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SPOLOČENSKÁ ATMOSFÉRA
Prvý „povolebný“ rok bol aj v Brezne poznamenaný menšou aktivitou politických
strán a hnutí. Na začiatku roka sa ešte hlavní predstavitelia politických strán angažovali pri
presadzovaní svojich záujmov a stretávali sa na rokovaniach s novozvolenými poslancami
a funkcionármi mesta. Najviac sa ich aktivita prejavila pri uplatňovaní svojich záujmov pri
organizačných zmenách na mestskom úrade. Väčšina funkcionárov a členov politických strán
očakávala aj požadovala organizačné zmeny na úrade, o týchto sa medzi ľuďmi veľa hovorilo.
Politická rozvrstvenosť bola viditeľná aj počas referenda o hlasovaní o vstupe do Európskej
únie, na začiatku i na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Neskôr ich politické záujmy
ustúpili do úzadia.

Spoločenskú atmosféru v Brezne tohto roku určite vo veľkej miere ovplyvnila
skutočnosť, že vlani v jeseni bola ukončená prvá etapa rekonštrukcie námestia. Väčšina
organizátorov spoločenských, kultúrnych, športových a zábavných podujatí sa totiž rozhodla
organizovať ich práve na tomto verejnom priestranstve. Maratón týchto podujatí „odštartoval“
country festival a deň matiek

v máji, krásne slnečné počasie však umožnilo rôznym

organizátorom využívať tento priestor takmer každý týždeň, ba niekedy aj častejšie. Počas
leta sa tu konali podujatia Breznianskeho kultúrneho leta, a tak bolo námestie často plné
divákov, ale aj aktívnych účastníkov rôznych súťaží. Po prvých chladných večeroch sa však
život z námestia opäť vytratil. Obchody sú v Brezne otvorené zväčša len do sedemnástej
hodiny, a tak tu večer prechádzajú len návštevníci reštauračných zariadení a náhodní
cestujúci. V súvislosti s novým námestím sa znovu objavili diskusie o tom, či má byť cesta na
južnej strane prejazdná. Niekoľkokrát sa týmto problémom zaoberalo aj mestské
zastupiteľstvo, pretože ulicu chceli „spojazdniť“ podnikatelia, ktorí tu mali obchody.
Nakoniec však „zdravý rozum zvíťazil“ a bolo rozhodnuté, že komunikácia bude slúžiť viac
peším a doprava v tomto smere bude obmedzená. Obyvateľov mesta znepokojila skutočnosť,
že na novom námestí s príchodom prvých mrazov prekryli novú fontánu technické služby
plechom v tvare pyramídy s odôvodnením ochrany pred mrazom a nedisciplinovanými
obyvateľmi. I napriek tomu, že bola vyhotovená podľa projektu architekta, táto znehodnotila
celý dominantný priestor námestia a stala sa predmetom kritiky mnohých. I preto poslanci
v decembri rozhodli po zabezpečení fontány proti mrazu o jej odstránení Napriek tomu však
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„ pyramída“ na námestí bola ešte na Silvestra súčasťou rozlúčky so starým rokom. Príjemnú
predvianočnú a vianočnú atmosféru v meste dotvárala vianočná výzdoba, súčasťou ktorej bol
tohto roku po prvýkrát betlehem umiestnený v prístrešku pri rímskokatolíckom kostole. Bol
výsledkom týždennej práce ľudových rezbárov, ktorí vytvárali jednotlivé drevené plastiky
počas Dní mesta v septembri.

I keď obyvatelia mesta nevyužili skutočnosť, že takmer všetky zasadnutia mestského
zastupiteľstva boli verejné a len v malom množstve sa týchto zúčastňovali, o výsledky ich
rokovaní sa zaujímali. Mali sa s nimi možnosť zoznámiť podrobne v týždenníku Horehronie,
kde sa o priebehu rokovaní podrobne písalo. Aj prostredníctvom tohto média primátor často
odpovedal na najčastejšie diskutované témy. Tými sa stali predovšetkým otázky súvisiace
s rozvojom mesta a predajom majetku. Občania síce po komunálnych voľbám po výmene
primátora očakávali zmeny, niektoré rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa stretli
s nepochopením. I preto sa primátor mesta rozhodol okrem usporiadania pravidelných
tlačových konferencií po každom zastupiteľstve informovať obyvateľov o najpálčivejších
problémoch a rozhodnutiach prostredníctvom médií. Najviac sa v meste hovorilo o predaji
majetku mesta, keď mestské zastupiteľstvo schválilo predaj hotela Ďumbier, areálu Baniska,
časti futbalového štadióna na výstavbu obchodného centra a ďalších nehnuteľností. Ohrození
sa cítili aj dôchodcovia hlavne po tom, ako sa na zastupiteľstve diskutovalo o racionalizácii
sociálnych služieb zabezpečovaných mestom. I preto pozývali často primátora do klubu
dôchodcov, kde sa živo zaujímali o túto tému, ale aj o celkový rozvoj mesta .

Obavy obyvateľov mesta vyvolalo aj rozhodnutie mestského zastupiteľstva
o transformácii Byposu, spoločnosti s ručením obmedzeným a o ďalšom prevádzkovaní
tepelného hospodárstva v meste. Po dôkladnom zdôvodnení tohto rozhodnutia sa však hladina
upokojila. Väčšia medializácia problematiky doterajšieho postupu mesta pri dostavbe
zimného štadióna spôsobila, že táto téma bola taktiež často diskutovanou medzi obyvateľmi
mesta.

Neskôr sa k nej pridala aj problematika o vytvorení spoločného podniku

zabezpečujúceho hospodárenie s mestskými lesmi. Pôvodnú ponuku akciovej spoločnosti
Slávia Capital na vstup do spoločného podniku mestské zastupiteľstvo neodporučilo prijať,
posúdili ju ako nevýhodnú pre mesto, vyzvalo spoločnosť o jej aktualizáciu a do konca roka
sa tento problém neuzavrel.

Pomerne početnú societu (asi desať percent z celkového počtu obyvateľov) tvoria
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v Brezne Rómovia. Zložitá je predovšetkým problematika ich bývania. Aj keď priamo na
Námestí M. R. Štefánika už nebývajú, niekoľko rodín býva v uliciach priľahlých k námestiu
(Kuzmányho, Rázusova, Školská). Už dlhšiu dobu sa pripravuje pre sociálne nižšie vrstvy
obyvateľstva dokončenie s sprevádzkovanie osady Hlavina. V meste sa však začali šíriť
chýry o tom, že tu sa majú prisťahovať Rómovia z Košíc. Znepokojilo to hlavne ľudí
z Predných Halán, kde sú najproblémovejšie lokality. Ukázalo sa však, že tieto chýry sú
neopodstatnené a v osade Hlavina je plánované riešiť bývanie len obyvateľov z Brezna.

ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA
POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2003
Pohlavie

Mestská časť

Žena

Muž

Spolu

Brezno-mesto

7 719

7 034

14 753

Mazorníkovo

3 175

3 145

6 320

Bujakovo

1 633

145

308

Predné Halny

274

320

594

Zadné Halny

219

226

445

11 550

10 870

22 420

Spolu

POHYB OBYVATEĽSTVA
Prisťahovaní

244

Odsťahovaní

406

Prírastok sťahovaním

-162

Narodení

201

Zomrelí

195

Prirodzený prírastok

6

Sobáše

125

Celkový prírastok
(Poznámka:

narodení,

- 156
zomrelí

aj

sobášení

9

Brezňania

aj

mimo

mesta

Brezna)

10
POČET OBYVATEĽOV PODĽA VEKOVEJ ŠTRUKTÚRY
Veková štruktúra

Ženy

Muži

Spolu

od 0 do 3 r.

285

291

576

od 3 do 6 r.

309

321

630

1 346

1 396

2 742

od 15 do 18 r.

565

580

1 145

od 18 do 60 r.

7 368

7 183

14 551

nad 60 r.

1 745

1 197

2 942

11 618

10 968

22 586

od 6 do 15 r.

Spolu

V meste bol počas roka opäť zaznamenaný pokles počtu obyvateľstva. Tento jav sa
prvýkrát vyskytol v roku 1997 (v roku 1996 dosiahol v Brezne počet obyvateľov najvyššiu
hranicu v histórii mesta – 23007, v roku 1997 poklesol na 22990, odvtedy sa počet
obyvateľov každoročne znižuje). Aj keď prirodzený prírastok obyvateľstva v roku 2003 bol
pozitívny (viac detí sa narodilo ako zomrelo obyvateľov), sťahovaním obyvateľstva z mesta
došlo k úbytku obyvateľov o 162. Nakoľko v Brezne je málo pracovných príležitostí, sťahujú
sa mladé rodiny do iných miest, dosť ich odchádza aj do zahraničia.

Keďže na konci

minulého roka sme mali 22 586 obyvateľov, znížil sa tak počet obyvateľov o 156. Aj keď
tento údaj nie je oficiálny, máme také poznatky, že v Brezne je prihlásených k trvalému
pobytu takmer 2000 Rómov, čo je asi 10 percent z celkového počtu obyvateľov.

OCENENÍ OBČANIA
ČESTNÍ OBČANIA MESTA BREZNA
Od roku 1997, keď bol schválený nový štatút mesta, sa každoročne udeľujú ocenenia –
cena primátora, cena mesta a titul Čestný občan mesta Brezna. Posledné ocenenie patrí
k najvyšším, od roku 1997 získali tento titul nasledovní:
*Ladislav ŤAŽKÝ, spisovateľ, titul mu bol udelený v roku 1997
*Daniel COMPAGNON, profesor z partnerského francúzskeho mesta Meudon, titul mu bol
udelený v roku 1998
*Ivan BELLA, prvý slovenský kozmonaut, titul získal v roku 1999
Pri príležitosti podpísania oficiálnej medzinárodnej partnerskej zmluvy s francúzskym
mestom Meudon v roku 1999 bol titul udelený týmto francúzskym občanom:
*Hervé MARSEILLE, Henry WOLF a Goerges KOCH
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V roku 2001 udelilo mesto titul „Čestný občan mesta Brezna“ Vladimírovi VALACHOVI,
veľvyslancovi Slovenskej republiky vo Francúzsku.
K týmto sa v roku 2003 zaradili na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo
144/2003 zo dňa 15.12.2003:
*Ľudovít PETRÁNSKY, univerzitný profesor, rodák z Brezna (titul mu bol udelený pri
príležitosti životného jubilea 60 rokov)
* Prof. MUDr. Jaroslav SIMAN, CSc. prednosta v Detskej fakultnej nemocnici
v Bratislave, rodák z neďalekej Valaskej. Ocenenie mu bolo udelené za dlhoročnú spoluprácu
s breznianskou hotelovou akadémiou a nemocnicou. Ocenenie im bude slávnostne odovzdané
v januári budúceho roku.

CENA MESTA ZA ROK 2003
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. decembra schválilo ocenenia –
Cena mesta nasledovným:
*Barbare a Jozefovi NIVETOVCOM, prezidentom Asociácie Bretónsko-Slovensko za
prínos v pedagogickej činnosti, rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov v oblasti kultúry,
školstva pri príležitosti 5. výročia vzniku asociácie
*Kolektívu Spevácky zbor mesta Brezna za reprezentáciu mesta, šírenie kultúrnych hodnôt
Slovenska a profesionálnu interpretáciu hudby domácich i zahraničných autorov pri
príležitosti 25. výročia založenia tohto kolektívu
*Márii VÁCLAVIKOVEJ za aktívnu činnosť v Zbore pre občianske záležitosti od jeho
založenia pri príležitosti 50. výročia vzniku zboru v meste

CENA PRIMÁTORA ZA ROK 2003
V zmysle štatútu mesta udelil primátor mesta ocenenie „Cena primátora“ týmto
jednotlivcom a kolektívom:
*Kolektívu detského folklórneho súboru Šťastné detstvo za reprezentáciu mesta,
zachovávanie a šírenie kultúrnych tradícií horehronského regiónu a celého Slovenska pri
príležitosti 25. výročia založenia tohto súboru
*Country skupine Vodopád za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí pri príležitosti 20.
výročia založenia skupiny
*Márii KOTOČOVEJ za dlhoročnú aktívnu činnosť v ochotníckom divadelnom súbore pri
príležitosti 80. výročia vzniku Divadelného súboru Jána Chalupku a životného jubilea členky
*Aldovi DAXNEROVI za dlhoročnú aktívnu činnosť v divadelnom súbore a pri príležitosti
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životného jubilea pána Daxnera.
Rozhodnutie primátora o ocenení jednotlivcov a kolektívov vzalo mestské zastupiteľstvo
v Brezne na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2003 na vedomie. Slávnostné odovzdanie
ocenení za rok 2003 sa uskutoční začiatkom budúceho roku.

NAJSTARŠÍ OBČANIA
V meste žije počas roka 37 obyvateľov starších ako 90 rokov. Najstaršia občianka
mesta Anna HORŇÁKOVÁ by bola oslávila v júli 100 rokov, v júni – mesiac pred
storočnicou však zomrela. Po nej sa najstaršou občiankou mesta

stala 97-ročná Paula

GIERTLOVÁ, ktorá býva v Predných Hálnach č.13 a 96-ročný Emil SPIŠIAK z Ulice
Fraňa Kráľa č.19

CIRKEVNÝ ŽIVOT
Spoločenskú atmosféru v meste ovplyvňuje aj cirkevný život obyvateľov, nakoľko
podľa posledného sčítania ľudu v roku 2002 iba 4 242 je bez náboženského vyznania.
V rímskokatolíckej farnosti bol dekanom už sedem rokov Jaroslav KADLEC. U veriacich
bol veľmi obľúbený, preto sa rozhodnutie biskupa o jeho náhlom preložení z Brezna stretlo
u nich so smútkom a ťažko sa s ním lúčili. Odišiel do Partizánskeho, na miesto dekana
nastúpil od 1. decembra tohto roku Jozef HRTÚS, doterajší riaditeľ biskupského úradu
v Banskej Bystrici. Ten je už v Brezne známy, pretože z tejto farnosti odišiel do Banskej
Bystrice po takmer troch rokoch pôsobenia vo funkcii dekana 1. októbra 1992. Noví sú aj
kaplani. Obidvaja – Pavol JOMBÍK a Marek KRIŽAN prišli do breznianskej farnosti 1.
júna tohto roku. Na Mazorníku je farárom už viac rokov Dušan MESÍK. Pri cirkevnom zbore
pracuje úspešne už niekoľko rokov miešaný spevácky zbor Jubilate Deo (vznikol v roku
2000). Dirigovaniu sa spočiatku venoval kaplán Marián BENKO, neskôr Eva KRÁĽOVÁ,
v súčasnosti je zbormajsterkou Stanislava KOKAVCOVÁ. Zbor bol tohto roku v septembri
poctený účinkovaním na slávnosti v Banskej Bystrici pri príležitosti návštevy pápeža.
Okrem rímsko-katolíckej cirkvi, ku ktorej sa hlási takmer 70 percent obyvateľstva
Brezna, tu však pôsobia aj iné cirkvi.
V evanjelickej cirkvi v Brezne je od roku 1970 po odchode Mateja TASLERA
farárom 75-ročný Dušan FABRICIUS. Tento zbor má 1097 evidovaných členov, avšak
k evanjelickému vyznaniu sa hlási v Brezne podľa sčítania ľudu takmer 2000 obyvateľov.
V kostole tejto cirkvi sa konali mnohé celomestské aj celoslovenské podujatia, nakoľko sa tu
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nachádza hodnotný historický organ. Pod vedením zbormajstra Jána ZACHARA pokračoval
aj tohto roku vo svojej činnosti miešaný Chrámový zbor apoštola Pavla. Tohto roku sa
omladila členská základňa, repertoár sa zameral na štvorhlasné duchovné piesne, vydal
audionahrávku na CD nosič s názvom „Ďakujem Bože“. Účinkoval na výročných sviatkoch
v kostole, kde obohacoval služby Božie, vystupoval aj na verejných koncertoch v meste
i v iných mestách.
Apoštolská cirkev na Slovensku patrí do veľkej rodiny letničných (turičných) cirkví,
ktoré nadväzujú na reformáciu a evanjelikánske duchovné obrodenecké hnutie 18. a 19.
storočia. V súčasnosti tvoria letničné cirkvi samostatný prúd v rámci kresťanstva popri
katolíckych, pravoslávnych a reformačných cirkvách. Apoštolská cirkev začala pôsobiť
v Brezne od septembra roku 2000 na základe misijnej činnosti zboru Apoštolskej cirkvi
v Banskej Bystrici. V Brezne sa konajú pravidelné aktivity Apoštolskej cirkvi na
Mazorníkove. Prvá dva roky prebiehali stretnutia v rámci klubu Majáčik na Ulici Májového
povstania českého ľudu č.53, a to každú nedeľu od 16.-tej hodiny. Od decembra 2003
prebiehajú aktivity tejto cirkvi každý piatok od 17.-tej hodiny na Základnej škole
Mazorníkovo. Misijné aktivity cirkvi spočívajú v štúdiu Božieho slova, tematicky
zameraných prednáškach, modlitebných stretnutiach a v praktických činnostiach zameraných
na zvýšenie sociálnych zručností a znížení rizík ohrozenia mladistvých. Okrem pravidelných
aktivít počas školského roka organizuje každé leto aj evanjelizačné stretnutia. V lete 2003
zorganizovala pre deti a mladých športové dni, počas ktorých si mládež mohla zmerať svoje
schopnosti so študentmi Spojených štátov amerických. Táto cirkev sa snaží vnímať potreby
komunity žijúcej na sídlisku Mazorníkovo. V rámci letných aktivít sa veriaci cirkvi podieľali
na skrášlení prostredia v okolí základnej školy, pokosili trávu pred školou, opravili celé
oplotenie okolo ihrísk patriacich ku škole.
Cirkev adventistov siedmeho dňa (sobotisti) zbor v Brezne pracoval aj pred rokom
1989. Na začiatku sa niekoľko rokov stretávalo šesť žien v domácnosti najstaršej z nich.
V roku 1989 si prenajali na užívanie rodinný dom na Štúrovej ulici č.22 a 15. septembra 1990
tu bola otvorená modlitebňa. V nej sa stretávalo 13 členov. V marci 2002 sa presťahovali do
nových priestorov – prenajali si ich v mestskom dome kultúry. Tam sa stretávajú dodnes,
každú sobotu. V súčasnosti má toto spoločenstvo 28 dospelých členov a 13 detí, pracuje
v rôznych oblastiach. V oblasti detí a mládeže pôsobí v meste detský oddiel skautského typu,
ktorý tvorí 10 mladších a 10 starších dievčat a chlapcov. Zmyslom a poslaním klubu je
vedenie detí k zodpovednému a statočnému prístupu k sebe, k ľuďom a prírode. Klub plní
taktiež funkciu primárnej protidrogovej prevencie. Táto cirkev spolupracuje od jesene roku
13
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2002 aj s ľuďmi z katolíckej fary na Mazorníkove
Kresťanské spoločenstvá sú združením nezávislých miestnych zborov a snažia sa
o evanjelizáciu Slovenskej republiky. Považujú Písmo sväté za základnú normu svojho života
a uznávajú Apoštolské vyznanie viery.
Kresťanské spoločenstvo Milosť pôsobí aj v Brezne ako samostatný zbor. Má asi 40
členov, z toho 22 detí. Pôsobia v objekte na Námestí M.R.Štefánika č.14, kde sa v každú
párnu nedeľu o 18.30 hodine konajú bohoslužby s v utorok biblické hodiny. Pastorom je tu
Miroslav Riečičan.
Svedkovia Jehovovi ako kresťanská spoločnosť ľudí zvestujúcich pravdu o jedinom
všemohúcom Stvoriteľovi – Bohu, ktorý má meno Jehova – Jehovovi Svedkovia. Prví
obyvatelia Brezna prijali biblické posolstvo zvestovateľov Jehovových svedkov už v roku
1947, keď prijali krst na brnenskom zjazde spoločnosti. Samostatný brezniansky zbor
s počtom 23 zvestovateľov sa konštituoval v septembri roku 1976. Po spoločenských
zmenách v roku 1989 mohli oficiálne vystúpiť so svojím posolstvom. Po prvýkrát sa stretli
13. januára roku 1990 v závodnom klube a ich spoločnosť bola oficiálne zaregistrovaná
v roku 1991. Náhradou modlitebne na nasledujúce štyri roky sa im stali priestory mestského
úradu a stavebného bytového družstva. Medzičasom, v októbri roku 1992, odkúpili zbor
v meste pozemok na Tisovskej ceste 17 na výstavbu vyučovacej sály. Po pätnástich
mesiacoch od vydania stavebného povolenia ( september 1993) bola daná do užívania
slávnostným zasvätením 4. decembra 1994 nová vyučovacia sála. „Sálu Kráľovstva“
s kapacitou 130 ľudí navštevuje pravidelne každú nedeľu na verejných zhromaždeniach 83
zvestovateľov. Z miestneho zboru sa odčlenil samostatný zbor v Závadke nad Hronom. Podľa
posledného sčítania obyvateľstva v roku 2001 sa k Jehovovým svedkom hlásilo v meste 122
obyvateľov.

OBČIANSKE A CIRKEVNÉ OBRADY
Zbor pre občianske záležitosti mesta Brezna sa vo svojej činnosti zameral na
organizovanie troch základných občianskych obradov - slávnosti uvítania do života,
občianske

pohreby a sobáše. Zbor organizuje aj slávnostné podujatia pre obyvateľov,

jubilantov a hostí mesta
V septembri sa uskutočnila v Brezne regionálna konferencia združenia Zboru pre
občianske záležitosti – Človek – človeku, na ktorej hodnotili prácu v uplynulom období,
vytýčili si hlavné smery na rok 2004 a pripomenuli si 50. výročie vzniku zboru. V novembri
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tohto roku uplynulo 50 rokov odvtedy, čo aj v Brezne začal zbor svoju činnosť. Oslavy tohto
výročia však zbor pre nedostatok finančných prostriedkov v tomto roku nezorganizoval, majú
sa konať v budúcom roku. Členskú základňu tvorí v súčasnosti v Brezne 18 členiek,
predsedníčkou zboru je Mária ŽILINKOVÁ. Na slávnostný obrad uvítania do života, ktorý
organizuje zbor, prijímajú pozvanie aj rodičia detí, ktoré dali pokrstiť v katolíckom alebo
evanjelickom kostole. Pri pohreboch však pozostalí zvolia obyčajne buď občiansky pohreb
alebo cirkevný, pritom v Brezne prevládajú pohreby katolícke. Tieto sa uskutočňujú rôznymi
formami. Už niekoľko rokov neprevážajú katolíci zomrelého do kostola. Obrad sa uskutoční
buď v starom dome smútku, alebo v kostole „Na bráničke“ (kaplnka sv. Kríža). V prípade
pohrebu „pod omšou“ idú účastníci pohrebu do kostola, a následne je na cintoríne akt
pochovávania nad hrobom. Evanjelici dovezú zomrelého do vchodu kostola, účastníci
pohrebu sú v kostole na bohoslužbách, kde sa farár rozlúči so zomrelým, a potom odchádza
sprievod na cintorín. Občianske pohreby sa konajú v nevyhovujúcich priestoroch domu
smútku, v súčasnosti je už pripravený projekt na výstavbu nového. V prípade, že sa katolícke
cirkevné obrady konajú v dome smútku, prostredníctvom pohrebných služieb sú pozostalí
oboznámení s možnosťou pred cirkevným obradom požiadať ZPOZ o rozlúčku. Túto
možnosť využili v minulom roku 6 pozostalí . Pri evanjelických obradoch nežiadajú pozostalí
rozlúčku od zboru, nakoľko farár vo svojom príhovore sa zameriava aj na doterajší život
zomrelého.
Tak, ako sa znižuje počet obyvateľov mesta, od roku 1994 začal klesať aj počet
sobášov. Ak sa v roku 1994 konalo v Brezne 183 sobášov, v roku 2003 už iba 81, pričom
počet katolíckych a občianskych je približne na jednej úrovni. Pokles počtu sobášov však
súvisí aj s tým, že mladí ľudia sa viac zamýšľajú nad svojou sociálnou situáciou a majú
tendenciu vstupovať do manželstva neskôr, ako predtým.

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH OBRADOV
Obrady uskutočnené v Brezne
(porovnanie rok 2002/2003)
Druh obradu

CELKOM

Občiansky –

Rímsko-

ZPOZ

katolícky

Evanjelický a.v.

Krsty - uvítania

200/200

118/73

114/102

13/9

Pohreby

140/192

36//44

78/91

26/21

Sobáše

96/81

42/45

49/26

5/3

Poznámka: Obrady sa môžu sa týkať aj obyvateľov iných miest a obcí, ktorí sa dali z rôznych
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dôvodov pokrstiť, zosobášiť alebo pochovať v Brezne, pritom nie sú v tejto štatistike zahrnuté
obrady našich občanov konané mimo mesta.

VÍTANIE NOVÉHO ROKU
Obyvatelia mesta privítali rok 2003 ako tradične na námestí. Od 22. hodiny hrala na
námestí reprodukovaná hudba, Mrazivé počasie síce mnohých odradilo, a tak až tesne pred
polnocou sa námestie postupne zapĺňalo ľuďmi. Zabávali sa pri country hudbe, ale väčším
lákadlom bolo vystúpenie populárnej speváčky Ingoly, ktorá do Brezna chodí veľmi rada.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky a šťastia občanom okresného mesta zaželal odchádzajúci
primátor Ing. Vladimír FAŠKO, nezabudol pripomenúť aj 10. výročie vzniku samostatnej
Slovenskej republiky. Po tradičnom ohňostroji zábava na breznianskom námestí trvala až do
ranných hodín.

USTANOVUJÚCE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V piatok 3.januára sa vo veľkej sále hotela Ďumbier konalo ustanovujúce mestské
zastupiteľstvo, na ktorom zložil sľub novozvolený primátor mesta Ing. Jaroslav DEMIAN
a 21 nových poslancov. Na rokovaní

sa zúčastnili aj

bývalí poslanci, riaditelia

príspevkových organizácií mesta a spoločností založených mestom, riaditelia základných
a stredných škôl . Mimoriadnym hosťom bol predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja

Prof. Milan MARČOK. V prvej časti odovzdal doterajší primátor Ing. Vladimír

FAŠKO ocenenia za rok 2002 – ceny primátora a cenu mesta. Po zložení sľubu už rokovanie
mestského zastupiteľstva viedol novozvolený primátor Ing. Jaroslav DEMIAN. Vo svojom
príhovore sa poďakoval odchádzajúcemu primátorovi mesta .
Do funkcie zástupkyne primátora bola zvolená Ing. Janka MIHALOVIČOVÁ.
Za členov mestskej boli zvolení:
Ing. Daniel B AČKO
Marián KVAČKAJ
Ing. Janka MIHALOVIČOVÁ
Mgr. Mária ŠAJGALÍKOVÁ
Ing. Dušan ŠVANTNER
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Ďalší dvaja členovia boli zvolení až na prvom pracovnom rokovaní mestského zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 17. februára. Boli zvolení títo :
Milan PALOVČÍK
JUDr. Zdenko ROŠTÁR
Na tomto zasadnutí boli ustanovené aj jednotlivé komisie a zvolení predsedovia a členovia
jednotlivých komisií.

ODOVZDANIE OCENENÍ ZA ROK 2002
Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 3. januára odovzdal doterajší
primátor Ing. Vladimír FAŠKO ocenenia za rok 2002 týmto občanom:

CENU PRIMÁTORA
Márii ŽILINKOVEJ, dlhoročnej členke Zboru pre občianske záležitosti v Brezne (pracuje
v zbore takmer 25 rokov), kde patrí k najaktívnejším. Ocenenie jej bolo udelené pri
príležitosti životného jubilea – 55 rokov.
Jozefovi SÁBLIKOVI, dekanovi Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava za výrazný
podiel na rozvoji a snahe o udržanie vysokoškolského vzdelávania na Horehroní,
predovšetkým detašovaného pracoviska v Brezne.
Danielovi RAKYTOVI, dlhoročnému pracovníkovi kultúry, organizačnému pracovníkovi
Speváckeho zboru mesta Brezna za prínos na rozvoji breznianskej kultúry a propagáciu mesta
v masovokomunikačných prostriedkoch. Vyznamenanie mu bolo udelené pri príležitosti
životného jubilea – 60 rokov.
Eduardovi LINDEROVI, zástupcovi veliteľa Vojenského útvaru Brezno za dlhoročnú
spoluprácu pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí v meste
Ivanovi FAŠKOVI, riaditeľovi obchodnej spoločnosti Belami za dlhoročnú spoluprácu pri
organizovaní športových podujatí
Jozefovi SMOLOVI, Pavlovi GOŠTANOVI a Zdenovi MEDVEĎOVI – držiteľom
Diamantovej Jánskeho plakety prof. MUDr. Jánskeho za rok 2002

CENU MESTA
Jozefovi KNOŠKOVI, dlhoročnému členovi a dirigentovi Dychového orchestra mesta
Brezna (pôsobí v orchestri viac ako 50 rokov). Ocenenie mu bolo udelené pri príležitosti 50.
výročia vzniku Dychového orchestra mesta Brezna, ktoré si pripomenul v tomto roku.
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BREZNO NA SLOVAKIATOURE
V dňoch 16. – 19. januára sa vo Výstavnom a kongresovom centre v Bratislave konal
9. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Región Horehronie sa
v niekoľkých predchádzajúcich ročníkoch prezentoval formou vlastného výstavného stánku.
V tomto roku sa starostovia obcí nedohodli na spoločnej účasti, a tak mesto Brezno
a mikroregióny

Horehron

a Muránska

planina

využili

ponuku

Banskobystrického

samosprávneho kraja zúčastniť sa na veľtrhu v rámci spoločnej plošnej expozície a zaradením
prospektov a iných propagačných materiálov do siete ponuky. Okrem toho okres Brezno na
veľtrhu reprezentovali aj dva samostatné výstavné stánky.

OSLAVY OSLOBODENIA MESTA
V deň 58. výročia oslobodenia Brezna, 31. januára, predstavitelia mesta, protifašistickí
bojovníci a občania si pripomenuli túto udalosť položením vencov k pomníkom padlých. Ešte
predtým primátor mesta Ing. Jaroslav DEMIAN prijal jubilujúcich členov Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov.

NOVÝ PREDNOSTA OKRESNÉHO ÚRADU
Prvého februára menovali do funkcie nového prednostu Okresného úradu v Brezne
Ing. Daniela BAČKA. Vo funkcii vystriedal Ing. Jaroslava DEMIANA, ktorý sa po
komunálnych voľbách v minulom roku stal primátorom mesta Brezna.

ŠTÁTNY TAJOMNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVA V BREZNE
Nové iniciatívy ministerstva školstva predstaviteľom samosprávy okresu vo štvrtok
6.marca v rámci svojho výjazdu v Banskobystrickom kraji, priblížil štátny tajomník
ministerstva Ing. František TÓTH.

OSLAVY SVIATKU PRÁCE
Májové dni v Brezne začali v predvečer Sviatku práce tradičným stavaním mája za
účasti folklórnych súborov Mostár a Šťastné detstvo. Štvrtok patril zábave a športu. Na
námestí gen. M. R. Štefánika po hymne a hlavných príhovoroch prednostu mestského úradu
Jána MEDVEĎA a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana URBÁNIHO

18

19
účastníkov osláv vítali členovia Šťastného detstva. V kolkárni pripravili ľudovú zábavu
s posedením pri malej dychovej hudbe Mostárenka. Popoludní vo dvore mestského
kultúrneho strediska účinkovali členovia detského divadelného štúdia a hudobná skupina
s názvom ZBM. Počas celého dňa na futbalovom štadióne fanúšikovia futbalu sledovali
zápasy.

OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
V predvečer štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, dňa 7. mája, sa konali
mestské oslavy 58. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Ich organizátorom bolo mesto
a Zväz protifašistických bojovníkov. Začali koncertom dychovej hudby a položením vencov
k pomníkom padlých.

ŠTÁTNY TAJOMNÍK MINISTERSTVA DOPRAVY V BREZNE
V rámci výjazdu poslancov národnej rady do nášho mesta v pondelok 5. mája prišiel
štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján KOTUĽA. Na stretnutí
s prednostom okresného úradu , primátorom a viceprimátorkou mesta sa oboznámili
s dopravnou situáciou v meste a s protipovodňovými opatreniami.

REFERENDUM
Obyvatelia Slovenska v dňoch 16. a 17. mája v historicky prvom platnom referende
podporili vstup krajiny do Európskej únie Keby však o tom mali rozhodnúť len obyvatelia
mesta Brezna, bolo by opäť neplatné, lebo tu dosiahla účasť na voľbách len 49.01 percenta,
keď zo 17 367 občanov referendový lístok do urny vložilo len 8511. Takmer všetci, ktorí na
referendum prišli, hlasovali za vstup krajiny do Európskej únie, proti vstupu bolo len 440.
Účasť Brezňanov v tomto referende bola v porovnaní s okresom nižšia, keď tu bola
zaznamenaná účasť v percentuálnom vyjadrení 50,34 percent..

ČESTNÍ OBČANIA MESTA U PREZIDENTA
Prezident republiky Rudolf SCHUSTER prijal dňa 7. júla v Košiciach primátora
francúzskeho mesta Meudon a partnerského mesta Brezna Hervé MARSEILEHO a jeho
zástupcu Georgea KOCHA a odovzdal im štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža III.
Triedy. Čoskoro na to vzácnych hostí z partnerského mesta a zároveň čestných občanov mesta
Brezna privítal v našom meste primátor spolu s poslancami. Pri prehliadke mesta sa zastavili
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pri soche Milana Rastislava Štefánika, aby si uctili pamiatku tohto velikána spájajúceho
Slovensko a Francúzsko, ale aj Brezno a Meudon, pretože od roku 1999 stojí pred hvezdárňou
v Meudon kópia breznianskej sochy. Potom ich kroky smerovali do Železiarní Podbrezová,
kde sa porozprávali s generálnym riaditeľom Vladimírom SOTÁKOM. Na tejto ceste
sprevádzal našich hostí bývalý slovenský veľvyslanec na Slovensku a ďalší čestný občan
mesta Brezna Vladimír VALACH.

VATRA ZVRCHOVANOSTI
Oslavy pri príležitosti 11. výročia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky sa
konali v Brezne v piatok 18. júla. Začali sa zhromaždením občanov spojeným s kultúrnym
programom na štadióne. Na oslavách sa zúčastnili podpredsedovia SNS Anna MALÍKOVÁ
a Dušan ŠVANTNER. V kultúrnom programe vystúpil známy horehronský spevák ľudových
piesní Ján AMBRÓZ s ľudovou hudbou Bukovinka a spevák populárnej piesne Robo
KAZÍK. Pre mládež pripravili diskotéku. Vo večerných hodinách

pokračovali oslavy

zapálením vatry na tradičnom mieste – na Jamách.

OSLAVY SNP
V piatok 29. augusta uplynulo 59 rokov od vypuknutia Slovenského národného
povstania. Toto výročie si občania nášho mesta pripomenuli v sobotu 30. augusta na
spomienkovej oslave. Po akte položenia vencov sa účastníkom osláv prihovoril primátor
mesta Ing. Jaroslav DEMIAN a za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Ján
PETRO. Súčasťou osláv bolo aj medzinárodné športové podujatie -

Polmaratón SNP,

ktorého sa zúčastnilo bezmála 60 pretekárov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny. Poslednýkrát sa
konali oslavy

- slávnostný akt položenia vencov k pomníkom padlých –v spolupráci

s vojenským útvarom, takže vojaci držali čestnú stráž pri pomníkoch a niesli v troch
skupinách vence k pomníkom padlých.

DEŇ ÚSTAVY
Stalo sa v Brezne už tradíciou, že na oslavy Dňa ústavy pozýva občanov mesta
Miestny odbor Matice slovenskej. Aj tohto roku – 1. septembra - usporiadali pri Lipke
štátnosti malú slávnosť, aby si pripomenuli 11. výročie prijatia základného zákona štátu ústavy. Po privítaní účastníkov predsedníčkou miestneho odboru Matice slovenskej Máriou
MACUĽOVOU predniesol báseň Jozef PREPLETANÝ. Slávnostný príhovor predniesol
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primátor mesta Ing. Jaroslav DEMIAN. Na záver vystúpili v kultúrnom programe členovia
detského folklórneho súboru Šťastné detstvo.

UKONČENIE ČINNOSTI VOJENSKEJ POSÁDKY
Šesťdesiatemu piatemu výročiu založenia posádky, 59. výročiu Slovenského
národného povstania a ukončeniu činnosti posádky v Brezne bolo venované spomienkové
stretnutie, na ktorom sa v piatok, 12. septembra stretlo veliteľstvo Vojenského útvaru 8261
v Brezne s pozvanými hosťami. Brezno dostalo svoju posádku v roku 1938. V roku 2001
bola posádka dislokovaná ako 3. mobilizačná základňa v Brezne. Jej 1. veliteľom bol pplk.
Ing. Ján KANTÁRIK a od 1. októbra 2001 pplk. Ing. Jozef SIKEL. Tretia mobilizačná
základňa v Brezne skončila svoju činnosť 30. septembra tohto roku. Týmto dátumom sa
uzatvorila 65-ročná história vojenskej posádky v Brezne.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V zložení 21 – členného mestského zastupiteľstva od volieb, ktoré sa konali v dňoch
6. a 7. decembra minulého roka, nenastali žiadne zmeny. Zoznam poslancov je uvedený
v kronike z roku 2002 strana 70 a 71. Počas roka zasadalo mestské zastupiteľstvo celkom
jedenásťkrát a prijalo 150 uznesení. Najdôležitejšie dokumenty (štatút mesta, rokovací
poriadok mestského zastupiteľstva , náplň rámcovej činnosti a zloženie stálych komisií na
volebné obdobie 2002 – 2006 a organizačný poriadok orgánov mesta) schválili už na prvom
pracovnom zasadnutí. Pôvodne plánovali zasadať 1-krát mesačne, neskôr toto rozhodnutie
prehodnotili a uzniesli sa, že budú zasadať raz za dva mesiace tak, ako to ukladá zákon
o obecnom zriadení. Náročnosť rokovaní si však vyžiadalo konanie mimoriadnych zasadnutí.
Takmer všetky rokovania sa vyznačovali náročným programom a bohatou diskusiu,
takže často museli byť ukončené a ich pokračovanie bolo stanovené na niektorý ďalší termín.
Najviac diskutovanou témou bola investičná výstavba mesta a predaj majetku. Aj preto malo
rokovanie zo dňa 28. apríla dve pokračovania – dňa 12. mája sa rokovalo o predaji pozemkov
v lokalite medzi futbalovým štadiónom a zimným štadiónom na výstavbu obchodného centra
pre žiadateľa – spoločnosť Fastav Development Žilina – SR s.r.o. Ponuka bola veľmi lákavá,
ale zdvihli sa hlasy športovcov, ktorí nechceli prísť o futbalové škvarové ihrisko, ktoré sa
nachádza práve na tomto mieste. Využívajú ho totiž nielen futbalisti, ale hlavne atletický
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oddiel, ktorý práve na tomto mieste poriada počas roka niekoľko aj celoslovenských podujatí.
Predaj tohto pozemku sa stal najdiskutovanejšou témou nielen medzi poslancami, ale aj
obyvateľmi mesta. Pôvodné uznesenie o predaji pozemku napadol prokurátor. Mestské
zastupiteľstvo protestu vyhovelo, pôvodné uznesenie zrušilo a v súlade so všetkými aj
internými predpismi toto uznesenie opätovne schválilo a predaj potvrdilo. Na základe toho
firma FASTAV dala spracovať urbanistickú štúdiu umiestnenia obchodného centra a využitia
lokality futbalového a zimného štadióna . Časť peňazí, ktoré mesto získa , chce investovať do
dostavby zimného štadióna, časť chce investovať do vybudovania nového tréningového
ihriska.
2. júna sa konalo mimoriadne zasadnutie, ktoré malo rozhodnúť o prioritách v oblasti
investičnej výstavby mesta. Poslanci

vyplnili na tento účel zhotovený dotazník s 33

navrhovanými investičnými akciami, pričom každý poslanec mal číselne vyjadriť ním
navrhované priority. Takto bol vytvorený register investičných akcií mesta Brezna, ktorým sa
má mesto riadiť v budúcich rokoch.
Veľkú pozornosť venovali poslanci mestského zastupiteľstva dôležitému rozhodnutiu
o transformácii Byposu, s.r.o. a ďalšom prevádzkovaní tepelného hospodárstva v meste,
dôkazom toho je skutočnosť, že sa touto problematikou zaoberalo na zasadnutiach
niekoľkokrát. Na svojom zasadnutí dňa 23. júna sa zaoberalo ponukou istej spoločnosti na jej
vstup do prevádzkovania tepelného hospodárstva v Brezne. Vtedy prijalo uznesenie, v ktorom
schválilo vytvorenie spoločného podniku (teda podniku Brezna s ďalšími investormi)
a odporučilo mestu zverejniť ponuku mesta na vytvorenie spoločného podniku a menovať
komisiu na zverejnenie týchto ponúk. Do určeného termínu prišlo šesť ponúk, komisia po ich
posúdení odporučila zastupiteľstvu rokovať ďalej len s tromi. Takmer na každom rokovaní
mestského zastupiteľstva sa rokovalo o tejto problematike, názory vytvorenej komisie,
mestského zastupiteľstva a primátora boli rozdielne, až napokon na svojom poslednom
rokovaní dňa 15. decembra schválilo vytvorenie spoločného podniku mesta Brezna
a spoločnosti DALKIA akciová spoločnosť uznesením číslo 123 za istých podmienok pod
obchodným názvom DALKIA Brezno, akciová spoločnosť..

MESTSKÁ RADA
Mestská rada ako poradný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta zasadala
počas roka jedenásťkrát a prijala 123 uznesení.
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Mestská rada bola zvolená na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve dňa 3. januára.
Na prvom pracovnom rokovaní mestského zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 17. februára,
boli títo doplnení o ďalších dvoch členov. Jej zloženie je nasledovné:
Ing. Daniel B AČKO
Marián KVAČKAJ
Ing. Janka MIHALOVIČOVÁ
Mgr. Mária ŠAJGALÍKOVÁ
Ing. Dušan ŠVANTNER
Milan PALOVČÍK
JUDr. Zdenko ROŠTÁR

KONTROLÓR MESTA
Doterajším kontrolórom mesta bol Ing. Ján ŠTELLER, ktorého do funkcie menovalo
mestské zastupiteľstvo v roku 1990, takže hlavný kontrolórom bol od 1. januára 1991 (tri
volebné obdobia) Podľa nového zákona bolo potrebné mestským zastupiteľstvom zvoliť
nového kontrolóra, alebo potvrdiť vo funkcii doterajšieho na 6-ročné obdobie.
Na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra bolo vypísané výberové konanie. Po
výberovom konaní na základe výsledkov tajného hlasovania do funkcie hlavného kontrolóra
zvolilo mestské zastupiteľstvo dňa 28. apríla Ing. Ingrid VEVERKOVÚ.

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zloženie a rámcová náplň stálych komisií ako poradných orgánov Mestského
zastupiteľstva boli obsahom rokovaní niekoľkokrát. Prvýkrát boli predmetom rokovania
mestského zastupiteľstva dňa 17. februára na prvom pracovnom zasadnutí, následne na
zasadnutí dňa 25. augusta došlo k zmenám názvu niekoľkých komisií.

V závere roka má mestské zastupiteľstvo tieto komisie:

Názov komisie – predseda
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a cestovný ruch
Mária ŠAJGALÍKOVÁ
Komisia pre šport a rekreáciu
Ing. Ján PAMPURÍK
Komisia pre podnikateľskú činnosť, financie, dane a poplatky
Ladislav KILVÁDY
Komisia pre správu majetku mesta, investičný rozvoj, životné prostredie
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a poľnohospodárstvo
Ing. Daniel BAČKO
Komisia pre dopravu a verejný poriadok
JUDr. Zdenko ROŠTÁR
Komisia sociálneho zabezpečenia, zdravotná a bytová
MUDr. Božena KILVÁDYOVÁ

MESTSKÝ ÚRAD
Primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o tom, že na posúdenie
organizačnej štruktúry mestského úradu bude vykonaný organizačný audit. Tento v mesiacoch
apríl, máj a jún vykonávala organizácia zo Zvolena.

V závere organizačného auditu sa

konštatovalo, že úrad je rozdelený na veľa oddelení, takže veľa riadiacich pracovníkov sa
venuje administratíve, menej práci koncepčnej. Audit zároveň navrhol aj novú organizačnú
štruktúru. Túto primátor predložil na rokovanie dňa 23. júna, poslanci však k novej
organizačnej štruktúre žiadali zvolať mimoriadne zasadnutie. Toto sa konalo dňa 10. júla,
kedy bola nová organizačná štruktúra mestského úradu schválená. Zmenou organizačnej
štruktúry došlo k najväčším personálnym zmenám za ostatných 15 rokov. Zrušených bolo
doterajších päť oddelení (daní a poplatkov, sociálne a bytové, spoločenských vecí
a zahraničných vzťahov , oddelenie vnútro-organizačné a školstva, z pôvodných zostali len
dve oddelenia - oddelenie výstavby a správy majetku).
Po schválení novej organizačnej štruktúry sú na mestskom úrade tieto oddelenia:
•

Ekonomické (tu bolo včlenené aj pôvodné oddelenie daní a poplatkov)

•

výstavby a životného prostredia (pôvodné oddelenie)

•

správy majetku a podnikateľskej činnosť (pôvodné oddelenie)

•

služieb občanom (pôvodné vnútro-organizačné spolu s útvarom sociálnych vecí
a školstva)

Vytvorený bol aj osobitný útvar – kancelária primátora, kde sa očakáva hlavne na úseku
rozvoja práca koncepčná súvisiaca s prípravou projektov na získanie finančných prostriedkov
z predvstupových a štrukturálnych fondov. Mestský úrad má už aj samostatnú funkciu
právnika a personálneho pracovníka. Po výberových konaniach nastúpili na novovytvorené
oddelenia a iné pracovné miesta noví pracovníci.
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HOSPODÁRENIE MESTA
Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schvaľovaný v priebehu
rozpočtového roka trikrát. Posledné schválenie zmeny mestského rozpočtu sa uskutočnilo na
mestskom zastupiteľstve dňa 25.11.2002. Rozpočet bol schválený uznesením č.111/2002 ako
vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 207 301 tisíc korún.
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy
Výdavky

177 840 000,00 Sk
177 581 000,00 Sk

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy
Výdavky

23 640 000,00 Sk
23 761 000,00 Sk

FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy
Výdavky

5 821 000,00 Sk
5 700 000,00 Sk

Plnenie rozpočtu za rok 2003 bolo nasledovné:
PRÍJMY v tisícoch Sk
Pol. Ukazovateľ
1.
2.
3.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu

Rozpočet
rok
2003
177 840
23 640
5 821
207 301

Plnenie
rok
2003
180 224
36 517
5 840
222 581

Rozdiel
plnenie –
rozpočet
2 384
12 877
19
15 280

%
plnenia
2003
101,3
154,5
100,3
107,4

V bežných príjmoch získalo mesto 58 916 tisíc korún na daniach a poplatkoch, nedaňové
príjmy dosiahli 29 056 tisíc korún. Najväčšiu časť pri bežných príjmov tvorili granty
a transfery (92252 tisíc korún).
V kapitálových príjmoch získalo mesto 5 023 tisíc korún z predaja budov a bytov a 15 860
tisíc korún z predaja pozemkov. Kapitálové príjmy doplnili aj granty a trasfery, a to vo výške
15 634 tisíc korún.

VÝDAVKY v tisíc Sk
Pol.
1.
2.

Rozpočet
Ukazovateľ
rok
2003
Bežné výdavky a bežné 177 840
transfery
Kapitálové výdavky
23 761
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Plnenie
rok
2003
177 455

Rozdiel
plnenie –
rozpočet
-385

%
plnenia
2003
99,8

23 444

-317

98,7
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3.

Finančné operácie
Spolu

5 700
207 301

5 975
206 874

275
-427

104,8
99,8

V bežných výdavkoch 33 967 tisíc tvorili mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovania, 26 302 tisíc

tovary a služby, 98 738 tisíc tvorili príspevky pre príspevkové

organizácie Technické služby – 24 946 tisíc, Mestský športový klub 6 900 tisíc, Mestské
kultúrne stredisko 4 375 tisíc. Transfery pre školy (právne subjekty) dosiahli výšku 60 747
tisíc korún (Základná škola Pionierska 2 získala 19 471 tisíc, Pionierska 4 dostala 14 115
tisíc, Mazorníkovo 16 301 tisíc, Karola Rapoša 6 080 tisíc, Základná umelecká škola 4 780
tisíc)
Z kapitálových výdavkov najväčšiu časť tvorili výdavky a realizáciu stavieb a ich
tťechnického zhodnotenia – 18 335 tisíc korún. Mesto v roku 2003 investovalo do týchto
rozvojových programov (v tis. Sk)
1. Stavebné úpravy priestorov mestského úradu
2. Stavebné úpravy strediska osobnej hygieny

980
96

3. Stavebné úpravy budovy mestskej polície

180

4. Stavebné úpravy priestorov starej tržnice

248

5. Osvetlenie na Vrchdolinke pre individuálnu bytovú výstavbu

274

6. Rekonštrukcia telocvične základnej školy, Pionierska 2

500

7. Rekonštrukcia strechy materskej školy Hradby

730

8. Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia, ZŠ Pionierska 2

3 319

9. Rekonštrukcia námestia

64

10. Rekonštrukcia priestorov mestskej veže

55

11. 23 bytových jednotiek Mazorníkovo

11 837

12. Rekonštrukcia fontány

23

13. Prekrytie altánku

29

Spolu

18 335
V roku 2003 splatilo mesto úvery a pôžičky vo výške 5 975 tisíc, v budúcnosti je

potrebné splatiť ešte pôžičky vo výške 64 930 755 korún, z toho 9 343 497 pôžička na
výstavbu 23-bytovej jednotky na Mazorníkove a 55 587 276 tisíc úver na rekonštrukciu
úverov.
Rozpočtové hospodárenie mesta bolo hodnotené pozitívne, hlavne z hľadiska
naplnenia rozpočtu príjmov (bežné výdavky boli prekročené o 2 384 tisíc korún )
a snahy usporiť na výdavkoch, čo je dôležité pre budúcu realizáciu naplánovaných
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rozvojových programov mesta. Výsledok hospodárenia – prevaha príjmov nad
výdavkami o 15 706 831, 16.- Sk znamená, že hospodárenie bolo prebytkové a táto suma
bola vložená ako prebytok do rezervného fondu.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA
(v tisícoch korún)
Organizácie
Náklady
Výnosy
Príspevok
od Hospodársky
mesta
Výsledok
Technické služby
44 869
43 542
24 063
-1 327
Mestský športový
10 857
9 884
6 900
- 972
klub
Mestské
kultúrne
9 624
8 994
4 438
-99
stredisko
ZAMESTNANOSŤ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANZÁCIÍ
Organizácia

Meno riaditeľa

Technické služby
Mestské
kultúrne
stredisko
Mestský športový klub

Ing. Tomáš Gaboň
Mgr.
Jaroslav
Šurina
Ing. Tibor Boroš

Počet
pracovníkov

Priemerná
mzda
112
10 265.- Sk
20
9 750.- Sk
16,5

11 566.- Sk

MAJETOK MESTA
V roku 2003 bol stav hmotného a nehmotného majetku v správe mesta v celkovej
výške 1 447 718 928,3o korún. Najvyššia hodnota majetku - 843 miliónov - je v správe
mestského úradu, pričom najväčšiu časť – 396 miliónov tvoria pozemky a 313 miliónov
stavby.

O výške ostatného majetku k 31.12.2003 najlepšie hovorí tabuľka:

Správca mestského
majetku
Mestský úrad
Príspevkové organizácie
Technické služby
Mestský športový klub

Výška
Majetku
843 005 930,35
275 575 005,96
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Mestské kultúrne stredisko
Rozpočtové organizácie
(základné školy)
Lesy mesta Brezna, s.r.o.
Hotel Ďumbier s.r.o.
BYPOS Brezno s.r.o.
SPOLU

128 761 353,78
22 779 205,95
32 385,547,26
146 241 835
1 447 718 928,30

Z HISTÓRIE PARTNERSKÝCH VZŤAHOV
NOVÝ BYDŽOV – ČESKÁ REPUBLIKA
V histórii oficiálnych družobných vzťahov najďalej – do 60.-tych rokov 20. storočia siahajú vzťahy s českým mestečkom Nový Bydžov. Najväčšiu

intenzitu dosiahli však

v osemdesiatych rokoch, kedy sa toto partnerské mesto dostalo do povedomia obyvateľov aj
tým, že v roku 1981 bola premenovaná ulica Kiepka na Novobydžovskú. I keď sa neskôr
vrátil tejto ulici pôvodný názov, aj toto krátkodobé pomenovanie ulice prispelo k záujmu
obyvateľov o Nový Bydžov. V tomto období sa každý rok uskutočnili vzájomné recipročné
návštevy

delegácií oboch miest, kolektívov záujmovej umeleckej činnosti, pracovníkov

národných výborov. Naposledy v roku 1987 si pamätali obyvatelia Nového Bydžova na
Brezňanov, ktorí tu zorganizovali Dni slovenskej kultúry. Svojimi vystúpeniami sa
v družobnom meste prezentovali folklórne i spevácke súbory, divadlo, hudobné skupiny. Vo
výstavných priestoroch Nového Bydžova vystavovali amatérski výtvarníci i Horehronské
múzeum. Počas viac než dvadsaťročnej spolupráce sa uskutočnilo niekoľko vzájomných
návštev funkcionárov, pracovníkov mestských úradov a mestských podnikov, vytvorili sa
mnohé priateľské vzťahy. Potom sa spolupráca na celých desať rokov prerušila. Až v roku
1997 prijalo mestské zastupiteľstvo úlohu – nadviazať na vzájomné priateľské kontakty
našich miest v minulosti s cieľom medzinárodnej partnerskej spolupráce, spoznávania
a zbližovania oboch našich národov. V mesiaci februári roku 2000 sa z Nového Bydžova
vrátila delegácia mesta s uzatvorenou medzinárodnou partnerskou zmluvou.
Charakteristika mesta:

Mesto leží 90 km východne od Prahy v Královohradeckom kraji.
Historické mesto, mesto českých kráľovien a študentských
merend, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1186

Primátor mesta:

Ing. Pavel LOUDA

(starosta)
Počet obyvateľov:

7 300
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MEUDON – FRANCÚZSKO
Prvé priateľské kontakty Brezňanov s Francúzmi siahajú do sedemdesiatych rokov 20.
storočia, Najskôr sa folklórny súbor Mostár skamarátil so súborom Naděje v Paríži, potom
našli k sebe cestu stredné školy z Brezna a Meudonu. V roku 1990 sa dohodla breznianska
priemyslovka s meudonskou strednou školou a začali sa organizovať výmenné vzdelávacie
a poznávacie pobyty študentov a učiteľov oboch škôl. S cieľom rozvíjať vzťahy medzi
mestom Brezno a mestami Meudon a Perthés bol v Brezne v roku 1993 založený Spolok
slovensko-francúzskych vzťahov, ktorého členmi sa stalo osem organizácií a inštitúcií (mesto
Brezno, mestské kultúrne stredisko, Horehronské múzeum, hotelová akadémia, stredná
priemyselná škola, gymnázium, dom kultúry a telovýchovná jednota Mostáreň Brezno
Dvadsiaty siedmy október 1997 bol pre mesto Brezno z hľadiska medzinárodných vzťahov
veľmi významný. Za účasti oficiálnych predstaviteľov mesta Meudon a Veľvyslanectva
Francúzskej republiky na Slovensku bola podpísaná zmluva o priateľstve a spolupráci oboch
miest. O dva roky neskôr – 4.mája 1999 sa v meudonskej radnici stretli vládni predstavitelia
Francúzska a Slovenska, primátori Brezna a Meudonu, aby podpísali oficiálnu medzinárodnú
partnerskú zmluvu miest. Na slávnosti bol prítomný aj predseda vlády SR Mikuláš
DZURINDA spolu s ďalšími členmi vlády. V tom čase bola pred meudonskou hvezdárňou
pri príležitosti 80. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika odhalená jeho
socha – kópia tej, ktorá je na breznianskom námestí. Mesto Brezno ju darovalo francúzskym
priateľom ako vyjadrenie hĺbky a intenzity vzťahov.
Charakteristika mesta:

Mesto leží na juhozápade Paríža smerom na Versailles,2/3
územia tvoria lesy. Je obľúbeným výletným miestom pre
Parížanov

Primátor mesta:

Hervé MARSEILLE

Počet obyvateľov:

46 000

CIECHANÓW - POĽSKO
S týmto poľským mestom má uzatvorenú partnerskú zmluvu už niekoľko rokov aj
naše „spriatelené“ mesto Meudon. Poslanci nášho mestského zastupiteľstva navrhli, aby
mesto Brezno rozšírilo partnerské vzťahy aj o niektoré z poľských miest. Vzhľadom tomu, že
sa novým partnerským vzťahom práve s mesto Ciechanów vytvorí viac priestoru na vzájomnú
komunikáciu, schválili naši poslanci vytvorenie partnerského vzťahu s týmto mestom.
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Oficiálna medzinárodná partnerská zmluva bola uzatvorená v júni 2001 na pôde poľského
mesta.
Charakteristika mesta:

Je hlavné mesto severného Mazowska, leží v centrálnej časti,
v údolí rieky Lydynia, vzdialené je 100 km severozápadne od
Varšavy. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1065.

Primátor mesta:

Waldemar WARDZINSKI

(prezident)
Počet obyvateľov:

43 000

AKTIVITY V ROKU 2003
V PARTNERSKOM MESTE NOVÝ BYDŽOV
Na základe pozvania predstaviteľov partnerského českého mesta Nový Bydžov sa
primátor mesta Ing. Jaroslav DEMIAN, jeho zástupkyňa Ing. Janka MIHALOVIČOVÁ
a prednosta mestského úradu Ing. Ján MEDVEĎ zúčastnili v dňoch 10. – 12. apríla na
pracovnej ceste v tomto meste. Jeho cieľom bolo zoznámenie sa novozvolených funkcionárov
oboch miest a dohodnutie ďalších foriem spolupráce.

PRIMÁTOR V MEUDON
Pri vydaní spoločnej filatelistickej emisie Francúzska a Slovenska boli 3.mája v Paríži
aj Brezňania. Na pozvanie partnerského mesta Meudon sa primátor mesta Ing. Jaroslav
DEMIAN aj s manželkou, poslanci mestského zastupiteľstva Mária ŠAJGALÍKOVÁ
a Marián KVAČKAJ zúčastnili na slávnostnej prezentácii novej poštovej známky, na ktorej
je zobrazený generál Milan Rastislav Štefánik. Zástupcovia mesta boli hosťami partnerského
mesta Meudon. Bola to prvá návšteva novozvoleného primátora v partnerskom meste, ktorá
prispela k získaniu informácií o fungovaní samosprávy vo Francúzsku.
PRIMÁTOR V CELLE
Nemecké mesto Celle oslávilo v tomto roku 50. výročie svojho partnerstva
s francúzskym mestom Meudon, ktoré je od roku 1999 aj partnerským mestom Brezna. Už
v predchádzajúcom volebnom období sa uskutočnili rokovania o tom, aby v záujme
vytvorenia možností multilaterálnych stretnutí a vzájomnej výmeny skúseností sa vytvárali
medzinárodné partnerské vzťahy s mestami, ktoré majú partnerský vzťah s Meudonom. Na
tomto princípe bola podpísaná aj medzinárodná partnerská zmluva v poľským mestom
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Ciechanów. S cieľom vytvorenia ďalších krokov k vzájomnej spolupráci, ktoré by vyústili do
podpísania oficiálnej zmluvy o partnerstve mesta Brezna a nemeckého mesta Celle, pozval
primátor tohto mesta Martin BIERMANN na tieto oslavy v dňoch 9.-11. mája aj primátora
mesta Brezna. Predstavitelia mesta Celle sa vyjadrili, žeby radi nadviazali kontakty s naším
mestom, najprv v oblasti turistiky. Rozhodnutie je teraz na našom meste.
NÁVŠTEVY V BREZNE
V septembri počas konania Dní mesta navštívili mesto oficiálne delegácie zo všetkých
partnerských miest. Prijal ich primátor mesta, radnica pripravila pre nich pestrý spoločenský
program. Po druhýkrát sa uskutočnila aj recipročná návšteva pracovníkov Mestského úradu z
Nového Bydžova, ktorým zase pripravili bohatý program pracovníci breznianskeho
mestského úradu.

Politické strany v Brezne vytvorili po komunálnych a parlamentných voľbách koalície.
Tieto boli pre volebné obdobie 2002-2006 pre rokovanie v mestskom zastupiteľstve aj pre
účely delegovania do okrskových komisií pri budúcich voľbách a referendách vytvorené
takto:
Koalícia – SDĽ, SDA, SOP
Koalícia – KDH, SDKÚ, DS
Samostatne vystupujúce strany – SMER, ÁNO, NEKA, PSNS, HZDS

Počas roka vyvíjali činnosť v Brezne tieto strany:
Názov strany:

Predseda:

ALIANCIA NOVÉHO OBČANA

Ing. Daniel BAČKO,

(len okresná organizácia)

Brezno, Ul. Horná

SMER

Ján RAČÁK,
Brezno, Ul.Vránskeho

PRAVÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

Ing. Dušan ŠVANTNER
Brezno Ul., ČSA 28

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Pavel BELKO,
Brezno, Banisko

31

32
HNUTIE ZA DEMOKRACIU

Jozef DANIŠ, Heľpa

DEMOKRATICKÁ STRANA

Ing.Ján PREČUCH,
Brezno, Cesta osloboditeľov

STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE

Ing.Milan KOVÁČIK,
Brezno, Ul. ČSA

SOCIÁLNO-DEMOKRATICKÁ ALTERNATÍVA

Peter WEISS,

(len okresná organizácia)

Brezno, ŠLN

KRESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ HNUTIE

Marián KVAČKAJ
Brezno,ŠLN6

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA Ing. Ladislav BULÁK,
Brezno,Ul.Štúrova21
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

Ondrej IŠTVÁN, Malinovského 11

Aj keď je problematické posúdiť, ktorá strana je v Brezne najviac aktívna, podľa
výsledkov volieb, aktivít na verejnosti možno konštatovať, že k takýmto patrí Strana
demokratickej ľavice (má stálu členskú základňu, svoju kanceláriu na Nám. Štefánika č.3,
orgány), SMER (vlastná kancelária na Nám. Štefánika č.14, orgány aj aktivity), Pravá
Slovenská národná strana a záverom roka aj Hnutie za demokraciu, ktoré si vytvorilo aj
mestskú organizáciu..

NEZAMESTNANOSŤ
Počas roka sa miera nezamestnanosti v Brezne, ale aj v celom okrese, pohybovala
okolo dvadsiatich percent. V letných mesiacoch, keď sa vyskytujú sezónne práce, je nižšia,
v zime sa zasa, keď sa nepracuje v lese a na stavbách,

zvyšuje. Aj tohto roku došlo

k prepúšťaniu v mnohých organizáciách a podnikoch. Najväčšie bolo na jar, keď
zamestnávateľ MB Industry nevyplácal mzdu svojim zamestnancom už niekoľko mesiacov,
a tak bolo nútených viac ako 300 ľudí z práce odísť. Aj keď sa o tom hovorilo v meste skôr,
obyvateľov Brezna šokovala správa o tom, že vo štvrtok 31. júla prestala po tridsiatich
piatich rokoch existovať breznianska Slovenka a o prácu tak prišlo 130 ľudí, predovšetkým
žien. Vedenie akciovej spoločnosti Slovenka Banská Bystrica rozhodlo o tom s odôvodnením,
že šijacia dielňa, ktorá vyrábala pletenú konfekciu, nemala naplnenú výrobnú kapacitu
Prevádzka bola odpredaná českej firme LANEX, ktorá sa zaoberá výrobou priemyselného
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textilu. Tá v závere roka i začala so skúšobnou prevádzkou, a tak je predpoklad, že polovicu
pôvodných zamestnancov Slovenky bude mať opäť prácu. Počas roka sa prepúšťalo z práce
aj v Harmaneckých papierňach na Bujakove, kde prišlo o prácu 50 ľudí. Zrušením tretej
mobilizačnej základne v Brezne dňom 30. septembra prišlo o prácu

34 ľudí. Niekoľko

civilných zamestnancov tu ostalo, štátnych vojenských zamestnancov preložili na inú prácu,
ale museli za ňou cestovať alebo sa presťahovať do iných miest. Novela zákona sprísnila
podmienky evidencie na úrade práce, aby tak zamedzila čiernej práci. V breznianskom okrese
však táto novela asi prácu načierno nevyriešila, pretože väčšina nelegálnej práce je
vykonávaná priamo v okrese, na stavbách

ŠTATISTIKA NEZAMESTNANOSTI
Na území okresu evidoval úrad práce na konci roku 2003 6 117 nezamestnaných,
V okrese je 27 345 obyvateľov ekonomicky aktívnych, nezamestnanosť predstavuje 19,87 %.
V porovnaní s minulým rokom, keď bola nezamestnanosť v okrese 22,24 - percentná sa
situácia zlepšila. V porovnaní s okresom je situácia so zamestnanosťou v Brezne lepšia. Z
11 588 ekonomicky aktívnych obyvateľov na konci roka 2003 bolo 2 484 nezamestnaných, čo
predstavuje 18,17 percent.
- priemerný počet evidovaných nezamestnaných za rok 2003 v meste Brezne

1890,

- priemerný počet evidovaných nezamestnaných v okrese Brezno

6 117,

- priemerný prítok evidovaných nezamestnaných

479,

- priemerný odtok evidovaných nezamestnaných

542,

- priemerný počet poberateľov podpory v nezamestnanosti

1 123,

- priemerný počet vyplatenej podpory v nezamestnanosť

4 004,

- priemerný počet zaevidovaných voľných pracovných miest v mesiaci

130,

NOVÉ BANKY
Ešte v minulom roku pribudla k doterajším bankám v Brezne (Banka Slovakia
a Slovenská sporitelňa na námestí, Všeobecná úverová banka na

Štúrovej ulici,

Istrobanka na Nábreží dukelských hrdinov, Komunálna banka na Ulici Boženy Němcovej)
ďalšia banka. Po odchode detského domova z Brezna do Tisovca sa dom na ulici
Československej armády č. 17 zrekonštruoval a majiteľ – brezniansky súkromný podnikateľ
tento prenajal rôznym inštitúciách a obchodným spoločnostiam. V júli minulého roka tu
otvorila svoju pobočku UNI BANKA.
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V tomto roku boli v Brezne otvorené ďalšie dve banky. Po zrušení predajne obuvi na
Ulici Československej armády č. 55 otvorila svoju pobočku v týchto priestoroch v máji
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA.
Historické námestie už viac rokov znehodnocoval meštiansky dom na Námestí gen.
Štefánika č. 49. Tento odkúpil súkromný podnikateľ, zrekonštruoval ho, prenajal, a tak tu 1.
decembra tohto roku otvorila svoju pobočku TATRA BANKA. Počas roka sa doterajšia
Komunálna banka po zlúčení s francúzskou bankou premenovala na DEXIU. V roku 2003 tak
funguje v Brezne už osem bankových spoločností

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ MESTA
V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry na mestskom úrade, ale aj v dôsledku
kritiky a požiadaviek poslancov na racionalizáciu sociálnych služieb v meste došlo
k niektorým organizačným zmenám. Klub dôchodcov bol organizačne včlenený do
príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko s termínom od 1. septembra. K tomuto
termínu rozhodli poslanci aj o novom spôsobe určovania výšky poplatku za poskytnutie
jedného hlavného jedla pre dôchodcov. Doteraz platili všetci dôchodcovia v jedálni strediska
osobnej hygieny rovnaký poplatok, v septembri sa výška poplatku začala odvodzovať od
výšky dôchodku. Niektorým sa tak poplatok znížil, iným zvýšil. I z tohto dôvodu sa znížil
počet stravníkov v jedálni strediska prevádzkovaného mestom. Preto bolo rozhodnuté, že sa
táto jedáleň k termínu 1. decembra 2003 zlúči s jedálňou materskej školy. Takto došlo
k zníženiu pracovných síl v tejto oblasti a k zníženiu nákladov na zabezpečenie stravovania
dôchodcov. Ostatné služby pre dôchodcov zostali nezmenené.

NOVÉ NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
Dňa 19. decembra sa otvorilo v Brezne na Ulici Boženy Němcovej č.14 Slniečko
centrum – nezisková organizácia, ktorá zaviedla rôzne služby pre matky s deťmi,
predovšetkým chce vyjsť v ústrety matkám s deťmi na materskej dovolenke. Má zriadenú
detskú herňu, kde sa môžu matky s deťmi zahrať alebo využiť opatrovateľskú službu. Vo
fitnes si môžu deti zacvičiť, v školiacej miestnosti sa organizujú kurzy, krúžky a školenia
i stretnutia s osobnosťami mesta a odborníkmi v oblasti psychológie dieťaťa, lekármi.
Zabezpečujú aj výber dieťaťa zo škôlky a opateru, kým si rodičia pre dieťa neprídu, alebo
dovoz dieťaťa do bytu. Podľa záujmu a želania rodičov budú služby rozširovať
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NOVÉ SOCIÁLNE ZARIADENIE
Tak, ako na celom Slovensku, aj v našom meste sa stretávame aj v novým sociálnym
javom – „bezdomovcami“. Veľa ľudí sa nachádza v hmotnej núdzi a z rôznych dôvodov sa
dostávajú do situácie, že nemajú príbuzných, stratili ubytovanie a nemajú priestor, kde by sa
naobedovali, či umyli. K zlepšeniu tejto situácie v meste má prispieť vytvorenie nového
zariadenia sociálnych služieb, ktoré bolo otvorené práve pred tohtoročnými Vianocami – 22.
decembra a dostalo priliehavý názov „Prístav“- Je umiestnené v mestských priestoroch – vo
dvore katolíckej fary. V jednotlivých miestnostiach sa nachádzajú sprchy a WC, na podanie
jedného teplého jedla denne slúži jedáleň. Zariadenie prevádzkuje mesto a rehoľné sestry
Albertínkyv. Mesto v tomto roku prispelo finančnou čiastkou vo výške 250 tisíc korún na
jeho vybudovanie, jedlo varia „ albertínky“.

BYTOVÁ VÝSTAVBA
V rámci komplexnej bytovej výstavby sa ešte v roku 2001 začal stavať bytový dom
s 23-bytovými jednotkami na Mazorníkove. Budova na Ulici Májového povstania českého
ľudu č.2 mala byť pôvodne zdravotným strediskom, hrubú stavbu potom mesto predalo jednej
banskobystrickej firme, ktorej zámery nevyšli. A tak

sa mesto

pustilo s pomocou

ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania do
dokončenia tohto objektu. Mal byť postavený ešte v minulom roku, ale skolaudovaný bol iba
dva dni pred jeho odovzdaním – 7. apríla tohto roku. Hodnota diela predstavuje 23 miliónov
444 tisíc, z vlastných prostriedkov mesto investovalo do infraštruktúry 1 milión 215 tisíc
korún. Kľúče od 23 nových nájomných bytov odovzdal nájomníkom, ktorých doporučila na
základe poradovníka komisia sociálneho zabezpečenia, zdravotná a bytová, primátor mesta
Ing. Jaroslav DEMIAN za účasti zástupcov dodávateľa stavby s.r.o. Hronstav 01
a BYPOSu, s.r.o. Tieto byty sa na základe zmluvy s ministerstvom nemôžu predať
nájomníkom až po uplynutí doby 15 rokov.

SCHVÁLENIE REGISTRA INVESTIČNÝCH AKCIÍ
Poslanci mestského zastupiteľstva mali rôzne priority, ktoré chceli pri výstavbe
v meste uprednostňovať. Preto každý poslanec vyplnil anketový lístok, kde mal
z navrhovaných aktivít zvoliť poradie priorít výstavby. Na základe výsledkov bol na
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mestskom zastupiteľstve dňa 2. júna bol schválený zoznam investičných akcií, ktoré sa majú
v Brezne postupne podľa výšky finančných prostriedkov , ktoré bude mať mesto k dispozícii,
realizovať. Zoznam investičných akcií sa bude na rokovaniach mestského zastupiteľstva
počas nasledovného obdobia upravovať a aktualizovať podľa potreby a finančných možností
schváleného rozpočtu, prípadne finančných prostriedkov získaných z iných zdrojov (štátne
dotácie, štrukturálne fondy a pod.) Preto sa môže meniť aj poradie jednotlivých akcií.
Schválený bol nasledovný zoznam:
P.č.

Predpokladané
rozpočtové náklady
v tisícoch Sk

NÁZOV AKCIE

1.
2.

Dostavba a stavebné úpravy zimného štadióna v Brezne
Presťahovanie autobusového nástupišťa
Rekonštrukcia verejných WC
3.
Výstavba vodojemu a legalizácia vodných zdrojov a
vodovodu Podkoreňová
4.
Dom smútku
Dobudovanie bezdrôtového rozhlasu
5.
Krytá plaváreň
6.
Rozšírenie cintorínov
7.
Krematórium
8.
Zmena ÚPN mesta Brezna
9.
Plynofikácia ulíc:
Podkoreňová – predĺženie
Nová, Krátka, Pytlová, Vrbová
10. Nákup výpočtovej techniky
11. Bezdrôtové rozšírenie mestského rozhlasu
12. Rekonštrukcia námestia – rozšírenie
II. etapy (okolo veže)
a) javisko
13. Rekonštrukcia námestia – I. etapa (okolo radnice)
14. Legalizácia kanalizácií – projekty
15. Sanácia starej skládky
16. Zasadačka M.R.Štefánika 3
17. Stavebné úpravy budovy radnice a interiér
18. Stavebné úpravy budovy mestského úradu
19. Stavebné úpravy budovy – klub dôchodcov a mMestská
knižnica
20. Stavebné úpravy budovy Kuzmányho 1
21. Dokončenie stavebných úprav budovy
a dvora M.R.Štefánika 3
22. Stavebné úpravy Štúrova 1- fasáda
23. Stavebné úpravy a využitie interiéru mestskej veže
24. Stavebné úpravy mestského domu kultúry
25. Synagóga – fasáda a strecha
26. Zosuv svahu na Baštovej ul. Brezno – protipovodňové
opatrenia
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45 000,10 000,
6006 500,29 000,-

25 000,Cenová ponuka
300,1 100,500,2 500,-

13 000,350,35 000,60,7 000,3 500,-

8 000,1 000,1 000,
1 600,-
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

1.
2.
3.

Povrchové úpravy dráh na rozbeh skoku do diaľky,
skoku do výšky a vrhu guľou
Stavebné úpravy budovy
M.R.Štefánika 21
Podiel na rekonštrukcii a výstavbe letiska Rohozná
Kamerový systém v meste
Mestské hradby za kolkárňou – dokončenie oplotenia
a hradieb
Pomník Martina Rázusa
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Bytová výstavba 3x 20 bytových jednotiek Brezno –
Mazorníkovo
Sprevádzkovanie osady Hlavina – zmena 03/2002,
dopracovanie
Obytný súbor IBV Vrchdolinka
a) MK – prepojenie na štátnu cestu II/529
b) Verejné osvetlenie

4.

500,-

1 300,750,2 550,-

66 000,6 500,25 000,1 500,1 600,350,-

Obytný súbor IBV Potočná

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

KOMUNIKÁCIE
Chodníky ul. Rázusova s napojením
M.R.Štefánika
Most na Mliekárenskej ul.
MK Nálepkova
Most na Budovateľskej ul.
Most cez potok Pytlová
Odvedenie vôd z areálu nemocnice Brezno
Mestská komunikácia (ďalej MK) Krčulova
MK Horná
MK Štúrova ul.
MK Podkoreňová
Odvodnenie MK Pod Hôrkou
MK Brezenská
MK Čipkovo nábrežie
MK Hviezdoslavova
MK Moyzesova ul.
MK Tisovská cesta a Rohozná chodník
MK Sládkovičova
MK Z. Hálny, Tehelňa ( Pod horou )
MK Hradby od ČSA
MK ČSA pod trhoviskom
MK L. Sáru
MK Sekurisova
MK Kozmonautov
Oprava cestného rigolu na Tehelni
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na

Nám.
4 500,4 000,1 200,-

650,-

2 000,-
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V roku 2003 mesto realizovalo tieto stavebné aktivity:
Stavebné úpravy priestorov mestského úradu
Zmenila sa organizačná štruktúra mestského úradu, pribudli nové funkcie, zvýšil sa
počet pracovníkov, v objekte bolo málo rokovacích priestorov, a tak doterajšie priestory úradu
bolo treba prebudovať. Vytvorili sa dve zasadacie miestnosti, v pôvodnej malej zasadačke sa
vytvorili nové priestory pre úsek kontrolóra, v prízemí sa vytvorila informačná kancelária pre
občanov. Celkom boli preinvestované finančné prostriedky vo výške 980 tisíc korún.
Stavebné úpravy strediska osobnej hygieny
Prechodom kompetencií na mestský úrad prešla aj opatrovateľská služba, ktorej bolo
potrebné vytvoriť nové kancelárie. Tieto sa vybudovali v objekte strediska osobnej hygieny
na Ulici B. Němcovej č.25 nákladom 96 tisíc korún.
Stavebné úpravy budovy mestskej polície
Mestská polícia sa už v predchádzajúcich rokoch presťahovala z Ulice ČSA na
Rázusovu ulicu 19. Tu bolo potrebné nové šatne, sprchy a posilovne. Práce boli realizované
nákladom 180 tisíc korún.
Stavebné úpravy priestorov starej tržnice
Mesto vo dvore starej tržnice poskytlo priestor pre bezdomovcov a iné sociálne
odkázané osoby. Tento priestor však bolo potrebné prispôsobiť novým podmienkam – zriadiť
jedáleň, sprchy, sociálne zariadenia. Práce financovalo mesto zo svojho rozpočtu nákladom
274 tisíc korún
Osvetlenie „Vrchdolinka individuálna bytová výstavba“
V rozostavanom stavebnom obvode Vrchdolinka

boli realizované rozvody

vonkajšieho osvetlenia miestnych komunikácií nákladom 274 tisíc korún.
Rekonštrukcia telocvične základnej školy, Pionierska 2
Realizovali sa opravy podlahy telocvične, úpravy sociálnych zariadení a rekonštrukcia
plochej strechy telocvične nákladom 500 tisíc korún.
Rekonštrukcia strechy materskej školy Hradby
Strecha materskej školy zatekala, takže plocha strechy bola opravená formou
nalepenia modifikovaných asfaltových pásov s tepelnou izoláciou.
Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia, ZŠ Pionierska 2
Táto škola mala ešte ústredné kúrenie na tuhé palivo, čo spôsobovalo znečisťovanie
životného prostredia okolitých domov, na čo sa obyvatelia často sťažovali. V tomto roku sa
podarilo realizovať plynovú kotolňu s napojením na plynovú kotolňu na Nálepkovej ulici.
Práce boli realizované z rozpočtu mesta nákladom 3 319 tisíc korún.
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Rekonštrukcia námestia
Drobné práce boli realizované na novej fontáne na námestí nákladom 64 tisíc korún.
Rekonštrukcia priestorov mestskej veže
Po rekonštrukcii námestia sa toto častejšie ako doteraz začalo využívať na kultúrnospoločenské účely. Pri týchto podujatiach chýbalo určité zázemie pre účinkujúcich
a organizátorov. V prízemnej časti veže boli preto vybudované sociálne zariadenia a ukladací
priestor.
Rekonštrukcia fontány
Fontána pre Horehronským múzeom postavená v roku 1965 pri oslavách 700-ročného
Brezna (pred takmer štyridsiatimi rokmi) bola niekoľko rokov nefunkčná, potom sa niekoľko
rokov rekonštruovala, a v týchto prácach sa pokračovalo aj tohto roku.
Výstavba 23 bytových jednotiek na Mazorníkove
Mesto dokončilo bytový nájomný dom na Mazorníkove (text v predchádzajúcej časti),
z rozpočtu mesta činili náklady 11 837 tisíc korún.

STAVBA VEĽKOOBCHODU
Ešte v roku 2002 predalo mesto pozemok pod nemocnicou verejnej obchodnej
spoločnosti LÍDL za 10 miliónov korún na výstavbu veľkoobchodu potravín. Plánovali ihneď
začať s výstavbou, stavebné povolenie však získali až v septembri tohto roku. Názory
obyvateľov mesta na túto výstavbu boli rôzne. Tí, ktorí boli proti, argumentovali
skutočnosťou, že tento priestor je jediným prímestským priestorom, ktorí využívajú
obyvatelia sídliska Západ na prechádzky a hlavne v zime na sánkovanie s malými deťmi.
Proti výstavbe boli aj ochranári prírody, lebo práve na mieste výstavby tohto obchodného
komplexu boli hodnotné chránené storočné lipy. Tie boli aj dôvodom, prečo „meškalo“
stavebné povolenie. I napriek tomu však po vydaní stavebného povolenia v októbri začali
prvé zemné práce na výstavbu veľkoplošnej predajne potravín.

Od 1. januára tohto roku funguje breznianska nemocnica po transformácii z doterajšej
nadregionálnej nemocnice ako nezisková organizácia, ktorej zakladateľmi je päť subjektov –
Mesto Brezno, Železiarne Podbrezová, Petrochema Dubová, Združenie zamestnancov
Nemocnice s poliklinikou v Brezne, piatym subjektom je štát. Členom správnej rady za mesto
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Brezno je primátor Ing. Jaroslav DEMIAN. Základ úspešného pretransformovania
nemocnice bol položený ešte v roku 1999, keď sa jej podarilo zaradiť z nemocnice 2. typu na
okresnú nemocnice 1. typu. Ďalším úspechom bolo pretransformovanie na nadregionálnu
nemocnicu v roku 2001. Odvtedy na základe nadštandardného vybavenia začala nemocnica
poskytovať služby aj pre niektoré mestá okresu Rimavská Sobota. Už vtedy jej to
umožňovalo prístrojové vybavenie, bola vlastníkom počítačového celotelového farebného
tomografu. V roku 2002 získala ďalší prístroj – na neurologické oddelenie bol zakúpený
elektroencefalograf. V tomto roku sa podarilo nemocnici sprevádzkovať novú práčovňu
a kuchyňu. V rámci Slovenska sa breznianska nemocnica zaradila v roku 2003 medzi
ojedinelé ročnou vyrovnanou bilanciou s miernym ziskom. Hospodársky výsledok nemocnice
za rok 2003 predstavoval zisk vo výške 233 tisíc korún.
Nemocnica mala k 31.12.2003 celkom 284 lôžok, z toho 40 predstavujú lôžka pre
dlhodobo chorých. Celkom má nemocnice ku koncu roka 553 pracovníkov, z toho 67 lekárov
a 196 stredných zdravotníckych pracovníkov. V porovnaní s minulým rokom sa znížil počet
všetkých druhov pracovníkov o 37
Náklady nemocnice dosiahli za rok výšku 200 818 460 korún, čo je v porovnaní
s minulým rokom pokles v percentuálnom vyjadrení o 8,66 percenta. Podarilo sa im to najviac
šetrením na liekoch a mzdách.
Priemerné mesačné platy v jednotlivých kategóriách zamestnancov v nemocnici
v roku 2003 boli nasledovné:
Lekári

30 937.- Sk

Farmaceuti

20 643.- Sk

Iní odborní zdrav. prac.

10 917.- Sk

Zdravotné sestry

9 976.- Sk

Laboranti

10 055.-Sk

Asistenti

7 869.- Sk

THP

10 667.- Sk

Robotníci

6 670.- Sk
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MATERSKÉ ŠKOLY
V porovnaní s minulým rokom sa počet materských škôl nezmenil. I naďalej je
v meste 7 materských škôl.. Každoročne sa však znižuje počet umiestnených detí (od roku
1987, keď bolo v meste 14 materských škôl a počet umiestnených detí dosiahol najviac –
1020). Aj v tomto roku sa v porovnaní v minulým znížil o 43, takže k 1.9.2003 navštevuje
breznianske materské školy 529 detí. Keďže finančné dotácie štátu nepostačujú pokryť
náklady na materské školy (mnohé potrebujú nákladnú údržbu a opravu), na mestskom
zastupiteľstve sa veľa diskutovalo o racionalizácii školstva, k zníženiu počtu materských škôl
však v tomto roku nedošlo.
Prehľad materských škôl v Brezne k 1.9.2003:
Materská škola:
9. mája 53
Martina Benku 1
B.Němcovej 17
Hradby 9
Nálepkova 5O
Dr.Clementisa 3
Baštova 11
Spolu:
ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Počet tried: Umiestnených detí:
6
2
2
4
6
6
1
27

109
35
47
89
100
125
23
529

Meno riaditeľa:
Libuša ŠARIKOVÁ
Soňa ROHÁČOVÁ
Margita KOBELOVÁ
Eleonóra ROLKOVÁ
Veronika PINKOVÁ
Zdenka ENGLEROVÁ
Jaroslava MIŠÁNIOVÁ

Prvého septembra nastúpilo do štyroch základných škôl v Brezne 2498 žiakov, čo je
o 151 žiakov menej ako v minulom roku. Znížil sa počet žiakov na všetkých základných
školách v Brezne, najviac však na Mazorníkove. Kompetencie základného školstva a
materských škôl prešli zo štátu na mesto už v minulom roku, finančných prostriedkov však
mesto na výkon týchto funkcií dostalo málo, a tak sa už začína hovoriť o rušení niektorých
škôl, ku koncu roku však zostal stav nezmenený.
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Prehľad základných škôl v Brezne k 1.9.2003 (porovnanie s predchádzajúcim rokom):

Škola

Počet tried
2002/2003

Počet žiakov

2003/2004

2002/2003

Meno riaditeľa školy

2003/2004

Pionierska 2

38

37

962

960 Mgr. Vladimír KUBÍN

Pionierska 4

29

28

686

626 Mgr. Ľubomír FABUŠ

Mazorníkovo

32

29

942

667 Mgr.Miloslav BRODSKÝ

Karola Rapoša

13

11

266

245 PaeDr.Danka JARABOVÁ

112

105

2656

Spolu

2498

Na všetkých štyroch základných školách pracuje 163 pedagogických zamestnancov
a 55 zamestnancov nepedagogických. Jednotlivé školy sa od seba odlišujú niekoľko rokov sa
vytvárajúcou profiláciou, takže rodičia si majú možnosť vybrať pre svoje deti podľa ich
nadania, záujmov a potrieb vhodnú základnú školu. Na základnej škole Pionierska 2 sú
zriadené triedy s vyučovaním cudzích jazykov a triedy s rozšíreným vyučovaním športu so
zameraním na atletiku. Základná škola Pionierska 4 má štatút tried s rozšíreným vyučovaním
matematiky a prírodovedných predmetov a tried s rozšíreným vyučovaním športu so
zameraním na futbal. Základná škola Karola Rapoša sa zameriava na vyučovanie cudzích
jazykov a výpočtovej techniky, vo všetkých triedach 1. stupňa je zriadená Lego trieda, na II.
Stupni sa pracuje s Legom riadeným počítačom na vyučovacích predmetoch prírodoveda
a fyzika. Základná škola na Mazorníkove je zameraná na výpočtovú techniku, má rozšírené
vyučovanie cudzích jazykov. V škole je aj školské športové stredisko so zameraním na
plávanie a atletiku
.
Základnú umeleckú školu navštevuje v školskom roku 2003/2OO4

395 žiakov, čo

znamená, že pokles počtu žiakov sa prejavil aj na tejto škole (o 36). Sú rozdelení
do jednotlivých odborov nasledovne:
hudobný

262 žiakov

výtvarný

103 žiakov

literárno-dramatický

30 žiakov

Na škole vyučuje 21 učiteľov, riaditeľkou školy je PaedDr. Gabriela PRAVOTIAKOVÁ.
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Centrum voľného času bolo do konca júna umiestnené v prenajatých priestoroch
Stredného odborného učilišťa na Ulici Mládežníckej.

Nakoľko Základná škola

Karola

Rapoša na Ulici Školskej uvolnila priestory v prístavbe panelovej budovy, Centrum voľného
času sa sem od 1. júla postupne začalo sťahovať.. Od 1 septembra začalo opätovne
s výchovno-vzdelávacou činnosťou, avšak pod novým vedením. Na základe výsledku
výberového konania

po schválení v mestskom zastupiteľstve sa riaditeľkou namiesto

doterajšieho riaditeľa Ivana HALAMU (riaditeľom tohoto zariadenia bol takmer 30 rokov)
stala Mgr. Petra DZURMANOVÁ.

Do krúžkov organizovaných touto inštitúciou sa

zapísalo 410 detí, avšak nakoľko sa zmenila výška zápisného z dvadsať na dvesto korún,
zápisné nezaplatili všetky deti. Preto zastupiteľstvo odporučilo znížiť jeho výšku na sto korún
Na základe usmernenia ministerstva školstva je potrebné zápisné ešte zvýšiť, nakoľko má
tvoriť 25 percent celkových nákladov na prevádzku a činnosť zariadenia. Na základe
kalkulačného listu sa táto suma na záujmové útvary pohybuje vo výške od 350 – 600 korún na
jedného účastníka na školský rok.
Nakoľko materské a základné školy prešli ešte v roku 2002 do kompetencie mesta,
o tejto problematike sa veľa diskutovalo aj na mestskom zastupiteľstve. Tak, ako takmer
v celom štáte chýbali finančné prostriedky od štátu na dofinancovanie bežných a kapitálových
výdavkov škôl, poslanci žiadali školstvo v Brezne racionalizovať. V Brezne na Základnej
škole Pionierska 2 bola jediná kotolňa na pevné palivo, ktorá znehodnocovala životné
prostredie v meste a často bola predmetom kritiky. Koncom roka bola však prerobená na
plynovú.

MESTSKÁ ŠKOLSKÁ RADA
Dňa 26. marca sa konali v meste voľby do Mestskej školskej rady – samosprávneho,
poradného a iniciatívneho orgánu, ktorý má vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy
a záujmy žiakov, rodičov a pedagogických pracovníkov základných a materských škôl
v Brezne. Za členov mestskej školskej rady boli zvolení:
Predseda:

Rudolf MOLČAN,

Členovia:

Mgr.

Martin

BAXA,

PaeDr.

Andrea

VOZÁROVÁ,

Erika

GOCELIAKOVÁ, Ing. Zdenka ANEŠTÍKOVÁ, Danka DANDULOVÁ,
Mgr. Zuzana ERBERTOVÁ, Mgr. Renáta VRLÁKOVÁ, Ing. Ján
PAMPURÍK, Mgr. Eva HANČÁKOVÁ, Melánia RIDZOŇOVÁ.
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STREDNÉ ŠKOLY
Sieť stredných škôl sa v porovnaní s minulým rokom nezmenila. I naďalej je v Brezne
5 stredných škôl so štyrmi riaditeľstvami, na ktorých v školskom roku 2003/2OO4 študuje
celkom 1 838 študentov v dennom štúdiu a 7O vo večernom štúdiu.
Sieť stredných škôl v Brezne k 1.9.2003
Počet
Počet
študentov
učiteľov
Meno riaditeľa.
__________________________________________________________________________
Gymnázium Jána Chalupku 552
30
PhDr. Miroslav GLEMBEK
Hotelová akadémia
455
46
Mgr. Eva DOČEKALOVÁ
Obchodná akadémia
209
jedno riaditeľstvo s HA
Stredná priemyselná škola 444
42
Ing. Ján LEHOTSKÝ
Stredné odborné učilište
464
22+19
Ing. Jozef DUDÁŠ
Škola:

Gymnázium Jána Chalupku má v školskom roku 2003/2004 552 študentov.
Súčasťou školy je od roku 1996 aj osemročné gymnázium, takže práve v tomto školskom
roku ukončia maturitou toto štúdium prví absolventi. V júni tu zmaturovalo 52 absolventov,
všetci sa po ukončení školy prihlásili na vysokú školu. Breznianske gymnázium svojich
študentov pripravuje predovšetkým na ďalšie štúdium na vysokej škole. Dôkazom toho, že sa
im to darí, je skutočnosť, že zo všetkých prihlásených študentov v tomto roku prijali na
vysoké školy 97 %.. Záujem o štúdium na gymnázium stále prevyšuje možnosti školy. Na 4ročné štúdium sa prihlásilo 116, do prvého ročníka prijali 63, z toho 35 žiakov s „čistými“
jednotkami prijali bez prijímacích skúšok. Do „primy“ osemročného gymnázia prijali 30, na
prijímacích skúškach bolo až 80 žiakov.

Hotelová akadémia má v tomto školskom roku 455 , obchodná akadémia 209
študentov (obidve školy majú jedno riaditeľstvo). Aj o tieto školy je stále veľký záujem, keď
na hotelovej akadémii sa na prijímacích skúškach zúčastnilo 186 žiakov, prijať však mohli len
103 a na obchodnú, kde mohli prijať 33, bolo na „prijímačkách“ až 94. Aj preto má škola
možnosť si vyberať a skúšok sa museli zúčastniť aj „čistí jednotkári“ Maturitnou skúškou
ukončilo v júni štúdium na hotelovej akadémii 71 študentov, na obchodnej 30. Štúdium na
hotelovej akadémii je 5-ročné a pripravuje študentov hlavne do praxe. I preto škola kladie
veľký dôraz na odbornú prax, ktorú majú možnosť študenti prostredníctvom školy vykonávať
aj v zahraničí - v Nemecku, Švajčiarsku a na Cypre. Individuálnu prax absolvujú niektorí aj
v Rakúsku a Kanade. Už „druhákov“ však máme možnosť vidieť na praxi v mnohých
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breznianskych reštauráciách a jedálňach.

Stredná priemyselná škola prijala tohoto roku do prvých ročníkov až 104 študentov.
Škola sa flexibilne prispôsobuje zameraním potrebám praxe. V súčasnosti má dva študijné
odbory technik v strojárenstve (technické a informačné služby, dopravné zariadenia) a technik
v elektrotechnike (elektrotechnické počítačové systémy). Zo 45 tohtoročných maturantov sa
29 prihlásilo na vysoké školy (z toho 18 absolventov priemyslovky študuje v Brezne na
materiálovotechnologickej fakulte). Vzhľadom na súčasné možnosti zamestnanosti v regióne
sa však veľký počet zaradí k nezamestnaným.

Stredné odborné učilište zaznamenalo v školskom roku 2003/2004 zvýšený počet
žiakov, zmeny nastali aj v učebných odboroch. Strojárske profesie prešli pod Stredné
odborné učilište hutnícke do Podbrezovej, odtiaľ sa do SOU v Brezne presunuli odbory
krajčírka a technicko-hospodárska pracovníčka, zo strojárskych profesií tu zostal iba učebný
odbor mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá. Do novokoncipovaných štvorročných
študijných odborov so zameraním na poľnohospodárstvo sa prihlásil malý počet záujemcov,
takže neboli v tomto školskom roku otvorené.

VYSOKÁ ŠKOLA
Obradnú sieň Mestského úradu v Brezne v stredu 29. októbra

zaplnili študenti

denného štúdia na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v
Trnave, ktorí v tomto akademickom roku začali študovať v breznianskom detašovanom
pracovisku. Týmto slávnostným aktom – imatrikuláciou päťdesiatich troch študentov prvého
ročníka oficiálne otvorili štrnásty akademický rok v Brezne, čím sa počet študentov
začínajúcich v Brezne rozšíril na 946. Na imatrikulácii - ceremoniáli prijatia a slávnostného
zápisu do matriky, ktorým sa títo mladí ľudia stali oficiálnymi vysokoškolákmi, sa zúčastnili
dekan prof. Ing. Jozef SABLIK, CSc., vedúci detašovaného pracoviska v Brezne Ing. Milan
KOVÁČIK, riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Brezne Ing. Ján LEHOTSKÝ, primátor
Brezna Ing. Jaroslav DEMIAN a ďalší hostia.
Detašované pracovisko tejto vysokej školy bolo zriadené v Brezne ešte v roku 1990
z iniciatívy riaditeľov horehronských podnikov. Má veľkú výhodu pre študentov z tohoto
regiónu, pretože v Brezne môžu absolvovať prvé dva ročníky vysokej školy, nemusia
cestovať, nižšie finančné nároky vznikajú ich rodinám aj tým, že nemusia platiť za ubytovanie
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a stravovanie na internátoch. Na druhej strane zasa vznikajú zvýšené náklady na učiteľov,
pretože škola je povinná im platiť cestovné. Aby sme si školu v meste udržali, vznikla nadácia
na podporu vysokoškolského vzdelávania v regióne, ktorá sa pretransformovala v roku 1997
na občianske združenie. Táto mimovládna organizácia zo získaných finančných prostriedkov
vypláca cestovné učiteľom. Najväčším podporovateľom združenia je mesto Brezno a
Združenie miest a obcí Horehronia a Stredného rudohoria. Aj tohoto roku mesto prispelo na
činnosť školy výškou päťdesiattisíc korún.
V školskom roku 2003/2004 nastúpilo do

1. ročníka 54 študentov, z toho je 18

absolventov Strednej priemyselnej školy v Brezne. Celkom študuje v tomto školskom roku
v obidvoch ročníkoch 112 mladých ľudí. z regiónu.

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO ĎUMBIER
Ukazovateľ:

Rok 1996 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003

Počet členov družstva

620

525

510

480

Počet

284

186

177

139

40

33

32

30

244

153

145

109

pracovníkov

celkom:
Z toho: v administratíve
robotníkov

V jednotlivých oblastiach výroby dosiahlo družstvo nasledovné výsledky

Rastlinná výroba

Rok 2001 Rok 2002 2003

Družstvo hospodárilo na výmere

5 191 ha

5 114 ha

5 044 ha

ornej pôdy

610 ha

830 ha

1 000 ha

lúky

676 ha

676 ha

676 ha

3 605 ha

3 608 ha

3 368 ha

Z toho

pasienky
Zastúpenie jednotlivých plodín na ornej pôde
Obiloviny

441

471

420

Zemiaky

45

52

41

Jednoročné krmoviny

277

183

39

46

47
Viacročné krmoviny
Repka olejka

36

7

287

111

117

180

Ľan olej

33

Hospodársky výsledok na úseku rastlinnej výroby

1 912

-1 350

-2 500

V tisícoch korún
Živočíšna výroba

Rok 2001 Rok 2002 2003

Stav hovädzieho dobytka celkom

1 620

1 585

1 589

235

235

160

2 911

2 911

-

-13 036

-13 059

Stav oviec
Stav ošípaných

Hospodársky výsledok na úseku živočíšnej výroby -15 008

Celkový hospodársky výsledok družstva za rok 2003 dosiahol stratu vo výške 11 692
tisíc korún, priemerná mesačná mzda pracovníka dosiahla výšku 11 595 korún.

SÚKROMNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI
Počet súkromne hospodáriacich roľníkov sa každoročne mení. Záleží to od dotačnej
politiky štátu. Ovplyvňuje to aj situáciu v Brezne. Ak napríklad v roku 1992 požiadalo
o vydanie osvedčenia na podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve 57 roľníkov, v roku
2002 už iba 1 roľník. Postupným rušením činnosti ostalo v Brezne v roku 2002 iba 40
súkromne hospodáriacich roľníkov, z nich až 31 dostalo dotáciu od štátu (16 na rastlinnú
výrobu, 12 na chov oviec, 1 na výrobu kravského mlieka a 2 na chov hovädzieho dobytka).
Najviac sa zameriavajú na chov hovädzieho dobytka a oviec, niektorí chovajú ošípané, iba
jeden roľník má povolenie na pestovanie hlivy ustricovej, 1 na pestovanie izbových kvetov
a 1 na chov včiel a predaj medu. Po „revolúcii“ v roku 1989 vznikla aj v oblasti
poľnohospodárstva

u mnohých ľudí eufória a žiadali si vrátiť pôdu, ktorú často aj

nedobrovoľne odovzdali do družstva. I na tento cieľ boli vytvorené pašienkové pozemkové
spoločenstvá. I keď táto im bola vrátená, počet súkromne hospodáriacich roľníkov sa znižuje
a v tejto oblasti pracujú väčšinou len starší ľudia.
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,,MULTIMEDIÁLNY FESTIVAL
V sobotu 8. marca sa v breznianskom Bombura klube konal v poradí už štvrtý ročník
multimediálneho festivalu horských filmov. Ďumbier fest – párty, ako ho tohto roku nazvali
usporiadatelia – Bombura klub a občianske združenie NAIRAM,

začalo premietaním

videoprojekcie a diapozitívov, hosťami bol popredný slovenský skialpinista Stanislav
GIEDURA, filmový režisér Paľo BARABÁŠ a polárnik Peter VALUŠIAK.

CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ
Bezmála tisíc návštevníkov zavítalo v dňoch 7. – 10. marca na chovateľskú prehliadku
do Omega klubu, ktorú usporiadala Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu
v Brezne. Prezentovali trofeje ulovené vlani v pätnástich revíroch poľovníckych združení,
v desiatich revíroch štátnych lesov a v štyroch poľovných revíroch iných subjektov.

VÝROČIE SPEVÁCKEHO ZBORU
Slávnostným koncertom

v mestskom dome kultúry v sobotu 22. marca oslávil

Spevácky zbor mesta Brezna 25. výročie svojho vzniku. Pamätné plakety, pozdravné listy
a pochvalné uznania im odovzdali predstavitelia Matice slovenskej, Stredoslovenského
osvetového strediska Národného osvetového ústavu, okresného a mestského úradu.
Oslávencov prišli pozdraviť členovia detského folklórneho súboru Šťastné detstvo.

BENEFIČNÝ KONCERT
Po záštitou LIONS klubu Brezno a zónového chairmana pre LIONS kluby na
Slovensku sa dňa 22. marca v mestskom dome kultúry konal benefičný koncert: Na podujatí
sa zúčastnili významné osobnosti ako kardiochirurg prof. Jaroslav SIMAN a spisovateľ
Peter JAROŠ. V programe účinkoval spevák populárnej hudby Vašo PATEJDL, detskí
speváci Petra VATAMANOVÁ, Lenka KOVÁČIKOVÁ, Patrícia a Evka DÚBRAVSKÉ
a ochotníci Divadelného súboru Jána Chalupku, ktorým tlieskala preplnená sála domu
kultúry. Výťažok z koncertu – 65 tisíc korún – venovali zdravotne postihnutým deťom –
jedenásťročnému Jakubovi ĎURICOVI z Brezna na operáciu, pätnásťročnej Ľudke
KIRSCHOVEJ zo Závadky na invalidný vozík, Mestskej knižnici na nákup detských kníh
a detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Brezne.
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ŽIVÉ PAŠIOVÉ HRY
V pašiovom príbehu Umučenie nášho Pána Ježiša Krista v piatich dejstvách
v sobotňajšie popoludnie 5. apríla na breznianskom námestí účinkovalo osemdesiat osôb
v dobových kostýmoch. Živé pašiové hry nacvičil divadelný súbor z farnosti Nitrianske
Pravno. Diváci sa stali súčasťou davu a teda priamymi svedkami ukrižovania Ježiša Krista.

SVIATKY JARI
K príchodu jari sa v slovenskom zvykosloví viaže obrad vynášania Moreny, ktorá bola
personifikáciou zimy a smrti a prinášania leta. Zvyky aj v súčasnosti oprašujú členovia
folklórnych súborov. Na námestí v piatok 4. apríla studenú zimu v podobe Moreny utopili
a jar privítali členovia detského folklórneho súboru Šťastné detstvo. Tradičné ľudové divadlo
vynášania symbolu smrti a zimy s názvom „Morena, Morena“ náhodní okoloidúci sledovali
na námestí i v uliciach smerom k Hronu, kde Morenu utopili. K sviatkom jari prispeli aj
pracovníci Horehronského múzea a miestneho odboru Živeny, ktorí pripravili v dňoch 7. – 15.
apríla – týždeň pred Veľkou nocou výstavu veľkonočných ozdobných predmetov, kraslíc
a ľudovoumeleckých výrobkov.

FRANCÚZSKY SPOLOK V BREZNE
Takmer desaťročie navštevujú Brezno a región Horehronie členovia francúzskeho
spolku rodákov z Paríža. Od 3. do 13. apríla pobudli v našom meste a regióne aj tohto roku.
Navštívili okolité obce, v mieste ubytovania na Bystrej im spríjemňovali večery členovia
záujmových kolektívov z mestského kultúrneho strediska.

DVOR REMESIEL
Horehronské múzeum pripravilo vo svojom objekte na Nám. Štefánika č.13 od 14. do
16. mája tradičné podujatie pri príležitosti Dňa múzeí – Dvor remesiel. V rámci muzeálneho
podujatia s výstavami a ukážkami ľudovej výroby vystavoval svoje práce klub paličkovanej
čipky Pavúčik pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.

Výstava

Putovanie s čipkou priblížila históriu, výrobu a miesto paličkovanej čipky v ľudovom odeve.
Počas troch dní bol tento priestor plný návštevníkov, organizátori sa tešili hlavne pozornosti
žiakov základných a stredných škôl
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FESTIVAL COUNTRY
Festival Country za mestskou stodolou písal tohto roku svoju dvanásťročnú históriu.
Konal sa v dňoch 23. – 25. mája na námestí. Takmer stopäťdesiat účinkujúcich podávalo
skvelé hudobné výkony, vystúpili aj tri tanečné country skupiny. Tohtoročný festival bol
obohatený o rôzne atrakcie pre deti aj dospelých. Po parku sa deti mohli voziť na koňoch,
pozrieť si ryžovanie zlata, stretnúť množstvo účinkujúcich v dobových kostýmoch. Bolo
krásne počasie, bohatý program, a tak námestie hlavne v sobotu do nočných hodín bolo plné
ľudí. V hoteli Ďumbier sa konal štýlový country bál a domáca skupina Vodopád oslávila 20.
výročie svojho vzniku krstom nového CD. Krstnými rodičmi boli humoristi Robo KAISER
a Peter MELUŠ.

KOFOLA PÁRTY NA NÁMESTÍ
Mesto Brezno a reštaurácia U rytiera na námestí boli organizátorom letnej „kofola
párty“, ktorá sa uskutočnila na námestí 25. júla. V programe vystúpil Dychový orchester
mesta Brezna, ľudový plieskač Peter LAŠŠÁK predviedol školu plieskania bičom,
v programe vystúpil aj Divadelný súbor Jána Chalupku s jednoaktovkou Medveď. Najväčšej
pozornosti sa tešila módna prehliadka. Pestrosť žánrov – od dychovky po pop muziku –
prilákala na breznianske námestie stovky divákov.

DNI MESTA
Mesto Brezno v dňoch 22. až 29. septembra žilo veľkolepými oslavami, na ktoré
pozvalo nielen svojich občanov, návštevníkov zo Slovenska, ale aj zahraničné delegácie
z partnerských miest – francúzskeho Meudonu, českého

Nového Bydžova

a poľského

Ciechanówa. Podujatia boli organizované pod názvom „Naše mesto v našej Európe“. Aj
tento názov vystihuje spoločné dielo majstrov rezbárov – betlehem, ktorý pred zrakom
verejnosti – v parku pred Horehronským múzeom počas celého týždňa tvorili rezbári zo
Slovenska a Čiech. Prezentácia betlehemu sa uskutočnila za sobotňajšieho predpoludnia za
účasti hostí primátora – členov zahraničných delegácií a iných významných hostí. Tohto roku
sa konali dni mesta už po deviaty krát (od roku 1995 každoročne). Od tých predchádzajúcich
sa odlišovali tým, že väčšina podujatí sa konala po prvýkrát na novorekonštruovanom
námestí, boli veľkolepejšie, ale aj finančne náročnejšie. Úvod patri otvoreniu výtvarných
výstav v synagóge,

Pokračovanie patrilo Dňu detskej radosti s množstvom zaujímavých

podujatí na námestí. Vo štvrtok pripravili ŽP Šport a.s. a Mestský športový klub celodenné
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športové zábavné a súťažné podujatie pre mládež, večer patril tradičnej súťaži Miss a Mister
stredných škôl. Piatok bol venovaný podujatiam s názvom „Fórum partnerských miest“
a seniorom. Okrem zahraničných hostí z Francúzska, Poľska a Čiech na pozvanie Mestského
úradu v Brezne zavítali k nám aj pracovníci Mestského úradu z Nového Bydžova, kultúrne
vystúpenia tu mali aj hudobníci, výtvarníci

a recitátori z tohto partnerského mesta.

Vyvrcholením Dní mesta boli rytierske slávnosti v sobotu. Začali sa slávnostným príhovorom
primátora z historickej radnice za účasti takmer stovky dobovo odetých a vyzbrojených
rytierov, v sprievode ktorých primátor vyšiel na pódium a „odovzdal im vládu nad mestom“.
Počas celého týždňa sa konalo množstvo zaujímavých vystúpení amatérskych aj
profesionálnych umelcov, a tak námestie bolo takmer každý deň plné ľudí. Vládlo pekné
slnečné počasie, program bol rôznorodý, a tak si každý mohol prísť na svoje. Iba večery boli
už chladné, takže si pomohli tí, ktorí v rytme hudby aj tancovali.

WICKOVA HVIEZDA
Vo štvrtok 2. októbra sa v mestskom dome kultúry stretli účastníci prvého ročníka
regionálneho umeleckého podujatia Wickova hviezda, ktoré vyhlásilo občianske združenie
INAK, odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu v Brezne a Mestské
kultúrne stredisko v Brezne. Do tejto súťaže v speve tanečnej piesne, zorganizovanej na
počesť breznianskeho rodáka, hudobného skladateľa Vojtecha Wicka, sa zapojili deti a
pedagógovia zo šestnástich základných škôl okresu. Súťažiaci, rozdelení do troch kategórií, sa
okrem povinnej piesne od Vojtecha Wicka prezentovali aj ďalšou skladbou z repertoáru
známych hudobných skladateľov plaketu „Majster spevák“ a „Zlatú lýru“ v prvej kategórii
získala Katarína GIERTLOVÁ zo Základnej školy na Mazorníkove, v druhej kategórii
zvíťazil Janko GÁLL zo Základnej školy Karola Rapoša a v tretej kategórii - speváckej
skupine zvíťazili žiaci zo Základnej umeleckej školy vo Valaskej.

SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU
Počas troch dní – 3.-5. októbra sa konali v Brezne VI. Horehronské slávnosti
zborového spevu. Na festivale s medzinárodnou účasťou sa zúčastnilo sedem speváckych
zborov z Poľska, Česka a Slovenska. V piatok sme mali možnosť vidieť všetkých účastníkov
podujatia, keď prechádzali v sprievode ulicami mesta. Počas troch dní sa predstavili na dvoch
festivalových koncertoch v evanjelickom a. v. kostole a v mestskom dome kultúry Hostí
festivalu – dirigentov všetkých zborov, organizačných vedúcich a predsedov speváckych
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zborov prijal aj primátor mesta v obradnej sieni. Na spoločenskom večere v mestskom dome
kultúry zúčastneným kolektívom odovzdal ceny a pamätné listy. Účastníkmi festivalu boli
spevácke zbory z partnerského poľského mesta Ciechanów, Litoměříc, Kremnice a Tisovca,
mesto Brezno reprezentovali tri spevácke zbory – chrámový miešaný spevácky zbor Jubilate
Deo, Chrámový zbor apoštola Pavla a Spevácky zbor mesta Brezna. Slávnosti boli venované
významným výročiam narodenia hudobných skladateľov – Eugena Suchoňa a Vojtecha
Wicka.

CHALUPKOVO BREZNO
Pietnou spomienkou pri hrobe hudobného skladateľa Vojtecha Wicka na novom
cintoríne (v tomto roku sme si pripomenuli 90. výročie jeho narodenia) v piatok 10. októbra
podvečer sa začal 36. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti
pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno. Na slávnostnom otvorení v hotelovej
akadémii si účastníci pripomenuli dlhoročného člena porôt Chalupkovho Brezna Ivana
PLINTOVIČ pri príležitosti jeho nedožitých narodenín. Jeho súčasťou bola aj autogramiáda
novej knihy Ivana GALLU: Dolu z piedestálu a beseda so spisovateľmi Petrom
KOVÁČIKOM, Jaroslavom REZNÍKOM a Jánom BEŇOM. Sobota patrila súťažným
prehliadkam

v gymnáziu

(umelecký

prednes,

literárna

tvorba

a tvorba

umelecko-

dokumentárnych videofilmov), v synagóge prebiehalo výtvarné sympózium a výstava
minuloročného laureáta Chalupkovho Brezna, – Boženy HUŤANOVEJ – ŠUHAJDOVEJ
a Miroslava SKLENÁRIKA, nositeľa Ceny Martina Rázusa z roku 2002. V základnej
umeleckej škole prebiehali prehliadky hudobného odboru. Popoludní sa stretli účastníci na
otvorení výstavy venovanej životu a dielu Vojtecha Wicka a na besede so zahraničnými
účastníkmi. Na Večere víťazov v mestskom dome kultúry vystúpili laureáti Chalupkovho
Brezna, organizátori udelili aj mimoriadne ceny. Rozlúčili sa programom z tvorby hudobného
skladateľa Vojtecha Wicka.

JUBILEUM FOLKLÓRNEHO SÚBORU
V piatok 24. októbra sa konali oslavy 25. výročia vzniku detského folklórneho súboru
Šťastné detstvo, ktoré pracuje pri mestskom kultúrnom stredisku v Brezne. Toto výročie si
pripomenuli členovia súboru aj hostia galaprogramom v Mestskom dome kultúry, ktorý trval
takmer tri hodiny. K tomuto výročiu schválilo mestské zastupiteľstvo ocenenie pre súbor,
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ktorý mesto reprezentuje doma aj v zahraničí ocenenie – Cena mesta Brezna. Toto mu bude
udelené v januári budúceho roku.

FRANCÚZSKE DNI
Tohto roku sa konal v mesiaci októbri už 11. ročník podujatia Francúzske dni
v Brezne. Súčasťou tohto niekoľkodňového podujatia bola pestrá ponuka rôznych programov
– filmových predstavení, výstav, videoprodukcie, vyučovania francúzskeho jazyka, ale počas
celého týždňa

aj ponuka francúzskych špecialít v reštaurácii Rytier na námestí.

Vyvrcholením Francúzskych dní v Brezne bol slávnostný galavečer dňa 28. októbra
v mestskom dome kultúry.

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
Ľudové hudby, spevácke skupiny, hráči na ľudové hudobné nástroje a speváci
folklórnych skupín a súborov okresov Brezno a Banská Bystrica súťažili v sobotu 8.
novembra v mestskom dome kultúry na festivale hudobného folklóru. Hlavným
organizátorom podujatia bolo Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici,
spoluorganizátorom Mestské kultúrne stredisko a Základná umelecká škola v Brezne. Víťazi
v jednotlivých kategóriách postúpili na krajské kolo. V žiadnej z piatich kategórií nezvíťazil
Brezňan, ale diváci v Brezne mali možnosť pozrieť si desiatky vystúpení počas ôsmich hodín
konania podujatia, takže tu bol v tento deň skutočný sviatok folklóru.

PODSTAVEKOVA HELIGONKA
Už po tretíkrát sa v sobotu 15. novembra v mestskom dome kultúry stretli priatelia
heligónky, aby potešili seba i priaznivcov tohto sólového hudobného nástroja. Dôkazom toho,
že ľudová hudba má v Brezne veľa priaznivcov, bola skutočnosť, že dva týždne pred konaním
podujatia boli vstupenky vypredané. Tentokrát sa organizátori – bratia Peter a Pavol
BERČÍKOVCI a Ján WEISS rozhodli pre program Heligónka s využitím iného nástroja.
A tak sa diváci mohli započúvať ako ladí heligónka so saxofónom, husľami či cimbalom
alebo inými rytmickými nástrojmi. Plná sála divákov reagovala počas vystúpení spontánnym
potleskom

53

54

OSLAVY 80. VÝROČIA DIVADLA
Uctením si pamiatky zosnulých členov Divadelného súboru Jána Chalupku na
cintoríne sa v poslednú novembrovú stredu začali oslavy 80. výročia vzniku breznianskeho
ochotníckeho divadla. Kytice položili i k hrobu Jána Chalupku. Podvečer v mestskom dome
kultúry otvorili dve výstavy. Jedna bola venovaná histórii breznianskeho divadla, druhá
kreslenému humoru svojho spolupracovníka a priateľa P.M. KUBIŠA. Pekný umelecký
zážitok si účastníci odnášali zo štvrtkového pásma ľúbostnej poézie, ktorý jeho zostavovatelia
– Jozef PREPLETANÝ a Ing. Anton JURŠA nazvali Nech láska súdi nás. Piatkové
popoludnie spríjemnilo Detské divadelné štúdio hrou Mačkin dom v réžii Alda DAXNERA.
Súčasťou sobotňajšieho slávnostného zasadnutia členov divadelného súboru bolo aj
odmeňovanie. Organizačný vedúci DSJCH Ing. Anton JURŠA v mene súboru prevzal z rúk
Ivety JURČOVEJ z Národného osvetového centra najvyššie vyznamenanie – Medailu
Daniela Gabriela Licharda, ktorú udelili aj Jozefovi PREPLETANÉMU pri príležitosti jeho
životného jubilea. Ďakovný list za doterajšiu činnosť odovzdal primátor mesta. Bodku za
oslavami dala slávnostná repríza troch jednoaktoviek A.P. Čechova spojená s poďakovaním
hosťom, sponzorom a účinkujúcim. Pri príležitosti 80. výročia DSJCH bola vydaná aj
publikácia

ONDREJSKÝ JARMOK
V dňoch

27.-29. novembra sa konal na breznianskom námestí už 515. tradičný

Ondrejský jarmok. V porovnaní s minulým rokom, keď sa po prvýkrát nekonal na
historickom námestí, bolo menej predávajúcich. Mestský úrad vydal 316 povolení na predaj.
Určite však boli spokojnejší nakupujúci a hlavne Brezňania, ktorí v minulom roku breznianski
jarmok kritizovali, a tak sa tento opäť vrátil na námestie. Na novorekonštuovanom námestí
však boli umiestnené len stánky s ľudovými výrobkami, a tak tu vládla príjemná atmosféra.
Stánky s občerstvením boli umiestnené na parkovisku za obchodným domom Jednota, takže
návštevníci Brezna po nákupoch sa tu mohli občerstvovať do neskorých večerných hodín.
Ostatné stánky s odevami a spotrebným tovarom boli umiestnené na ulici Boženy Němcovej
až po poštu a na chodníkoch priľahlých k námestiu.

PREDVIANOČNÁ A VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
Do príjemnej atmosféry Vianoc v Brezne prispeli okrem slávnostnej výzdoby mesta aj
organizátori mnohých podujatí. V piatok 5. decembra zapálil za účasti mnohých detí vianočný
stromček na námestí Mikuláš. V Horehronskom múzeu sa konala tradičná predajná výstava
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vianočných ozdôb, pečiva, odevných doplnkov a rôznych iných darčekových predmetov.
Usporiadatelia podujatia – Horehronské múzeum a miestny odbor Živeny prispeli do
predvianočnej atmosféry aj reprodukovanou hudbou, ktorú bolo počuť v mieste výstavy počas
celého dňa. Množstvo podujatí sa potom konalo v mestskom dome kultúry. Žiaci základných
škôl Pionierska 2 a 4 pripravili vianočnú akadémiu a slávnostný program, pod názvom „Pokoj
vám“ pripravil predvianočný program folklórny súbor Mostár a jeho hostia – Spevácky zbor
mesta Brezna a folklórny súbor Bukovinka z Braväcova. Dvanásteho decembra tu pripravil
Lions klub benefičný koncert „Otvárajme svoje srdcia“. Na námestí pripravil dychový
orchester koncert vianočných melódií. Počas Vianoc vystúpili v kostoloch v meste i na
Mazorníkove spevácke zbory aj detský folklórny súbor. Silvestrovské zábavy sa konali
v hoteli Ďumbier a v Omega klube. Obyvatelia mesta však väčšinou vítali nový rok doma pri
televízoroch alebo na chatách, pretože o silvestrovské zábavy neprejavili veľký záujem a veľa
ľudí nebolo pri vítaní nového roka ani na námestí. Pred Vianocami bol pri rímskokatolíckom
kostole vystavený drevený betlehem, výsledok práce rezbárov počas Dní mesta v septembri.
Osem drevených plastík pod prístreškov obdivovali dospelí, ale aj deti.

MESTSKÁ KNIŽNICA
Knihy sú čoraz drahšie, a tak si ani mestská knižnica nemôže dovoliť nakupovať veľa
nových titulov. V tomto roku vzrástol knižný fond o 227 zväzkov, ale nové knihy sa nakúpili
iba za 42 tisíc korún, väčšinou len beletria. Niet sa teda čo čudovať, že v porovnaní
s minulým rokom v mestskej knižnici klesol počet čitateľov aj výpožičiek. Prispieva k tomu
aj skutočnosť, že aj Brezňania čítajú menej a informácie získavajú viac z internetu.
Ako sa od roku 1980 vyvíjal knižný fond, výpožičky a čitatelia najlepšie hovorí tabuľka:
Štatistika knižnice – hlavné ukazovatele činnosti – vývoj od roku 1980:

Rok Knižný fond výpožičky čitatelia Pracovníci
1980 37 090

76 181

3 213

7

1985 51 911

98 970

3 o70

7

1990 67 499

125 842

4 375

8

1995 67 412

117 258

4 459

8

2000 63 252

140 284

4 272

8

2002 60 384

123 528

3 338

8

2003 60 535

116 971

3 068

8
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HOREHRONSKÉ MÚZEUM
Pre absenciu galérie výtvarného umenia a iných vhodných výstavných priestorov
v Brezne – okrem synagógy je značný záujem autorov výtvarného umenia o inštaláciu
autorských výstav, rovnako o prezentáciu svojej činnosti touto formou i u rôznych
záujmových skupín práve v priestoroch múzea na Námestí Štefánika č. 13. Tento priestor sa
i v tomto roku sa miestom mnohých spoločenských podujatí, hlavne vernisáží pri otvorení
výstav. Počas roka sa tu uskutočnilo 15 výstav, najviac bola navštevovaná výstava Hmyzy
a pavúkovce, veľkej pozornosti sa tešili veľkonočné a vianočné výstavy. Pri príležitosti 90.
výročia narodenia Brezňana – hudobného skladateľa Vojtecha Wicka inštalovali pracovníci
múzea aj výstavu s názvom Zelená kolíska. Tri stále expozície múzea (národopisná – Život
a kultúra ľudu na Horehroní, historická - Brezno v premenách času a Z histórie židovskej
komunity v Brezne) navštívilo počas roka takmer tritisíc návštevníkov Najväčší záujem je
o historickú expozíciu, okrem náhodných návštevníkov je využívaná tiež školami pri
vyučovaní regionálnej histórie i pri oficiálnych návštevách mesta.

DOSTAVBA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA
Už niekoľko rokov sa mesto snaží zabezpečiť dostavbu zimného štadióna, ktorý by
mal potom viacúčelové využitie. Projekt tejto výstavby je pripravený už niekoľko rokov.
Mestu sa však na realizáciu tejto stavby doteraz nepodarilo zabezpečiť dostatok finančných
prostriedkov. Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci
dobudovanie štadióna ako investičnú prioritu. Na rokovaniach s ministerstvom školstva
a Slovenským zväzom ľadového hokeja sa mesto uchádzalo o získanie dotácie na túto
investičnú akciu, ktorý je v takomto stave už dvadsať rokov. V októbri síce ponúkol zväz päť
miliónov korún, ale z pochopiteľných dôvodov sa tieto finančné prostriedky nemohli
vyčerpať do stanovenému termínu – 31. decembra 2003 Je potrebné „dokompletovať“
a zaktualizovať projektovú dokumentáciu, na ktorú boli v minulosti preinvestované finančné
prostriedky vo výške 3,7 milióna korún.

NEFUNKČNÁ PLAVÁREŇ
Už tri roky je zatvorená plaváreň na Mazorníkove. Posledný prevádzkovateľ – Stredné
odborné učilište v Podbrezovej ju zatvorilo preto, lebo nemalo dostatok finančných
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prostriedkov na jeho prevádzku i vzhľadom k tomu, že technické zariadenie je veľmi staré,
zlý je celkový stavebno-technický stav a plaváreň potrebuje na sprevádzkovanie mnohé
rekonštrukčné práce. Poslanci sa touto problematikou zaoberali na svojich zasadnutiach, lebo
stav plavárne bol často predmetom kritiky. Niet sa čo čudovať, lebo aj tohtoročné horúce leto
ich donútilo častejšie ako inokedy vyhľadávať letné kúpaliská a najbližšie je sprevádzkované
nové kúpalisko v Podbrezovej

Mesto požiadalo Banskobystrický samosprávny kraj

o prenájom tohto priestoru. Tento žiadosť mesta schválil, a tak je potrebné len zabezpečiť
dostatok finančných prostriedkov na jeho sprevádzkovanie.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
V stredu 12. februára v mestskom dome kultúry za účastí hostí, športovcov, trénerov,
rodičov a športovcov a sponzorov vyhlásili najlepších športovcov a trénerov mestského
športového klubu za rok 2002. Na základe návrhov z jednotlivých športových klubov
a oddielov združených v mestskom športovom klube boli vyhlásení za najlepších športovcov
a trénerov títo:
Najlepší športovec:

Najlepší tréner:

Klub:

Kristínka HORÁČKOVÁ

Mgr. Roman SNOPKO

atletický klub

Eliška ŠVIKRUHOVÁ

Jaroslav KAMENSKÝ

biatlonový klub

Martin AUXT

MUDr. Ivan DUBÍNY

futbalový klub

Filip ŠTULAJTER

Ladislav GERO

hokejový klub

Lukáš KUČERÁK

Ľuboš HÚSENICA

karate klub

Peter KNIŽKA

Štefan ŠVARC

strelecký klub

Ing. Igor GÁLIK

Dušan BERKY

stolnotenisový klub

Matej CHOVANEC

Ing. Ivan BABOCKÝ

klub turistov

Medzi ocenenými boli aj bývalí aktívni športovci a tréneri, ktorí vo svojej športovej
disciplíne dosiahli výrazné úspechy a dožili sa v roku 2002 sa významného životného jubilea:
Matej CHOVANEC, zakladajúci člen horolezeckého spolku JAMES a Horskej služby
v Nízkych Tatrách – 80 rokov
Ladislav FAŠKO, dlhoročný aktívny stolný tenista a tréner –70 rokov
Július DUNAJSKÝ, jeden z najvýraznejších a najvšestrannejších športovcov v histórii
Brezna – 70 rokov
Ing.Jozef MAKUŠA , bývalý aktívny futbalista a dlhoročný tréner futbalu – 60 rokov
Ing. Anton JURŠA – organizátor turistických podujatí – 55 rokov
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Tibor GILLA, bývalý športovec, funkcionár, kronikár a hlásateľ – 70 rokov

ŠPORTOVÉ ODDIELY V MESTSKOM ŠPORTOVOM KLUBE
V Mestskom športovom klube Brezno do októbra tohto roku bolo osem športových
oddielov. V niektorých z nich došlo k zmene vo vedení klubu aj členskej základne, preto je
v tohtoročnom zápise uvedený aktuálny stav k 31.12.2003.

Pri jednotlivých kluboch

uvádzame aj najhodnotnejšie, či najpozoruhodnejšie výsledky, ktoré dosiahli počas roka.
ATLETICKÝ KLUB
Prezident:
Ing. Vladimír FAŠKO
Počet členov:
208
Najhodnotnejšie výsledky počas roka
3 medaily z majstrovstiev Slovenska , a to:
1.miesto Barbora Zázrivcová – 60m žiačky
2.miesto štafeta žiačok – 4x60m
3 miesto Soňa Dunajská – výška, žiačky

KLUB BIATLONU
Vedúci:
Jaroslav KAMENSKÝ
Počet členov:
36
Najvýznamnejšie výsledky počas roka
9 medailí v zimnom biatlone a 4 medaile v letnom biatlone
36.miesto Eliška Švikruhová – Majstrovstvá sveta kadetov
5.miesto Lenka Kolesárová – Vyšehradská štvorka
TURISTICKÝ KLUB
Predseda:
Ing. Anton Jurša
Počet členov:
96
Aktivity v roku 2003:
59 akcií – zúčastnených 2398 vyznávačov krás Slovenska
STOLNOTENISOVÝ ODDIEL
Predseda:
Ing. Milan Macuľa
48
Počet členov:
Aktivity v roku 2003:
III. liga Banskobytrického kraja
STRELECKÝ KLUB
Vedúci:
Štefan Švarc
Počet členov:
47
Najúspešnejší športovci:
por. Ing. Vladimír Pančík - Majstrovstvá ozbrojených síl SR, Majstrovstvá kraja, Krajská
liga
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KARATE KLUB
Vedúci:
Peter Jenča
Počet členov:
50
Najvýznamnejšie výsledky počas roka 2003:
Lukáš Kučerák – Majster Slovenska
HOKEJOVÝ KLUB
Prezident:
Ing. Radomír Roháč
Počet členov:
198
Najvýznamnejšie výsledky počas roka 2003:
Dospelí:
víťaz II. Ligy východ – základná časť
Dorastenci: 2. miesto v tabuľke sezóny 02/03
FUTBALOVÝ KLUB
Prezident:
Ing. Emil Caban
Najvýznamnejšie výsledky počas roka 2003:
Dospelí:
8. miesto v V. lige skupiny C
Dorastenci: 12. miesto
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Brezne zo dňa 27. októbra 2003 sa
mestský športový klub rozšíril o dva nové kluby – volejbalový klub, ktorý doteraz
zastrešovala breznianska stavebná spoločnosť Hronstav a cykloklub .
CYKLOKLUB ĎUMBIER MESTA BREZNA
Predseda:
Ján Kirdaj
Počet členov:
78
Najvyšia účasť
Ivan Zemko – 52 účastí
Miroslava Pančíková – 49 účastí
Peter Turňa – 49 účastí
Želmíra Schreinerová – 47 účastí
VOLEJBALOVÝ KLUB
Vedúci:
Ing. Peter Pohorelský
Počet členov:
28 – vyslovene ženský klub
Najlepšie umiestnenie:
5. miesto v I. lige volejbalového klubu

ŠPORTOVÉ PODUJATIA V MESTE
KRNOHOVÉ PRETEKY
Občianske združenie Jasienok v spolupráci s Lesmi mesta Brezna pozvala obyvateľov
mesta a okolia na deň 18.januára na zaujímavé podujatie – Krnohové preteky – Veľkú cenu
Jasienka Zadné Hálny Vagnár. Okrem pretekoch na tradičných drevených saniach bol
súťažnou disciplínou aj zjazd na horských bicykloch. Na svahu vládla výborná nálada,
podujatia sa zúčastnilo viac ako sto divákov z celého okolia.
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V CEZPOĽNOM BEHU
V sobotu 12. apríla mesto Brezno hostilo najlepších bežcov – krosárov Slovenska.
Prakticky celá krosová špička sa zúčastnila na Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu
na krásnej trati, ktorú pripravili organizátori z Atletického oddielu Mestského športového
klubu v Brezne. Diváci, ktorí prišli na mestskú časť Viselnice, videli majstrov Slovenska
v desiatich kategóriách.

CYKLISTICKÉ PRETEKY
Posledný májový a prvý júnový deň sa niesli v Brezne v znamení cyklistických
pretekov. V sobotu usporiadalo mesto Brezno a cyklistický oddiel ŽP Šport Podbrezová 6.
ročník cyklistického kritéria o Putovný pohár primátora mesta. V slnečnom počasí o druhej
popoludní z námestia odštartovali stotridsať pretekárov z celého Slovenska. V nedeľu
usporiadal podbrezovský cykloklub časovku jednotlivcov do vrchu.

PRETEKY AUTOMOBILOV DO VRCHU
Slnečné počasie sprevádzalo tohtoročné medzinárodné preteky automobilov do vrchu
a Majstrovstvá Slovenska PAV Brezno - Čierny Balog., o ktoré prejavili záujem tisícky
divákov na prológu v Brezne i počas pretekov v Čiernom Balogu. Konali sa 23. a 24. augusta,
a tak sme mali v Brezne v krásny slnečný deň možnosť vidieť na námestí plno divákov,
organizátorov aj automobilov.

POLMARATÓN SNP
Takmer šesťdesiat pretekárov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny sa zúčastnilo tradičnej
breznianskej súťaže Polmaratón SNP, ktorý sa uskutočnil dňa 29. augusta v teplé sobotňajšie
odpoludnie. Vyše dvadsaťjeden kilometrová trať bola rozdelená do šiestich kôl a viedla
ulicami mesta z námestia, kde bol štart na do cieľa na štadión. Prvý do cieľa dobehol
Ukrajinec Ivan MARIONDA v čase 1.0835. Preteky boli zároveň majstrovstvami
Breznianskeho okresu, v nich zvíťazil Pavol FAŠKO z Podbrezovej. Prvý Brezňan Jozef
MÁRNIK dobehol v okresnej súťaži na štadión tretí s časom1:23:00

BEH VĎAKY, MIERU A SVORNOSTI
V utorok 16. septembra (v netradičnom termíne aj smere štafetového behu)
vyštartovala z Banskej Bystrice do Kalinova prvá štafeta 32. ročníka Štafetového behu vďaky,
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mieru a svornosti. V našom meste mali zastávku hneď druhý deň, účastníkov sme v Brezne
privítali v dopoludňajších hodinách. Pri pomníku padlých ich pozdravil primátor mesta
a predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V stálej výprave bežali
štyria študenti breznianskeho gymnázia, pred Breznom sa k prvej etape pridali študenti
hotelovej akadémie. Druhú etapu z Brezna v stredu ráno vyprevádzali pracovníci mestského
úradu a študenti gymnázia.

MEDIÁLNY HOKEJOVÝ TURNAJ
Agentúra NOLIS v spolupráci s mestom Breznom a Mestským športovým klubom
pripravila v piatok 28. novembra na Zimnom štadióne Ladislava Horského 3. ročník
mediálneho hokejového turnaja o Pohár primátora mesta Brezna. Zúčastnili sa ho mužstvá
z TA 3, TASR, Rádia Expres, Slovenských telekomunikácií, Kolek Lučenec a namiesto STV
nastúpilo družstvo domácich – bývalých hráčov Brezna. V konečnom poradí zvíťazili hráči
z Brezna. Najlepším kolektívom a jednotlivcom odovzdal primátor mesta ceny.

SVETOVÝ POHÁR V BIATLONE
Organizátori Svetového pohára v biatlone Brezno – Osrblie mali veľkú radosť, pretože
sa im napriek obavám predsa podarilo uskutočniť v Osrblí svetový pohár v biatlone. Rozhodli
sa až „na poslednú chvíľu“, lebo začiatkom decembra nebolo v okolí ani snehu a nemohli pre
teplé počasie ani zasnežovať. Našťastie sa v druhej dekáde decembra ochladilo, a tak mohli
organizátori začať umelo zasnežovať. Neskôr napadlo aj snehu, a tak sa dňa 17. decembra
konalo na námestí slávnostné otvorenie tohto podujatia. Podujatie otvoril predseda
organizačného výboru a prezident Slovenského zväzu biatlonu Juraj SANITRA. V Brezne
privítal zástupcov jednotlivých výprav, funkcionárov a hostí v obradnej sieni mestského úradu
a účastníkov z celého sveta na slávnostnom otvorení na námestí primátor mesta. Chladné
počasie, ale aj malá propagácia podujatia v Brezne neprilákala na námestie toľko ľudí, ako to
bolo v predchádzajúcich rokoch. Slávnostný ceremoniál otvorenia, kultúrny program
a záverečný ohňostroj vzhliadlo len niekoľko stoviek divákov.

AKTIVITY NA MAZORNÍKOVE
Na sídlisku Mazorníkovo žije viac než päťtisíc obyvateľov, z toho okolo 1200 detí a mládeže.
Títo pociťovali málo príležitostí na športové vyžitie. Aj preto už v roku 1996 tu vznikol
z občianskej iniciatívy volejbalový klub „Smeč“. V roku 2003 sa vytvoril pri Základnej škole
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na Mazorníkove Všešportový areál zdravia. Tieto dva subjekty sa zlúčili a vytvorili jedno
občianske združenie, aby spoločne pomohli riešiť potreby športovania detí a mládeže na
sídlisku Mazorníkovo. Prenajali si 2 telocvične, posilovne, trávnaté ihrisko a dve asfaltové
ihriská, usporiadali aj viaceré podujatia (volejbalový turnaj kresťanskej mládeže, turnaj
dospelých v basketbale). V zime si vo vlastnej réžii zriadili klzisko, kde bol vstup pre
všetkých zdarma. Usporiadali tu aj hokejové turnaje mládeže do 15 a 18 rokov i preteky
v rýchlokorčuľovaní. Do budúcnosti majú ešte veľa plánov. Vypracovali niekoľko projektov,
plánujú zamestnať ľudí evidovaných na úrade práce, opraviť ihriská, vyrobiť nové športové
náradia. V súčasnosti rokujú aj o prenajatí nevyužitého dopravného ihriska pri Hrone. Ich
činnosť už zaregistrovali mnohí mladí ľudia na sídlisku.

Nový rok 2003 začal chladnou zimou s veľkým množstvom snehu. Robil problémy
hlavne technickým službám, ktoré nestačili sneh odpratávať, ale aj chodcom, ktorí mali
problémy pri prechádzaní zamrznutými chodníkmi. Sneh sa držal v meste ešte aj v marci,
súvislá snehová pokrývka trvala v tomto mesiaci až 16 dní, 4 dni padal sneh aj v apríli,
pričom dva dni vydržala súvislá snehová pokrývka. Najchladnejším mesiacom bol február.
Z dlhodobého hľadiska pripadajú najnižšie mesačné teploty na január a dosahujú okolo -6 º
C, takže tohtoročný február s priemernou mesačnou teplotou -7,1º C bol nadpriemerne
chladný.
Jar bola pekná, najviac prekvapilo počasie v mesiaci máji, už v prvej dekáde boli
extrémne vysoké teploty a dosahovali denne

takmer 30 stupňov, dokonca 8. mája sme

v Brezne zaznamenali rekord, keď teplota vystúpila až na 31 ° C. Našťastie v druhej dekáde
takmer 10 dní pršalo, a tak sa deficit vlahy vyrovnal. Od konca mája zasa nastúpili extrémne
horúčavy. Už 9. júna sme v Brezne zaznamenali teplotu 31,8 ° C. Tohtoročné letné horúčavy
a sucho sa podpísali aj na zlé ekonomické výsledky breznianskeho družstva. Počas histórie
tohto poľnohospodárskeho podniku nikdy nebola taká situácia, žeby sa v lete pre nedostatok
pastvy a zelenej hmoty dobytok musel zatvárať a chovať konzervovanými krmivami. Takmer
polovicu kráv museli zatvoriť a chovať krmivom pripraveným na zimu. Sucho ovplyvnilo aj
produkciu repky olejnej, pšenice a raže. Suché boli aj lúky, kúpalisko v Podbrezovej, kam
Brezňania majú „za vodou“ najbližšie, bolo denne preplnené.
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Jeseň bola tiež teplá a dlhá, pretože zimy a snehu sme sa dočkali v Brezne len
niekoľko dní pred Vianocami resp. pred konaním svetového pohára v biatlone, takže celý
november a takmer celý december snehu na námestí a okolitých uliciach nebolo. Vianoce
však boli krásne, chladné (25. decembra bolo absolútne minimum – 21,6 ° C. ), aj nový rok
sme privítali na zasneženom námestí v mrazivom počasí. Aj napriek chladným zimným
mesiacom bol rok s priemernou ročnou teplotou 7,4 º C teplejší ako je dlhodobý priemer (6,5
– 6,6 ºC). Dôkazom toho, že tento rok bol veľmi suchý je aj skutočnosť, že ak z dlhodobého
hľadiska napadá v Brezne ročne priemerne 700-800 mm zrážok, tých tohtoročných 481 mm je
len o niečo viac ako polovica.

REKORDY V ROKU:
Najteplejší mesiac:

júl, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 19,4 °C

Najladnejší mesiac:

február, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla -7,1°C

Najteplejší deň:

14. august, teplota vzduchu dosiahla absolútne maximum
34,2°C
Najvyššia denná teplota v histórii bola nameraná 15. augusta
1952 – 36 ºC

Najchladnejší deň:

12. január, teplota vzduchu klesla na -27,8°C
Najnižšia denná teplota bola zaznamenaná 11. februára 1929 -36,3 ºC

Najdaždivejší deň:

17. júla napadlo až 59,5 mm zrážok

Najdaždivejší mesiac:

júl, za celý mesiac napadlo 101,1 mm, čo je viac než pätina
celoročného

úhrnu

zrážok,

aj

keď

viac než

z mesačného úhrnu napadlo jeden júlový deň
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polovicu
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KLIMATICKÉ ÚDAJE V ROKU 2003
Priemerná teplota vzduchu v o C
Mesiac
o

C

2
1
4,7

7,15

7
3
1,8

4
6,7

5

6

15,4

19,0

Maximálna teplota vzduchu v o C
Mesiac
1
2
3
4
5
o
C
25,1
8,2 9,3 18,5
31,0

6

9

18,8

12,3

7

10 11
5,1
4,1

8

33,0

34,2

31,8

7

8
4,5

6,2

5,5

Rok
7,4

11

12

Rok

15,5

8,6

34,2

12
21,6

Rok
27,8

12
71,
8

Rok
2048,
2

12
28,
2

Rok
481,
6

23,0
28,5

6

12
2,5

10
9

Minimálna teplota vzduchu v o C
Mesiac
1
2
3
4
5
o
C
-8,0 1,5
27,8 24,5 12,0

Slnečný svit v hodinách
Mesia
c
1
2 3
Hodin 43, 156, 212,
y
5
8
3

8
19,4

9
10
-1,2 8,7

11
8,7

10
4
186,
4

Úhrn zrážok v mm
Mesiac
1
2
3
4
Mm
46,8 12,3 4,9 28,
1

5
228,
7

5
78,
7

6
269,
5

6
15,
7

7
200,
5

7
101,
0

Maximálne denné úhrny zrážok v mm
Mesiac
1
2
3
4
5
6
Mm
21,4 6,7 2,9 15,3 26,0 7,1

8
293,
1

9
202,
8

8
42,
9

9
27,
0

7

64

10
63,
2

8
12,4

11
32,
8

10
9
13,4

59,5

Počet dní so snežením, snehovými prehánkami
5
6
7
Mesiac
2
3
4
1

112,
2

11
13,4

8

11
70,
6

Rok
12
7,8 59,5

8,1

9

Rok
10

11

12

65
Dni

13

3

4

Počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac
Mesiac
6
1
2
3
4
5
Dni
31
28
16 2

Počet dní s búrkou
Mesiac
1
2
Dni

Počet dní s hmlou
Mesiac
1
2
Dni
10
3

3

4

5

4

7

8

7
3

25

12
18

Rok
95

9
10

6
8

5

8
3

9

10

11

11

12

Rok
17

6

3

5

12
13

Rok
106

Počet mrazových dní s priemernou teplotou vzduchu nižšou ako O ° C
Mesiac
4
5
6
7
8
9
1
2
3
10
11
Dni
24
28
11
4
5
5

12
22

Rok
99

Počet teplých dní s priemernou teplotou 15 o C a viac
Mesiac
2
3
4
1
5
6
7
8
Dni
2
19 29
31 31

2

10

2

7
7

8
6

9
4

14

10
9

11
17

11

65

9
30

10
14

11
12

12 Rok
114

66

ZOZNAM SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCIE

DRUH

NÁZOV PODUJATIA:

K TEXTU NA STRANE:

Fotografie

Betlehem na námestí

Dni mesta .

5 kusy/CD 1

Fotografie

Betlehem na námestí

Vianoce v Brezne

5 kusy/CD 1

Fotografie

Dni mesta

Otvorenie, podujatia str.

10

Fotografie

Chalupkovo Brezno

Podujatia v synagóge

kusov/CD 1

Fotografie

Koncert žiakov ZUŠ

3

Fotografie

Krnohy

3

Fotografie

Zimné námestie

2

Fotografie

Unesco cup

4

Noviny Horehronie

1-12

kusov

CD1

66

