miernym
stúpaním a ponúka množstvo pekných výhľadov na mesto. Pre obyvateľov mesta sa stala
miestom pokoja a oddychu. Šestnásť domácich aj zahraničných výtvarníkov tu pracovalo
počas leta, aby vytvorili XIV. zastavení krížovej cesty . Jednotlivé zastavenia krížovej
cesty sú kreatívnym pohľadom umelcov na moderné stvárnenie dávneho príbehu.
Mesto osadilo k jednotlivým zastaveniam tabule s názvami jednotlivých zastavení
krížovej cesty a originálnym slovným opisom so zamyslením, o ktoré sa postarala Lívia
Kupcová za asistencie Sandry Steinsdorferovej. Pri príležitosti slávnostného otvorenia
kalvárie vyšiel aj katalóg, ktorý predstavuje všetkých zapojených výtvarníkov, ich diela s
textami a tiež zoznam jeho podporovateľov. Túto formu poďakovania iniciovala hlavná
autorka myšlienky vybudovania breznianskej kalvárie viceprimátorka Petra Dzurmanová.
Kalváriu pri otvorení požehnal rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. V
ďalších chvíľach si prítomní mohli skupinovo prejsť novootvorený priestor so zastaveniami
krížovej cesty. Po spoločnej prehliadke sa účastníci presunuli na ďakovnú omšu do
rímskokatolíckeho kostola na breznianskom námestí. Tam sa zúčastneným prihovoril aj
primátor mesta Tomáš Abel. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k vzniku tohto unikátneho
miesta, rovnako ako tým, ktorí sa postarali o jeho dôstojné otvorenie.

POŽEHNANIE Z VATIKÁNU
O modernom stvárnení historického príbehu s jeho vnútornou hodnotou a spôsobe jej
vzniku informovali organizátori breznianskej kalvárie aj Vatikán a prostredníctvom
apoštolskej nunciatúry na Slovensku požiadali Svätého Otca o požehnanie kalvárie. Ako vo
svojom liste zo dňa 12. decembra odpovedal Mons. Edgar Peña Parra, substitút pre
všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu Svätej stolice, „pápež František poďakoval za
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v Brezne a rád posiela apoštolské požehnanie všetkým, ktorí boli zapojení do uskutočnenia
tohto diela“.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
10. - 11. NOVEMBER

DETSKÁ DYCHOVKA MAJSTER SLOVENSKA
Po septembrových Mladých talentoch 2018, ktoré oživili a okrášlili námestie v
Brezne, sústredili mladí muzikanti svoje nácviky pod vedením dirigenta Maroša Švoňavu na
FestMlaDych 2018 – celoštátnu postupovú súťaž detských a mládežníckych dychových
hudieb v Dolnej Súči pri Trenčíne. Súťažilo sa v dňoch 10. a 11. novembra, v dvoch
kategóriách, detskej – do 18 rokov, s vekovým priemerom členov do 16 a v mládežníckej
kategórii do 21 rokov s priemerom do 18 rokov. Vekový priemer hudobníkov orchester
zaradil do detskej kategórie, kde v silnej konkurencii súťažila okrem neho domáca Detská
dychová hudba Rudolfa Hečka z Dolnej Súče, Mladá búranska kapela Magdolenka zo
Šaštína, DDO Rosička z Bánova, Maguranka junior ZUŠ Bojnice a FOR Bratislava
junior. Odborná porota pod vedením Adama Hudeca hodnotila okrem hudobnej stránky a
dramaturgie i celkové vystupovanie dychovky na pódiu, čo obzvlášť v tejto vekovej kategórii
odzrkadľuje vyspelosť orchestra.
Dirigent Marián Švoňava spoločne s Matejom Krellom prevzali z rúk predsedu
poroty ocenenie zlaté pásmo – Cum Laude – najvyššie možné hodnotenie orchestra v
medzinárodnej stupnici súťažných vystúpení a cenu za najlepšiu dramaturgiu vystúpenia.
Vzhľadom na najvyšší počet bodov zo všetkých orchestrov zároveň získal Detský
dychový orchester pri ZUŠ Brezno titul Majster Slovenska. To, že mladí hudobníci zaujali
nielen odbornú porotu, ale i zástupcov Zväzu hudobníkov Českej republiky, potvrdzujú aj
dva poukazy na medzinárodný odborný seminár hráčov z celého sveta, ktorý sa uskutoční
budúci rok v Prahe.
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ZREKONŠTRUOVANÝ M-KLUB
Koncom novembra po rekonštrukcii znovu otvorili v suteréne Mestského domu
kultúry M klub. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia ho vybudovali mladí ľudia
z podniku Mostáreň a v tom období bol obľúbeným priestorom . Aj v súčasnosti by mal
slúžiť ako centrum voľného času pre mládež a dospelých a stal sa tak spoločenským
priestorom pre všetkých, ktorí majú záujem účelne tráviť voľný čas. Realizátorom myšlienky
zrekonštruovať M klub je Michal Truschan a ruku k dielu priložil Michal Récky, tiež mladí
divadelníci. Všetko potrebné zariadenie finančne zastrešilo mesto Brezno a značne pomohli
Technické služby Brezno.
Pre verejnosť sa tu budú konať koncerty klasickej hudby, turnaje a súťaže rôzneho
druhu, vernisáže, cestovateľské večery, prednášky, chýbať nebude ani filmový klub
a divadlo. Na začiatku bude klub otvorený štyri dní v týždni od stredy do soboty - od
septembra do júna. Priestory sú k dispozícii aj pre rôzne recepcie, večierky, prezentácie,
firemné školenia a iné spoločenské aktivity.
Program znovuotvorenia klubu sa začal vernisážou fotografii Jaroslava Štubňu,
ktorý sa venuje fotografovaniu umelcov a hudobných podujatí. Slávnostnú atmosféru
umocnilo vystúpenie akordeónovo-husľového dua študentov Akadémie umení v Banskej
Bystrici. Na záver vystúpilo zoskupenie hudobníkov San Borondon Cyclo Fanfaria. Pásku
slávnostne prestrihol primátor mesta Brezna Tomáš Ábel, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí
sa pričinili o realizáciu myšlienky vybudovať tento klub.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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KULTÚRNE PODUJATIA
12. JANUÁR

ORGANOVÝ KONCERT
Mesto Brezno a organizácie, ktoré sú zamerané na rozvoj cestovného ruchu v regióne
Horehronie – oblastná organizácia Nízke Tatry Juh a Klaster Horehronie – priniesli pre
obyvateľov aj návštevníkov počas zimnej turistickej sezóny zaujímavé podujatie. V
Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne sa 13. januára uskutočnil
organový koncert. . Na organe zahral Martin Šálka z Poltára Návštevníkov potešilo aj
vystúpenie obľúbeného breznianskeho muzikálového speváka Martina Vetráka. Medzi
mladými mužmi vynikla Andrea Kirschová, ktorá vyštudovala operný spev, ako aj dirigovanie
v Akadémii umení v Banskej Bystrici a svoju lásku k umeniu odovzdáva aj deťom
v speváckom zbore Felix.
20. APRÍL

FOLKLÓRNY SÚBOR MOSTÁR JUBILEUM
Folklórny súbor Mostár – Senior a Ženská spevácka skupina FS Mostár oslávila
tohto roku 15. výročie svojho vzniku. Dôkaz toho, že im to ešte stále výborne tancuje a
spieva

predviedli 20. a 21. apríla na slávnostnom galaprograme.

Riaditeľ občianskeho

združenia je aj v jubilejnom roku Peter Daxner. Folklórny súbor Mostár – Senior má
v súčasnosti 22 členov. Najmladší má 48 rokov a najstarší 68.
12. MÁJ

MÍĽA PRE MAMU
V sobotu podvečer pred oficiálnym Dňom matiek sa v Brezne uskutočnil už ôsmy
ročník podujatia s názvom Míľa pre mamu. Kultúrno-zábavná akcia pre malých aj veľkých
sa uskutočnila pod záštitou primátora Tomáša Abela, ktorý podujatie odštartoval
slávnostným prestrihnutím pásky a spolu s rodičmi prešiel symbolickú míľu. Všetkým
mamám poprial veľa lásky, zdravia a šťastia v živote, poďakoval sa za ich trpezlivosť
a dobro, ktorým sú v našich životoch.
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centier. V Brezne tohto roku mesto prevzalo štafetu od dlhoročnej organizátorky Moniky
Medveďove a usporiadania sa ujal odbor kultúry a športu, ktorý sa program snažil zostaviť
tak, aby si na svoje prišli všetky vekové kategórie.
Kultúrny program bol veľmi pestrý a na námestie prilákal množstvo rodín. Na
podujatí vystúpili deti z tanečnej školy Tančekovo, tanečnej skupiny Ajka, žiaci zo
súkromnej základnej umeleckej školy Talentárium, mažoretky Deluka Valaská, Matej
Struhár a záver patril spevákovi Tomášovi Buranovskému.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
16. MÁJ

DETSKÉ CHALUPKOVO BREZNO
Dvanásty ročník Detského Chalupkovho Brezna sa uskutočnil v máji. Škôlkari pod
vedením učiteliek opäť predviedli svoje herecké a výtvarné nadanie. Na prehliadke sa
zúčastnilo 76 škôlkarov. Tradičným hostiteľom prehliadky tvorivosti detí predškolského
veku okresu Brezno je Základná škola s materskou školou na Mazorníkove.
V kategórii tvorivej dramatiky v edukačnej činnosti sa zúčastnilo osem materských
škôl z okresu, z toho dve breznianske - Ulica Boženy Němcovej a MPČĽ v Brezne.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
24. – 26. MÁJ

KULTÚRA NA DŇOCH MESTA
Dni mesta Brezno sú už roky známe pestrosťou programu, ktorý okrem hlavných
vystúpení na breznianskom námestí dotvára aj viacero sprievodných podujatí. Ani tento
ročník nebol výnimkou a v programe sa opäť objavili najmä najmladšou generáciou obľúbené
akcie ako Olympiáda materských škôl a Cesta rozprávkovým lesom, ktorá bohatý víkend
v nedeľu na konci mája dopoludnia uzavrela.
O prvý z vrcholov tohtoročného programu sa vo štvrtok večer postaral Otto Weiter a
jeho hostia v osvedčenom formáte Kaviareň pod mestskou vežou. Piatkový maratón
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známych raperov Majselfa & Grizzlyho či výročím delostrelcov.
Na breznianskom námestí bolo živo počas celého víkendu, o čo sa okrem jarmoku
a atrakcií pre deti postarala aj príprava chutných guľášov priamo v mestskom parku. V role
šéfkuchárov sa predstavili členovia miestnych organizácií a záujmových združení, pričom
nechýbal ani primátorský guláš s charitatívnou myšlienkou. Lákadlami piatkového
programu boli koncerty Adama Ďuricu a skupiny Polemic. Ten pravý zlatý klinec však
prišiel až v sobotu, kedy sa na jednom pódiu predstavili skupina IMT Smile a Kandráčovci.
Námestie plné toľkých nadšených a rozjarených divákov sme v Brezne asi ešte nezažili.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagát
25. MÁJ

O BOMBUROVU ŠABĽU
Súťažnou témou 23. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry
O Bomburovu šabľu bolo auto. Vyhodnotená bola počas Dní mesta Brezna. Vyhodnotenie
tejto súťaže bolo spojené aj s vernisážou najúspešnejších prác v breznianskej synagóge.
Do súťaže prišlo 259 prác od 156 autorov z Českej republiky, Chorvátska, Nemecka,
Rakúska, Ruska, Srbska, Turecka, Ukrajiny a Slovenska.
Ocenenia najúspešnejším autorom súťaže odovzdal predseda odbornej poroty Peter
Zifčák. Podujatia, ktoré pripravilo Mesto Brezno v spolupráci s TS Brezno, HLP grafik
s.r.o. a regionálnymi novinami MY Horehronie, sa zúčastnili aj delegácie partnerských miest
Brezna. Vernisáž výstavy spestrilo vystúpenie žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy
v Brezne a skupina historického šermu Berezun.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
21. JÚNA

FESTIVAL ZDRAVIA
Vo štvrtok 21. júna mali Brezňania dobrý dôvod už dopoludnia vyraziť na mestské
námestie. Konal sa tu Festival zdravia - deň plný zábavy a zdravého životného štýlu.
Festival zdravia je unikátny projekt zdravotnej poisťovne Dôvera . Záujemcovia sa tu
dozvedeli mnoho cenných informácií o zdravom životnom štýle, bezplatne mali možnosť
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námestí návštevníkov čakali odborníci, ktorí merali hladinu cukru v krvi, tlak, zistili krvnú
skupinu, vyšetrili chodidlá, diagnostikovali pleť.
Organizátori mysleli aj na najmenších, pripravili pre nich hry v detskom kútiku.
Účastníci festivalu sa mohli zapojiť aj do súťaže o športové hodinky.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
JÚN-AUGUST

BREZNIANSKE KULTÚRNE LETO
Séria kultúrnych podujatí pod názvom Breznianske kultúrne leto sa každoročne teší
veľkej obľube. Aj tentokrát sa organizátori snažili do programu zaradiť množstvo
kvalitných podujatí, ktorými chcú osloviť všetky vekové kategórie a prispieť tak k oživeniu
centra mesta. Každý piatok patrilo námestie medzi terasami už tradične živej hudbe, pre
priaznivcov filmu bolo pripravené premietanie vybraných dokumentov z medzinárodného
filmového festivalu Jeden svet a počas každej druhej soboty aj letné kino v parku. Svojho
pokračovania sa dočkali aj obľúbené nedeľné divadielka pre najmenších a nechýbala ani joga
a Čchi-kung , ktoré sa cvičili každú nedeľu dopoludnia v mestskom parku.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagát
27. – 28. JÚL

DNI ČESKEJ KULTÚRY
V rámci pestrého dvojdňového programu sa breznianskemu publiku predstavilo
novobydžovské divadlo, speváci i skupiny rôznych hudobných žánrov a nechýbala ani súťaž
vo varení guľáša. Zaujímavé medzinárodné podujatie sa podarilo pripraviť v spolupráci
s partnerským mestom Nový Bydžov. Jeho priebeh i veľký záujem verejnosti potvrdili
dlhodobo nadštandardné česko-slovenské vzťahy.
Do Brezna pricestovala početná novobydžovská výprava, ktorú reprezentovali
zástupcovia mesta, zamestnanci mestského úradu, divadelníci, hudobníci a ďalší umelci. Ich
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privítal primátor mesta Tomáš Abel.
Dni českej kultúry predstavoval pestrý program, zložený z rôznych kultúrnych
podujatí a atrakcií. Odštartoval už v piatok podvečer výstavou filmových plagátov Lukáša
Verfla vo vestibule mestského domu kultúry. Tu sa večer s hrou Hospoda na mýtince
predstavili členovia novobydžovského Jiráskovho divadla. Hlavný kultúrny program bol
pripravený na sobotu, kedy na breznianskom námestí postupne vystúpili české hudobné
skupiny Regioband a Něco chybí a tiež domáci hudobníci Retro a Vodopád. Koncerty
návštevníkom spestril pivný festival a varenie guľášov, v ktorom v priateľskej atmosfére
súťažili breznianski a bydžovskí divadelníci. O vyvrcholenie kultúrneho programu sa
v spoločnom vystúpení postarali dvaja populárni speváci, Čech Petr Macháček a Brezňan
Martin Vetrák. Zaujímavosťou dňa bola súťaž silných mužov, do ktorej sa v rámci zábavy
zapojili v preťahovaní lanom aj naši hostia.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagát
24. AUGUST

BOMBUROVE SLÁVNOSTI
Posledné dni kultúrneho leta patrili oslavám legendárneho breznianskeho hrdinu so
všetkým, čo k tomu patrí. Na konci augusta sa v meste uskutočnil tretí ročník Bomburových
slávností. Stredoveké oslavy organizuje už tretí rok mesto Brezno.
Dvojdňové podujatie začalo v piatok 24. augusta

historickým sprievodom, po

ktorom rytieri Kráľovskej čokolády predviedli ukážky varenia čokolády spojené s animačným
programom pre deti. „V rámci predvíkendového programu sa v mestskom parku predstavila
domáca skupina historického šermu Berezun, vystúpila Rusín čendeš orchestra z Banskej
Bystrice a kapela Oblastné skutočnosti. Najviac zaujal koncert skupiny Cimbal Brothers aj
ohňová šou.
Bohatý sobotňajší program opäť otvorí historický sprievod, skupiny Grál a Berezun
predvedú ukážky historického šermu, zaujímavosťou bude tiež vystúpenie šaša Fjodora,
ktorý žongluje, balansuje, moderuje, improvizuje a k tomu ešte z toho všetkého robí humor.
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hudba Gothien z kráľovského mesta Plzeň.
Počas dvojdňových osláv plných rytierskych súbojov si určite prišli na svoje aj
milovníci dobrého jedla. Súčasťou Bomburových slávností bol aj stredoveký jarmok
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagát
8. SEPTEMBER

FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
Na breznianskom námestí sa po prvýkrát uskutočnil festival pre milovníkov
dychovej hudby s názvom Mladé talenty v Brezne, počas ktorého vystúpilo päť orchestrov
zo Slovenska aj zo zahraničia. Podujatie sa uskutočnilo na severnej strane námestia.
Jednodňový festival nadväzuje na minuloročný Dychfest,

organizoval ho Združenie

dychových hudieb Slovenska a mesto Brezno. Ako povedal šéf a dirigent Detského
dychového orchestra ZUŠ Brezno Marián Švoňava, keďže ide o putovný festival, chceli
tradíciu v Brezne zachovať, preto sa rozhodli zorganizovať niečo podobné, tentokrát so
zameraním na deti. Veľkým želaním je, aby sa festival v Brezne stal tradíciou
Na Talentoch pod moderátorskou taktovkou Anny Švoňavovej a Jozefa Ambróza sa
predstavil na úvod domáci Detský dychový orchester pri ZUŠ Brezno. Vypočuli sme si aj
Dychový orchester mladých z Košíc, Detský orchester z Chorvátskej Gorniej Stubice, Big
Band Nováky a na záver Vojenská hudba Banská Bystrica. Festival začal pochodom
všetkých orchestrov ulicami mesta, oživený o spev a hudbu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
14. SEPTEMBER

ROZLÚČKA S LETOM
Ani tento rok nechýbalo na lúke nad breznianskou nemocnicou obľúbené športovo poznávacie podujatie, ktoré pre deti už tradične organizujú Lesy mesta Brezno. Rozlúčku
s letom navštívilo viac ako 500 školákov.
Na celkovo jedenástich stanovištiach si rôzne aktivity pre návštevníkov pripravili
seniori z denného centra Prameň, dobrovoľní horskí záchranári, breznianski turisti,
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v športových disciplínach ich zas preverili mladí animátori zo Súkromnej strednej odbornej
školy pedagogickej EBG Brezno, ktorí zároveň pomáhali aj s technicko-organizačným
zabezpečením celého podujatia.
Koľko úsilia musia denne vynaložiť lesníci, aby vznikol nový zdravý les, sa žiaci
mohli presvedčiť pri vlastnoručnom sadení stromčekov, správne dýchať sa naučili na
stanovišti Slovenského Červeného kríža, pomocou lesných pedagógov z odštepných závodov
Čierny Balog, Beňuš a Lesov mesta Brezno spoznávali les a jeho funkcie, kynológovia im
predstavili poľovné plemená psíkov a na záver si už tradične mohli pod dohľadom lesníkov
z OZ Revúca vyrobiť vlastnú vtáčiu búdku.
Na lúke nad nemocnicou nechýbali obľúbené konské záprahy, nafukovacie a skákacie
atrakcie, cukrová vata, tvorivé dielne, maľovanie na tvár a ukážky svojej činnosti predviedli
aj breznianski hokejisti, strelci, dobrovoľní hasiči či lukostrelci z Berezunu
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagát
18. – 21. SEPTEMBER

DIVADELNÁ CHALUPKA
Ochotnícke súbory zo Slovenska a Srbska koncom septembra rozosmievali a dojímali
malých a veľkých divákov v Brezne a okolitých obciach – Čiernom Balogu, Podbrezovej,
Polomke a Závadke. Konal sa tu opäť divadelný festival, ktoré pripravilo Stredoslovenské
osvetové stredisko v Banskej Bystrici v spolupráci s mestom Brezno, Divadelným súborom
Jána Chalupku mesta Brezno a mnohými ďalšími spolupracovníkmi a podporovateľmi, ako
napr. Fond na podporu umenia.
Zástupcov divadelných súborov na radnici privítal primátor Tomáš Abel. V Brezne
sa uskutočnilo šesť večerných predstavení. Tri z nich sa konali aj v breznianskej synagóge,
prvé v podaní mladých topoľčianskych divadelníkov, ktorí najskôr dopoludnia pre školy
a večer pre širokú verejnosť ponúkli príbeh o Židovke. Režisér Matúš Oľha so študentmi
herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici zasa pripravil inscenáciu Hra na Ľ. Ondrejova,
ktorej dej sa odohrával v päťdesiatych rokoch minulého storočia v Čiernom Balogu. Štvrtok
už patril Celkom malému divadlu zo Starého Tekova a jeho kabaretnej hre, v ktorej sa diváci
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v podaní kapely Implantáty. Trojdňovú šnúru predstavení uzavreli profesionálni umelci
z martinského Slovenského komorného divadla, ktorí zahrali najnovšiu bláznivú komédiu
Fóbie.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagát
6. OKTÓBER

VÝROČIE SPEVÁCKEHO ZBORU
Štyri dekády je na hudobnej scéne Spevácky zbor mesta Brezna Breznianski zboristi
oslávili toto významné jubileum v prvú októbrovú sobotu slávnostným koncertom
v synagóge. Zablahoželať im okrem množstva priaznivcov a známych prišli aj predstavitelia
mesta Brezno, ktoré speváci už desiatky rokov úspešne reprezentujú doma aj v zahraničí.
Spevácky zbor mesta Brezna vznikol koncom 70. rokov 20. storočia pri vtedajšom
Mestskom osvetovom stredisku ako ženský zbor, ktorý dirigoval učiteľ ľudovej školy umenia
Ján Souček. Na prvý zahraničný zájazd v roku 1983 so zborom hosťovsky cestoval profesor
Milan Pazúrik, ktorý o rok na to prevzal umelecké vedenie telesa a pod ktorého taktovkou
SZMB pracuje dodnes.
Interpretačné možnosti zboru sa neskôr rozšírili o mužskú spevácku zložku, nový
repertoár so skladbami všetkých štýlových období vrátane populárnych a ľudových piesní a
zintenzívnili sa aj jeho koncertné aktivity. Okrem slovenských speváckych podujatí
účinkoval

aj

na

viacerých

zahraničných

festivaloch

a súťažiach

v Taliansku,

Francúzsku, Rumunsku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Srbsku, Nemecku, Grécku a v Českej
republike a je držiteľom mnohých ocenení.
V súčasnosti v zbore pôsobí približne 40 členov, ktorí pri príležitosti 40. výročia
založenia SZMB pripravili pre svoje publikum slávnostný program. Na Jubilejnom koncerte
v breznianskej synagóge odzneli desiatky kompozícií rôznych žánrov od sakrálnej tvorby
vrátane premiérovej skladby, cez hosťovské vystúpenia Detského speváckeho zboru Úsmev z
Brezna a Ženskej speváckej skupiny FS Mostár. Folklórne piesne zazneli aj v podaní
zboristov zo SZMB, ktorí slávnostný koncert ukončili skladbami svetovej tvorby.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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CHALUPKOVO BREZNO
51.

ročník Chalupkovo Brezno sa uskutočnil počas októbrového víkendu.

Celoslovenská prehliadka záujmovo-umeleckej tvorivosti učiteľov začala v priestoroch
Materskej školy na Hradbách workshopom na tému Učiteľ predprimárneho vzdelávania
a seminárom o čitateľskej gramotnosti. Učiteľov v obradnej sieni mestského úradu privítal
viceprimátor mesta Ján Králik. Po otvorení spoločne položili kvety k pamätníku Jána
Chalupku a k soche Martina Rázusa pri príležitosti jeho 130. výročia narodenia.
Sedemdesiat pedagógov z celého Slovenska od sobotňajšieho rána súťažilo
v literárnej,

výtvarnej,

skladateľskej

tvorbe,

tvorbe

videofilmov,

prezentačných

a vzdelávacích programov, umeleckom prednese poézie a prózy, speve ľudovej a umelej
piesne, hre na hudobnom nástroji. Na záver porota vyhodnotila ich výkony a podľa
výsledkov začlenila do bronzového, strieborného a zlatého pásma, ako aj navrhla laureátov.
V synagóge sa konala vernisáž laureátskej výstavy vlaňajšieho ročníka výtvarnej
umelkyne Márie Štefankovej z rumunského Nadlaku, ktorá sa na nej aj osobne zúčastnila.
V sobotu na Večere víťazov v sále mestského domu kultúry vyhlásili výsledky 51.
ročníka Chalupkovho Brezna..
20. OKTÓBER

ŠŤASTNÉ DETSTVO OSLÁVILO ŠTYRIDSIATKU
V predposlednú októbrovú sobotu sa v breznianskom mestskom dome kultúry
uskutočnil slávnostný galaprogram pri príležitosti 40. výročia založenia Detského
folklórneho súboru Šťastné detstvo.
Vznik súboru sa datuje od 1. septembra 1978 odkedy vyvíja svoju činnosť pravidelne
pod vedením umeleckej vedúcej Angely Černákovej. Vedúcim detskej ľudovej hudby od roku
1983 je Ivan Nemky zástupca riaditeľky Ľudovej školy umenia v Brezne.
Začiatky tohto kolektívu siahajú ešte do roku 1976, kedy začal vyvíjať svoju činnosť
pri Základnej škole na Školskej ulici v Brezne. Hoci spracováva vo veľkej miere folklór
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rómsky folklór.
V slávnostnom galaprograme k jubileu tohto kolektívu účinkovala viac ako stovka
tanečníkov, spevákov, hudobníkov od zakladajúcej generácie až po súčasnú najmladšiu.
Program trval takmer dve hodiny a diváci mali možnosť vidieť jednotlivé čísla z Horehronia,
Podpoľania a východného Slovenska aj rómsky tanec. Ocenil ho aj primátor mesta Tomáš
Ábel, ktorý vedúcej a choreografke súboru Angele Černákovej odovzdal Ďakovný list. Po
skončení galaprogramu pokračovala oslava jubilea v hoteli Ďumbier, kde sa konalo aj
uvedenie prvej knižočky Včera, dnes a zajtra o Šťastnom detstve do života. V publikácií je
slovo o súbore, množstvo fotografií detí účinkujúcich doma i v zahraničí. Súbor Šťastné
detstvo ako občianske združenia vedie predsedníčka výboru Eva Vlčková, ktorá spoločne
s Angelou Černákovou a s organizačným výborom pripravila aj vydarený slávnostný
program k štyridsiatke tohto kolektívu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
27. OKTÓBER

HOREHRONSKÉ JAZZOVÉ DNI
Legendárny klub Bombura nezávislý kultúrny priestor, sídliaci v industriálnom
objekte bývalej likérky, oslávil už v minulom roku 25. výročie svojej existencie. Od svojho
počiatku bol tento klub Mekkou alternatívnych žánrov a snažil sa ponúknuť svojim
návštevníkom hudbu a kultúru presahujúcu mainstream. V pravidelných intervaloch sa tu
predstavujú známi, ale aj amatérski hudobní interpreti z celého sveta, priestor však
dostávajú aj divadelné predstavenia, besedy, worshopy a vernisáže. Pod patronátom klubu
bolo zorganizovaných mnoho významných nadregionálnych festivalov ako Slovenské
alternatívne leto, Revište, Ďumbierfest, Horehronské Jazzové dni, Folkové Vianoce atď.,
ktoré mali pozitívny divácky ohlas a mnohé sa konajú každoročne.
Tohto roku sa v klube Bombura konali koncom októbra aj Horehronské jazzové dni
aj so zahraničnou účasťou. Program piateho ročníka jazzových dní sa začal už v sobotu
27. októbra, a to vystúpením americko-poľského tria Mike Parker's trio Theory. Program
pokračoval v piatok 9. novembra koncertom Laca Décziho & Cellula New York a celý

- 91 program ukončili 1. decembra koncerty nórsko-česko-slovenského projektu Live Foyn a
zoskupenia Ľubo Šamo Project.
31. OKTÓBER -

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Pred dušičkovým obdobím sa v Brezne tradične koná podujatie venované spomienke
na tých, ktorí nás už opustili. V predvečer Sviatku všetkých svätých, 31. októbra sa
účastníci podujatia zišli pred Strednou odbornou školou techniky a služieb v Brezne, odkiaľ
sa v sprievode presunuli na námestie. Okrem príjemnej atmosféry na nich čakal pekný
kultúrny program pod moderátorskou taktovkou Mareka Poliaka, v ktorom vystúpil
muzikálový spevák Martin Vetrák a Vladka Brveníková. Na podujatie zavítal aj
viceprimátor Ján Králik, ktorý sa všetkým prihovoril a ocenil pekne zorganizovanú akciu.
Tohtoročnou novinkou bola súťaž O najväčšiu a najkrajšie vyrezanú tekvicu, ktorú
návštevníci priniesli na námestie. Zaujímavé ceny si odniesli traja súťažiaci.
S myšlienkou usporiadať podujatie pred piatimi rokmi prišla hlavná organizátorka
Monika Medveďová, ktorá sa rozhodla v tejto tradícii pokračovať.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
14. NOVEMBER

BENEFIČNÝ KONCERT
Tradičný koncert pre detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou Brezno sa konal aj
tohto roku v mestskom dome kultúry. Program bol veľmi zaujímavý, Účinkovala v ňom aj
známa speváčka Sima Martausová, akordeonista Michal Červienka, hudobná skupina Silo a
lampa svieť, spievajúca lekárka z Brezna Eva Wolframová, ZUŠ Brezno. Na koncert sa
predávali vstupenky v cene 5 eur, pričom dobrovoľný príspevok mohli dať prítomní aj priamo
na koncerte. Výťažok z koncertu vo výške ....... bol odovzdaný detskému oddeleniu
breznianskej nemocnice.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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KONCERT MICHAL DAVID
K predvianočnej breznianskej atmosfére prispel aj tohto roku veľkolepý koncert
v Aréne, ktorý usporiadala domáca Agentúra Aybee production. Tisícky divákov si
nenechali ujsť príležitosť vidieť koncert jedinečnej českej legendy; po viac ako ôsmich rokoch
sa predstavil v Brezne nezabudnuteľný Michal David . Známe hity a skvelá šou v podaní
českého speváka a skladateľa pripravili pre tritisíc tristo divákov jedinečný večer.
Podujatie malo aj charitatívny rozmer, predajom minerálnej vody sa získali finančné
prostriedky vo výške 200 €. Boli odovzdané pre potreby interného oddelenia NsP Brezno
12. – 23. DECEMBER

VIANOCE V BREZNE
Aj tohto roku pozvalo mesto na množstvo podujatí, ktoré mali spríjemniť a vytvoriť
predvianočnú atmosféru. Ich súčasťou boli štyri adventné nedele – popoludňajšie nedeľné
stretnutia pri veľkom vianočnom venci. Od 1. decembra sa tak každú adventnú nedeľu na
námestí pri veži stretli obyvatelia, vystúpil tu vždy niektorý z mestských súborov a primátor
zapálil jednu sviečku na adventnom venci.
6. decembra prišiel na námestie Mikuláš a rozsvietil sa vianočný strom.

Na

sprievodný kultúrny program prišlo veľa detí v sprievode rodičov. Aj tohto roku boli na
námestí v drevených stánkoch predajcovia, ktorí na vianočných trhoch od 20. do 22.
decembra ponúkali produkty, vianočné ozdoby, darčeky a občerstvenie. Tomuto podujatiu
však neprialo počasie, neprišlo veľa ľudí, a tak si predajcovia určite neprišli na svoje.
Členovia Lions klubu ponúkali v mestskej veži v popoludňajších a večerných
hodinách počas troch predvianočných týždňov vianočný punč. Vo vyhrievanom stane sa tu
stretávali obyčajne po práci priatelia a kolegovia. Podujatie malo charitatívny charakter.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagát
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SILVESTER
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, plagát

ŠPORT
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
UNIVERZITNÝ SVETOVÝ ŠAMPIONÁT
Na Zimnom štadióne Ladislava Horského v Brezne to poriadne žilo už od začiatku
roka. Hneď na začiatku Brezno hostilo svetový hokej, konal sa tu univerzitný hokejový
šampionát. Začiatkom januára sa tu prvýkrát v histórii stretli výbery troch rozličných
univerzitných hokejových asociácií. Reprezentačné výbery Európskej univerzitnej hokejovej
asociácie, American Collegiate Hockey Association zo Spojených štátov a Študentskej
hokejovej ligy z Ruska zabojovali o titul univerzitného svetového šampióna. Prestížny
zápas odvekých rivalov USA a Ruska si dokonca Brezňania mohli vychutnať na domácom
ľade a zároveň sa tak prihlásiť k okrídlenému odkazu, že hokej nie je len hra, ale nástroj na
spájanie ľudí a národov.

SLOVENSKÝ POHÁR V KRASOKORČUĽOVANÍ
Aréna prvý raz v histórii hostila najvyššiu slovenskú súťaž v krasokorčuľovaní.
Krasokorčuliarsky klub ICE SKATING TEAM – Brezno (IST BREZNO) po úspešnej
rozprávke na ľade O Jankovi a Marienke, ktorej premiéru videla v Aréne viac ako tisícka
divákov, nezaháľal a pripravil najvyššiu slovenskú súťaž v krasokorčuľovaní. - preteky
Slovenského pohára v krasokorčuľovaní pod názvom ICE CUP Brezno. Konali sa 27. a
28. januára 2018 a predstavilo sa tu viac ako 220 pretekárov. Do Brezna prišloe celkovo 26
krasokorčuliarskych klubov z celého Slovenska v rôznych vekových kategóriách. Diváci mali
možnosť vzhliadnuť dovedna 17 kategórií od úplne najmenších 6-ročných až po seniorky.
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MEDZINÁRODNÝ INLINE HOKEJOVÝ TURNAJ 2018 - 8. ROČNÍK
Už tradične sa každý posledný aprílový víkend v Aréne Brezno koná Medzinárodný
inline hokejový turnaj. Tento rok sa konal už jeho 8. ročník a opäť ponúkol obrovskú porciu
skvelých zápasov. Zúčastnené tímy zo zahraničia aj slovenských miest ukázali svoju kvalitu
a predstavili divákom letnú verziu najrýchlejšej kolektívnej hry..Turnaje boli príležitosťou
pre všetkých aktívnych milovníkov športu, divákov, starších i mladších priamo sa zúčastniť
týchto akcií. Víťazom sa stalo bratislavské mužstvo. IHC Flames Bratislava

ŠACHOVÝ TURNAJ
Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so Slovenskou národnou stranou
a Centrom voľného času v Brezne zorganizovali 21.apríla 2018 už 20.ročník šachového
turnaja pre deti a dospelých. Turnaj otvorila predsedníčka MO MS PhDr. Ing. Ivana
Kružliaková, PhD. spomienkou na pána Ferdinanda Németha, ktorý sa roky venoval šachu.
Deťom venoval svoj voľný čas a zanechal v mnohých svoju pečať skutočného šachistu
i v týchto priestoroch CVČ. Hralo sa v 3 kategóriách, podľa pravidiel FIDE pre Rapid šach
na 7 kôl, tempom hry 15 min. pre každého hráča.

MAJSTROVSTVÁ V PRETEKOCH MOTOCYKLOV
Brezno bolo opäť centrom športového diania. Tento raz sa konali Medzinárodné
majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v pretekoch motocyklov Šampionát organizoval
motocyklový klub BMT v spolupráci s mestom. Tretie podujatie tohtoročného 9-dielneho
seriálu medzinárodných majstrovstiev SR Enduro a Country cross 2018 sa uskutočnilo počas
prvého májového víkendu. V poradí išlo už o druhé klasické enduro v tomto roku.
Podujatie v piatok slávnostne otvoril na námestí primátor Brezna Tomáš Abel,
návštevníkom sa prihovoril aj štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter
Ďurček. O kultúrny program sa postarali rockové kapely Juraj Kupec s kapelou a revival
Kabát. Súčasťou akcie bola aj autogramiáda jedného z najúspešnejších slovenských
motocyklových jazdcov Štefana Svitka, počas večera odovzdali ďakovné listy starým
veteránom či na záver nechýbal ohňostroj. Na súťaži sa okrem pretekárov zo Slovenska,
zúčastnili aj z Čiech, z Maďarska, Poľska a Rakúska. Prví jazdci sa vydali na 45-
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lúky, lesné chodníky, kamenisté zjazdy a výjazdy. Jazdcov odštartovali na námestí,
pokračovali cez areál BMT na Lúčkach, smerom cez Chamarovú, Rohoznú popri strelnici,
cez tunely smerom na Hronec a späť do areálu BMT.

POCHODEŇ MIEROVÉHO BEHU
Mierový beh je štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú nesú cez viac než
140 krajín sveta státisíce dobrovoľných bežcov. Vo štvrtok 7. júna mala akcia svoju
zastávku v Brezne, kde ju čakala delegácia breznianskej samosprávy na čele
s viceprimátorkou Petrou Dzurmanovou a žiakmi s učiteľmi zo ZŠ Pionierska 2.

SILÁCKE ŠPORTY V BREZNE
V priebehu letných mesiacov si v našom meste zmerali sily hneď dve skupiny silákov. 21.
Júla 2018 sa na streetworkoutovom ihrisku Mazorník stretla mládež pri druhom ročníku
Streetworkout Brezno. Súťaženia v troch disciplínach sa zúčastnili športovci z rôznych
kútov Slovenska a užili si deň plný zaujímavých výkonov a dobrej zábavy.
O týždeň neskôr sa na breznianskom námestí po prvý krát predstavili strongmani v rámci
slovenského pohára silných mužov. V náročnom horúcom dni ich čakali disciplíny ako
prevracanie pneumatiky z traktora, či ťahanie ťahača. Z Brezna odchádzali súťažiaci
spokojní a organizátori s vidinou ďalšej spolupráce.

BEH NOČNÝM BREZNOM
V auguste predviedla svoju kondíciu široká verejnosť z Brezna aj okolia. Na námestí
odštartoval ďalší ročník Behu nočným Breznom. 253 bežcov a ďalších 13 štafiet bežalo
tradičnú trať obohatenú o okruh okolo námestia. Najväčšie bežecké podujatie v Brezne malo
opäť fantastickú divácku kulisu a prinieslo napínavé športové výkony.

CYKLOJAZDA HISTÓRIE
Na prelome augusta a septembra sa uskutočnil už 17. ročník Cyklojazdy histórie,
ktorá tradične spája dva hradné komplexy Spišský hrad a Pustý hrad nad Zvolenom s cieľom
propagovať tieto atraktívne miesta z hľadiska cestovného ruchu prostredníctvom
športu. Počas cesty zo Spiša do Zvolena putovali aj Horehroním a zastavili sa tiež v jeho
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k zástupcom ďalších samospráv, ktorí cyklojazdcov histórie podporili na ich náročnej trase.

OTVORENIE MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY BREZNO
Veľký míľnik zaznamenalo naše mesto v decembri 2018. Po dlhých rokoch majú športové
kluby v meste a verejnosť možnosť využiť športovú halu k športovej činnosti. Úvodným
podujatím a zároveň otvorením bol vianočný futbalový turnaj. 12 tímov si zmeralo sily
a svojou hrou pokrstili povrch športovej haly. Čerešničkou bol exhibičný zápas medzi FK
Brezno a ŠK Slovan Bratislava.

ÚSPECHY ŠPORTOVCOV
NAŠI RODÁCI NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH
Zimná olympiáda v juhokórejskom Pjongčangu prebiehala od 9. do 25. februára tohto
roku. Obyvatelia nášho mesta mali veľa dôvodov sledovať ich s napätím. V Pjongčangu
súťažilo 56 Slovákov v siedmich športových odvetviach, ich súčasťou bolo aj 10 – členné
družstvo biatlonistov. Tvorili ho športovci Matej Kazár, Tomáš Hasila, Martin Otčenáš,
Tomáš Šíma a Šimon Bartko,

reprezentantkami ženského družstva boli Anastasia

Kuzminová, Pavlína Fialková, Alžbeta Majdišová, Ivona Fialková a Terézia Poliaková.
Práve tam sa upierali zraky mnohých Brezňanov. Medzi členmi biatlonového družstva
totiž boli aj štyria breznianski rodáci, žijúci v okolitých obciach.
Medzi ženskými pretekárkami boli tri odchovankyne Klubu biatlonu ValaskáOsrblie – sestry Paulína a Ivona Fialkové a Terézia Poliaková. Všetky tri sa narodili
v Brezne, sestry Fialkové bývajú v neďalekom Čiernom Balog, Terézia Poliaková vo
Valaskej.
V mužskom olympijskom družstve boli ďalší odchovanci Klubu biatlonu ValaskáOsrblie, ktorí sa narodili v Brezne; Michal Šíma a Tomáš Hasila. Súčasťou biatlonovej
olympijskej výpravy bol aj náš najstarší reprezentant Matej Kazár. Aj keď sa v Brezne
nenarodil, býva v neďalekej obci Predajná.
V Brezne sa narodila a býva tu aj súčasná trénerka družstva žien Anka Murínová,
ktorá bola pri všetkých najhodnotnejších štafetových výsledkoch slovenských biatlonistiek
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štafety v Nagane 1998 i piatej priečke o štyri roky neskôr v Salt Lake City. V Pjongčangu
2018 doviedla k rovnakému umiestneniu v štafete ako trénerka svoje ženské družstvo .
Príbeh ZOH v Pjongčangu

už poznáme. Paulína Fialková ich odštartovala

jedenástym miestom v šprinte, kde zvládla psychologicky náročnú streľbu v stoji. Veternú
stíhačku následne pokazila a urobila až osem chýb. Také niečo sa jej nestalo tri roky. 15.
február 2018 bol dňom D. Vo vytrvalostných pretekoch síce minula tretí terč, ale všetky
ostatné sklopila. Dostala zo seba absolútne všetko. Mala siedmy najlepší bežecký čas, čo sa
jej dovtedy nepodarilo. Po tomto piatom mieste už bolo všetko ďalšie iba bonusom. Potom
prišla nešťastná miešaná štafeta, o ktorej sa veľa diskutovalo, no a svoju druhú olympiádu
ukončila ďalším skvelým štafetovým výkonom, keď dobíjala iba raz a odovzdávala tretia.
Slovenky Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková a Ivona Fialková
obsadili s mankom 38,4 sekúnd výborné piate miesto v konkurencii 18 tímov v pretekoch
štafiet na 4x6 km na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu. Po troch medailách
Anastasie Kuzminovej a piatej a jedenástej priečke Paulíny Fialkovej aj družstvo ukázalo,
že má potenciál. Práve v tejto olympijskej štafete 22. februára, jednoznačne predviedla svoj
najlepší výkon aj Terézia Poliaková, keď vo svojom treťom úseku strieľala dvakrát 0+1 a
klesla iba z tretej na piatu pozíciu. Vo svojom úseku na čelo stratila iba 2,9 sekundy. Bol to
jej najdôležitejší štart v roku. Aj Ivona Fialková skvelým výkonom podporila piatu pozíciu
a na tento deň budú určite v rodine na Čiernom Balogu dlho spomínať.

ŠPORTOVC I NA DŇOCH MESTA
Na Dňoch mesta 26. mája vyhlásili najlepších športovcov za rok 2017. Týchto
navrhli jednotlivé športové kluby a odporučila komisia športu.
Najlepší športovec mesta Brezna
Mgr. Daniela Jorčíková, učiteľka zo ZŠ s MŠ Pionierska 2
Najlepší športový kolektív mesta Brezna
Štafeta ŠK Flipper Brezno v zložení Timea Mecková, Nina Botošová, Ema Valachová
a Hanna Bubelínyová
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ŠK Flipper Brezno (plávanie) – Veronika Slivková
Športová gymnastika – Alžbeta Cerovská
Klub biatlonu – Henrieta Horvátová
Atletický klub – Viktória Forster
Karate klub – Petra Jenčová
Turistický klub TOMO – Mária Tapajčíková

HOKEJOVÍ KADETI POSTÚPILI
Koncom decembra sme sa dozvedeli, že družstvo kadetov Hokejového klubu Brezňan
sa prvý krát v histórii tejto súťaže prebojovalo medzi najlepšie tímy Slovenska. V základnej
časti svojimi výkonmi neustále atakovali postupovú pozíciu a práve 27. decembra si ju aj
definitívne potvrdili. Budúci rok budú hrať s najlepšími klubmi celoslovenskú súťaž o
majstra republiky. Skončila ťažká základná časť a začína časť ešte ťažšia.

VZPIERAČSKÝ TALENT
Mladý chlapec z Rohoznej sa stal majstrom sveta a trojnásobným rekordérom. Oliver
Kurek ovládol šampionát powerlifterov. Tento vzpieračský talent sa zúčastnil na
majstrovstvách sveta v silovom trojboji federácie WUAP, ktoré sa konali počas októbra v
Trnave. Olivera čakal na turnaji náročný program. Zaradený bol do kategórie dorastencov
do 75 kilogramov a prvou disciplínou, ktorá absolvoval, bol trojboj raw (drep, tlak na
lavičke a mŕtvy ťah). Už po drepe sa Brezňan zaradil vysoko, keď zvládol 200 kilogramov
pokus a pokúšal sa ho dokonca vylepšiť na 210, čo sa mu však nepodarilo. V tlaku na
lavičke zodvihol 127,5 kilogramov a na mŕtvom ťahu dokonca 240 kilogramov, čím prekonal
svetový rekord, ktorý mu bol dokonca málo a zvýšil ho na 260 kilogramov. Patrilo mu
zaslúžené prvé miesto v tejto kategórii.

DOTÁCIE PRE ŠPORTOVÉ KLUBY
Po rozsiahlej diskusii poslanci prerozdelili viac ako 37 000 eur aj pre športové kluby
v Brezne. Jednotlivé kluby dostali z mestskej kasy finančnú injekciu – dotáciu v
nasledovnej výške:
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o Karate klub Milana Piliara Brezno takisto 3100 eur,
o Športovo-strelecký klub pri MŠK Brezno 2100 eur
o Slovenský cykloklub Ďumbier 1100 eur
o Stolný tenis MŠK Brezno 2100 eur

o Klub biatlonu ŠŠSM – MŠK Brezno 3100 eur
o ŠK FLIPPER Brezno 800 eur

o SKI ACADEMY – Adrián Bíreš 2100 eur
o Futbalový klub Brezno 10 000 eur

o Volejbalový klub MŠK Brezno 1500 eur

o ICE SKATING TEAM Brezno 3500 eur
o OZ KST TOMO Brezno 500 eur

o Miniatur Golf klub Brezno 1000 eur
o SKI CLUB Brezno 2100 eur

o Stredoslovenské tanečno-športové centrum B. Bystrica 1000 eur
NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI ROKA 2018
Najlepších športovcov mesta za rok 2018 navrhli jednotlivé športové kluby
a odporučila komisia športu. Športovcov potom vyhlásia na májových Dňoch mesta 2019.
Najlepší športovec mesta Brezno za rok 2018 – Lenka Ťažká, Karate klub Milana Piliara.
V roku 2018 sa zúčastnila viacerých významných medzinárodných akcií. Na
Majstrovstvách Európy kadetov a juniorov sa umiestnila na 9.mieste a tento výsledok ju
posunul do TOP tímu, ktorý je prípravným pre nasledujúcu olympiádu. Taktiež vyhrala
juniorské majstrovstvá Slovenskej republiky a na seniorských obsadila druhé miesto.
Najlepší športový kolektív mesta Brezno za rok 2018 – Štafeta ŠK Flipper Brezno v
zložení Timea Mecková, Sascha Jirmerová, Ema Valachová a Hanna Bubelínyová. Na
Majstrovstvách Slovenska 2018 mladších žiakov obsadila táto štafeta 5. miesto na 4x50
metrov voľným spôsobom.
Najlepší športový tréner mesta Brezno za rok 2018 – Mgr. Monika Jenčová , Karate klub
Milana Piliara. V jej kolektíve pôsobia 2 majstri Slovenska, víťazka slovenského pohára,
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spolu 216 medailí na rôznych podujatiach.
Najlepší športovci klubu za rok 2018
Ice Skating Team Brezno – Emma Štulajterová
V roku 2018 sa zúčastnila na podujatiach Slovenského pohára, kde vo svojej kategórii
obsadila dve prvé miesta a štyri druhé miesta.
ŠK Flipper Brezno – Veronika Slivková
V minulom roku na Majstrovstvách Slovenska juniorov obsadila 4. miesto na 50 m znak, 6.
miesto na 100 prsia a 6. miesto na 100 m znak. Na oblastných súťažiach si pripísala na
svoje konto viacero víťazstiev.
Športový strelecký klub Brezno – Alex Kortán
V roku 2018 sa zúčastňoval na podujatiach národnej ligy mládeže, kde v konečnom poradí
obsadil 4. miesto v disciplíne vzduchových pušiek 40 rán v leže a 6. miesto v stoji. Na
majstrovstvách Slovenska mládeže zaznamenal dve umiestnenia do desiateho miesta.
Klub biatlonu Brezno – Barbora Horniaková
Kadetská reprezentantka Slovenska sa zúčastnila viacerých medzinárodných podujatí.
Medzi najvýraznejšie úspechy patria 17. Miesto na juniorskom IBU pohári vo Francúzsku
a 8. Miesto na Európskom zimnom olympijskom festivale mládeže v Sarajeve.
Freeride lyžovanie – Ján Tajboš
Zúčastnil sa viacerých medzinárodných podujatí pod záštitou Freeride World Qualifier.
V roku 2018 na svoje konto pripísal 5. Miesto vo Francúzsku a 7. Miesto v Andorre.
Atletický klub Mostáreň Brezno – Michal Medveď
Zúčastnil sa na mnohých oblastných a národných súťažiach. Na halových majstrovstvách
Slovenska dorastencov obsadil v guli 9. Miesto. Na letných majstrovstvách Slovenska
dorastencov v oštepe skončil siedmy.
Futbalový klub Brezno – ocenenie za postup do II. ligy a výbornú reprezentáciu mesta
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POČASIE
BREZNIANSKE REKORDY
REKORDY V ROKU 2018
Najteplejší mesiac:

august, priemerná mesačná teplota vzduchu 19,1 °C

Najchladnejší mesiac:

Február, priemerná mesačná teplota vzduchu -3,0 °C

Najteplejší deň:

20. august, teplota vzduchu dosiahla absolútne maximum
32,1°C

Najchladnejší deň:

26. február, teplota vzduchu dosiahla absolútne minimum
-- 19,1 °C

Najdaždivejší mesiac:

Jún, za mesiac spadlo 105,9 mm atmosférických zrážok

Najdaždivejší deň:

3. september, za deň spadlo 45,5 mm atmosférických zrážok

Priemerná ročná teplota:

8,6°C

REKORDY ZA POZOROVANÍA 1961 – 2018
Absolútne maximum teploty vzduchu:

35,5 °C -- dňa 8. a 9. augusta 2013
vyrovnaný rekord 10. august 2015

Absolútne minimum teploty vzduchu:

-32,7 °C, dňa 11. januára 1968

Maximálny denný úhrn atmosférických zrážok:

86, 4 mm, dňa 29. mája 1999

BREZNIANSKE REKORDY ZA CELÚ HISTÓRIU
Absolútne maximum teploty vzduchu:

36,5 °C, dňa 15. augusta 1952

Absolútne minimum teploty vzduchu:

-36,3 °C, dňa 11. februára 1929

Maximálny denný úhrn atmosférických zrážok:

86,4 mm, dňa 29. mája 1999
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CHARAKTERISTICKÉ JAVY
POROVNANIE
Počet letných dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a viac

2017 2018
71
94

Počet mrazových dní s minimálnou teplotou vzduchu pod 0 °C

51

117

Počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac

83

55

Počet dní s búrkou

28

33

Počet dní so snežením

19

31

Priemerná ročná teplota v Brezne Na
Podľa dlhodobých pozorovaní sa priemerná ročná teplota vzduchu
v Brezne pohybuje od 6,5 – 6,6 °C. Ale posledné roky vidíme, že sa od
priemeru v Brezne odchyľujeme.
Vývoj priemernej ročnej teploty za posledné roky
Priemerná ročná
ROK

teplota

Priemerná
Priemerná teplota v °C

teplota v °C
v najteplejšom

v °C

v najchladnejšom mesiaci

mesiaci

1988

7,4

-2,1

18,7

2008

8,6

-0,8

18,0

2013

8,2

-3,4

19,0

2014

9,8

1,2

19,2

2015

9,4

-1,8

20,8

2016

8,7

-4,3

19,4

2017

7.9

-9,9

18,9

2018

8,6

-3,0

19,1

Takže aj rok 2018 sa zaradil do série nadpriemerne teplých rokov, ktorá trvá už od
roku 2008. Ako teplotne nadnormálne skončili všetky mesiace okrem februára a marca
Pritom koncom zimy, vo februári tu bolo mimoriadne chladné počasie. Dokonca podľa
údajov Slovenského hydrometeorologického z 26. februára patrilo v tento deň práve Brezno

- 103 s teplotou mínus 19,1 stupňa k najchladnejším miestam na Slovensku. Bolo tu ešte
chladnejšie ako v Oravskej Lesnej, ktorá sa považuje za najchladnejšie miesto Slovenska.
Tam namerali 26. februára "iba" mínus 16,4 stupňov celzia. Ale začiatok roka bol aj
v Brezne v znamení veľmi teplého počasia. Veď kedyže sme mali v januári priemernú
mesačnú teplotu – 0,6 °C ? Lebo leto bolo teplé a podľa teploty začalo už v máji, kedy sme
mali až 15 dní s teplotou nad 25 °C. Počas roka sme zaznamenali až 94 letných dní s
maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a viac.
Zrážky
Čo sa týka zrážok, tento rok patril k tým suchším, z hľadiska dlhodobého
pozorovania bol podpriemerný. Napadlo 660 mm. Normál je podľa dlhodobých pozorovaní
750 mm. Najdaždivejším mesiacom bol jún, za mesiac spadlo 105,9 mm atmosférických
zrážok. K vyšším zrážkam dopomohol aj september. Najdaždivejší deň bol 3. september, za
deň spadlo 45,5 mm atmosférických zrážok.
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KLIMATICKÉ ÚDAJE V ROKU 2018

Priemerné mesačné teploty vzduchu v °C
mesiac
1
2
3
4
[°C]
-0,6
-3,0
0,8
11,7
Maximálne denné teploty vzduchu v °C
mesiac
1
2
3
4
[°C]
9,2
5,4
12,6
26,8
dňa
29.
18.
13.
21.
Minimálne denné teploty vzduchu v °C
mesiac
1
2
3
4
[°C]
-15,3
-19,1
-13,5
-2,5
dňa
22.
26.
5.
3.

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

15,1

17,2

18,4

19,1

13,5

9,1

4,3

-2,4

8,6

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

29,0
28.

29,2
21.

32,5
29.

32,6
20.

29,1
2.

23,6
11.

21,4
4.

7,0
23.

32,6
20. 8.

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

3,5
7.

5,3
24. a 27.

3,0
2.

8,7
29. a 30.

-2,6
30.

-1,4
22.

-12,0
29.

-15,1
18.

-19,1
26. 2.

7

8

9

10

11

12

rok

24

25

13

0

0

0

94

7

8

9

10

11

12

rok

0

0

2

2

12

30

117

Počet letných dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a viac
mesiac
1
2
3
4
5
6
dní
0
0
0
3
13
16
Počet mrazových dní s minimálnou teplotou vzduchu pod 0 °C
mesiac
1
2
3
4
5
6
dní
21
26
22
2
0
0

4
Počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac
mesiac
1
2
3
4
dní
21
20
1
0

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

0

0

0

0

0

0

0

13

55

Počet dní s búrkou
mesiac
1
dní
0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

0

0

2

5

4

5

3

3

1

0

0

23

Počet dní so snežením
mesiac
1
2
dní
8
12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

4

0

0

0

0

0

0

0

0

7

31

Mesačné úhrny zrážok v mm
mesiac
1
2
[mm]
43,6
38,0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

68,3

27,8

53,5

105,9

49,1

67,2

96,7

33,5

23,9

53,3

660,8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

9,8
26.

21,5
28.

45,1
13.

17,4
30.

13,2
24.

45,5
3.

10,0
23.

6,1
25.

10,4
3.

45,5
3.9.

Maximálne denné úhrny zrážok v mm
mesiac
1
2
3
[mm]
8,3
8,0
23,8
dňa
18.
7.
31.
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ZOZNAM SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCIE
FOTOGRAFIE
ÚVOD
1. Búranie domu hrôzy
2. Socha Bomburu
3. Terminál autobusová stanica
4. Mikuláš
5. Vianoce
6. Voľby
OSLAVY A MESTSKÉ SVIATKY
1. Oslavy oslobodenia mesta
2. Odovzdanie ocenení
3. Oslavy oslobodenia
4. Dni mesta Brezna
5. Deň ústavy
6. Pietny akt ukončenia vojny
VÝSTAVBA A ROZVOJ MESTA
1. Fasády námestie
2. Telocvičňa
3. Starý cintorín
4. Banisko
5. Asfaltovanie
6. Frezovanie
7. Zihadielko
8. Otvorenie zahrada
9. Tankodrom
10. Odovzdanie stavby Seniori
11. Hrobka Lehotkých
12. Kúpalisko,tabule

4
13. Vyhliadkova veza
14. Petangové ihrisko
ŠKOLSTVO
1. Matej Tóth na ZŠ Pionierska 4
2. Materská škola B Nemcovej
3. Koniec školského roku
4. Začiatok školského roku
5. Ocenení učitelia
KULTÚRA
1. Mila pre mamu
2. Dni mesta - kultúra
3. Detské Chalupkovo Brezno
4. Deň zdravia
5. Sochy na kalváriu
6. Rozlúčka s letom
7. Mikuláš
8. Palugay
9. Ondrejský jarmok
10. Múzeum – vianočná výstava
11. Trhy
12. Lampiónový sprievod
13. Vianočná atmosféra
ŠPORT
1. Univerzitný hokej
2. Dni hugánskych športovísk
3. Mierový beh
4. Cyklojazda verejnosti

5

ZOZNAM SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCIE
PLAGÁTY
KULTÚRA
Organový koncert
Fašiangy v Brezne
Spomienky na Štefánika
Divadlo Trinásta komnata
Bomburova šabľa
Breznianske kultúrne leto
Dni mesta Brezna
Koncert Cyrila a Metoda
Dni českej kultúry
Bomburove slávnosti
Rozlúčka s letom
Otvorenie kalvárie
Mesiac úcty k starším
Palugay
Ondrejský jarmok
Ďumbierfest
Vianoce
Silvester
ŠPORT
Malý futbal
Svetový univerzitný hokej
Hokejbalový futbal
Medzinárodný hokejový turnaj
Halový futbalový turnaj
Večerný pochod Bomburu
Enduro

6
Mikulášske korčuľovanie
Kinder Tour
Slovenský pohár silových š

