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SPOLOČENSKÁ ATMOSFÉRA
ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA
NAJSTARŠÍ OBČANIA
CIRKEVNÝ ŽIVOT
OBČIANSKE A CIRKEVNÉ OBRADY
OCENENÍ OBČANIA

VÍTANIE NOVÉHO ROKU
OSLAVY OSLOBODENIA MESTA
OCENENIA ZA ROK 2003
NÁVŠTEVA MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ
PREZENTÁCIA PROGRAMU ROZVOJA MESTA
PREZIDENT SR V BREZNE
VOĽBY PREZIDENTA
REFERENDUM
PRIJATIE HOKEJISTOV
PREDSEDA NR V BREZNE
OSLAVY VSTUPU SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE
NOVOZVOLENÝ PREZIDENT SR V BREZNE
ŠTÁTNY TAJOMNÍK MINISTERSTVA DOPRAVY V BREZNE
OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
DELEGÁCIA MESTA NA DŇOCH EURÓPY
DELEGÁCIA MESTA V NOVOM BYDŽOVE
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
FÓRUM PARTNERSKÝCH MIEST V CIECHANOVE
VATRA ZVRCHOVANOSTI
OSLAVY SNP
DEŇ ÚSTAVY
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MINISTRI V BREZNE

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
MESTSKÁ RADA
MESTSKÝ ÚRAD
MESTSKÁ POLÍCIA
HOSPODÁRENIE MESTA
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI S ČLENSTVOM MESTA
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA
OSTATNÉ ORGANIZÁCIE V MESTE

ŠTATISTIKA NEZAMESTNANOSTI
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ MESTA
NOVÉ NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA
STAVBA VEĽKOOBCHODOV

NEMOCNICA
OSTATNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

RACIONALIZAČNÉ OPATRENIA
MATERSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÉ ŠKOLY
55 ROKOV ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY
STREDNÉ ŠKOLY
VYSOKÉ ŠKOLY

70

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO ĎUMBIER
SÚKROMNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI

PLESOVÁ SEZÓNA
BREZNO NA SLOVAKIATOURE
KRST KNIHY
ZLATÝ HLAS MESTA BREZNA
MULTIMEDIÁLNY FESTIVAL
SVIATKY JARI
KULTÚRA POD JEDNOU STRECHOU
DVOR REMESIEL
DEŇ MATIEK
FESTIVAL COUNTRY
PREMIÉRA DIVADLA
DNI MESTA
ROZLÚČKA SO ŠKOLOU
NOVÁ KNIHA FRANTIŠKA KREUTZA
STRETNUTIE KRESŤANSKEJ MLÁDEŽE
ANKETA TOP 7
PREMIÉRA DIVADELNEJ HRY NOVÝ ŽIVOT
WICKOVA HVIEZDA
CHALUPKOVO BREZNO
FRANCÚZSKE DNI
FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
ONDREJSKÝ JARMOK
PREDVIANOČNÁ A VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
MESTSKÁ KNIŽNICA
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DOSTAVBA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA
OTVORENIE PLAVÁRNE
NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
POSTUP DO HOKEJOVEJ LIGY
MAJSTROVSTVÁ SVETA V LETNOM BIATLONE
ŠPORTOVÉ PODUJATIA V MESTE

REKORDY V ROKU
MIMORIADNE UDALOSTI
KLIMATICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2004

SPOLOČENSKÁ ATMOSFÉRA
Rok 2004 bol poznamenaný v celej republike voľbami

(prezidenta republiky

a poslancov do európskeho parlamentu), referendom o ukončení volebného obdobia
parlamentu, vstupom Slovenska do Európskej únie. Táto skutočnosť ovplyvnila aj situáciu
v Brezne. Mesto v rámci predvolebných kampaní navštívili významní hostia – politici,
členovia vlády. Zakaždým, keď sú počas roka akékoľvek voľby alebo referendum, zaktivizuje
sa činnosť politických strán a hnutí. „Zviditeľňoval“ sa hlavne SMER, ktorý mal svojho
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kandidáta na poslanca do európskeho parlamentu – Ing. Juraja Mydliara. V závere roka sa
Strana demokratickej ľavice aj v Brezne spojila so stranou Smer. Aj v Brezne sa organizácia
Hnutie za demokratické Slovensko rozčlenila a vzniklo tiež Hnutie za demokraciu, (predseda
Ing. Juraj Müller) ktoré sa angažovalo najmä v súvislosti s podporou kandidáta
v prezidentských voľbách – Ivana Gašparoviča. Organizovali stretnutia s občanmi na
viacerých miestach, do Brezna prišiel samotný kandidát.
Ešte v minulom roku sa prostredníctvom médií riešila kauza „zimný štadión“.
Dostavba zimného štadióna sa stala pre vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo prioritou
v investičnej výstavbe mesta, preto sa touto problematikou zaoberali. Na podnet mestského
zastupiteľstva vykonala hlavná kontrolórka mesta správu o procese obstarania a realizácie
investičnej akcie – dostavba a stavebné úpravy zimného štadióna v Brezne, na ktorej bolo
v minulosti preinvestované 5 856 tisíc korún (na prípravu projektovej dokumentácie),
a napriek tomu sa v stavbe nepokračovalo.

V správe konštatovala porušenie viacerých

zákonov pri verejnom obstarávaní a nehospodárne použitie investičných prostriedkov na túto
akciu. Správa kontrolórky bola poskytnutá médiám, ktoré problém zveličili. Niekoľko
denníkov a celoslovenských týždenníkov sa potom touto kauzou zaoberalo takmer celý
mesiac. Spôsob medializácie urazil bývalé vedenie mesta, a tak si bývalý primátor
„dopisoval“ cez týždenník Horehronie s terajším primátorom.
Obyvatelia mesta mali možnosť v druhej polovici minulého roka i tohto roku prispieť
svojimi názormi k formovaniu budúcej vízie mesta. V auguste roku 2003 roka sa totiž začal
realizovať projekt s názvom „Brezno – mesto, ktoré ti podáva ruku“, z ktorého mal vyjsť prvý
návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Túto možnosť však využilo len
niekoľko občanov, ktorí sa spolu s pracovníkmi mestského úradu podieľali na tvorbe tohto
plánu. Po prezentácii návrhu mali možnosť vyjadriť sa k jeho obsahu ( bol zverejnený na
internetových stránkach mesta). Občania boli s jeho obsahom oboznámení aj formou
tlačeného materiálu. Mestský úrad však dostal len niekoľko pripomienok k jeho obsahu.
V mesiaci októbri pozval primátor obyvateľov na stretnutie so zástupcami mesta
a poslancami mestského zastupiteľstva, na ktorom chceli diskutovať otázky rozvoja Brezna.
V čase od 13. do 22. októbra sa uskutočnili stretnutia na ôsmich miestach v meste aj vo
všetkých jeho okrajových častiach. Obyvateľov najviac zaujímali otázky z oblasti školstva,
nakladania s tuhým komunálnym odpadom, otázky životného prostredia, výstavby
a investícií. Často však funkcionári mesta – primátor, prednosta mestského úradu a poslanci
boli na stretnutiach v „prevahe“.
Samotná mládež mesta, reprezentovaná Mestským mládežníckym parlamentom,
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pokladala za najdôležitejšiu udalosť roka podujatie pod názvom TOP 7, ktoré organizovali
v jeseni tohto roku. Aspoň to tak vyjadrovali pri propagácii podujatia. Bola to rozsiahla
prestížna anketa o spokojnosti našich obyvateľov s jednotlivými organizáciami, zariadeniami,
ba dokonca o najlepšom lekárovi, či osobnosti mesta. Určite to mohla byť významná udalosť,
keby mládež nebola podcenila organizáciu podujatia a výberom respondentov, nominácií
v jednotlivých oblastiach a kategóriách bola zabezpečila väčšiu objektivitu. Bolo to síce veľké
podujatie, aspoň bolo dostatočne propagované, avšak s nejasnými pravidlami. Aj preto sa
stretlo s kritikou verejnosti a výsledky ankety nemohli tak byť všeobecne akceptované.
Po tomto podujatí oznámil doterajší predseda mládežníckeho parlamentu – Andrej
Barančok (študent Strednej priemyselnej školy), že parlament prestáva pracovať. Oficiálne
vznikol 1. októbra 2001, takže pracoval iba tri roky. Bol založený z podnetu pracovníkov
mestského úradu ako orgán, ktorý by participoval na verejnom živote mesta. Na začiatku sa
činnosť uberala správnym smerom – hlavne študenti sa zúčastnili niekoľkokrát na
rokovaniach s primátorom mesta a ostatnými funkcionármi, hovorili o svojich problémoch,
podnetoch. Stretávali sa na zasadnutiach a riešili problémy. Zorganizovali anketu o názoroch
mladých ľudí v Brezne na niektoré spoločenské javy. Neskôr začali organizovať kultúrnospoločenské podujatia a iné akcie väčšieho rozsahu. Na zasadnutiach sa stretávalo čoraz
menej študentov. Na organizovanie podujatí často potrebovali finančné prostriedky. Keďže
však neboli oficiálny subjekt, často sa im ich nepodarilo zabezpečiť. Postupne činnosť zostala
iba na niekoľkých aktívnych členoch, a tak sa rozhodli, že oficiálne ukončia svoju činnosť.

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2004

Mestská časť

Pohlavie
Žena

Brezno - mesto
Mazorníkovo
Bujakovo
Predné Halny
Zadné Halny
Spolu

6 616
2 563
127
185
185
9 676

Dievča do
15 rokov
986
617
41
93
35
1 772
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Spolu
Muž
5 942
2 477
111
224
186
8 940

Chlapec do
15 rokov
999
659
33
108
42
1 772

14 543
6 316
312
610
448
22 229

POHYB OBYVATEĽSTVA
Prisťahovaní

192

Odsťahovaní

402

Prírastok sťahovaním

-210

Narodení

216

Zomrelí

155

Prirodzený prírastok
Sobáše

61
132

Celkový prírastok
(Poznámka:

narodení,

- 149
zomrelí

aj

sobášení

Brezňania

aj

mimo

mesta

Brezna)

POČET OBYVATEĽOV PODĽA VEKOVEJ ŠTRUKTÚRY
Veková štruktúra

Spolu

od 0 do 3 r.

595

od 3 do 6 r.

576

od 6 do 15 r.

2 446

od 15 do 18 r.

1 047

od 18 do 60 r.

14 485

nad 60 r.

3 080

Spolu

22 229

V meste bol počas roka opäť zaznamenaný pokles počtu obyvateľstva. Aj keď
prirodzený prírastok obyvateľstva v roku 2004 bol pozitívny (viac obyvateľov sa narodilo
ako zomrelo), sťahovaním obyvateľstva z mesta došlo k úbytku obyvateľov o 210. 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 22 420 obyvateľov,
v roku 2004 sa znížil počet obyvateľov o 191. Takto sa počet obyvateľov mesta znižuje od
roku 1997, kedy sme dosiahli najvyšší počet obyvateľov v histórii mesta; zaznamenali sme už
23 tisíc.

NAJSTARŠÍ OBČANIA
V meste žije v tomto roku 42 obyvateľov starších ako 90 rokov. Najstarším občanom
mesta je 97-ročný Emil Spišiak z Ulice Fraňa Kráľa č.19. Narodil sa 27. októbra 1907.
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V roku 1908 sa narodilo, a teda 96 rokov v tomto roku oslávilo 5 obyvateľov mesta.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
Spoločenskú atmosféru v meste ovplyvňuje aj cirkevný život obyvateľov. Podľa
posledného sčítania ľudu v roku 2002 iba 4 242 je bez náboženského vyznania.
Posledná septembrová nedeľa , 26. septembra , bola v breznianskom evanjelickom
kostole trochu odlišná, o niečo slávnostnejšia. Po vyše polstoročí duchovnej služby
a tridsiatich štyroch rokoch pôsobenia v Brezne sa cirkevníci rozlúčili so svojím duchovným
pastierom Már. Dušanom Fabriciusom. Na brezniansku faru nastúpil v roku 1970, keď
odišiel na dôchodok doterajší farár Matej Tasler. Aj ten bol na breznianskej fare veľmi dlho nastúpil tu po Martinovi Rázusovi v roku 1938.
Podaním ruky si pán farár Dušan Fabricius symbolicky vymenil miesto s Mgr.
Vladimírom Makom, ktorý prišiel na brezniansku faru z Pozdišoviec. Odchádzajúceho
farára domáci pozdravili krátkym hudobno-slovným pásmom a za dlhoročnú prácu mu
poďakovali zástupcovia detí, mládeže, spevokolu, zborový dozorca a za vedenie cirkvi senior
Zvolenského seniorátu Mgr. Ján Kecer. Nový farár v tomto roku nebol do funkcie oficiálne
inštalovaný. Tento slávnostný akt sa uskutoční iba v budúcom roku.
Nový farár Vladimír Mako je od čias Martina Rázusa - takmer po sedemdesiatich
rokoch – iba tretí, ktorý pôsobí na breznianskej evanjelickej fare. Na katolíckej fare sa menili
farári a dekani oveľa častejšie.
Pán Vladimír Mako sa narodil v obci Budimír v roku 1949. Pôsobil v Pukanci,
Slavošovciach, v obci Vyšný Žipov a posledných deväť rokov v Pozdišovciach. Je ženatý, má
dve deti - Zuzanu a Vladimíra.

OBČIANSKE A CIRKEVNÉ OBRADY
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Brezne pokračoval počas roka vo
svojej 50- ročnej činnosti. V tomto roku si pripomenul na slávnosti v dome kultúry 50.
výročie vzniku. Na oslavu pozval do kinosály celú brezniansku verejnosť, ktorej sa predstavil
svojím programom. Slávnostný príhovor mal primátor mesta.
Začiatky vzniku prvých aktívov pre občianske záležitosti na Slovensku siahajú do
päťdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa na základe vtedajších platných noriem stalo
povinným a právne platným len manželstvo uzatvorené na národnom výbore. V Brezne
vznikol aktív pri rade národného výboru dňa 13. novembra 1953 a znovuzriadený bol 19.
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septembra 1955. Jeho predsedom sa stal Rudolf Húsenica, podpredsedníčkou Blažena
Štrbová. Pri vzniku mal 22 členov, jeho súčasťou boli vtedajšie matrikárky Alžbeta
Zacharová a Anna Chomová. 50 rokov od vzniku zboru v Brezne uplynulo 13. novembra
2003, slávnosť sa konala až v tomto roku. V súčasnosti sú matrikárkami Marta Michalíková
a Viera Gondová. Predsedníčkou zboru je Mária Žilinková.
Vo svojej činnosti sa zbor zameral na organizovanie troch základných občianskych
obradov - slávnosti uvítania do života, občianske pohreby a sobáše; organizuje aj slávnostné
podujatia pre obyvateľov, jubilantov a hostí mesta. Na slávnostný obrad uvítania do života,
prijímajú pozvanie aj rodičia detí pokrstených v katolíckom alebo evanjelickom kostole.
Počas roka zabezpečil zbor 54 obradov uzavretia manželstva, 35 občianskych
pohrebov, 6 obradov individuálneho uvítania detí do života. Pre 132 detí pripravil hromadné
uvítania.
Pri pohreboch však pozostalí zvolia obyčajne buď občiansky pohreb alebo cirkevný,
pričom v Brezne prevládajú pohreby katolícke; katolíkov je v Brezne prevaha. Uskutočňujú
sa rôznymi formami. Niekedy prevážali zomrelého z domu smútku do kostola. Už niekoľko
rokov sa to nerobí. 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. V kostole na sídlisku
Mazorníkovo sa koná obrad „pod omšou“ a zosnulý je uložený v zadnej časti kostola.
Katolícky pohreb mal aj významný občan mesta, spisovateľ, historik a učiteľ
František Kreutz, ktorý zomrel dňa 19. decembra 2004 vo veku 84 rokov. Pohreb mal dňa
21. decembra v kostole Na bráničke. Pretože bol v meste veľmi známy, zúčastnilo sa ho
pomerne veľa ľudí. Do malého kostola sa nevmestili, takže mnohí zostali vonku. Príbuzní
požiadali aj o občiansku rozlúčku. Za Zbor pre občianske záležitosti hovorila o jeho živote
a význame pre mesto predsedníčka Mária Žilinková. Potom nasledoval cirkevný obrad –
príhovor mal kaplán. Pán František Kreutz sa narodil v roku 1920 na Gemeri – v obci
Katarínska Huta. Patrí k zakladateľom Horehronského múzea v Brezne, kde po odchode na
dôchodok pôsobil niekoľko rokov ako historik. V Brezne pôsobil od roku 1960 ako učiteľ
slovenského jazyka a dejepisu na základnej škole. Napísal niekoľko kníh s tematikou
regionálnej histórie (Heľpianska bosorka, Čriepky z breznianskeho rínku, Kliatba na Muráni,
Zbojstvá Jakuba Surovca). Posledná kniha vyšla práve v tomto roku. V júli sa pán Kreutz
zúčastnil v múzeu na besede. Toto bolo jeho posledné verejné vystúpenie. Bol už dlhšiu dobu
chorý; aj na toto stretnutie ho prepustili z nemocnice. Zomrel v breznianskom penzióne, kde
bol umiestnený niekoľko mesiacov.
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Pohreb evanjelikov je odlišný; dovezú zomrelého do vchodu kostola, účastníci
pohrebu sú v kostole na bohoslužbách, kde sa farár rozlúči so zomrelým, a potom odchádza
sprievod na cintorín.
Z významných evanjelikov zomrel dňa

14. septembra vo veku 73 rokov známy

brezniansky rodák – horolezec, majster športu, tréner Ing. Zdenko Zibrín. Narodil sa
v Brezne v roku 1931, býval na Ulici Boženy Němcovej č.7 (dnes je tento dom, ktorý
projektoval známy architekt Emil Belluš,

po rekonštrukcii vlastníka – Železiarní

Podbrezová.) Už niekoľko rokov býval v Banskej Bystrici, pohreb však mal v Brezne – vo
svojom rodnom meste. Tak si to želal. Cirkevný obrad mal v evanjelickom kostole v Brezne
dňa 29. septembra.; viedol ho doterajší evanjelický farár pán Dušan Fabricius. Prišiel na
prianie pozostalých, i keď už bol na dôchodku. Ing. Zdenko Zibrín je pochovaný v rodinnej
hrobke na starom cintoríne.
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 šiesti 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 pred desiatimi rokmi v roku 1994 konalo v Brezne 145 sobášov, v roku 2004
už iba 98. V tomto roku bolo najviac občianskych obradov, pričom v minulých rokoch
prevládali katolícke sobáše. 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 2003/2004)
CELKOM

Občiansky
obrad

Druh obradu
Krsty– uvítania

2003
2004
200 200

Rímskokatolícky
obrad

Evanjelický a.v.
obrad

2003
73

2004
132

2003
102

2004
106

2003
9

2004
14

Pohreby

140

192

44

35

91

67

21

22

Sobáše

96

98

45

54

35

39

3

5
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Poznámka: Obrady sa môžu sa týkať aj obyvateľov iných miest a obcí, ktorí sa dali z rôznych
dôvodov pokrstiť, zosobášiť alebo pochovať v Brezne, pritom nie sú v tejto štatistike zahrnuté
obrady našich občanov konané mimo mesta

OCENENÍ OBČANIA
Dňa 14. decembra 2004 mestské zastupiteľstvo schválilo návrhy na ocenenie za rok
2004:
Cena primátora mesta
∗ Vladimírovi TOMČÍKOVI za rozvoj športu na území mesta Brezna, za dlhoročnú aktívnu
účasť pri organizovaní športových podujatí, za dosiahnuté športové úspechy ktoré prispeli
k propagácii mesta Brezna
∗ Dagmar FEDOROVEJ za dlhoročnú aktívnu činnosť v Zbore pre občianske záležitosti
Človek človeku, za jeho rozvoj a aktívny prístup pri vytváraní scenárov jednotlivých podujatí
ako aj skvalitnenie práce ZPOZ priamou účasťou na týchto obradoch, za dlhoročné pôsobenie
vo funkcii matrikárky
∗ Soni LACKOVEJ za angažovanosť a tvorivý prístup, za spolupodieľanie sa na úspechoch
Divadelného súboru Jána Chalupku
∗ Mgr. Anne BARTOVEJ za aktívnu prácu v oblasti školstva a kultúry v Občianskom
združení INAK, za kreatívny prístup k práci ako dlhoročnej pedagógičky a pri príležitosti
životného jubilea.
Cena mesta Brezna
∗ Anne HÚSENICOVEJ za svoju činnosť pre zdravotne postihnutých občanov, za
propagáciu mesta Brezna a celého regiónu Horehronia
∗ Jozefovi PREPLETANÉMU za celoživotné pôsobenie v kultúre, za jej rozvoj
a propagáciu doma i v zahraničí
∗ Domu sv. brata ALBERTA za obetavú pomoc a starostlivosť o chorých a sociálne
odkázaných občanov, za aktívnu spoluprácu s mestom Breznom pri starostlivosti o sociálne
odkázaných
∗ Dobrovoľnému združeniu občanov Horská služba NÍZKE TATRY – JUH za záchranu
ľudských životov a organizovanie športových podujatí pri príležitosti 50 rokov činnosti
dobrovoľného združenia
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Ocenenia budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v budúcom
roku.

VÍTANIE NOVÉHO ROKU
Napriek nepriaznivému počasiu breznianske námestie prežívalo silvestrovskú noc
veselo. Pred polnocou atmosféru rozlúčky so starým rokom dotvorila hudobná skupina
Mucatado. Ľudia postávali v hlúčikoch, diskutovali, spievali, popíjali Pred polnocou nikto
netancoval. O polnoci zaznela hymna SR, pripomenula nielen príchod roku 2004, ale aj vznik
Slovenskej republiky. Už niekoľko rokov sa zvykol primátor mesta prihovoriť prítomným
občanom. Tentokrát slávnostný príhovor po hymne chýbal. Bol však pekný ohňostroj a
tradičné vystúpenie populárnej speváčky Ingoly, ktorá tu spieva na Silvestra niekoľkýkrát.
Tohto roku ju sprevádzali speváčky dvojičky -

Tweens. Potom pokračovala zábava

v povznesenej nálade ešte hodinu po polnoci. Lekári, hasiči, cestní záchranári zaznamenali
noc bez nepríjemných incidentov.
Väčšina obyvateľov trávi Silvestra, resp. víta Nový rok doma pri televízii.
Silvestrovskú zábavu poriadali v hoteli Ďumbier aj Omega klube. Vstupenky však ani
v jednom zariadení neboli vypredané.
Na prvého novorodenca, ktorý uzrel svetlo sveta v breznianskej nemocnici, sme si
museli počkať do druhého januárového dňa, kedy sa presne napoludnie

narodil Mário

(3150g, 51 cm). Prvorodenému synovi manželov Anny a Petra Rosiarovcov z Michalovej
pomáhal na svet MUDr. Marián Šteller.

OSLAVY OSLOBODENIA MESTA
Udalosti spred päťdesiatich deviatich rokov – dni oslobodzovania mesta Brezna - si
obyvatelia v meste Brezne pripomenuli v piatok 30. januára. Najskôr v obradnej sieni
mestského úradu primátor Ing. Jaroslav Demian prijal členov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov. Potom na námestí položili kytice k pomníkom a zazneli
slávnostné príhovory. Súčasťou spomienkových osláv 59. výročia oslobodenia mesta Brezna
bolo aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Tohto roku boli oslavy menej
slávnostné, nakoľko vojaci nedržali čestnú stráž pri pomníkoch, ani neniesli kytice v čele
sprievodu, ktorý vychádzal zo dvora mestského úradu. Vojenský útvar Brezno bol v minulom
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roku zrušený, takže vojakov už v Brezne nemáme.

ODOVZDANIE OCENENÍ ZA ROK 2003
Súčasťou spomienkových osláv 59. výročia oslobodenia mesta Brezna bolo aj slávnostné
zasadnutie

mestského

zastupiteľstva

vo

veľkej

sále

hotela

Ďumbier

spojené

s odovzdávaním ocenení za rok 2003, ktoré na základe štatútu mesta schválilo mestské
zastupiteľstvo v decembri minulého roka. Súčasťou slávnostného aktu bol aj bohatý
kultúrny program za účasti poslancov, ocenených a ich príbuzných. Ocenenia boli
odovzdané nasledovne:
Podľa štatútu mesta najvyššie vyznamenanie - titul Čestný občan mesta Brezna získali:
*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.
Cenu mesta Brezna udelili:
*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 bola udelená:
*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
*Júliusovi DUNAJSKÉMU za dlhodobú aktívnu činnosť v meste, organizovanie športových
podujatí, trénerskú činnosť a propagáciu mesta v oblasti športu a pri príležitosti jeho
významného životného jubilea

NÁVŠTEVA MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ
Dňa 13. februára zavítal do nášho mesta minister zahraničných vecí Eduard Kukan.
V sále hotela Ďumbier diskutoval so študentmi breznianskych stredných škôl na tému
Európskej únie. Mladých ľudí zaujímali predovšetkým možnosti uplatnenia sa v euroregióne.
Minister si po besede prehliadol mesto, pretože toto bola jeho prvá návšteva Brezna. Na
prehliadke ho sprevádzali predstavitelia miestnej samosprávy a štátnej správy. Stretol sa aj
s primátorom mesta.

PREZENTÁCIA PROGRAMU ROZVOJA MESTA
Za účasti primátora mesta, zástupcu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Vladimíra Briedu a poslancov mestského zastupiteľstva sa uskutočnila 18. februára
v hoteli Ďumbier prezentácia prvého návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta do roku 2013. Program rozvoja bol spracovaný v rámci projektu podporeného
Nadáciou

Otvorenej

spoločnosti.

Hostí

privítala

hlavná

koordinátorka

projektu,

viceprimátorka Ing. Janka Mihalovičová,. ktorá zároveň stručne predstavila projekt.
Odborný garant projektu PhDr. Igor Pašmík prezentoval proces realizácie projektu a jeho
výstupy.

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BREZNE
Pracovnú cestu v okrese Brezno v stredu 25. februára absolvoval prezident republiky
Rudolf Schuster, ktorého najskôr v mestskom úrade prijal primátor a ďalší predstavitelia
Brezna. Primátor ho vo svojom príhovore v krátkosti oboznámil nielen s históriou nášho
kráľovského mesta, ale aj so sociálno-ekonomickou situáciou súčasnosti. Prezident republiky
sa zaujímal o problémy mesta a kládol konkrétne otázky. Zaujímali ho problémy
v ekonomickej oblasti,

školstve ako aj riešenie povodňových situácií. Pri zmienke

o mestských lesoch odporučil zveľaďovať ich a zaoberať sa aj spracovaním dreva, nielen
ťažbou. Na záver si prezident republiky a primátor mesta odovzdali osobné dary.
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Pri presune do obvodného úradu na námestí prezidenta pristavovali obyvatelia mesta,
ktorí s ním živo diskutovali. Po privítaní prednostom obvodného úradu hosť o situácii
v okrese besedoval s predstaviteľmi miestnej samosprávy a štátnej správy. V programe
prezidentovej návštevy bola aj prehliadka odborných učebných priestorov Hotelovej
akadémie v Brezne, kde prezidenta ponúkli podľa starého dobrého zvyku – chlebom a soľou
Študenti pod vedením svojich učiteľov pripravili pre prezidenta a ostatných hostí aj
slávnostný obed a sami obsluhovali vzácnu návštevu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

VOĽBY PREZIDENTA
V sobotu 3. apríla aj naši občania, tak ako v celej republike, v priamej voľbe volili
hlavu štátu – prezidenta.

V ten istý deň sa konalo aj referendum, kde sa rozhodovalo

o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR.
V prvom kole prezidentských volieb sa nerozhodlo o tom, kto bude prezidentom,
pretože ani jeden z kandidátov nezískal viac ako 50 – percent hlasov voličov. V okrese sa
zúčastnilo v prvom kole 54,2 - percent voličov (27 417 občanov ). Zo všetkých obcí v okrese
bola v meste Brezne najmenšia účasť voličov na voľbách – 48,2 percent, keď zo 17 256
zapísaných voličov ich prišlo do 21 volebných okrskov iba 8 319. V ostatných obciach okresu
bola účasť vyššia ako 50 percent.

Výsledky hlasovania – porovnanie okres a mesto
Poradie Výsledky volieb v okrese

Výsledky volieb v Brezne

Počet

Počet

Meno kandidáta

hlasov Meno kandidáta

Hlasov

1.

Vladimír Mečiar

8 978

Ivan Gašparovič

2 782

2.

Ivan Gašparovič

8 696

Vladimír Mečiar

2 024

3.

Eduard Kukan

4 280

Eduard Kukan

1 845

4.

Martin Bútora

1 304

Martin Bútora

527

5.

Rudolf Schuster

1 281

Rudolf Schuster

330
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6.

František Mikloško

869

Jána Králik

324

7.

Ján Králik

740

František Mikloško

258

8.

Jozef Kalman

561

Jozef Kalman

71

9.

Július Kubík

106

Július Kubík

26

10.

Jozef Šesták

69

Stanislav Bernáth

22

11.

Stanislav Bernáth

67

Jozef Šesták

20

Vladimír Mečiar mal vždy väčšiu podporu v horehronských obciach ako v meste
Brezne. Aj tentokrát „vyhral“ voľby

v Polomke, Heľpe, Pohorelej, Valkovni, Telgárte

a ďalších obciach. Ivan Gašparovič okrem Brezna zvíťazil vo voľbách aj v Podbrezovej,
Valaskej, Hronci a Čiernom Balogu. Z Brezna pochádza kandidát –

Ján Králik, terajší

primátor mesta Banská Bystrica. Aj preto získal v Brezne lepšie umiestnenie ako v okrese.
Na základe celoslovenských výsledkov vo voľbách nebol zvolený za prezidenta ani
jeden kandidát. Muselo sa konať druhé kolo. Pre mnohých voličov však bolo prekvapením
a možno aj sklamaním, že do ďalšieho kola nepostúpil kandidát Slovenskej kresťanskodemokratickej únie – Eduard Kukan. Druhé kolo volieb sa uskutočnilo 17. apríla. Volilo sa
z dvoch kandidátov – Ivan Gašparovič a Vladimír Mečiar. V meste Brezne boli výsledky
volieb tentokrát zhodné s celoslovenskými aj okresnými.

Za prezidenta zvolili Ivana

Gašparoviča. Platné hlasovacie lístky odovzdalo 8 051 voličov, z nich 5 737 hlasovalo za
Ivana Gašparoviča a 2 294 za Vladimíra Mečiara. V druhom kole bola v Brezne účasť ešte
nižšia ako v prvom kole; na voľbách sa zúčastnilo

8 056 voličov, čo je 47,24 percent

oprávnených voličov.

REFERENDUM
V ten istý deň ako sa konali voľby za prezidenta, konalo sa aj referendum, kde sa
rozhodovalo o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR. Referendum bolo neplatné
v rámci Slovenska aj okresu Brezno. Účasťpi voličov na tomto plebiscite sa okres Brezno
zaradil na druhé miesto v Banskobystrickom kraji, keď dosiahol 46,38 percentnú účasť.
V samotnom meste Brezne bola účasť obyvateľov na hlasovaní oveľa nižšia. Zo 17 290
zapísaných voličov sa iba 6 489 zúčastnilo na referende, takže sme mali 37,53 percentnú
účasť.
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PRIJATIE HOKEJISTOV
Primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian v obradnej sieni mestského úradu prijal
v piatok 16. apríla

hokejistov a funkcionárov A - mužstva HK Brezno, aby sa im

poďakoval za historicky významný úspech – postup do prvej hokejovej ligy, ktorý dosiahli
v sezóne 2003/2004.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA. Fotografie

PREDSEDA NÁRODNEJ RADY V BREZNE
V rámci výjazdu do Banskobystrického kraja v pondelok 19. apríla Horehronie
navštívil predseda Národnej rady SR a predseda Kresťansko-demokratického hnutia Pavol
Hrušovský a poslanec Peter Muránsky.
Najskôr navštívili Železiarne Podbrezová a v druhej časti návštevy sa Pavol
Hrušovský a Peter Muránsky stretli v Mestskom dome kultúry v Brezne s členmi okresnej
rady KDH, komunálnymi poslancami a starostom Mýta pod Ďumbierom. Diskutovali
o aktuálnych vnútropolitických otázkach, akou bola voľba prezidenta, nevynechali problémy
Horehronia; najmä vysoká nezamestnanosť, ťažká ekonomická situácia občanov a hovorili aj
o pripravovaných reformách. Pri odchode hostí z domu kultúry umelecký vedúci a dirigent
Speváckeho zboru mesta Brezna Milan Pazúrik požiadal predsedu parlamentu, aby sa vrátil
a vypočul si piesne v podaní tohto zboru.

OSLAVY VSTUPU SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE
Osláviť náš vstup do Európskej únie v predvečer 1. mája prišli obyvatelia mesta na
breznianske námestie. Tu na nich čakal pestrý kultúrny program. Už tradične stavajú členovia
folklórnych súborov v tento deň pri breznianskej zvonici máj. Aj tohto roku po postavení na
novom pódiu tancovali a spievali súbory Šťastné detstvo a Mostár. Účastníkom osláv sa
prihovoril primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian a prezident Asociácie Bretónsko –
Slovensko Joseph Nivet. Svoje koncertné vystúpenie tu mali aj ďalšie breznianske súbory –
dychový orchester a Spevácky zbor mesta Brezna. Na túto slávnostnú chvíľu obidve telesá
naštudovali Beethovenovu Ódu na radosť. Na námestí bola aj ľudová veselica, do tanca hrala
hudobná skupina ZBM a country skupina Vodopád. Hymny Slovenskej republiky, Európskej
únie a polnočný ohňostroj privítali prvé minúty dňa znamenajúceho rozšírenie únie.
Popri týchto oslavách zaniklo aj stretnutie občanov na prvomájových oslavách na
štadióne, ktoré sa konalo v dopoludňajších hodinách.
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NOVOZVOLENÝ PREZIDENT V BREZNE
Novozvolený prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v utorok 4. mája
navštívil Banskobystrický kraj. Na breznianskom námestí sa pozdravil s občanmi a pri
preberaní bábiky v horehronskom kroji vyslovil želanie, aby Horehronci mali takú peknú
budúcnosť ako peknú pozornosť mu darovali. Povedal, že v Brezne nie je prvý, ale ani
poslednýkrát a že veľmi rád príde do tohto kraja aj nabudúce. Mestom ho sprevádzal aj
primátor, ktorý s nim diskutoval aj na radnici.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

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

OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
V predvečer štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, dňa 6. mája, sa konali
mestské oslavy 59. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Ich organizátorom bolo mesto
a Zväz protifašistických bojovníkov. Začali koncertom dychovej hudby a položením vencov
k pomníkom padlých. Prítomným sa prihovoril primátor mesta, za Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov mal slávnostný príhovor Anton Pôbiš. V sobotu 8. mája sa za
krajne nepriaznivých poveternostných podmienok uskutočnil na počesť výročia ukončenia 2.
svetovej vojny 34. ročník výstupu na Ďumbier. Zúčastnilo sa ho 60 turistov, slávnostný
príhovor pri pomníku padlých pod Ďumbierom mal Ladislav Jorčík.

DELEGÁCIA MESTA NA DŇOCH EURÓPY
V dňoch 7. až 10. mája primátor Brezna s manželkou, dvaja poslanci mestskej rady
a vedúca kancelárie primátora sa vo Francúzsku zúčastnili na Dňoch Európy – oslavách
vstupu Slovenska a Poľska do Európskej únie. Asociácia Slovákov a Čechov v Paríži
pripravila pre delegáciu slovensko - poľský večer, na ktorom slovenský kuchár Ivan Duhan
z Brezna ponúkal tradičné slovenské jedlá a poľskí kuchári priblížili ich kuchyňu.
O prezentáciu slovenských vín sa postaral Ing. Miroslav Kasák z Brezna. Príjemnú
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atmosféru večera dotvárala folklórna skupina Bukovinka z Braväcova. Program ôsmeho
májového dňa bol spojený s kladením vencov k pomníku padlých hrdinov druhej svetovej
vojny. Po pietnom akte primátori miest Meudon, Brezno a Ciechanów predniesli príhovory
venované vstupu Slovenska a Poľska do Európskej únie a pri tejto príležitosti si odovzdali aj
osobné dary. Ôsmy máj sa teda neniesol len v duchu ukončenia druhej svetovej vojny, ale aj
v znamení vstupu krajín do európskeho spoločenstva, čomu bola zasvätená i konferencia.

DELEGÁCIA MESTA V NOVOM BYDŽOVE
6. až 8. mája zástupkyňa primátora mesta Brezna Ing. Janka Mihalovičová, mestskí
poslanci Már. Mária Šajgalíková a Marián Kvačkaj absolvovali návštevu v českom
partnerskom meste Nový Bydžov. Uskutočnilo sa tu stretnutie partnerských miest mesta Nový
Bydžov, a to mesta Brezna a talianskeho mesta

Cascinette d´Ivrea. Na stretnutiach

s predstaviteľmi mesta Nový Bydžov sa členovia našej delegácie zoznámili s podmienkami
pre kultúru a školstvo. V zrekonštruovanom Jiráskovom divadle sa zúčastnili na tradičnom
študentskom majálese, ktorý pripravili študenti 4 novobydžovských stredných škôl. Delegácia
sa zúčastnila na prezentácii vytvárania priemyselných zón, navštívila pamätihodnosti v Kutnej
Hore.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Šesť týždňov po rozšírení Európskej únie – vo štvrtok 10. júna – začala séria volieb,
z ktorých vzíde nový Európsky parlament. Slováci svojich štrnástich europoslancov volili
v nedeľu 13. júna. Účasť na voľbách bola len 16,96 percentná. Slovenská demokratická
a kresťanská únia získala 17,1 percenta, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
17 percent, Smer 16,9 percenta, Kresťansko-demokratické hnutie 16,2 percenta a Strana
maďarskej koalície 13,2 percenta.
V okrese Brezno bolo v zoznamoch zapísaných 50 780 voličov, platné hlasy
odovzdalo 7 292. Na voľbách sa zúčastnilo 14,6 percenta voličov. Z výsledkov Obvodnej
volebnej komisie v Brezne vyplýva, že na prvom mieste sa umiestnila strana SMER, ktorá
získala 1 862 hlasov, na druhom mieste Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
1 559 hlasov, tretie miesto Slovenská demokratická a kresťanská únia – 1 133 hlasov, štvrté
miesto Kresťansko-demokratické hnutie – 860 hlasov a na piatom mieste skončila
Komunistická strana Slovenska s 511 hlasmi.
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V samotnom Brezne bola na voľbách účasť nižšia v porovnaní so Slovenskom aj
okresom. Do všetkých 21 okrskov, ktoré boli pre účasť v Brezne zriadené, prišlo iba 2 467
voličov, takže účasť bola 14,17- percentná. Ľudia už boli z tohtoročných volieb aj politiky asi
unavení a Európsky parlament je pre nich asi „veľmi ďaleko“ Na kandidátke SMERU bol aj
Brezňan – Ing. Juraj Mydliar. Nebol však zvolený do europarlamentu, nakoľko mal na
kandidátke vysoké poradové číslo.

FÓRUM PARTNERSKÝCH MIEST V CIECHANÓWE
V dňoch 17. – 20. júna sa v poľskom meste Ciechanów konalo Fórum partnerských
miest za účasti delegátov Ciechanówa (Poľsko), Chmeľnického (Ukrajina), Haldenslebenu
(Nemecko), Meudonu (Francúzsko) a Brezna. Na čele breznianskej delegácie boli poslanci
mestskej rady Ing. Dušan Švantner a Marián Kvačkaj.
Cieľom podujatia, ktoré zorganizovali poľskí priatelia, bolo prehĺbenie a rozšírenie
spolupráce partnerských miest najmä v oblasti kultúrnej, športovej ale aj podnikateľskej
a ekonomickej. Sprievodnými podujatiami boli plavecké preteky, kde nás úspešne
reprezentovali dievčatá a chlapci, ktorí získali prvé tri miesta a niekoľko druhých a tretích
miest.
Ako po návrate zdôraznili členovia našej delegácie, fórum splnilo svoj cieľ navzájom
sa lepšie poznať, vymeniť si skúsenosti, nadviazať nové priateľstvá a prispieť tak k zlepšeniu
vzájomného spolužitia v zjednotenej Európe.

VATRA ZVRCHOVANOSTI
Oslavy pri príležitosti 12. výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky sa
konali v Brezne v piatok 16. júla. Začali sa zhromaždením spojeným s kultúrnym programom
na futbalovom štadióne. Slávnostný príhovor mal primátor mesta Brezna. V kultúrnom
programe vystúpil domáci folklórny súbor Mostár a spevák Robo Kazík: Oslavy vyvrcholili
vo večerných hodinách tradičným zapálením vatry zvrchovanosti na Jamách. Pri vatre si
účastníci zaspievali slovenské piesne pri harmonike. Na oslavách sa zúčastnili predsedníčka
SNS Anna Malíková, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, predseda Pravej SNS
Rudolf Púčik a predseda HZD Jozef Grapa.
V Brezne horela v poradí už trinásta vatra zvrchovanosti, pretože hneď po vyhlásení
zvrchovanosti v Národnej rade 17. júla 1992 sedemnásť nadšencov z Brezna pod vedením
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Ing. Dušana Švantnera zapálilo vatru na breznianskych Jamách a v tejto tradícii pokračujú
naďalej.

OSLAVY SNP
V piatok 29. augusta uplynulo 60 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, Českej republiky a Ukrajiny.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Digitálne fotografie

DEŇ ÚSTAVY
Stalo sa v Brezne už tradíciou, že na oslavy Dňa ústavy pozýva občanov Miestny
odbor Matice slovenskej. Aj tohto roku – 1. septembra usporiadali pri Lipke slovenskej
štátnosti malú slávnosť, aby si pripomenuli 12. výročie základného zákona štátu. Po privítaní
účastníkov predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej Máriou Macuľovou
predniesol báseň Jozef Prepletaný. Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Ing.
Jaroslav Demian. Na záver vystúpili v kultúrnom programe členovia detského folklórneho
súboru Šťastné detstvo.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

MINISTRI V BREZNE
V piatok 5. novembra Brezno zažilo ministerský deň. Mesto totiž nezávisle od seba
navštívil minister hospodárstva Pavol Rusko a minister spravodlivosti Daniel Lipšic, aby
priblížili a zároveň prediskutovali niektoré otázky spadajúce do pôsobnosti ich rezortov.
Minister hospodárstva sa stretol s predstaviteľmi štátnej správy aj samosprávy. Hovoril o tom,
že vláda si uvedomuje nerovnomernosť vývoja regiónov a Brezno patrí k menej rozvinutým
regiónom. Vyzýval predstaviteľov mesta, aby vytvárali podmienky pre zahraničných
investorov - budovali priemyselné parky, aby tak mohli vzniknúť nové fabriky,

prísť

zahraničný investor. Minister spravodlivosti dopoludnia navštívil gymnázium, kde odpovedal
na otázky študentov. Výjazd ministra pokračoval stretnutím s primátorom na radnici. Ministra
zaujímali investičné zámery mesta, zamestnanosť v regióne a rómska otázka. Na pracovnom
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obede s predsedníčkou okresného súdu prerokovali možnosť rozšírenia súdu do nových
priestorov.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V zložení 21 – členného mestského zastupiteľstva od volieb, ktoré sa konali v dňoch
6. a 7. decembra roku 2002, nenastali žiadne zmeny. Zoznam poslancov je uvedený v kronike
z roku 2002, strany 70 a 71. Počas roka zasadalo mestské zastupiteľstvo celkom trinásťkrát,
dvakrát boli rokovania vzhľadom na náročnosť programu prerušené a pokračovali v inom
termíne, sedemkrát sa uskutočnili mimoriadne zasadnutia. Mestské zastupiteľstvo prijalo
210 uznesení. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch: 23. februára, 22.
marca, 26. marca, 5. apríla, 26. apríla, 31. mája, 28. júna, 27. júla, 31. augusta, 1. októbra, 26.
októbra, 29. novembra a 14. decembra 2004. Na zasadnutiach bolo schválených desať nových
všeobecno-záväzných nariadení.
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 racionalizácia školstva
Problematika školstva sa prejednávala takmer na každom zasadnutí, dvakrát sa konali so
zameraním na školstvo aj mimoriadne zasadnutia; 31. mája bola schválená koncepcia školstva
na roky 2004 – 2006, ktorej obsahom bolo v záujme racionalizácie školstva zlúčenie zariadení
školského stravovania pri materských školách so školskými jedálňami pri základných
školách, a to od 1. septembra 2004. Vážnym rozhodnutím bolo spojenie splynutím základnej
školy na Mazorníkove a obidvoch materských škôl na Mazorníkove, na základe čoho vznikla
základná škola s materskou školou. Toto rozhodnutie sa stretlo s nesúhlasom rodičov,
mestskej školskej rady i niektorých učiteľov a vyústilo do petície občanov. Na jej riešenie
vytvorilo mestské zastupiteľstvo komisiu, ktorá problém napokon vyriešila a postup
zastupiteľstva nespokojným rodičom vysvetlila. Mimoriadne zasadnutie so zameraním na
školstvo sa uskutočnilo aj 1. októbra. Na tomto zasadnutí boli zrušené s účinnosťou od
30.9.2004 niektoré školské zariadenia a školy, zriadené boli nové školy a školské zariadenia
(základné školy spojené s materskými školami)..
Dôležitým dokumentom, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo, bol Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezna. Jeho vypracovanie sa uskutočnilo v rámci
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programu verejnej správy – Nadácie otvorenej spoločnosti. Cieľom projektu s názvom
„Brezno

- mesto, ktoré ti podáva ruku“ bolo vytvoriť podmienky a naštartovať proces

trvaloudržateľného rozvoja mesta Brezna a pripraviť ho na čerpanie prostriedkov zo
štrukturálnych fondov. Program bol spracovávaný priebežne, začal v septembri 2003
a pokračoval až do februára 2004. Dokument bol schválený mestským zastupiteľstvom
v apríli uznesením č.43. Na tvorbe programu sa podieľali pracovníci mestského úradu,
poslanci mestského zastupiteľstva, občania mesta, zástupcovia inštitúcií. Dokument obsahuje
popis a rozbor súčasnej situácie v jednotlivých oblastiach, analýzy, priority a opatrenia.
Následne bude Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja rozpracovaný do akčných
plánov.
Počas roka riešil mestský parlament aj niektoré personálne otázky. V marci odvolal
z funkcie náčelníka mestskej polície Milana Polónyho a menoval nového – Ing. Petra
Pančíka. V júli odvolal z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Lesy mesta Brezna s.r.o.
Ing. Jána Longauera s termínom 1. augusta 2004. Na základe výsledkov výberového
konania do funkcie konateľa tejto spoločnosti menoval Ing. Ladislava Gašpara.

MESTSKÁ RADA
Mestská rada ako poradný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta zasadala
počas roka osemkrát a prijala 127 uznesení.
Jej zloženie bolo nasledovné:
Ing. Daniel BAČKO

Milan PALOVČÍK

Marián KVAČKAJ

JUDr. Zdenko ROŠTÁR

Ing. Janka MIHALOVIČOVÁ
Már. Mária ŠAJGALÍKOVÁ
Ing. Dušan ŠVANTNER
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Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. decembra 2004 bolo uznesením číslo
200/2004 rozhodnuté, že mestská rada ako poradný orgán mestského zastupiteľstva, sa ruší.
V súvislosti s tým bolo dohodnuté, že mestské zastupiteľstvo bude v roku 2005 zasadať
najmenej 1-krát mesačne.

MESTSKÝ ÚRAD
Prednostom mestského úradu je od roku 1997 Ing.. Ján Medveď. Nová organizačná
štruktúra mestského úradu bola schválená ešte v minulom roku. Po schválení zmien v roku
2004 sú na mestskom úrade tieto oddelenia:
Názov oddelenia:

Vedúci:

Počet pracovníkov:

•

ekonomické a daňové

Ing. Jozef Zlúky

15

•

výstavby a životného prostredia

Ing. Štefan Murín

7

•

správy majetku a podnikateľskej
činnosti

Ing. Vladimír Kvačkaj

6

•

služieb občanom

Ing. Alena Kaánová

•

oddelenie školstva

Mgr. Viera Chudíková

13
3

Oddelenie školstva opätovne pribudlo do organizačnej štruktúry práve v tomto roku;
v roku 2003 bolo zrušené a agendu školstva vykonávala len jedna referentka na oddelení
služieb občanom. Zmena nastala v súvislosti s prechodom kompetencií na mesto, ktoré
spravuje materské školy, základné školy a ostatné školské zariadenia. V roku 2004 má
oddelenie školstva už 3 pracovníkov.
Okrem oddelení sú na úrade aj špeciálne útvary:
* útvar kontroly – 3 pracovníci
* kancelária primátora – 8 pracovníkov
* kancelária prednostu – 6 pracovníkov
Pod riadenie prednostu mestského úradu patrí aj Spoločný obecný úrad, kde je
organizačne začlenený stavebný úrad s tromi pracovníkmi a opatrovateľská služba s dvomi
pracovníčkami. Organizačne je tu začlenená aj preddavková organizácia Stredisko osobnej
hygieny s ôsmimi pracovníčkami, mestská polícia, ktorá má 18 pracovníkov. Do 31.
decembra 2004 sem patrila aj Turisticko-informačná kancelária ako preddavková organizácia.
Táto bola organizačne od 1. januára 2005 pričlenená k Mestskému kultúrnemu stredisku.
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V roku 2004 pokračovala rekonštrukcia budovy mestského úradu. Keďže sa prechodom
kompetencií na mesto počet úradníkov zvýšil, priestory už nepostačovali. Na mestskom
zastupiteľstve bolo rozhodnuté, že Mestské kultúrne stredisko sa z objektu na Námestí gen.
M. R. Štefánika č. 2 presťahuje do Mestského domu kultúry. Presne dvadsaťpäť rokov sídlila
táto mestská príspevková organizácia v objekte Zechenterovho domu. V marci 2004 sa
odsťahovala do domu kultúry. Potom sa sem presťahovalo oddelenie školstva mestského
úradu a stavebný úrad. Jednu kanceláriu tu má aj Miestny odbor Matice slovenskej
a opatrovateľská služba

MESTSKÁ POLÍCIA
Od zriadenia mestskej polície v roku 1991 bol náčelníkom Milan Polóny. Dňom 31.
marca 2004 ho mestské zastupiteľstvo odvolalo

Na obsadenie funkcie náčelníka

bol

vypísaný konkurz. Na základe výsledkov konkurzu mestské zastupiteľstvo menovalo do tejto
funkcie dňom 1. mája 2004 Ing. Jána Pančíka.
Najväčšie problémy, s ktorými sa mestskí policajti stretávali pri zabezpečovaní
verejného poriadku a dodržiavania všeobecno-záväzných nariadení mesta, boli v oblasti
zabezpečovania

plynulosti cestnej premávky. V tomto roku boli na Rázusovej ulici

umiestnené značky zákaz státia, vodiči to často nerešpektovali a tak museli platiť pokuty.
Najväčšie problémy mali najmä s porušovaním „zákazových“ značiek hlavne na námestí, na
Rázusovej a Chalupkovej ulici. Počas roka vybrali na pokutách uložených občanom za
porušovanie verejného poriadku 96 300 korún. Veľkú časť práce mestskej polície tvorí
zabezpečovanie ochrany objektov obyvateľov mesta, ktoré sú napojené na stredisko
registrovania poplachov. K 31.12. 2004 je prostredníctvom strediska chránených v meste
Brezne 125 objektov, príjem strediska registrovania poplachov za rok 2004 bol 1 397 901
korún. V súčasnosti má mesto 18 mestských policajtov. Koncom roka dostali od mesta nové
auto – bielu Fábiu za 406 tisíc korún.
Koncom roka bol zakúpený nákladom 1, 3 milióna korún kamerový sytém na
zabezpečenie ochrany obyvateľov a zlepšenie systému bezpečnosti v meste. Niekoľko kamier
bolo namontovaných na budovy mesta (hotel Ďumbier, obchodný dom Jednota...) tieto 24
hodín zaznamenávajú pohyb na námestí a priľahlých uliciach. Takto bude práca policajtov
uľahčená.
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HOSPODÁRENIE MESTA
Rozpočet mesta bol súčasťou rokovania na niekoľkých zasadnutiach mestského
zastupiteľstva. Poslednýkrát – 14. decembra 2004 bola schválená V. zmena rozpočtu.
Rozpočet bol od vzniku mestskej samosprávy schvaľovaný ako vyrovnaný, tohto roku bol
prvýkrát schválený prebytkový rozpočet s príjmami vo výške 272 197 tisíc korún
a výdavkami vo výške 238 581 tisíc korún.
Hospodárenie mesta v roku 2004 bolo nasledovné:
Príjmy (v tisícoch korún):
Č. Ukazovateľ

Rozpočet

Plnenie

Rozdiel

Plnenie

Rok 2004

Rok 2004

209 033

210 956

1 923

100,9

%

1.

Bežné príjmy

2.

Kapitálové príjmy

42 963

19 142

-23 821

44,6

3.

Finančné operácie

20 201

19 737

-464

97,7

Spolu

272 197

249 835

-22 362

91,8

V bežných príjmoch najväčšiu položku tvorili daňové príjmy (71 259 tisíc korún).
Nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a vlastníctva mesta, administratívne poplatky) dosiahli
výšku 43 729 tisíc korún. Transferom zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov mesto získalo
95 968 tisíc korún.
V kapitálových príjmoch nebol naplnený rozpočet. Mesto očakávalo príjem 5 028 tisíc
korún z predaja budovy na Nám. M.R. Štefánika 23. Pôvodný záujemca pán Gregor odstúpil
od kúpy nehnuteľnosti, koncom roka bola kúpno-predajná zmluva zrušená.. Mesto očakávalo
do rozpočtu aj príjem vo výške 18 790 tisíc korún od firmy FASTAV za predaj pozemku na
výstavbu TESCA. Platba však nebola realizovaná pre neplnenie zmluvy o budúcej zmluve.
Hlavne neplnenie očakávaných kapitálových príjmov spôsobilo schodok pri plnení rozpočtu.

Výdavky
Č. Ukazovateľ

1.

Bežné výdavky

2.

Kapitálové výdavky

3.

Finančné operácie
Spolu

Rozpočet

Plnenie

Rok 2004

Rok 2004

205 850

203 999

-1 851

99,1

26 830

24 981

-1 849

93,1

5 901

5 900

-1

100,0

238 581

234 880
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Rozdiel

Plnenie
%

-3 701

98,4

V bežných výdavkoch tvorili 13 884 tisíc mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania, 12 232 tisíc tovary a služby. Náklady na prevádzkovanie Mestskej polície
dosiahli 8 591 tisíc, prevádzka Turisticko-informačnej kancelárie 1 400 tisíc korún.
Mestské príspevkové organizácie dostali v roku 2004 nasledovné príspevky:
Mestský športový klub

17 606 tisíc korún (v tom 7,5 milióna na plaváreň)

Mestské kultúrne stredisko
Technické služby

6 726 tisíc korún (v tom 500 tisíc na mestský rozhlas)
37 078 tisíc korún (v tom 5 miliónov na rekonštrukciu
ciest)

Transfery pre školy dosiahli nasledovnú výšku:
ZŠ Pionierska 2

22 179 tisíc,

ZŠ Pionierska 4

16 231 tisíc,

Základná škola s materskou školou
Mazorníkovo –Ul.MPČĽ

17 745 tisíc

Karola Rapoša

6 626 tisíc

Základná umelecká škola

4 415 tisíc,

Centrum voľného času dostalo

1 743 tisíc,

Mesto počas roka investovalo najviac finančných prostriedkov do týchto rozvojových
programov:
Názov akcie:

Výška investície:

*Dostavba a stavebné úpravy zimného štadióna
(realizačné projekty)

949 000,- Sk

*Pripojenie objektu M.R. Štefánika 2 na plynovú
kotolňu MsÚ (projekty aj realizácia)

853 000,- Sk

*Stavebné úpravy budovy MsÚ

1 606 000,- Sk

*Nové tréningové ihrisko pre športovcov
(projekty)

120 000,- Sk

*Kamerový systém mesta

1 350 000,- Sk

*Stavebné úpravy Základnej školy Pionierska 2

1 081 000,- Sk

*Rekonštrukcia kuchyne na Základnej škole
Pionierska 4 (projekty aj realizácia)

1 073 000,- Sk

Celkom mesto investovalo počas roka 3 757 tisíc korún na zabezpečenie projektovej
dokumentácie pre rozvojové programy a 6 750 tisíc korún na realizáciu jednotlivých akcií
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.
Výsledok hospodárenia

Rok 2004
Rozpočet

Rok 2004
Skutočnosť

Rozdiel

Plnenie
%

Z bežných príjmov
– bežné výdavky
Z kapitálových príjmov
– kapitálové výdavky.

3 183

6 957

3 774

218,6

16 133
14 300
33 616

-5 839
13 837
14 955

-21 972
-463
-18 661

-36,2
96,8
44,5

3. Z finančných operácií
Celkom

V hospodárení mesta v roku 2004 bol dosiahnutý prebytok vo výške 14 955 414 korún.

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI S ČLENSTVOM MESTA
HOTEL ĎUMBIER
Hotel Ďumbier spoločnosť s ručením obmedzeným (100% spoločník mesto Brezno)
dosiahla v hospodárení za rok 2004 nasledovné výsledky:
Výnosy

12 996 409,99 Sk

Náklady

12 985 009,99 Sk

Hospodársky výsledok zisk

11 395,- Sk

Výnosy za rok 2004 sú vo výške 12 996 tis., tržby za stravovanie a ubytovanie mali
mierny pokles. Tržby z nájmu sa zvýšili o 400 tis. Sk. Vyťaženosť hotela bola v roku 2003
39,1% a v roku 2004 vzrástla na 41,2 %.
Spoločnosť v roku 2004 dosiahla celkové náklady vo výške 12 985 tis. Sk,
v porovnaní s rokom 2003 bol zaznamenaný pokles o 417 tis. Sk.
Hospodársky výsledok za rok 2004 činí zisk vo výške 11 tis. Sk, ktorý spoločnosť
navrhuje rozdeliť do rezervného fondu ako povinný prídel určený zákonom a zvyšok na
znížení strát minulých období, ktoré sú vo výške 4 203 tis. Sk.

LESY MESTA BREZNA
Lesy mesta Brezna, spoločnosť s ručením obmedzeným – jediným spoločníkom
spoločnosti je mesto Brezno. V roku 2004 hospodárili Lesy mesta Brezno na výmere 7527, 67
ha lesnej pôdy podľa LHP platného pre roky 1998 – 2008 a podľa schválených projektov pre
jednotlivé lesné výkony lesníckych činností. Vzhľadom na potrebu spracovania kôrovcovej
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kalamity na LUC Rohozná, boli plnené i úlohy smerujúce k tlmeniu nepriaznivých vplyvov
na zdravotný stav lesa.
V ťažbovej činnosti za rok 2004 vyťažili 39 160,39 m3 drevnej hmoty, z toho
32 902,81 m3 ihličnatej a 6 257,58 m3 listnatej. Celkový plán dreva bol prekročený
o 6 158,39 m3, k čomu prispela kalamita z 19. novembra 2004.
V pestovateľskej činnosti bola zabezpečená obnova lesa na 35,65 ha, prerezávky boli
zabezpečené na 105,25 ha a plecie výseky boli splnené na 66,33 ha.
V oblasti semenárstva a škôlkárstva bolo vyprodukovaných a dodaných 126 600 ks
sadeníc, toho pre vlastnú spotrebu 90 300 ks a cudzím 36 300 ks, ž čoho vyplýva že stúpol
podiel dodávok iným subjektom. Vysialo sa 10 kg smreka, 21,5 kg jedle, 0,5 kg smrekovca,
95 kg buka. Zaškôlkovalo sa cca 120 000 ks semenáčikov.

Výnosy

63 459 178,48 Sk

Náklady

63 382 448,38 Sk

Hospodársky výsledok zisk

76 760,10 Sk

BYPOS
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. 12. 2003 prešlo od 1. 1. 2004
celé tepelné hospodárstvo vrátane hmotného a nehmotného majetku do novovytvorenej
akciovej spoločnosti DALKIA Brezno, a.s.
V dôsledku obmedzenia činnosti a hlavne z titulu nehospodárnosti bolo od 1. 4. 2004
zrušené stredisko nákladnej dopravy a osobnej dopravy a s majetkom bolo naložené v zmysle
pokynov zriaďovateľa Mesta Brezna.
V obchodnej spoločnosti BYPOS Brezno spoločnosť s ručením obmedzeným zostali
činnosti súvisiace so správou nepredaných bytov a nebytových priestorov, predajom bytov
a správou ubytovne Mazorníkovo.
Hospodárenie spoločnosti bolo nasledovné:
Výnosy

28 160 072,- Sk

Náklady

19 390 873,- Sk

Hospodársky výsledok zisk 8 769 199,- Sk.
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AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ DALKIA
Dalkia Brezno, akciová spoločnosť prevádzkovala v roku 2004 tepelno-technické zariadenia
slúžiace na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v meste. Výrobu a distribúciu tepla
a teplej úžitkovej vody zabezpečovala v pätnástich tepelných zariadeniach. V tomto roku
dosiahla cena tepla 284,10 Sk/Gj, zmluvne dohodnuté množstvo tepla predstavovalo 252 921
Gj. Ku koncu roka spoločnosť evidovala 34 zamestnancov, z toho 18 kuričov a dispečerov, 3
údržbárov a 13 technicko-hospodárskych pracovníkov. Spoločnosť za rok 2004 vykázala
čistý hospodársky výsledok – zisk vo výške 2 058 tisíc korún.

NEMOCNICA
Mesto je členom neziskovej organizácie spolu s ďalšími štyrmi subjektami (
Petrochema Dubová, Železiarne Podbrezová, štát a zamestnanci nemocnice).
Náklady organizácie predstavujú k 31. 12. 2004 čiastku 207 221 084,71 Sk, čo je
v porovnaní s minulým rokom, keď ich výška predstavovala 200 818 460,60 Sk nárast
o 6 402 624,11 Sk, v percentuálnom vyjadrení o 3,19 %.
Výnosy organizácie za rok 2004 predstavujú 206 237 688,39 Sk, čo je v porovnaní s
rokom 2003, keď predstavovali 201 051 268,9 Sk nárast o 5 186 419,49 Sk, v percentuálnom
vyjadrení o 2,58 %.
Hospodársky výsledok za rok 2004 predstavuje stratu vo výške 983 tis. Sk.

FANTÁZIA BREZNO
Fantázia Brezno spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla dňom 8. mája 2004
zápisom do Obchodného registra. Na jej založení a základnom imaní sa podieľali štyria
spoločníci, medzi nimi aj mesto Brezno. Spoločnosť vznikla za účelom vybudovania
športového areálu v obci Michalová a rozvoja cestovného ruchu v celom regióne.
Mesto Brezno vložilo do spoločnosti nepeňažný vklad a to nehnuteľnosti vo
vlastníctve Mesta Brezna vo výške 2 300 000 Sk, čo predstavuje 33% základného imania
spoločnosti.
Spoločnosť počas roka 2004 nemala ešte žiaden príjem zo svojich činností a preto
financovala svoje aktivity z peňažných prostriedkov vložených spoločníkmi ako základné
imanie do spoločnosti.
V roku 2004 hospodárila spoločnosť so stratou 559 236,- Sk.
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EKOLÓG
Mesto je členom združenia obcí EKOLÓG, ktoré prevádzkuje skládku tuhého
komunálneho odpadu.
Príjmy

348 202,21 Sk

Výdavky

335 893,97 Sk

Hospodársky výsledok zisk 12 308,24 Sk

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA
HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA

(v tisícoch korún)
Organizácia

Náklady

Výnosy

V tom
Vlastné tržby

Technické služby

41 271

43 047

10 969

V tom
príspevok od mesta

Hospodársky
výsledok
32 078+ 5 000
1 776
oprava komunikácií

Mestský športový
klub
Mestské kultúrne
stredisko

13 365

12 900

3 010

9 082 + 7 500

- 466

.rekonštrukcia plavárne

11 478

11 483

5 553

5 950 + 500.

5

mestský rozhlas

Technické služby počas roka pokosili 115, 55 hektárov parkov, opravili 1 614 m2 miestnych
komunikácií. V rámci investícií zabezpečili rekonštrukciu miestnych komunikácií; Nálepkovu
ulicu vrátane chodníkov a Krčulovu ulicu bez chodníkov. Počas roka odviezli vytriedený
komunálny odpad – celkom 339,252 ton odpadu.
Mestský športový klub zabezpečoval prevádzku v objektoch : zimný štadión, mestský
futbalové štadióny (Cesta k štadiónu a Brezenská ulica), Sokolovňa. Počas roka zabezpečil
rekonštrukciu plavárne nákladom 7,5 milóna korún.
Jednotlivým športovým klubom dal príspevky vo výške:
Futbalový klub

450 tisíc

Hokejový klub

458 tisíc

Klub biatlonu

65 tisíc

Atletický oddiel

100 tisíc

Turistický oddiel

15 tisíc

Strelecký klub

40 tisíc

Karate

53 tisíc

Stolnotenisový

40 tisíc
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OSTATNÉ ORGANIZÁCIE V MESTE
Od 1. januára 2004 došlo k zániku okresných úradov v okresných mestách. Aj v Brezne
zanikol 1. januára 2004 Okresný úrad a bol zriadený Obvodný úrad a päť špecializovaných
obvodných úradov v Brezne. Nedošlo len k premenovaniu týchto úradov, ale aj k zmene.
Každý novovzniknutý úrad je riadený rezortným ministerstvom. Obvodný úrad nemá právnu
subjektivitu, služobný úrad ani finančný odbor. Tieto kompetencie prebral Krajský úrad
v Banskej Bystrici.
Prednostom Obvodného úradu je Ing. Daniel Bačko.. Obvodný úrad má sídlo
v piaristickom kláštore na Nám. gen. M.R. Štefánika č. 40

Obvodný úrad má tri odbory:
•

odbor všeobecnej vnútornej správy

vedúci Juraj Pružinec

•

odbor živnostenského podnikania

vedúca Ing. Viera Nosková

•

odbor krízového riadenia

vedúci Ing. Július Pervan

V Brezne existujú tieto špecializované úrady:
•

Katastrálny úrad

riaditeľka JUDr.. Eva Daubnerová

•

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

riaditeľka Ing. PhDr. Ivana Kružliaková

•

Obvodný úrad životného prostredia

prednostka Ing. Elena Gregorová

•

Obvodný úrad pozemkový

riaditeľ Ing. Jozef Plieštik

•

Obvodný úrad lesný

prednosta Ing. Igor Schöber

•

Obvodný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie

riaditeľ Ing. Igor Kirsch

NEZAMESTNANOSŤ
Na území okresu evidoval úrad práce na konci roku 2004 6 348 nezamestnaných,
V okrese je 27 345 obyvateľov ekonomicky aktívnych, nezamestnanosť predstavuje 18,06 %.,
miera nezamestnanosti dosiahla výšku 19, 59 – percenta. V porovnaní s minulým rokom, keď
bola nezamestnanosť v okrese 22,84 – percentná, sa situácia zlepšila.
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V porovnaní s okresom je situácia so zamestnanosťou v Brezne lepšia. Z 11 588
ekonomicky aktívnych obyvateľov na konci roka 2004 bolo 2 152 nezamestnaných, čo
predstavuje 18,06 percent. V porovnaní s minulým rokom sa situácia mierne zlepšila
.
Priemerné štatistické hodnoty za rok 2004:
* priemerný počet evidovaných nezamestnaných za rok 2004 v meste Brezne

2 152

* priemerný počet evidovaných nezamestnaných v okrese Brezno

6 732

* priemerný prítok evidovaných nezamestnaných

370

* priemerný odtok evidovaných nezamestnaných

463

* disponibilný priemerný počet evidovaných nezamestnaných v okrese Brezno 6 210
* priemerný mesačný aktuálny stav voľných pracovných miest
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SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ MESTA
Mesto prevádzkovalo aj tohto roku Stredisko osobnej hygieny so službami jedáleň pre
dôchodcov, kaderníctvo, pedikúra. Náklady z rozpočtu mesta dosiahli 2 604 tisíc korún.
Mesto poskytovalo v prípade potreby aj dávky sociálnej pomoci -

ako pomoc

občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, ak občan o túto požiadal. V tomto roku dalo mesto da
dévky sociálnej pomoci len 68 tisíc korún.
Na ďaľšie služby občanom – prevádzkovanie zariadenia Prístav pre bezdomovcov
dalo mesto z rozpočtu 237 tisíc korún.
Ako prenesenú kompetenciu zo štátu zabezpečuje aj opatrovateľskú službu občanom.
Náklady na jej prevádzku dosiahli výšku 3 452 tisíc korún.

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
Ešte v minulom roku v decembri bolo otvorené 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.
V septembri sa materské centrum presťahovalo na Mazorníkovo – do bývalej materskej školy
na Ulici Martina Benku. Má zriadenú detskú herňu, kde sa môžu matky s deťmi zahrať alebo
využiť opatrovateľskú službu. Vo fitness 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.
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ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA
Prioritou číslo jedna v oblasti investičnej výstavby mesta sa stala dostavba a stavebné
úpravy zimného štadióna. V tomto roku sa zabezpečovala kompletná projektová
dokumentácia – realizačný projekt stavby, následne sa prebiehal proces verejného
obstarávania na dodávateľa. Za doplnenie projektov zaplatilo mesto 946 tisíc korún. Podľa
projektu by mal mať štadión 2,5 tisíc miest na sedenie. Prvá etapa stavby nákladom 100
miliónov korún má začať v budúcom roku..
Druhou úlohou v rozvoji mesta bolo sprevádzkovanie osady Hlavina. Na túto akciu sa
zabezpečovalo stavebné povolenie. Počas roka pokračovali stavebné úpravy budovy
mestského úradu. Prerábali sa všetky kancelárie, vymieňali sa staré okná a dvere za plastové,
robilo sa nové vnútorné dispozičné riešenie. Do týchto prác sa investovalo 1,6 milióna korún.
Zabezpečovala sa projektová dokumentácia na vybudovanie nového tréningového
ihriska na štvrti Ladislava Novomeského. Nové ihrisko sa má budovať v súvislosti
s výstavbou obchodného centra TESCA v blízkosti štadióna na bývalom škvárovom ihrisku.

STAVBA VEĽKOOBCHODOV
Ešte v roku 2002 predalo mesto pozemok pod nemocnicou verejnej obchodnej
spoločnosti LIDL za 10 miliónov korún sa výstavbu veľkoobchodu potravín. Po vydaní
stavebného povolenia v októbri roku 2003 začali prvé zemné práce na výstavbu veľkoplošnej
predajne potravín; pokračovali celý rok. Stavba bola ukončená v septembri tohto roku, pre
majetkové vysporiadanie nebola skolaudovaná. Pri kolaudáciii bolo zistené, že stavba bola
v porovnaní s projektom posunutá niekoľko metrov, a tento pozemok nebol vykúpený od
mesta. Kolaudácia sa potom uskutočnila až po dokúpení pozemku, neskôr ako bolo
plánované. Obyvatelia otvorenie predajne netrpezlivo očakávali, lebo táto sľubovala veľmi
nízke ceny. Obchod otvorili 6. novembra.
Stavba druhého veľkoobchodu – TESCA – pri futbalovom štadióne - sa napriek plánu
v tomto roku nezačala. Firma Fastav, ktorá

je majiteľom pozemku, už získala územné

rozhodnutie na stavbu obchodného centra.

SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA - Fotografie v digitálnej podobe
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NEMOCNICA
Breznianska nemocnica mala k 31. 12. 2004 celkom 284 lôžok, z ktorých 40
predstavuje lôžka liečebne dlhodobo chorých na Rázusovej ulici. I naďalej poskytuje
nemocnica odborné zdravotnícke služby pre okresy Revúca a Tisovec.
Obložnosť, ktorá v roku 2004 predstavuje 68,83 %, sa oproti roku 2003 zvýšila
o 3,24%. Súčasne sa znížila priemerná ošetrovacia doba zo 7,55 dní v roku 2003 na 7,54
v roku 2004.
Priemerný evidenčný počet pracovníkov prepočítaný v organizácii dosiahol k 31.12
2004 stav 533,81 pracovníkov. Evidenčný počet pracovníkov k 31. 12. 2004 vo fyzických
osobách predstavoval 555 pracovníkov, čo je nárast oproti minulému roku o 2.

OSTATNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Od 1. januára .odišli z objektu breznianskej nemocnice viacerí súkromní odborní
a obvodní lekári. Dôvodom bolo zvýšené nájomného zo strany vedenia nemocnice. Doteraz
boli takmer všetky súkromné obvodné ambulancie v nemocnici (len na Štúrovej ulici boli dve
obvodné ambulancie). Od 1. januára sú už umiestnené aj v meste. Na Námestí gen. M. R.
Štefánika č.8 je obvodná ambulancia MUDr. Vladimíra Hudeca a MUDr. Dibákovej, je tu aj
Rýchla zdravotná

pomoc. Koncom roka sa niektoré ambulancie presťahovali aj do

novopostaveného objektu na Malinovského ulici.
V meste pribudla koncom roka ďalšia lekáreň – na Malinovského ulici, takže v Brezne
máme už 6 lekární.:
Lekáreň pri nemocnici s. r. o., Banisko 1
Lekáreň Vitamín, Nám. M. R. Štefánika 31
Lekáreň Afrodita, Nám. M. R. Štefánika 8
Lekáreň Medikament, Kuzmányho 1
Lekáreň Yzop, Štúrova 49,
Lekáreň Aurum BB, Malinovského 2A.
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RACIONALIZAČNÉ OPATRENIA
V súvislosti s racionalizáciou breznianskeho školstva došlo na základe uznesenia
mestského zastupiteľstva zo dňa 31. mája 2004 k organizačným zmenám Ďalšie organizačné
zmeny boli potvrdené na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve dňa 1. októbra 2004
uznesením 142/2004.
Zariadenia školského stravovania pri materských školách Dr. Clementisa 3, Hradby 9,
9. mája 53 a MPČĽ 35 boli od 30. septembra 2004 zrušené. Taktiež boli zrušené Materské
školy Martina Benku 1 a 9. mája 53, Základná škola MPČĽ 35 a Školský klub pri základnej
škole MPČĽ 35. Od 1. októbra 2004 bolo zrušené aj doterajšie školské zariadenie Stredisko
služieb škole Školská 5 v Brezne.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna zriadilo Základnú školu s materskou školou
MPČĽ 35 od 1. októbra 2004, ktorých súčasťou je Školský klub detí a zariadenie školského
stravovania s výdajnou školskou kuchyňou pri materskej škole. K tomuto termínu vlastne
došlo ku spojeniu Základnej školy Májového povstania českého ľudu s Materskou školou 9.
mája 53, čím bola vytvorená základná škola s materskou školou s jedným riaditeľstvom.
Zároveň bola zrušená materská škola Martina Benku 1 (na starom Mazorníkove) Ďalšia časť
uznesenia sa týkala krokov , ktoré sa majú v školstve realizovať v roku 2005. S rozhodnutím
mestského zastupiteľstva neboli spokojní niektorí rodičia a učitelia. Ich nespokojnosť vústila
do petície občanov, a tak sa touto problematikou museli hlbšie zaoberať pracovníci
a funkcionári mesta. Stretli sa s členmi petičného výboru, rodičmi aj učiteľmi a vysvetľovali
im dôvody tohto rozhodnutia. Napokon dôvody, ktoré viedli mestské zastupiteľstvo
k rozhodnutiu o organizačných zmenách v breznianskom školstve, petičný výbor akceptoval.

MATERSKÉ ŠKOLY
Každoročne sa znižuje počet umiestnených detí v materských školách. K tomuto javu
dochádza 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 počet detí o 10,
takže k 1.9.2004 navštevuje breznianske materské školy 519 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 a začal sa
proces zlučovania škôl a školských zariadení..
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Prehľad materských škôl v Brezne k 1.9.2004:
Materská škola:

Počet tried:

Umiestnených detí:

Meno riaditeľa:
Libuša Šaríková

9. mája 53

7

108

B. Němcovej 17

2

47

Ľubica Bamburová

Hradby 9

4

90

Eleonóra Rolková

Nálepkova 5O

6

108

Veronika Pinková

Dr. Clementisa 3

6

123

Zdenka Englerová

Baštova 11

1

18

26

519

Spolu:

Jaroslava Mišániová

V šiestich materských školách v Brezne vyučuje 55 pedagogických zamestnancov. Okrem
toho je tu zamestnaných 15 nepedagogických zamestnancov.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Prvého septembra nastúpilo do štyroch základných škôl v Brezne 2 371 žiakov, čo je
o 127 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 roku 2002, finančných prostriedkov však mesto
na výkon týchto funkcií dostalo málo, a tak sa už začali racionalizačné opatrenia a majú
pokračovať v minulom roku..

Prehľad základných škôl v Brezne k 1.9.2004 (porovnanie s predchádzajúcim rokom):

Škola

Počet tried
2003/2004

Počet žiakov

2004/2005

2003/2004

Meno riaditeľa školy

2004/2005

Pionierska 2

37

37

960

929

Mgr. Vladimír Kubín

Pionierska 4

29

28

626

609

Mgr. Ľubomír Fabuš

Mazorníkovo

32

29

667

606

Mgr. Miloslav Brodský

Školská

13

11

245

227

PaedDr. Danka Jarabová

Spolu

112

105

2 498

2 371

Na všetkých štyroch základných školách pracuje 163 pedagogických zamestnancov
a 55 zamestnancov nepedagogických
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Základnú umeleckú školu navštevuje v školskom roku 2004/2005 416 žiakov, čo znamená,
že v porovnaní s minulým rokom sa počet žiakov na tejto škole zvýšil.
Škola má tri odbory – huopdbný, literárno-dramatický a výtvarný. Na škole vyučuje 21
učiteľov, riaditeľkou školy je PaedDr. Gabriela Pravotiaková.
Centrum voľného času navštevuje v tomto školskom roku 557 detí a mládeže, ktoré sa
môžu realizovať v 53 záujmových útvaroch. Riaditeľkou je naďalej Petra Dzurmanová.

55 ROKOV ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Špeciálna základná škola v Brezne v roku 2004 oslávila 55. výročie svojho vzniku.
Vznikla 1. mája 1949 z pomocnej triedy pri národnej škole ako osobitná škola. Prvým
riaditeľom bol Jozef Snopko. Škola mala pri vzniku len 16 žiakov. V súvislosti s novou
koncepciou vyučovania v základných školách sa počet žiakov postupne zvyšoval, škola často
menila umiestnenie aj organizačné začlenenie. V školskom roku 1951/52 sa vyučovalo už
v troch triedach, priestory národnej školy boli už nepostačujúce, a tak bola premiestnená do
staršieho súkromného domu. V rokoch 1960 – 1966 bola umiestnená v súkromnom dome na
Štúrovej ulici, v roku 1966 sa presťahovala do technického pavilónu na Nálepkovu ulicu, od
školského roku 1977/78 jej boli pridelené priestory na Záhradnej ulici, v roku 1983 sa
vyučovalo v Rohoznej. Dlhoročným riaditeľom osobitnej školy (v rokoch 1964 – 1987) bol
Milan Lesák. V roku 1987 sa stala riaditeľkou tejto školy Oľga Jorčíková, v roku 1992
Ľudmila Vraniaková (táto je riaditeľkou aj v tomto roku). V roku 2000 získala škola právnu
subjektivitu a nový názov – špeciálna základná škola. V tomto období bola škola umiestnená
na troch miestach – na Ulici Nálepkovej, Záhradnej a v Zadných Halnach. V školskom roku
2004/2005 mala škola už 227 žiakov umiestnených v 20-tich triedach a 28 učiteľov. Od
septembra 2004 sa zrušilo vyučovanie v Zadných Halnach a časť žiakov sa presťahovala do
uvoľneného pavilónu materskej školy na Mazorníkove.
Výročie založenia školy si žiaci aj učitelia školy spolu s verejnosťou pripomenuli
v rámci Dní mesta

- 2. júna v breznianskej synagóge. Tu bola nainštalovaná výstava

z histórie školy a verejnosť si mohla pozrieť i výtvarné práce žiakov špeciálnej základnej
školy. Na slávnosti sa zúčastnili aj hostia z Krajského úradu v Banskej Bystrici, primátor
mesta a iní hostia.
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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 1.9.2004
Škola:

Počet
Počet
študentov
učiteľov
Meno riaditeľa.
__________________________________________________________________________
Gymnázium Jána Chalupku 513
30
PhDr .Miroslav Glembek
Hotelová akadémia

515

46

Mg. Eva Dočekalová

Obchodná akadémia

185

Stredná priemyselná škola

444

42

Ing. Ján Lehotský

Stredné odborné učilište

491

22+19

Ing. Pavol Medveď

jedno riaditeľstvo s HA

Gymnázium Jána Chalupku má v školskom roku 2004/2005 513 študentov. Súčasťou
školy je od roku 1996 aj osemročné gymnázium., takže práve v tomto roku v júni ukončili
maturitou toto štúdium prví absolventi. V júni tu zmaturovalo 131 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 120, čo je 96,1 percenta. Záujem o štúdium na gymnáziu stále prevyšuje možnosti
školy. Na 4-ročné štúdium sa prihlásilo 116, do prvého ročníka prijali 90.
Hotelová akadémia má v tomto školskom roku 515 , obchodná akadémia 185
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 akadémiu, 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 breznianskych reštauráciách a jedálňach.
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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 116 tohtoročných maturantov sa
76 prihlásilo na vysoké školy , z toho 56 bolo na školy prijatých. Vzhľadom na súčasné
možnosti zamestnanosti v regióne sa však veľký počet zaradí k nezamestnaným.
Stredné odborné učilište má k 1.9. 2004 491 žiakov, z toho 476 je na strednom
odbornom učilišti a 15 na učilišti strojárskom.. Do prvých ročníkov nastúpilo až 126 nových
žiakov, maturovalo 28 absolventov. Vo vedení školy nastali personálne zmeny. Z funkcie
zástupcu riaditeľa odišiel Milutín Černák, na jeho miesto po konkurze od 1. marca nastúpila
RNDr. Anna Zubáková. Zmenil sa aj riaditeľ školy; od 1.novembra sa namiesto doterajšieho
Ing. Jozefa Dudáša stal riaditeľom Ing. Pavol Medveď.

VYSOKÁ ŠKOLA - IMATRIKULAČNÝ SĽUB
Do prvého ročníka Materiálovo - technickej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v akademickom roku 2004/2005 prijali 900 študentov denného štúdia, z toho v breznianskom
detašovanom pracovisku 91 študentov.
Práve títo v stredu 27. októbra v hoteli Ďumbier za účasti prodekanov fakulty doc.
Ing. Jozefa Vaského, CSc., doc. Ing. Antona Ulíka, CSc., primátora Brezna Ing. Jaroslava
Demiana, viceprimátora Meudonu Georgesa Kocha, riaditeľa Strednej priemyselnej školy
v Brezne Ing. Jána Lehotského, vedúceho detašovaného pracoviska Ing. Milana Kováčika
a ďaľších hostí zložili slávnostne imatrikulačný sľub, ktorý ich oficiálne prijal do radov
vysokoškolákov. V školskom roku 2004/2005 študuje v detašovanom pracovisku vysokej
školy 142 študentov prvého a druhého ročníka.
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POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO ĎUMBIER
Na breznianskom družstve sa postupne znižuje počet členov aj počet jednotlivých
pracovníkov. Najlepšie to vidieť z tabuľky:
Ukazovateľ: Rok 1996 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004
Počet členov družstva

620

525

510

480

441

Počet pracovníkov celkom:

284

186

177

139

131

Z toho v administratíve

40

33

32

30

25

Robotníkov

244

153

145

109
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Každoročne sa znižuje počet členov družstva i pracovníkov v administratíve aj
robotníkov.
V jednotlivých oblastiach výroby dosiahlo družstvo nasledovné výsledky

Rastlinná výroba
Družstvo hospodárilo na výmere
Z toho:
ornej pôdy
lúky
pasienky
Zastúpenie jednotlivých plodín na ornej pôde
Obiloviny
Zemiaky
Jednoročné krmoviny
Viacročné krmoviny
Repka olejná
Ľan olej
Hospodársky výsledok na úseku rastlinnej výroby
V tisícoch korún
Živočíšna výroba
Stav hovädzieho dobytka celkom
Stav oviec
Stav ošípaných
Hospodársky výsledok na úseku živočíšnej
výroby
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2001

2002

2003 2004

5 191 ha

5 114 ha

5 044

4 271

610 ha
676 ha
3 605 ha

830 ha
676 ha
3 608 ha

1 000
676
3 368

935,62
1 250
2 085

441
45
277
36
111

471
52
183
7
117

475
10
111
101
196

1 912

-1 350

420
41
39
287
180
33
-2 500

3 354

Rok
2001
1 620
235
2 911

Rok
2002
1 585
235
2 911

Rok
2003
1 589
160
-

Rok
2004
1376
60
262

-13 036 -13 059

-20112

-15 008

Celkový hospodársky výsledok družstva za rok 2004 dosiahol zisk vo výške 2002 tisíc
korún, priemerná mesačná mzda pracovníka dosiahla výšku 12 205 slovenských korún.
Predsedom družstva je Ing. Roman Švantner

SÚKROMNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI
Počet súkromne hospodáriacich roľníkov sa každoročne mení. Záleží to od dotačnej
politiky štátu. Ovplyvňuje to aj situáciu v Brezne. V roku 1992 požiadalo o vydanie
osvedčenia na podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve 57 roľníkov. Odvtedy mnohí
požiadali o zrušenie živnosti, ale pribudli aj noví podnikatelia v oblasti poľnohospodárstva.
V roku 2004 zaevidoval mestský úrad 4 nových súkromne hospodáriacich roľníkov, živnosť
zrušili siedmi. Na konci roka ich zostalo 34.
Tabuľka – súkromne hospodáriaci roľníci – vývoj od roku 1992

Rok Počet

Počet

Celkový

zrušených nových počet
1992

57

57

1993 19

9

47

1994 0

3

50

1995 6

4

48

1996 5

3

45

1997 7

5

43

1998 5

4

42

1999 3

0

39

2000 8

3

34

2001 6

4

32

2002 1

1

32

2003 4

9

37

2004 7

4

34
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PLESOVÁ SEZÓNA
S plesmi ako by sa tohto roku akoby vrece rozsypalo. Od začiatku januára až do konca
fašiangu sa konali dva plesy (vo veľkej sále hotela Dumbier a v klube Omega) takmer každý
týždeň.
Zrejme poslednýkrát sa uskutočnil ples delostrelcov, ktorý tradične organizovali
dôstojníci z vojenského útvaru. Vojenská posádka z Brezna odchádza, takže tento ples bol
rozlúčkový.
Prvýkrát sa konal reprezentačný mestský ples, na ktorý pozval primátor mesta svojich
hostí – poslancov mestského zastupiteľstva, starostov obcí a miest a iné významné osobnosti
spoločenského, hospodárskeho a politického života.

Prvý mestský ples organizovali

pracovníci mestského úradu. Konal sa v sobotu 14. februára.
V piatok 13. februára sa v Omega klube zišli priaznivci ľudovej zábavy na
zvouoprášenom jedenástom, ale po rokoch na prvom – rýdzoslovenskom plese. Organizoval
ho tak, ako v minulosti folklórny súbor Mostár Na ples prišiel aj čestný občan mesta Brezna
– Francúz Daniel Compagnon s manželkou.
Od ostatných sa líšil druhý vinársky ples. Účastníci tohto plesu nemuseli mať tradičnú
plesovú róbu; organizátori v pozvánke vyzvali hostí, aby prišli v historických, dobových,
karnevalových a iných netradičných oblečeniach. Aj keď takto oblečení hostia neprevládali,
všetkým spríjemnili náladu masky, králi, šašovia, rytieri a iné historické postavy.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA Fotografie

BREZNO NA SLOVAKIATOURE
V dňoch 15. – 18. januára sa vo Výstavnom a kongresovom centre v Bratislave konal
10.. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Región Horehronie
sa prezentoval formou vlastného výstavného stánku v

komplexe Banskobystrického

samosprávneho kraja. Účasť regiónu na výstave zorganizovala Turisticko-informačná
kancelária v Brezne. Región sa prezentoval plošnou expozíciou, kde boli zastúpené jednotlivé
mikroregióny aj ponukou propagačných materiálov.
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KRST KNIHY
V piatkový podvečer 16. januára slávnostne pokrstili novú knižku Sóla hlások známej
spisovateľky Boženy Bobákovej z Mýta pod Ďumbierom. Občianske združenie INAK
a odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu v Brezne si do svojej činnosti
zameranej na

rozvoj umeleckého cítenia občanov regiónu Horehronia a na podporu

originálnej tvorivosti detí, mládeže a dospelých naplánoval projekt Spoločné dielo. Jeho
cieľom bola podpora autorky básničiek B. Bobákovej a ilustrácií vytvorených miestnym
výtvarníkom Petrom Žifčákom a deťmi základných škôl v okrese Brezno. Krstnými mamami
knižky Sóla hlások sa stali Mgr. Eva Hančáková a Ing. Eva Kolajová.

ZLATÝ HLAS MESTA BREZNA 2004
Spev detí z detského speváckeho zboru Zvončeky pod vedením Zuzany Borisovej
odštartoval piatkový večer 27. februára v Mestskom dome kultúry v Brezne. Netradičné
kultúrne podujatie s názvom Zlatý hlas mesta Brezna 2004 patrilo mladým hudobným
talentom z Brezna a okolia. Organizátorom bol Mestský mládežnícky parlament Brezna.
Pestrosť programu zaručila zábavu ako napríklad tanec HIP HOP, ohňová šou, barmanské
umenie, cyklista niekoľkonásobný víťaz Slovenska Štefan Pčola, super dámsky či skôr
pánsky striptíz vhodný aj pre mladších a samozrejme módna prehliadka

jarnej a letnej

kolekcie pod vedením choreografky Zuzany Milanovej. Ako hlavný hosť vystúpila známa
hudobná skupina CHIKI LIKI TU-A nielen s aktuálnym hitom Láska moja de si. Počas
večera sa udelila cena za najviac SMS hlasov. Favoritom večera sa stala hudobná skupina
Slepé črevo. Jadrom podujatia bola súťaž, ktorá prebiehala v dvoch kategóriách a to:
spevák/speváčka a hudobná skupina. Do súťaže sa zapojilo deväť súťažiacich, z toho päť
spevákov a štyri hudobné skupiny.

MULTIMEDIÁLNY FESTIVAL
V poslednú marcovú sobotu 27. 3. úderom šestnástej hodiny minifestival Ďumbierfest
začal písať svoju ďalšiu históriu. Vstúpil do svojho piateho ročníka. Jeho organizátori
Jaroslav Vonderčík, Marián Pavúk a občianske združenie NAIRAM už po druhý rok
pripravili v skromnejších podmienkach, ale o to dôslednejšie.

O veľkom záujme o toto

podujatie svedčí účasť hostí zvučných mien, ale aj divákov nielen z Brezna a okolia, ale
i z celého Slovenska. Okrem avizovaných filmov diapozitívov Paľa Barabáša, Doda Kopolta,
brnenskej skupiny rafterov, Petra Vaneka a breznianskych vyznávačov paraglidingu, program
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spestril aj Peter Bačko z Detvy s filmom z Peruánskych Ánd, amatérsky dokument Brezňania
na lyžiach z roku 1940.

SVIATKY JARI
Horehronské múzeum v spolupráci s Miestnym odborom Živeny v Brezne pripravilo
veľkonočnú výstavu, ktorá trvala od 29. marca do 7. apríla. Opäť sme mali možnosť vo
výstavných priestoroch múzea vidieť, ale aj kúpiť rôzne ozdobné predmety, kraslice a iné
ľudovoumelecké výrobky. Väčšinu návštevníkov tvorili žiaci základných škôl.
K predsviatočnej atmosfére pred Veľkonočnými sviatkami prispelo aj podujatie
detského folklórneho súboru Šťastné detstvo – tradičné ľudové divadlo – vynášanie Moreny
v nedeľu 4. apríla na námestí. 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. 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.

KULTÚRA POD JEDNOU STRECHOU
Presne dvadsaťpäť rokov – od roku 1978 bolo Mestské kultúrne stredisko umiestnené
v budove Zechenterovho domu – na Námestí gen.M.R.Štefánika č. 2. V apríli tohto roku sa
presťahovalo z tohto objektu do mestského domu kultúry.
.

DVOR REMESIEL
Počas troch dní (od 19. do 21. mája) mohli návštevníci Horehronského múzea
obdivovať krásu výšivky. Tohtoročný Dvor remesiel poriadaný pri príležitosti Dňa múzeí
venovali tradičnej ľudovej výšivke z Horehronia. Streda patrila výšivkárkam z Bacúcha,
štvrtok Heľpiankam a piatok výšivke zo Šumiaca, z Braväcova a z Čierneho Balogu.
Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom, keďže vidieť pohromade vyšívať toľko ženičiek sa
tak ľahko nepošťastí. Školáci si mohli odkresliť vzory i vyskúšať rôzne techniky vyšívania,
zaujali aj dokumentárne videozáznamy a výstava zo zbierkového fondu múzea.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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DEŇ MATIEK
Deti zo Základnej školy na Pionierskej 2 v Brezne pozdravili svoje mamičky
slávnostnou akadémiou v pondelok 10. mája. Konala sa vo veľkej sále domu kultúry a bola
takmer plná. Spolu s učiteľkami pripravili pestrú kyticu uvitú z piesní, básní a tancov.
Kytičku doplnili veselé tóny hry na flautu. Nielen úsmev na tvári, ale aj slzička v oku
prezradila dojatie mamkinho srdiečka.

FESTIVAL COUNTRY
Festival Country za mestskou stodolou, ktorý sa konal počas víkendu 15. – 16. mája,
písal v Brezne opäť svoju májovú históriu – už po trinástykrát. Druihýkrát sa konal už na
novom námestí. Podujatiu prialo aj počasie, a tak bolo breznianske námestie plné ľudí.
Organizátorom festivalu bola country skupina Vodopád a Mestské kultúrne stredisko. Počas
víkendu bolo celé mesto Brezno zaplnené davom divákov, atmosféra bola nádherná.
Vytvorilo ju predovšetkým takmer 150 účinkujúcich kvalitnými hudobnými, speváckymi či
tanečnými

výkonmi; od moderného country po legendy trampskej hudby. Tohto roku

dotváralo festival množstvo atrakcií a sprievodných podujatí. Po parku aj po námestí sa deti
vozili na koňoch, diváci mali možnosť vidieť ryžovanie zlata. Atraktciou bol aj hydraulický
býk, skákadlá, autíčka. Na country výrobky bol zameraný aj jarmok umeleckých výrobkov,
kde predávali svoje výrobky hrnčiari, pernikári, výtvarníci, nechýbali ani pištoľníci.

PREMIÉRA DIVADLA
Divadelný súbor Jána Chalupku v Brezne v posledný májový piatok v mestskom dome
kultúry uviedol premiéru rozprávky na motívy knihy Petra Glocku Ako upiecť zajaca bez
ohňa alebo Kto veselo klame, hladom nezomrie.

DNI MESTA BREZNA 2004
Pod názvom Dni mesta sa začali organizovať podujatia k historickým výročiam mesta
v roku 1995, keď sme si pripomenuli 730. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Odvtedy
sa konali každoročne, takže v roku 2004 sa uskutočnil jubilejný – 10. ročník Dní mesta.
Tradične sa poriadali v jesennom období; prvé roky v októbri, potom v septembri. Tohto roku
sa prvýkrát mesto rozhodlo organizovať Dni mesta Brezna v mesiaci júni. Dôvodom pre
zmenu

termínu

podujatia

bola

skutočnosť,

že

väčšina

podujatí

sa

koná

na

novozrekonštruovanom námestí a v jeseni je chladnejšie a daždivejšie počasie, takže
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podujatia sa často pre nepriaznivé počasie museli prerušiť. Tohtoročné Dni mesta sa konali od
31. mája do 5. júna. Zmena termínu konania však ich priebeh priaznivo neovplyvnila,
nakoľko chladno a daždivo bolo v Brezne tentokrát aj v júni.
Prvým podujatím bola rezbárska dielňa – pokračovanie rezbárskych prác na tvorbe
betlehemu priamo na námestí (pred starou radnicou a kostolom). V minulom roku vytvorili
amatérski výtvarníci osem plastík betlehemu, tohto roku si vybrali ďalších osem postáv.
Počas štyroch dní sme mali možnosť pozorovať ich prácu v parku. Našťastie počas práce
rezbárom prialo počasie, ešte nepršalo.
Štvrtok 1. júna patril deťom. Na futbalovom štadióne sa konalo celodenné športové
podujatie pre žiakov základných škôl, na námestí boli podujatia pre deti materských škôl.
Najväčšej pozornosti sa tešila detská diskotéka a súťaž speváckych talentov, vystúpila aj
populárna spevácka dvojica TWEENS. V mestskom dome kultúry sa konala tradičná súťaž
Miss a Mister stredných škôl mesta Brezna.
Piatkový deň sa niesol v duchu európskom. Pod názvom Naše mesto v našej Európe
sa konala prezentácia mesta na námestí, v tento deň zavítali do Brezna na pozvanie primátora
aj členovia delegácií partnerských miest z Nového Bydžova, Francúzska aj Ciechanówa.
Posledný deň v sobotu 5. júna začali Dni mesta príhovorom primátora z historickej
radnice. Po prezentácii ukončeného betlehemu pred kostolom rytieri z Berezunu, ale aj
ďalších dobových skupín, ukázali podoby stredoveku v parku vedľa kostola. Jarmok
ľudových výrobkov predstavil pravú jarmočnú atmosféru. Majitelia automobilových
historických vozidiel - veteránov dovolili nahliadnuť pod kapoty svojich miláčikov na
námestí. Deti určite zaujal tradičný rozprávkový les nad nemocnicou, ktorý poriada
každoročne brezniansky divadelný súbor. Po niekoľkoročnej prestávke sa opäť oživilo
podujatie

Bomburova šabľa – medzinárodná výstava kresleného humoru a satiry.

Vyhodnotenie súťaže a zároveň vernisáž výstavy sa konala v synagóge v sobotu pred
obedom. V sobotu poobede vystupovali na námestí folklórne súbory; hosťom bol súbor
z Vojvodiny, potom účinkoval (bohužiaľ počas dažďa) na námestí súbor Mostár. Večer
koncertom stálice českej populárnej hudby Ilony Csákovej, vystúpením Štúdia tanca
z Banskej Bystrice a pompéznym ohňostrojom dopísali Dni mesta Brezna
desaťročnú históriu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v digitálnej podobe.
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2004 svoju

ROZLÚČKA SO ŠKOLOU
Rozlúčka so školou môže mať rôzne podoby. V Brezne už po druhýkrát organizátori
siahli po akcii „Ahoj škola, leto volá“, ktorá v posledný júnový deň prilákala na breznianske
námestie deti i dospelých. Výstrel z historického dela, pri ktorom družine historického šermu
Berezun asistoval primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian, odštartoval dva mesiace pre väčšinu
školákov sladkého ničnerobenia. Sladká odmena čakala aj na tých, ktorí na vysvedčení mali
samé jednotky. Pestrý program dával šancu každému, kto mal chuť zapojiť sa napríklad do
speváckej súťaže Slávici na ulici, do súťaže o najrýchlejšieho amatérskeho čašníka, do
futbalových zápasov v nafukovacom futbale – v atrakcii, ktorá mala premiéru v Brezne.
Záujem detí vzbudilo aj maľovanie na tvár, víťazka speváckej súťaže Zlatá črievička Ivana
Polačková z Pezinka, škola plieskania bičom pod vedením Petra Laššáka z Utekáča
a vystúpenia domácich školákov - majsterky Európy v karate Dominiky Ťažkej, speváckych
hviezdičiek Paťky a Evky Dúbravských, Lenky Kováčikovej, hiphopákov pod vedením
Zuzky Medveďovej, športovkýň zo ZŠ Pionierska 2.

NOVÁ KNIHA FRANTIŠKA KREUTZA
V piatok 23. júla v Horehronskom múzeu v Brezne privítali matičiari na besede
breznianskeho spisovateľa Františka Kreutza s rodinou pri príležitosti vydania jeho nového
dielka Zbojstvá Jakuba Surovca s ilustráciami Karola Lička. Knihu vydalo občianske
združenie z Tisovca. Nakoľko z tohto mesta pochádzal aj hlavný predstaviteľ knihy –
historická postava Jakuba Surovca, tu sa konal v mesiaci máji aj krst knihy pána Františka
Kreutza. Zábery z besedy budú tvoriť záver vznikajúceho dokumentárneho videofilmu jeho
bývalého žiaka Štefana Slavkovského na námet študenta Mareka Loceka. „Najdôležitejšou
v živote človeka je láska, prostá, úprimná ľudská láska, bez nej by v živote nič nemalo
význam,“ slová, ktorými sa František Kreutz prihovoril k prítomným.

STRETNUTIE KRESŤANSKEJ MLÁDEŽE
Posledný júlový víkend tradične patrí mladým kresťanským demokratom, ktorí sa už
po 14-krát zišli v Mýte pod Ďumbierom v areáli SKI centra na svojom stretnutí. V sobotu sa
uskutočnil výstup na Ďumbier. Organizátorom podujatia bol aj brezniansky kresťanskodemokratický klub.
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ANKETA TOP 7
V piatok 10. septembra sa v Mestskom dome kultúry konalo slávnostné vyhlásenie
výsledkov ankety TOP 7, ktorú zorganizoval Mestský mládežnícky parlament v spolupráci
s mestom a neziskovou organizáciou Slniečko. Účastníci ankety dávali svoje hlasy
najlepšiemu reštauračnému zariadeniu, podniku, lekárovi, inštitúcii, škole, spoločnosti
a osobnosti. Do ankety sa zapojilo 5 737 účastníkov. Vyhlásenie výsledkov bolo spojené
s kultúrnym programom. Večer uvádzala televízna moderátorka Lenka Hriadeľová a predseda
Mestského mládežníckeho parlamentu Andrej Barančok.
Výsledky ankety v jednotlivých kategóriách:
*

najlepšie reštauračné zariadenie

PIZZÉRIA BARBARICUM

2542 hlasov

*

naj – podnik

PICOLO CAFÉ

2193 hlasov

*

naj – inštitúcia

Hasičský a záchranný zbor

1289 hlasov

*

naj – škola

Hotelová akadémia

1228 hlasov

*

naj – lekár

MUDr. Erik Richter

527 hlasov

*

naj – spoločnosť

COOP Jednota

1999 hlasov

*

naj – osobnosť

Ing. Michal Kič

1313 hlasov

Aj keď sa spôsob hlasovania, ale aj nominácií do jednotlivých kategórií stretol
s kritikou občanov, bol to zo strany mladých ľudí v Brezne celkom vydarený pokus
o zapojenie sa do verejného života mesta. Podujatie bolo poslednou aktivitou aj keď
neoficiálneho Mládežníckeho parlamentu mesta Brezna.

PREMIÉRA DIVADELNEJ HRY NOVÝ ŽIVOT
Dňa 6. novembra sa konala premiéra hry J. G. Tajovského Nový život v podaní členov
Divadelného súboru Jána Chalupku. Divadlo sa vydarilo, úspech ocenila plná sála mestského
domu kultúry potleskom. V tomto roku si pripomíname 130. výročie

narodenia J. G.

Tajovského a preto dramaturg, režisér a teatrológ PhDr. Ján Sládeček naštudoval s ochotníkmi
práve Tajovského drámu Nový život.
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WICKOVA HVIEZDA
V utorok 26. októbra sa v mestskom dome kultúry stretli účastníci druhého ročníka
regionálneho umeleckého podujatia Wickova hviezda, ktoré vyhlásilo občianske združenie
INAK, Miestny odbor Matrice slovenskej 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 získal Martin Vetrák

zo Základnej školy

Pionierska 2, v druhej kategórii zvíťazila Petra Vatamanová zo Základnej školy Mazorníkovo
a v tretej kategórii – duo získali Eva a Patrícia Dúbravské zo Základnej školy Karola Rapoša.
V štvrtej kategórii – skupinový spev získal komorný zbor ZUŠ Valaská.

CHALUPKOVO BREZNO
Slávnostným otvorením v priestoroch Hotelovej akadémie sa v piatok 15. októbra
podvečer začal 37. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti
pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno. Na podujatí pod názvom Večer Ladislava
Bartku si pripomenuli 70. výročie narodenie prvého predsedu organizačného výboru
a dlhoročného člena porôt. Pripomenuli si aj výročie Ladislava Novomeského. Stretli sa na
besede so spisovateľmi Igorom Gallom, Jaroslavom Rezníkom a Petrom Kováčikom. Sobota
patrila súťažným prehliadkam v gymnáziu (umelecký prednes poézie a prózy, literárna tvorba
a tvorba umelecko-dokumentárnych videofilmov), v synagóge prebiehalo výtvarné sympóziu.
V základnej umeleckej škole prebiehali prehliadky hudobného odboru ( spev, skladateľská
tvorba, hra na hudobný nástroj). Popoludní sa stretli účastníci na otvorení výstavy
v Horehronskom múzeu venovanej životu a dielu G. K. Zechentera Laskomerského, pretože
si v tomto roku pripomíname 180. výročie jeho narodenia. Na Večere víťazov v mestskom
dome kultúry vystúpili laureáti Chalupkovho Brezna. Organizátori udelili aj mimoriadne
ceny. Účastníci si pozreli predpremiéru divadelnej hry Nový život v podaní Divadelného
súboru Jána Chalupku.
.SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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FRANCÚZSKE DNI
Na 12. ročníku Francúzskych dní v Brezne, konaných koncom mesiaca októbra
a začiatkom novembra sa stretlo mnoho významných hostí.; veľvyslanec Francúzskej
republiky na Slovensku Jacques Faure, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky vo
Francúzsku, čestný občan mesta Brezna Vladimír Valach, zástupca primátora Meudonu
Georges Koch, kultúrny atašé Jean Pierre Meullenet, riaditeľka Aliancie Francaisse Florance
Michelet. Hosťami boli aj tí, ktorí od začiatku formovali vzťahy Slovenska a Francúzska;
Daniel Compagnon s Nadejami, manželia Nivetovci, Philippe Naudot, Elena Chenot
a Adolphe Simon, Jean Pierre Champagnol, ale i noví priatelia z Le Bourbonnaise
Vyvrcholenie 12. ročníka Francúzskych dní sa uskutočnilo dňa 27. októbra. Na námestí sa
konalo pouličné vystúpenie francúzskych a slovenských súborov, skupín, hudobníkov a
spevákov. Večer sa uskutočnil Galaprogram v Mestskom dome kultúry, kde učinkovali
Nadeje, Les Bourbonnais z Lurcy – Levis, Elena Chenot, Adolphe Simon, Jacquline
Parzyjagla, Philippe Naudot, Štastné detstvo, Mostár, Spevácky zbor mesta Brezna, Vodopád,
Mostárenka, Barbora Konôpková, Lucia Šurinová. Na adresu primátora mesta Brezna prišiel
ďakovný list od bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku Vladimíra
Valacha:
Vážený pán primátor,
Dovoľte, aby sme sa aj touto formou úprimne poďakovali za možnosť zúčastniť sa na
nádhernom podujatí vyvrcholenia Francúzskych dní v Brezne.
Vysoko oceňujeme vynikajúci program vďaka veľmi dobrej príprave a réžii, takže sme
boli svedkami nezabudnuteľnej atmosféry a prekrásnych medziľudských vzťahov. Spoločenský
i bohatý kultúrny program

prispeli k ďalšiemu zblíženiu a prehĺbeniu priateľstva medzi

Francúzskom a Slovenskom.
Pritom si uvedomujeme, že na prípravu takéhoto podujatia bolo potrebné vynaložiť aj
nemálo finančných prostriedkov, čo v dnešnej zložitej situácii miest a obcí nie je jednoduché.
Ale podarilo sa to najmä vďaka nadšeniu, obetavosti a nebývalému nasadeniu Vás osobne
i Vašich spolupracovníkov. Preto som ako čestný občan hrdý na Brezno.
Dovoľte, aby som zaželal Vám osobne, Vaším spolupracovníkom, celému mestskému
zastupiteľstvu i všetkým občanom Brezna veľa ďalších síl, nadšenia i obetavosti pre ďalší
rozvoj nášho mesta, celého Horehronia i celého nášho Slovenska. Budem vždy veľmi rád, ak
budem môcť byť užitočný v tomto ušľachtilom snažení.
Váš Vladimír Valach s manželkou
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SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie

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 HELIGÓNKA
Už po štvrtýkrát sa v sobotu 13. 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 vo funkcii sprievodného nástroja
k spevu ľudových piesní. 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

ONDREJSKÝ JARMOK
V dňoch

25.-27. novembra sa konal na breznianskom námestí už 516. tradičný

Ondrejský jarmok. Aj napriek tomu, že Brezno bolo medzi piatimi mestami, ktoré
v rovnakom termíne organizovali trhy, tento sa od tých predchádzajúcich počtom účastníkov
vôbec nelíšil. Oficiálne ho otvoril primátor mesta Ing. Jaroslav Demian v piatok, hoci trhovci
a kupujúci rínok zaplnili už vo štvrtok. Nechýbali stánky s ľudovými výrobkami a
cukrovinkami, pečená klobáska, jaternice či hriate a tak tu vládla príjemná atmosféra. Jarmok
bol umiestnený aj na novorekonštruovanom námestí. Stánky s občerstvením boli umiestnené
na parkovisku za obchodným domom Jednota, takže návštevníci Brezna sa tu mohli po
nákupoch občerstvovať do neskorých večerných hodín. Ostatné stánky s odevmi
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a spotrebným tovarom boli umiestnené na ulici Boženy Němcovej až po poštu a na
chodníkoch priľahlých k námestiu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, diapozitívy

PREDVIANOČNÁ A VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
Do príjemnej atmosféry Vianoc v Brezne prispela nová vianočná výzdoba. Bola
nainštalovaná na starej radnici i na veži; drobné svietiace žiarovky lemovali jednotlivé
objekty a ľuďom sa veľmi páčili. Efektné boli aj nové žiarovky namontované na stromoch na
námestí.
K atmosfére Vianoc prispel aj drevený ľudový betlehem, ktorý je výsledkom práce
amatérskych výtvarníkov z regiónu (Peter Blaha, Vladimír Brozman, Ján Caban, Juraj
Pančuška, Ján Pindiak, Pavel Siman, Jozef Slivka, Matúš Tesák) a Pavla Matušku z českých
Třebochovíc pod Orebem. Vytvorili ho počas dvoch rezbárskych dielní konaných v rámci
Dní mesta v rokoch 2003 a 2004. Bol umiestnený pod drevenou strieškou blízko
rímskokatolíckeho kostola. V pondelok 6. decembra v priestore pred rímskokatolíckym
kostolom za účasti primátora mesta a ďalších hostí betlehem slávnostne požehnal dekan
rímskokatolíckej farnosti Jozef Hrtús. Pozostáva zo sedemnástich figúr vysokých dva a pol
metra. Až do Troch kráľov bude každoročne vystavený ako dôkaz vysokej zručnosti
amatérskych rezbárov a prispievať k zvýšeniu hodnoty duchovného života Brezňanov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Foto CD, diapozitívy
Okrem slávnostnej výzdoby mesta prispeli do príjemnej atmosféry aj organizátori
mnohých podujatí. Už od 1. decembra predávali pri mestskej veži členovia LIONS klubu
Brezno tradičný vianočný punč. Na otvorení predaja sa zúčastnil aj primátor mesta. Počas
dvoch týždňov sa ľudia zastavovali pri veži, aby podporili charitatívnu činnosť klubu.
Výťažok z predaja odovzdali detskému domovu na Polomke.
V pondelok 6. decembra zapálil za účasti mnohých detí vianočný stromček na námestí
Mikuláš. Ten predtým povozil deti na koči okolo námestí, na pódiu rozdával z veľkého koša
darčeky. Podujatie pripravil Kresťansko-demokratický klub v Brezne.
V Horehronskom múzeu sa konala tradičná predajná výstava 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.
K tradičným výstavám cukrárenských výrobkov s vianočnou tematikou patria Gastrovianoce
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Hotelovej akadémie v Brezne, ktorú si mohli aj tohto roku pozrieť návštevníci
v Horehronskom múzeu od 7. decembra.
Príjemnú atmosféru vytvorilo podujatie vo veľkej sále hotela Ďumbier pod názvom
„Anjelské Vianoce“. Módna prehliadka v bielom, hudba – to bol galaprogram, ktorý
scenáristicky a režijne pripravila Mária Šajgalíková. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom
obyvateľov; sála hotela Ďumbier bola preplnená. Výťažok bol venovaný na štedrovečernú
kapustnicu pre dôchodcov a osamelých
Množstvo podujatí sa potom konalo v mestskom dome kultúry. Žiaci základných škôl
Pionierska 2 a 4 pripravili 15. decembra 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.
Desiateho decembra tu pripravil LIONS klub v spolupráci s mestom a Mestským
kultúrnym strediskom benefičný koncert s názvom „My máme sen“.
V utorok 27. decembra účinkovali v dome kultúry gospelové skupiny, 30. decembra
mali tu sviatočný benefičný koncert mestské súbory – Spevácky zbor mesta Brezna, DFS
Šťastné detstvo, Dychový orchester mesta Brezna. Výťažok bol venovaný na pomoc
Vysokým Tatrám.
Žiaci Základnej umeleckej školy pripravili dva vianočné koncerty – 8. a 15. decembra.
Na námestí pripravil dychový orchester koncert vianočných melódií. Pred Vianocami ,
v nedeľu 12. decembra do evanjelického kostola pozval na svoj koncert Chrámový zbor
apoštola Pavla na benefičný koncert s názvom „Príď, Kriste drahý“ Počas Vianoc vystúpili
v kostoloch v meste i na Mazorníkove spevácke zbory aj detský folklórny súbor.
Primátor mesta pozval na piatok 24. decembra o 13. hodine do jedálne hotela Ďumbier
na vianočnú kapustnicu všetkých spoluobčanov, ktorí sa v tento deň cítili osamelí.
Silvestrovské zábavy sa konali v hoteli Ďumbier a v Omega klube. Ani v jednom
zariadení neboli vstupenky vypredané. Ľudia sa zabávali na chatách a doma pri televízoroch.
Pri rozlúčke so starým rokom a vítaní nového roka na námestí nebolo tohto roku veľa ľudí.
Avšak tentokrát nebol na námestí ani žiadny program

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 1 373 zväzkov. Na nákup kníh získali aj
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dotáciu z ministerstva kultúry vo výške 50 tisíc korún. Bohužiaľ, číta sa čoraz menej.
Dôkazom toho je aj tohtoročný pokles počtu čitateľov aj výpožičiek v mestskej knižnici.

Štatistika knižnice – hlavné ukazovatele činnosti:

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

2004 61 497

112 657

2 778

8

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 v roku 2003 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 – dostavbu zimného štadióna. Bolo potrebné skompletizovať
a zaktualizovať projektovú dokumentáciu, na ktorú boli v minulosti preinvestované finančné
prostriedky. Táto sa počas roka zabezpečovala.

OTVORENIE PLAVÁRNE
Takmer štyri roky bola zatvorená plaváreň na Mazorníkove. Posledný prevádzkovateľ
– Stredné odborné učilište v Podbrezovej ju zatvorilo preto, lebo nemalo dostatok finančných
prostriedkov na jeho prevádzku i vzhľadom na to, že technické zariadenie bolo veľmi staré,
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zlý je celkový stavebno - technický stav a plaváreň potrebovala na sprevádzkovanie mnohé
rekonštrukčné práce.
Mesto začalo s rekonštrukciou v auguste tohto roku prostredníctvom príspevkovej
organizácie mesta – Mestský športový klub nákladom 7,5 milióna korún. Práce realizovala
breznianska firma Hronstav. Aby sa znížili náklady na rekonštrukciu, bolo rozhodnuté, že
dvadsaťpäťmetrový bazén bude mať znížené dno tak, aby hĺbka vody bola 150 centimetrov.
Boli vymenené hliníkové dvere a okná, opravili sa sprchy. Presadilo sa aj vybudovanie
detského bazéna, ktorý doteraz na plavárni nebol.
Dňa 21. decembra primátor mesta po rekonštrukcii slávnostne otvoril plaváreň. Jej
otvorenie obyvatelia mesta privítali s nadšením. Takmer každý deň do konca roka bola
plaváreň plná ľudí. Určite aj preto, že primátor mesta sa rozhodol, že do konca roka bude pre
Brezňanov vstup do plavárne bezplatný.
Sprievodná dokumentácia: Foto na CD

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
V posledný januárový štvrtok v mestskom dome kultúry za účastí hostí, športovcov,
trénerov,

rodičov športovcov a sponzorov vyhlásili najlepších športovcov a trénerov

Mestského športového klubu za rok 2003.
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:

Barbora Zázrivcová

Már. Roman Snopko

atletický klub

Eliška Švikruhová

Jaroslav Kamenský

biatlonový klub

Ján Goceliakt

MUDr. Ivan Dubíny

futbalový klub

Michal Jozefko

Ladislav Gero

hokejový klub

Lukáš Kučerák

Ľuboš Húsenica

karate klub

Por. Ing. Vladimíra Pančíka

Štefan Švarc

strelecký klub

Ing. Igor Gálik

Dušan Berky

stolnotenisový klub

Eva Beňačková

Ing. Ivan Babocký

klub turistov

Ing. Ivan Zemko

cykloklub

Jana Sabaková

volejbalový klub
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V súčasnosti má Mestský športový klub Brezno registrovaných v desiatich športových
kluboch 1102 športovcov, členov, trénerov a funkcionárov. Po ŽP ŠPORT Podbrezová
je druhým najväčším v okrese.
PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTSKÝM ŠPORTOVÝM KLUBOM
-

Hokejový turnaj pre veteránov pohár MŠK Brezno
Hokejový turnaj žiakov ZŠ o pohár L. Horského
Strelecké preteky žiakov ZŠ a stredných škôl
Hokejový turnaj o pohár primátora mesta Brezna
Hokejový turnaj prípraviek
Minifutbalový turnaj veteránov
Minifutbalový turnaj žiakov ZŠ Jednota COOP
Stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ o pohár MŠK
Výstup na Ďumbier – 33. ročník
Atletické preteky žiakov ZŠ o pohár primátora mesta Brezna
Futbalový turnaj žiakov stredných škôl
Atletické preteky žiakov stredných škôl o pohár primátora mesta Brezna
Olympiáda materských škôl v atletike
Krajské kolo SAŠ – ZŠ v atletike
Olympijská štafeta
AEROBIK – maratón v telocvični
Medzinárodný futbalový turnaj SŽ a MŽ o pohár MŠK Brezno
Športové družobné dni Brezno – Wasenberg (Nemecko)
Preteky horských bicyklov – pre žiakov ZŠ
Strelecké preteky o cenu mesta Brezna
Polmaratón SNP
Stolnotenisový turnaj veteránov o pohár MŠK Brezno
Volejbalový turnaj neregistrovaných hráčov (mix)
Mediálny hokejový turnaj o pohár primátora mesta
Strelecké preteky o Pohár primátora mesta Brezna
Turnaj SŠ v nohejbale
Breznianske galeje – cyklistika
Nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčov
Najrýchlejší čašník v rámci Dní mesta
Detský cyklomaratón
Basketbalový turnaj ZŠ
Streetbalový turnaj
Štefánska 12-hodinovka v rýchlokorčuľovaní

POSTUP DO PRVEJ HOKEJOVEJ LIGY
V tejto sezóne hralo A - mužstvo vo východnej skupine II. ligy s mužstvami Dolného
Kubína, Bardejova, Sabinova, Ružomberka, Michaloviec a Humenného. Súťaž sa hrala
dvojkolovo systémom každý s každým a po skončení jej základnej časti sa mužstvo Brezna
umiestnilo na prvom mieste, čím získalo právo hrať v baráži o celkového víťaza II. ligy proti
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víťazovi západnej skupiny HK Trnava.

V baráži hralo už druhýkrát po sebe,

v predchádzajúcej sezóne bojovalo proti HK Piešťany. Po výsledkoch 4:6 (doma) a 3:2
(vonku) sa mužstvo Brezna umiestnilo na 2. mieste, ale získalo možnosť hrať I. ligu. Keďže
nemáme prekrytý zimný štadión, mužstvo hralo len v II. lige.

MAJSTROVSTVÁ SVETA V LETNOM BIATLONE
Horehronie ožilo v dňoch 7. až 12. septembra nevšednou športovo – spoločenskou
udalosťou. Celý biatlonový svet sa stretol na 9. Majstrovstvách sveta v letnom biatlone
Brezno – Osrblie. Program bol veľmi zaujímavý, pretože sa uskutočnili preteky v štyroch
disciplínach. Súťažné dni boli 8., 9., 11. a 12. septembra. Preteky boli situované do
popoludňajších hodín. Zišli sa tu pretekári z pätnástich krajín, aby súťažili o tituly majstrov
sveta v rýchlostných, stíhacích pretekoch, pretekoch s hromadným štartom a v pretekoch
štafiet. Z našich sa najlepšie darilo Pavlovi Hurajtovi, ktorý v rýchlostných pretekoch
obsadil 8. miesto. Mesto sa na podujatí v Osrblí prezentovalo predajom suvenírov a ponukou
propagačných materiálov o Brezne a okolí. Pripravilo aj plošnú expozíciu.
Na breznianskom námestí sa konalo slávnostné otvorenie Majstrovstiev sveta v letnom
biatlone 7. septembra. Najsamprv sa konala na pódiu módna prehliadka, vystúpila Dagmar
Rostand. O 19.30 hodine sa konalo slávnostné otvorenie podujatia. Majstrovstvá sveta otvoril
prezident Slovenského zväzu biatlonu a predseda organizačného výboru Juraj Sanitra.
Prítomné delegácie privítal v Brezne a pozdravil aj primátor mesta Ing. Jaroslav Demian.
Potom nasledoval ohňostroj a vystúpenia hudobných skupín.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA V MESTE
KRNOHOVÉ PRETEKY
Občianske združenie Jasienok v spolupráci s Lesmi mesta Brezna pozvalo obyvateľov
mesta a okolia 17. januára na zaujímavé podujatie – tretí ročník Krnohových pretekov o
Veľkú cenu Horehronia a zároveň tretie kolo II. ročníka Slovenského pohára. Preteky sa
konali vo Vagnári. Okrem pretekov na tradičných drevených saniach bol súťažnou disciplínou
aj zjazd na horských bicykloch. Na svahu vládla výborná nálada, bolo tu niekoľko
folklórnych spevákov a muzikantov. 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 odštartovalo 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 na
tradičnej breznianskej súťaži 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 do cieľa na štadión. Prvý do cieľa dobehol
Ukrajinec Ivan Marionda v čase 1:08:35. 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 časom 1:23:00.
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REKORDY V ROKU:
Najteplejší mesiac:

júl, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 17,4 °C

Najchladnejší mesiac:

január, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla -6,5°C

Najteplejší deň:

22. júl, teplota vzduchu dosiahla absolútne maximum 31,7 C

Najchladnejší deň:

23. január, teplota vzduchu klesla na -25,0°C

Najdaždivejší mesiac:

jún, za celý mesiac napadlo 116,2 mm,

MIMORIADNE UDALOSTI
Víchrica, ktorá sa silou orkánu prehnala severozápadnou časťou Európy v piatok 19.
novembra, zasiahla aj Slovensko. Ničivá víchrica sa prehnala v tento deň niekoľko minút pred
štvrtou hodinou popoludní celým Horehroním. Silný nárazový vietor prevracal stromy,
strhával elektrické vedenie. Horský prechod Čertovica bol ešte v pondelok 22. novembra
neprejazdný, cestári tam spolu s lesníkmi z podniku Mestské lesy a hasičmi z vozovky
odstraňovali popadané stromy, pod ktorými uviazli aj dva linkové autobusy smerujúce do
Liptovského Mikuláša. Podobná situácia bola aj na ostatných cestách z Brezna.
Priamo v meste víchrica nespôsobila veľké materiálne škody. Tieto vznikli na majetku
mesta – na lesných porastoch, ktorých užívateľom je spoločnosť Lesy mesta Brezna s.r.o.
Tejto vetrovej kalamite padlo za obeť asi 200 kubíkov dreva na majetku v LUC Čertovica
a 10,5 kubíkov dreva na LUC Michalová. Na odstraňovaní následkov kalamity sa priamo
podieľalo 100 pracovníkov spadajúcich pod Lesy mesta Brezna, celkové náklady vynaložené
na odstraňovanie kalamity – len likvidačné práce na ceste na Čertovici - zo strany organizácie
Lesy mesta Brezna činili viac než šesťsto tisíc korún. Ďalšie náklady vzniknú pri spracúvaní
kalamitného dreva.
Vo všetkých masovokomunikačných prostriedkoch sa hovorilo hlavne o škodách vo
Vysokých Tatrách. Týmto smerom sa obracal aj záujem rôznych mimovládnych organizácií.
Pritom vo Vysokých Tatrách zostali na zemi asi tri milióny kubíkov, ale sú na rovine.
V našom okrese je to asi milión (z toho v mestských lesoch asi 200 tisíc kubíkov), ale všetko
vo veľmi ťažkom teréne, kde sa ťažko dostanú mechanizmy.
O tom , že veterná smršť nepostihla len Vysoké Tatry, ale aj Horehronie, sa na vlastné
oči presvedčil premiér Mikuláš Dzurinda. Na miesto kalamity zavítal v sprievode štátneho
tajomníka ministerstva vnútra. Za mesto ho sprevádzal primátor mesta a zástupcovia Lesov
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mesta Brezna. Vedúci Polesia Brezno Ing. Milan Dolňan ho oboznámil s aktuálnou
situáciou. Predseda vlády poďakoval pracovníkom Lesov mesta Brezna za prácu vykonanú
pri sprejazdňovaní cesty cez Čertovicu v ťažkom teréne a v nepriaznivom počasí. Zároveň
sľúbil mestským lesom pomoc.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA : Fotografie
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KLIMATICKÉ ÚDAJE V ROKU 2004
Priemerná teplota vzduchu v o C
Mesiac 1
2
3
o
C
-6,5
-0,9
2,0

4
8,6

5
11,2

6
15,4

7
17,4

8
16,7

9
11,6

10
9,0

11
3,1

12
-2,1

Rok
7,1

Maximálna teplota vzduchu v o C
Mesiac 1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rok

22,7

23,0

26,7

31,7

29,7

26,4

21,2

17,7

6,6

31,7

Minimálna teplota vzduchu v o C
Mesiac 1
2
3
o
C
-25,0
-17,2
-17,8

4
-4,0

5
-0,7

6
5,0

7
5,0

8
5,7

9
0,3

10
-4,3

11
-9,8

12
-12,0

Rok
-23,1

Slnečný svit v hodinách
Mesiac 1
2
Hodiny 60,3
88,1

3
93,3

4
147,1

5
158,6

6
180,2

7
194,8

8
211,2

9
168,2

10
89,2

11
64,3

12
40,6

Rok
1495,9

Úhrn zrážok v mm
Mesiac 1
2
Mm
61,1
54,8

3
38,6

4
58,3

5
105,4

6
116,2

7
111,6

8
56,0

9
30,3

10
59,3

11
57,2

12
40,7

Rok
789,5

5
15,3

6
25,0

7
22,3

8
15,2

9
10,4

10
20,5

11
12,2

12
12,5

Rok
25,0

o

C

5,0

16,0

20,0

Maximálne denné úhrny zrážok v mm
Mesiac 1
2
3
4
Mm
12,2
13,6
14,2
15,4
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Počet dní so snežením, snehovými prehánkami
Mesiac 1
2
3
4
5
Dni
17
10
8
1

6

7

8

9

10

11
5

12
5

Rok
46

Počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac
2
3
4
5
Mesiac 1
Dni
31
28
18

6

7

8

9

10

11
10

12
14

Rok
101

Počet dní s búrkou
Mesiac 1
2
Dni
Počet dní s hmlou
Mesiac 1
2
Dni
8
1

3

4

5
6

6
4

7
3

8
3

9

10

11

12

Rok
16

3
7

4
6

5
8

6
14

7
11

8
14

9
16

10
20

11
12

12
21

Rok
138

9

10

11
11

12
20

Rok
881

9
2

10

11

12

Rok
70

Počet mrazových dní s priemernou teplotou vzduchu nižšou ako O ° C
2
3
4
5
6
7
8
Mesiac 1
Dni
28
21
8
Počet teplých dní s priemernou teplotou 15 o C a viac
Mesiac 1
2
3
4
5
6
Dni
1
1
15

7
25
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8
26

