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SPOLOČENSKÁ ATMOSFÉRA
V roku 2005 si mesto Brezno pripomínalo dôležitý medzník vo svojej histórii – 740. výročie prvej písomnej
zmienky o tomto území. Táto historická udalosť dala podnet mestu i mnohým organizáciám na zvýšenie aktivity.
Prejavilo sa to najmä v organizovaní mnohých podujatí počas celého roka pre verejnosť, výzdobou námestia
a verejných priestranstiev. Na všetkých propagačných a informačných materiáloch vydávaných mestom
a organizáciami ním zriadenými sa používalo jednotné logo osláv. Jeho autorom bola firma Harmony Banská
Bystrica. Rok bol bohatší na podujatia, ktoré sa organizovali hlavne na námestí. Aj keď oslavy vyvrcholili začiatkom
júna, kedy sa konali Dni mesta Brezna, v duchu tohto výročia sa organizovali podujatia počas celého roka.
Historické výročie bolo podnetom aj na vydanie rozsiahlejšej a mnohostranne prínosnej monografie mesta „Brezno
v premenách času“, ktorá sa na knižnom trhu objavila práve v čase vyvrcholenia osláv – v júni.
Rok 2005 bol aj rokom volebným; uskutočnili sa v celej republike voľby do vyšších územných celkov. Aj naši
občania sa mali možnosť zúčastniť volieb poslancov do Banskobystrického samosprávneho kraja. Táto skutočnosť
ovplyvnila aj situáciu v Brezne. Mesto v rámci predvolebných kampaní navštívili i hostia – politici, uchádzajúci sa
o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Predvolebné stretnutia s občanmi organizovali aj jednotlivé
strany a poslanci. V okrese Brezno, ktorý tvoril volebný obvod č. 3 so 69 volebnými okrskami, sa na voľbách
zúčastnilo len 14,8 % voličov. V samotnom meste Brezne

bola účasť na voľbách nižšia v porovnaní

s celoslovenskými výsledkami aj okresnými; tu sa zúčastnilo na voľbách len 2 370 občanov z celkového počtu 17
685 zapísaných voličov, čo predstavuje účasť 13,44 - percentnú. Táto skutočnosť nasvedčuje tomu, že väčšina
obyvateľov mesta je sklamaná so súčasnej spoločenskej a sociálnej situácie a tak u obyvateľov mesta poklesol
záujem o veci verejné.
Dostavba zimného štadióna sa stala pre vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo v investičnej výstavbe mesta
prioritou číslo jedna. Začatie prác na tejto akcii bola jednou z dôležitých udalostí aj v živote obyvateľov mesta. Po
úprave projektov sa začali koncom apríla práce na zastrešení zimného štadióna, koncom novembra sa prerušili, aby
ľadová plocha mohla slúžiť korčuliarom a hokejistom. Prvý zápas pod strechou odohrali hokejisti 17. decembra
a prví korčuliari zavítali na ľadovú plochu 21. decembra. Mesto na túto stavbu investovalo podstatnú časť svojho
rozpočtu. V prácach sa však bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch
Významnou udalosťou pre obyvateľov bolo aj otvorenie nového obchodného komplexu TESCA v západnej
časti mesta v druhú októbrovú sobotu. Bolo vybudované v areáli futbalového štadióna i napriek tomu, že sa jeho
výstavba stretla s nespokojnosťou mnohých občanov, hlavne športovcov. Okrem športovcov vyjadrili nespokojnosť
s výstavbou tohto obchodného centra práve v Brezne hlavne podnikatelia. Majú pocit, že v meste je už zahraničných
veľkoobchodov dosť a táto konkurencia často automaticky prináša likvidáciu malých domácich podnikateľov. Široká
verejnosť však otvorenie TESCA v Brezne privítala. Tí si zase myslia, že väčšia konkurencia prinesie pre obyvateľov
nižšie ceny.
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Tak, ako v celej republike, obyvatelia mesta strácajú záujem o veci verejné. Okrem nízkej účasti na voľbách
je dôkazom toho aj podujatie, ktoré sa konalo v stredu 5. októbra. Bolo to stretnutie predstaviteľov mesta s občanmi
na sídlisku západ v spoločenskej miestnosti mestského športového klubu. Aj keď bolo toto stretnutie vopred
avizované v týždenníku Horehronie a na početných plagátoch, účasť bola veľmi nízka. Ako ironicky podotkol
primátor mesta „sme v presile...“, čím myslel seba, štyroch poslancov za volebný obvod, riaditeľa Technických
služieb mesta Brezna a prednostu mestského úradu. „Občania majú síce mnoho pripomienok, no keď ich majú
predostrieť priamo primátorovi, nejavia záujem.“ Asi je to jav všeobecný, ľudia radi kritizujú na nesprávnom mieste.
Primátor prítomných občanov informoval o investičných akciách mesta.
Obyvateľov nášho mesta určite šokovala tragédia, ktorá sa odohrala v byte v Štvrti Ladislava Novomeského
v Brezne v stredu 16. marca večer. Štyridsatdeväťročný muž z Jasenia tam zastrelil 20-ročnú Vladimíru, ktorá
poraneniu hlavy na mieste podľahla. Napadol aj jej 50-ročnú matku Elenu. Spôsobil jej viaceré strelne zranenia,
s ktorými ju odviezli do nemocnice. Na mieste našli aj mŕtveho muža, ktorý sa napokon zastrelil. Jan bol dlhoročným
druhom Eleny, ale bývali samostatne. Motív jeho činu bola žiarlivosť, doplatila na to dcéra partnerky, ktorá chcela
matku brániť. Bola študentkou Hotelovej akadémie v Brezne a práve o niekoľko dní mala maturovať. Táto udalosť
ovplyvnila na niekoľko dní nielen situáciu v škole, ale aj medzi širšími vrstvami šokovaného obyvateľstva.
Vyšetrovateľ v Banskej Bystrici začal trestné stíhanie za trestný čin vraždy a pokusu o vraždu. Život mladého
dievčaťu však už nikto nevráti

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2005

Pohlavie
do S p o l u

Mestská časť

Žena

Brezno - mesto

6 572

Mazorníkovo

2 610

568

2 551

596

6 325

Bujakovo

131

47

114

35

327

Predné Halny

195

93

229

119

636

Zadné Halny

188

35

190

39

452

Spolu

9 696

Dievča do Muž
15 rokov
947
5 882

1 690

Chlapec
15 rokov
965

323

14 366

1 754

22 106

POHYB OBYVATEĽSTVA
Prisťahovaní

217

Odsťahovaní

356

Prírastok sťahovaním

-139

Narodení

221

Zomrelí

215

Prirodzený prírastok
Sobáše

6
132
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Celkový prírastok
Poznámka:

Údaje

z evidencie

obyvateľstva;

narodení,

- 123
zomrelí

aj

sobášení

Brezňania

aj

mimo

mesta.

POČET OBYVATEĽOV PODĽA VEKOVEJ ŠTRUKTÚRY
Veková štruktúra

Spolu

od 0 do 18 r.

4 487

od 18 do 54 r.

12 767

Od 54 do 59 r.

1 491

nad 60 r.

3 080

Spolu

22 106

V meste bol počas roka opäť zaznamenaný pokles počtu obyvateľstva. Aj keď prirodzený prírastok
obyvateľstva v roku 2005 bol pozitívny (viac detí sa narodilo ako zomrelo obyvateľov), rozdiel je tohto roku
minimálny – iba 6. Sťahovaním obyvateľstva z mesta došlo k úbytku obyvateľov o 139. Pritom ak sledujeme
tabuľku prírastkov a porovnáme si ju s minulým rokom, priamo v meste obyvateľov ubudlo u všetkých vekových
skupín, avšak na Mazorníkove, v Bujakove, Predných aj Zadných Halnach

ich pribudlo. Je to spôsobené

skutočnosťou, že najväčšia pôrodnosť je v tomto období u rómskych občanov, a tí bývajú hlavne v týchto okrajových
štvrtiach. Ďalšou príčinou úbytku obyvateľstva v Brezne je skutočnosť, že v Brezne je málo pracovných príležitostí,
mladé rodiny do iných miest, dosť ich odchádza aj do zahraničia. Keďže na konci minulého roka sme mali 22 229
obyvateľov, v roku 2005 sa znížil počet obyvateľov o 123. 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 počas roka 36 obyvateľov starších ako 90 rokov.
V tomto roku sa dožili 96 rokov - najvyššieho veku traja občania:
Alexander Šteller, Ul. Clementisova 18
Ida Žúdelová, Jesenského 3
Helena Liptáková, Ul. Fraňa Kráľa 23
95 rokov sa dožili dve občianky:
Elena Lapinová, Fraňa Kráľa 25
Mária Čillíková, Fraňa Kráľa 19

NAJOBĽÚBENEJŠIE MENÁ
Z chlapčenských mien sa najväčšej obľube tešilo meno Patrik; rodičia ho svojím narodeným deťom dali 8krát. Šiesti rodičia vybrali pre svojho syna meno Samuel, piati Dominik a Lukáš. Najobľúbenejším dievčenským
menom bola Viktória. Pri narodení ho dostalo 5 detí, narodili sa 4 Nikolky a 4 Kristínky.
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OBČIANSKE A CIRKEVNÉ OBRADY
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Brezne pokračoval počas roka vo svojej 50- ročnej
činnosti. Zameral sa 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 46 obradov uzavretia manželstva, 40 občianskych pohrebov, 6 obradov
individuálneho uvítania detí do života. Pre 212 detí pripravil hromadné uvítania.
Tak, ako sa znižuje počet obyvateľov mesta, od roku 1994 začal klesať aj počet sobášov. Ak sa v roku
1994 konalo v Brezne 183 sobášov, v roku 2005 už iba 92, pričom počet katolíckych a občianskych je približne na
jednej úrovni. Pokles počtu sobášov však súvisí aj s tým, že mladí ľudia sa viac zamýšľajú nad svojou sociálnou
situáciou a majú tendenciu vstupovať do manželstva neskôr, ako predtým.

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH OBRADOV
Obrady uskutočnené v Brezne
(porovnanie rok 2004/2005)
CELKOM:

Druh
obradu

2004

Krsty – uvítania,

Občiansky
2005

2004

Rímskokatolícky

2005

2004

2005

Evanjelický
2004

2005

200

212

132

212

106

99

14

15

192

219

35

40

67

95

22

37

98

92

54

46

39

31

5

9

narodení
Pohreby, zomrelí

Sobáše

***Poznámka: Evidovaní na breznianskej matrike; 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.

OCENENIA ZA ROK 2005
OCENENIE MESTA
Na poslednom tohtoročnom rokovaní

mestského zastupiteľstva boli schválené ocenenia za rok 2005

významným osobnostiam i organizáciám, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta i jeho dobré meno v zahraničí.
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Najvyššie ocenenie Čestné občianstvo mesta Brezna bolo schválené pre týchto :
Zlatica Balažovjech - Klincová z Bratislavy za reprezentáciu Brezna a Slovenskej republiky prostredníctvom svojej
celoživotnej umeleckej tvorby (pri príležitosti životného jubilea 85 rokov);
doc. Ladislav Bartko, CSc., z Prešova za zásluhy pri založení Horehronského múzea, za zásluhy pri založení
celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno (pri príležitosti 45.
výročia založenia Horehronského múzea).

Cenu mesta Brezna
Folklórny súbor Mostár za výchovu a rozvoj talentovaných mladých ľudí, za výraznú a úspešnú reprezentáciu (pri
príležitosti 50. výročia založenia)
Horehronské múzeum za dlhoročný podiel na rozvoji miestnej kultúry, za organizovanie národopisných výstav
a výstav z oblasti regionálnej histórie, za reprezentáciu zberateľskej práce múzea v meste, jeho okolí, ale aj
v zahraničí (pri príležitosti 45. výročia založenia); Základná umelecká škola v Brezne za výchovu a rozvoj
talentovaných mladých ľudí, za úspešnú reprezentáciu mesta na celoštátnych a medzinárodných súťažiach (pri
príležitosti 45. výročia založenia)
František Dropčo ako priamy účastník druhej svetovej vojny, partizán v partizánskej skupine Jegorov, za dlhoročné
pôsobenie v Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne (pri príležitosti
životného jubilea 80 rokov).

Cenu primátora mesta sa primátor rozhodol za rok 2005 udeliť týmto:
Ladislav Libica za zásluhy pri založení folklórneho súboru Mostár a úspešnú reprezentáciu mesta na vystúpeniach
a rôznych súťažiach výrobcov ľudových nástrojov (pri príležitosti životného jubilea 65 rokov);
Augustín Nikel za aktívnu činnosť vo folklórnom súbore Mostár, za výchovu členov súboru, za propagáciu mesta
a ľudovej kultúry Horehronia doma i v zahraničí (pri príležitosti životného jubilea 65 rokov);
Oto Baldovský za dlhoročnú aktívnu činnosť v Matici slovenskej v Brezne, za rozsiahlu publikačnú a dokumentačnú
činnosť, za tvorbu publikácií (pri príležitosti životného jubilea 77 rokov);
Štefan Horský za dlhoročnú prácu v Spolku - Dychový orchester mesta Brezna, za dlhoročné pôsobenie vo funkcii
umeleckého vedúceho malej dychovej hudby Mostárenka, za záslužnú činnosť pri organizovaní činnosti spolku na
vystúpeniach a súťažiach doma i v zahraničí, ako aj za jeho skladateľskú tvorbu (za 35-ročnú činnosť).

ŠTÁTNE VYZNAMENANIE PRE VLADIMÍRA SOTÁKA
Prezident SR Ivan Gašparovič pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy SR udeľoval vysoké štátne
vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra. Medzi pätnástimi osobnosťami spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho
života bol aj občan nášho mesta - Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a. s., ktorý
prevzal z rúk prezidenta Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.

ČESTNÝ TITUL LADISLAVOVI ŤAŽKÉMU
Vedecká rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre schválila návrh na udelenie čestnej vedeckej hodnosti
Doctor honoris causa významnému prozaikovi, publicistovi a scenáristovi, klasikovi slovenskej literatúry, Čestnému
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občanovi mesta Brezna Ladislavovi Ťažkému. Slávnostný akt inaugurácie sa uskutočnil vo štvrtok 20. októbra na
akademickej pôde UKF v Nitre.

ČESTNÝ DOKTORÁT RODÁKOVI Z BREZNA
Zvolenská univerzita v pondelok 3. októbra udelila štyrom profesorom z Lotyšska, z Poľska, z Maďarska a zo
Slovenska čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa Technickej univerzity vo Zvolene. Medzi ocenenými bol aj
Čestný občan mesta Brezna prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc., prodekan Fakulty architektúry a vedúci Ústavu
dizajnu STU v Bratislave. Od roku 1985 zvolenská univerzita udelila tento čestný titul 22 zahraničným vedcom
a pedagógom a brezniansky rodák profesor Petránsky je prvým oceneným z vedeckej komunity na Slovensku za
významný prínos v oblasti teórie a metodológie dizajnu, dlhoročnú reprezentáciu slovenského výtvarného umenia na
prestížnych fórach vo svete a rozvoj spolupráce medzi TU vo Zvolene a STU v Bratislave.

VÍTANIE NOVÉHO ROKU
Breznianske námestie sa lúčilo so starým rokom tradičným spôsobom. Slávnostnú atmosféru dotvorilo jeho
osvetlenie, hudba, tanečnici, ale aj veľké množstvo zabávajúcich sa až do skorých ranných hodín. Nový rok Brezno
začalo nielen peknou vinšovačkou, ale aj slovenskou a európskou hymnou a ohňostrojom.

OSLAVY OSLOBODENIA MESTA
Udalosti spred šesťdesiatich rokov – dni oslobodzovania mesta Brezna - si obyvatelia v meste Brezne
pripomenuli v piatok 31. januára. Najskôr v obradnej sieni mestského úradu primátor Ing. Jaroslav Demian prijal
členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. a priamych účastníkov oslobodzovacích bojov v Brezne
Potom na námestí položili kytice k pomníkom a zazneli slávnostné príhovory.

ODOVZDANIE OCENENÍ ZA ROK 2004
Súčasťou spomienkových osláv 60. výročia oslobodenia mesta Brezna bolo aj slávnostné zasadnutie
mestského zastupiteľstva vo veľkej sále hotela Ďumbier spojené s odovzdávaním ocenení za rok 2004, 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:
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
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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 pedagogičky 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

MESTSKÝ PLES
Dňa 14. januára v duchu 740. výročia sa uskutočnil druhý ples mesta Brezna v Hoteli Ďumbier. Zúčastnili sa
ho aj poslanci NR SR, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, ktorých vítal primátor s manželkou. Do tanca hrali
skupiny ZBM, Vodopád, ľudová hudba súbor Brezňan, zábavu latinsko-americkými tancami spestrila tanečná
skupina Stella a vystúpenie celebrít Kataríny Hasprovej a Maduaru.

NÁVŠTEVA POSLANCA
Mesto bolo dňa 11. marca hostiteľom poslanca Národnej rady. Primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian
prijal poslanca NR SR, člena branno-bezpečnostného výboru Mgr. Jozefa Bučeka, ktorého sprevádzali predseda
a podpredseda okresnej organizácie smeru Ján Račák a Jozef Tokár. V rámci poslaneckého dňa v okrese J. Buček
navštívil aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne.

NÁVŠTEVA RUSKEJ DELEGÁCIE
30. marca pricestovala deväťčlenná delegácie Zákonodarného zboru Leningradskej oblasti na čele s jeho
podpredsedom Sergejom Semionovom. Kontakty medzi našimi regiónmi sa začali pred dvoma rokmi podpísaním
dohody o vzájomnej spolupráci, ktorá smeruje k ekonomickému rozvoju a výmene skúsenosti v oblasti zdravotníctva,
školstva, kultúry, ale aj poznatkov zo vstupu Slovenska do únie. Členov ruskej delegácie v stredu privítal predseda
BBSK Milan Marčok, navštívili Vyhne, Antol, Banskú Štiavnicu, Lučenec, v sobotu ich prijal primátor Brezna Ing.
Jaroslav Demian a pozreli si aj rekreačnú oblasť Tále.

NÁVŠTEVA PREDSEDU STRANY SMER
Dňa 19. apríla navštívil Brezno predseda strany Smer Róbert Fico s poslancom NR SR Ľubomírom
Vážnym. V rámci poslaneckého dňa prednášal R. Fico študentom breznianskeho detašovaného pracoviska
Materiálnotechnologickej fakulty STU Bratislava, debatoval s hasičmi a stretol sa primátorom Brezna Ing.
Jaroslavom Demianom.

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY
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V predvečer Sviatku prace na breznianskom námestí postavením mája odštartovali “májové dni”. Kultúrny
program v podaní folklórnych súborov Šťastné detstvo

a Mostár bol súčasťou osláv prvého výročia vstupu

Slovenska do Európskej únie, na ktorých sa zúčastnil primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian a poslanci mestského
zastupiteľstva.

OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
V predvečer štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, v piatok dňa 6. mája, sa konali mestské oslavy 60.
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 7. mája sa uskutočnil
na počesť výročia ukončenia 2. svetovej vojny 35. ročník výstupu na Ďumbier.

KRAJSKÝ SNEM MATICE SLOVENSKEJ V BREZNE
Breznianska dychová hudba v sobotu 18. júna pred mestským domom kultúry vyhrávala účastníkom
krajského snemu Matice slovenskej. V krojoch odetí Mgr. Janka Hrušková zo Závadky nad Hronom a Dr. Lukáš
Janoška z Pohorelej ich privítali starým slovanským zvykom - chlebom a soľou. Pozdrav prečítala predsedníčka
Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne Mária Macuľová. Pred pracovnou cestou snemu sa delegátom
prihovorili vzácni hostia: rektor UMB v Banskej Bystrici, poslanec NR SR Ing. Milan Murgaš, CSc., poslankyňa
BBSK Mgr. Iva Urbanová, predsedníčka komisie kultúry a školstva BBSK Ing. Mária Seková, poslanec Mestského
zastupiteľstva v Brezne, podpredseda SNS Ing. Dušan Švantner a brezniansky farár evanjelickej cirkvi a. v. Mgr.
Vladimír Mako.
Správu o stave matičného hnutia v kraji za trojročné obdobie a zámery do roku 2008 predložil predseda
Krajskej rady Matice slovenskej Dušan Kubinec, pred diskusiou vystúpil predseda Matice slovenskej Ing. Jozef
Markuš, DrSc., a podpredseda Igor Kovačovič. V rámci programu Speváckeho zboru mesta Brezna pod vedením doc.
Milana Pazúrika vyznamenali najaktívnejších matičiarov z Banskobystrického kraja.
Z nášho mesta pamätnú medailu sv. Cyrila a Metoda udelili Miestnemu odboru Matice slovenskej
v Brezne za významnú matičnú prácu pri príležitosti 15. výročia obnovenia členskej základne a bronzovú medailu
Alžbete Prepletanej. Diskutovalo sa predovšetkým o práci, ťažkostiach i úspechoch, ale aj o potrebe väčšieho
propagovania matičných podujatí v médiách.
Po sneme zástupcovia delegátov pod vedením predsedu Matice položili venčeky k soche gen. M. R. Štefánika
a k pamätnej tabuli Karola Kuzmányho.

CENA ZA ÚČASŤ ODBOJI
Dňa 21. júna primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian prijal predsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov doc. Ing. Karola Pitku, ktorý mestu Brezno odovzdal cenu za účasť v odboji
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VATRA ZVRCHOVANOSTI
Oslavy pri príležitosti 13. výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky sa konali v Brezne
v piatok 15. júla. Začali sa zhromaždením spojeným s kultúrnym programom na futbalovom štadióne. Účastníkov
pozdravili: Dr. Natália Rolková z Matice slovenskej a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing.
Milan Murgaš, CSc. viceprimátorka Ing. Janka Mihalovičová, slávnostný príhovor mal podpredseda SNS Ing.
Dušan Švantner. V kultúrnom programe vystúpil Ján Ambróz s ľudovou hudbou Borievka. Oslavy vyvrcholili vo
večerných hodinách tradičným zapálením vatry zvrchovanosti na Jamách. Pri vatre si účastníci zaspievali slovenské
piesne pri harmonike. V Brezne horela v poradí už štrnásta vatra zvrchovanosti, pretože hneď po vyhlásení
zvrchovanosti v Národnej rade 17. júla 1992 sedemnásť nadšencov z Brezna pod vedením Ing. Dušana Švantnera
zapálilo vatru na breznianskych Jamách a v tejto tradícii pokračujú naďalej.

ZUZANA MARTINÁKOVÁ V BREZNE
V rámci poslaneckého výjazdu v Banskobystrickom kraji predsedníčka Slobodného fóra a poslankyňa NR SR
Zuzana Martináková s poslancami P. Bodym a L. Prochádzkovou navštívila 18. júla Slniečko centrum na
Mazorníkove, kde ich privítali Aldo Daxner za Základnú organizáciu Únie nevidiacich a slabozrakých v Brezne
a riaditeľka Slniečka Ing. Alena Roštárová. Hostia s členmi Únie nevidiacich a slabozrakých i s mamičkami
a oteckami besedovali o aktuálnych sociálnych otázkach a privítali informáciu o prípravách na založenie Klubu
Slobodného fóra v Brezne, ktorý bude zameraný na pomoc mladým rodinám a zdravotne postihnutým. Dohodli sa na
úzkej spolupráci pri príprave zákonov tykajúcich sa sociálnej problematiky.

OSLAVY SNP
29. augusta uplynulo 61 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Toto výročie si občania
nášho mesta pripomenuli v sobotu 26. 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 bol aj promenádny koncert Dychového orchestra mesta Brezna a malej dychovej hudby Mostárenka.
V tento deň sa konalo aj medzinárodné športové podujatie - Polmaratón SNP, ktorého sa zúčastnilo bezmála 60
pretekárov zo Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny.

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 13. výročie
základného zákona štátu. Účastníkov privítala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Mária Macuľová.
Na oslavách na námestí privítali i poslankyňu VUC Mgr. Ivu Urbanovú a za mestské zastupiteľstvo poslanca Ing.
Dušana Švantnera, ktorý predniesol prihovor. Zhromaždenie hymnickými piesňami otvoril i ukončil Spevácky zbor
mesta Brezna.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie
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PREZIDENT V BREZNE
V piatok 18. novembra navštívil okres Brezno prezident republiky Ivan Gašparovič. Po prijatí delegácie
v mestskom úrade previedol primátor mesta hlavu štátu po práve sa konajúcom Ondrejskom jarmoku. Keďže uplynul
práve rok od kalamity, ktorá postihla aj lesy v katastri mesta a okresu, predstavitelia štátneho podniku Lesy SR
prezidenta oboznámili so súčasnou situáciou v odstraňovaní a likvidovaní škody na Horehroní.

VOĽBY DO VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV
Na historicky druhých voľbách do orgánov vyšších územných celkov na Slovensku sa v sobotu 26. novembra
zúčastnilo v rámci Slovenska 18,02 % oprávnených voličov. V Banskobystrickom kraji prišlo voliť 18,65 % voličov.
Predsedu vyššieho územného celku sa v prvom kole regionálnych volieb nepodarilo zvoliť v žiadnom z ôsmich
samosprávnych krajov. Predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský v súlade so zákonom o voľbách do VÚC
vyhlásil druhé kolo volieb na sobotu 10. decembra.
V Banskobystrickom kraji v prvom kole volieb na

predsedu samosprávneho kraja (ďalej len BBSK )

najväčšiu podporu získal Milan Murgaš z koalície Smer-SNS-HZD-KDH-SZS, ktorého volilo 35 783 voličov (38,82
%). V druhom kole sa stretol s Jozefom Mikušom z koalície SDKÚ-DS, ktorého volilo 19 074 voličov (20,69 %).
Vo voľbách poslancov BBSK zvíťazila koalícia Smer-SNS-HZD, keď v regionálnom zastupiteľstve obsadí 18
zo 49 kresiel. Svoje zastúpenie bude mať aj koalícia SDKÚ-DS-KDH a koalícia KSS-HZDS-PSNS-ZSNS, ktoré
bude zastupovať zhodne po deväť poslancov, strana SMK bude mať osem zástupcov, piati novozvolení poslanci
kandidovali ako nezávislí
V okrese Brezno, ktorý tvoril volebný obvod č. 3 so 69 volebnými okrskami, sa na voľbách zúčastnilo 14,8 %
voličov. V samotnom meste Brezne bola účasť na voľbách nižšia v porovnaní s celoslovenskými výsledkami aj
okresnými; tu sa zúčastnilo na voľbách len 2 370 občanov z celkového počtu 17 685 zapísaných voličov, čo
predstavuje účasť 13,44 percentnú.

V zozname kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja boli s trvalým
pobytom v Brezna zapísaní títo kandidáti:

Meno kandidáta:
DANIEL BAČKO
PAVEL BELKO
ALEXANDER BOTEV
JAROSLAV DEMIAN
ELENA GREGOROVÁ
DANIEL KIANICA
LADISLAV KILVÁDY
SLAVOMÍR KUPČOK
JANKA MIHALOVIČOVÁ
MILAN PALOVČÍK

Počet získaných hlasov v Brezne:
447
348
329
984
358
54
143
333
680
455

Celkom :
1239
1250
648
2781
1115
131
347
1373
1591
1129
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MARIÁN PAVÚK
JÁN RAČÁK
VLADIMÍR STRMEŇ
DUŠAN ŠVANTNER
JOZEF TOKÁR

197
548
68
648
424

354
1449
281
1715
1287

V regionálnom parlamente budú okres Brezno zastupovať piati zvolení poslanci, z nich štyria ( všetci okrem
Tatiany Štulrajterovej) sú z Brezna.

Meno poslanca:

Ing. Jaroslav Demian
Ing. Dušan Švantner
Ing. Janka Mihalovičová
Mgr. Tatiana Štulrajterová

Ján Račák

Strana, resp. koalícia, ktorá kandidáta navrhla:
Smer
Slovenská národná strana
Hnutie Za demokraciu
Smer
Slovenská národná strana
Hnutie Za demokraciu
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Kresťanskodemokratické hnutie
Demokratická strana
Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko Komunistická strana
Slovenska
Pravá Slovenská národná strana
Združená Slovenská národná strana
Smer
Slovenská národná strana
Hnutie Za demokraciu

Z výsledkov volieb v okrese Brezno je zjavné, aké strany v okrese a v samotnom Brezne majú svoju členskú
základňu. Pre účel týchto volieb boli vytvorené štyri koalície, ktoré nie sú zhodné s koalíciami iných regiónov ani
samotného kraja .
PRVÁ KOALÍCIA:

Smer
Slovenská národná strana
Hnutie Za demokraciu

DRUHÁ KOALÍCIA:

Slovenská demokratická a kresťanská únia Kresťanskodemokratické
hnutie Demokratická strana

TRETIA KOALÍCIA:

Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
Komunistická strana Slovenska
Pravá Slovenská národná strana
Združená Slovenská národná strana

ŠTVRTÁ KOALÍCIA:

Aliancia nového občana
Slobodné fórum

Okres Brezno budú v parlamente Banskobystrického samosprávneho kraja zastupovať piati zvolení poslanci, v poradí
za nimi skončili ďalší kandidáti:
Ing. Dušan Ďurčenka

HZDS-KSS-PSNS-ZSNS
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1375 hlasov

Ing. Slavomír Kupčok
HZDS-KSS-PSNS-ZSNS
1373
Jozef Tokár
SMER-SNS-HZD
1287
Jozef Daniš
SMER-SNS-HZD
1251
Pavel Belko
HZDS-KSS-PSNS-ZSNS
1250
ANO-SF
1239
Ing. Daniel Bačko
Milan Palovčík
HZDS-KSS-PSNS-ZSNS
1129
Ing. Elena Gregorová
SDKÚ-KDH-DS
1115
Ing. Anna Hríbiková
SDKÚ-KDH-DS
1074
Ing. Ján Lihan
SDKÚ-KDH-DS
1048
SDKÚ-KDH-DS
747
Ing. Ján Zvonček
Bc. Alexander Botev
Vpred
648
JUDr. Juraj Pružinec
nezávislý
567
Ing. Jozef Plieštik
ASV
557
Ing. Štefan Kráľ
ASV
422
Ing. Roman Švantner
ASV
415
Marián Pavúk
Vpred
354
Martin Gonda
ANO–SF
350
Ladislav Kilvády
ANO-SF
347
Vladimír Strmeň
Úsvit
282
Vratko Strmeň
OKO
224
Zdenko Baran
SRK
198
Jozef Kubuš
ĽB
170
Vladislav Dratva
ANO-SF
158
Mgr. Daniel Kianica
Úsvit
131
V okrese Brezno spomedzi kandidátov pre voľby predsedu najviac hlasov získal Milan Murgaš (3661) pred
Viliamom Soboňom (1483) a Jozefom Mikušom (1384). V Brezne získal Milan Murgaš 1178 hlasov, čo je 51,62 –
percent hlasov; keby sa o tom rozhodovalo len v Brezne, bol by kandidát Murgaš zvolený za predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja už v prvom kole.
V sobotu 10. decembra sa konalo druhé kolo regionálnych volieb, v ktorých obyvatelia Slovenska volili
predsedov samosprávnych krajov. Na voľbách sa zúčastnilo 11,07 % voličov. V Banskobystrickom kraji prišlo voliť
10,66 %, zvíťazil Milan Murgaš (Smer-SNS-HZD-KDH-SZS), ktorému svoj hlas odovzdalo 28 086 voličov (50,89
%), Jozef Mikuš (SDKÚ-DS) získal 27 105 hlasov (49,11 %).
V okrese Brezno sa na voľbách zúčastnilo 9,09 % voličov, kde Milan Murgaš získal 2787 hlasov a Jozef
Mikuš 1822 hlasov. V Brezne Milan Murgaš dostal 814 a Jozef Mikuš 606 hlasov. Na „Horehrone“ M. Murgaša
volilo 972 a J. Mikuša 519, na „Doluhrone“ M. Murgaša 669 a J. Mikuša 405 voličov a v „strede“ M. Murgaš získal
332 a J. Mikuš 292 hlasov. J. Mikuš M. Murgaša predbehol v Beňuši, Polomke, Telgárte, Dolnej Lehote, Pohronskej
Polhore, Mýte pod Ďumbierom a v Bystrej.

PREDSTAVUJEME PARTNERSKÉ MESTÁ
MEUDON - FRANCÚZSKO
Charakteristika mesta:

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

Primátor mesta:

Hervé Marseille
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Počet obyvateľov:

46 000

Z histórie vzťahov:

Priateľské kontakty Brezňanov siahajú do sedemdesiatych rokov minulého storočia,
medzinárodná partnerská zmluva s mestom bola podpísaná 4. mája 1999 pri príležitosti
odhalenia pomníka gen.M.R.Štefánika pred meudonskou hvezdárňou za prítomnosti
predsedu vlády SR.

NOVÝ BYDŽOV - ČESKO
Charakteristika mesta:

Primátor mesta:

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

Počet obyvateľov:

7 300

Z histórie vzťahov

Priateľské kontakty začali ešte v 60.-tych rokoch minulého storočia, najväčšiu intenzitu
dosiahli v 80.-tych rokoch, potom sa na desaťročie prerušili. Medzinárodná partnerská
zmluva bola podpísaná v roku 2000.

CIECHANÓW - POĽSKO
Charakteristika mesta:

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

Primátor mesta:

Waldemar Wardzinski

Počet obyvateľov:

43 000

Z histórie vzťahov

Po dvoch rokoch vzájomného spoznávania bola v roku 2001 uzatvorená partnerská
zmluva.

ČAČAK – SRBSKO – ČIERNA HORA
Charakteristika mesta:

Mesto je administratívnym centrom Moravického regiónu, leží v centrálnej časti Srbska,
144 kilometrov od Belehradu v nadmorskej výške 242 metrov nad morom. Mestom
preteká rieka Západná Morava, ktorá je skutočným skvostom regiónu. .

Primátor mesta:

Velimír Stanojevič

Počet obyvateľov:

76 000

Z histórie vzťahov

Prvé kontakty začali v roku 2004, po vzájomných návštevách oficiálnych predstaviteľov
mesta mestské zastupiteľstvo v Brezne schválilo koncom roka návrh medzinárodnej
partnerskej zmluvy

AGRIA - GRÉCKO
Charakteristika mesta:

Takmer 10-tisícové mestečko ležiace na brehu Stredozemného mora a od hlavného
mesta Grécka Atén vzdialené 350 km.

Primátor mesta:

Thomas Papaeftimiov

Počet obyvateľov:

9865
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Z histórie vzťahov

Prvé kontakty začali v roku 2004, po vzájomných návštevách oficiálnych predstaviteľov
mesta mestské zastupiteľstvo v Brezne schválilo koncom roka návrh medzinárodnej
partnerskej zmluvy

AKTIVITY V ROKU 2005
FRANCÚZI OPÄŤ AKO DOMA
Už po desiaty krát zavítali do Brezna a nášho regiónu členovia francúzskeho Spolku priateľov a rodákov
z českých krajín a Slovenska. Ich desaťdňový pobyt začínajúci prvým májovým dňom bol ozaj pestrý a zaujímavý.
Od stretnutia s rodákmi v Budapešti cez návštevu Slovenského raja, Telgártu, Čiernohronskej železnice
a Vydrovského skanzenu, Tisovca, kaštieľa v Betliari, Ochtinskej aragonitovej jaskyne, Liptova či B. Bystrice istým
symbolickým vyvrcholením bolo prijatie delegácie v breznianskej radnici zástupkyňou primátora Ing. Jankou
Mihalovičovou a položenie kytice k soche generála M. R. Štefánika práve v deň 86. výročia jeho tragickej smrti.
Pobyt francúzskym hosťom spríjemňovali umelecké súbory a skupiny reprezentujúce tradície nášho regiónu. Za
zmienku stojí isto aj fakt, že práve čestný občan mesta Brezna Daniel Compagnon, doterajší podpredseda tohto
spolku, sa nedávno stal jeho predsedom.

PRIMÁTOR BREZNA NA DŇOCH EURÓPY
Na pozvanie premiéra Francúzskej republiky sa primátor Brezna v pondelok 9. mája zúčastnil na Dni Európy
v Paríži. Na stretnutí v Paláci predsedu vlády nechýbali primátori a starostovia z dvadsiatich štyroch členských štátov
Európskej únie a primátori partnerských miest. “Išlo o priateľské stretnutie - forma podpory myšlienky jednotnej
Európy. Žiaľ, premiér Francúzskej republiky sa zo zdravotných dôvodov na stretnutí nezúčastnil, ale zastúpil ho
minister zahraničných veci a ministerka pre európske záležitosti, ktorí vo svojom vystúpení zdôraznili význam
pôsobenia samospráv pri upevňovaní myšlienok partnerstva v Európskej únii.“

NOVÝ BYDŽOV OSLAVOVAL SEDEMSTOROČNICU
Od 16. do 19. júna sa delegácia mesta Brezna na čele s primátorom Ing. Jaroslavom Demianom zúčastnila na
oslavách 700. výročia založenia partnerského Nového Bydžova, na ktorých nechýbali poslanci českého parlamentu,
europarlamentu i hajtman Hradeckokráloveckého kraja.
Primátor Brezna mal možnosť pozdraviť Novobydžovanov. Zablahoželal im k ich krásnemu výročiu
a zdôraznil, že je veľmi rad, že súčasťou novodobých dejín Nového Bydžova je aj partnerstvo našich miest.

BREZŇANIA V CIECHANOWE
V dňoch 23. - 26. júna primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian s manželkou prijal pozvanie primátora nášho
partnerského poľského mesta Ciechanowa na Fórum partnerských miest. Stretnutie predstaviteľov všetkých
19

družobných miest Ciechanowa bolo v tomto roku o to významnejšie, že tamojší mestský dychový orchester oslavuje
storočnicu. Jubileum s nimi oslávil aj Dychový orchester mesta Brezna spolu s malou dychovou hudbou Mostárenka.
Predstavili sa v dvoch samostatných koncertoch a na slávnostnom jubilejnom koncerte na nádvorí zámku kniežat
Mazowieckich. Vlani v tomto poľskom meste s veľkým úspechom vystupoval Spevácky zbor mesta Brezna
i folklórny súbor Mostár.

NA NÁVŠTEVE V GRÉCKU
V takmer 10-tisícovom mestečku ležiacom na brehu Stredozemného mora a od hlavného mesta Grécka Atén
vzdialeného 350 km sa v polovici júla ozývala slovenčina. Delegácia mesta Brezna – primátor Ing. Jaroslav Demian
s manželkou a predsedovia komisií mestského zastupiteľstva pre kultúru, pre cestovný ruch a pre šport Mgr. Maria
Šajgalíková, MUDr. Eva Wolframová a Ing. Jan Pampurík - na pozvanie dimarchosa (starostu) Thomasa
Papaeftimiova spoznávala zaujímavý kraj, v ktorom sa Agria nachádza.
Srdečných ľudí, krásne prostredie a možnosť naučiť sa od kolegov v Európskej únii ako získavať financie na
projekty nám ponúka spolupráca s gréckym mestečkom Agria. Nielen v oblasti kultúry, športu a vzdelania, ale aj
v podnikateľských aktivitách, ktoré ponúkajú napr. olivový olej, ryby, cement. Gréci prejavili záujem aj o naše drevo
V čase oficiálnej návštevy bol hosťom v Grécku aj folklórny súbor Mostár.

NAVŠTÍVILI SRBSKÝCH PRIATEĽOV
Pracovnú cestu do Srbska v dňoch od 2. do 6. augusta absolvovali primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian
a poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Dušan Švantner. Stretli sa s primátorom a funkcionármi mesta Čačak,
navštívili miestne podniky, pamiatky i etno-osadu v Kostunici. Slávnosť Srbská trúbka v Guči dala bodku za ich
pobytom u priateľov. Rokovali o obsahu budúcej spolupráce, ktorá má vyústiť do podpísania oficiálnej partnerskej
zmluvy.

NAVŠTÍVILI BREZNO
V dňoch 1.-4. júna sa konali v Brezne Dni mesta. Piatkový deň – 3. júna - 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, Ciechanówa aj gréckej
Agrie.
V dňoch od 22. do 24. septembra na návštevu Brezna a okolia zavítala delegácia tridsiatich siedmich
pracovníkov mestského úradu a mestských organizácií z Nového Bydžova, ktorú viedol “místostarosta” Mgr.
Bohumil Orel. Vo štvrtok po slávnostnom prijatí zástupkyňou primátora Ing. Jankou Mihalovičovou a prednostom
mestského úradu Ing. Antonom Juršom hostí na posedení s kultúrnym programom privítali v Základnej škole na
Pionierskej 2. V piatok za ideálneho počasia vystúpili na Kráľovu hoľu. Na stretnutiach so svojimi hostiteľmi –
pracovníkmi mestského úradu v Brezne si vymenili skúsenosti z práce v samospráve.
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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 jedenásťkrát, dvakrát boli rokovania vzhľadom na náročnosť programu
prerušené a pokračovali v inom termíne, dvakrát sa uskutočnili mimoriadne zasadnutia. Mestské zastupiteľstvo
prijalo 210 uznesení. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch: 1. februára, 22. februára
(mimoriadne zasadnutie prehodnocovalo rozvojové programy mesta) 1. marca, 7. apríla, 3. mája, 14. júna, 12. júla,
25. augusta (mimoriadne zasadnutie schvaľovalo projekt vzdelávania segregovaných skupín), 6. septembra, 10.
októbra, 8. novembra a 12. decembra 2005. Na zasadnutiach bolo schválených desať nových všeobecno-záväzných
nariadení.
Mestské zastupiteľstvo počas roka riešilo aj niektoré personálne otázky. Z funkcie riaditeľa Mestského
športového klubu odvolalo doterajšieho Ing. Tibora Boroša.. Na návrh primátora do tejto funkcie menovalo
Miroslava Balcara.. Ten však napokon funkciu neprijal, a tak až v júli

po novom menovaní v mestskom

zastupiteľstve sa stal riaditeľom príspevkovej organizácie Mestský športový klub Peter Ľupták.

MESTSKÝ ÚRAD
Nová organizačná štruktúra mestského úradu bola schválená ešte v roku 2003. V roku 2004 aj 2005 nastali však
ďalšie zmeny. Po schválení zmien sú v roku 2005 sú na mestskom úrade tieto oddelenia
Názov oddelenia:

Vedúci/Počet pracovníkov

Oddelenie daní a poplatkov

Ing. Pavol Harňák

7

Ekonomické oddelenie

Ing. Jozef Zlúky

9

Oddelenie správy majetku a podnikateľskej činnosti

JUDr. Stanislav Rešutík 6

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ing. Ján Medveď

Oddelenie služieb občanom

Ing. Alena Kaánová

Oddelenie školstva

Mgr. Viera Chudíková 3

6
15

Na mestskom úrade sú aj špeciálne útvary:
Útvar hlavného kontrolóra

3

Mestská polícia
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Kancelária primátora

8

Kancelária prednostu

6

Preddavkové útvary
Stredisko osobnej hygieny

4

Dom sociálnych služieb

3

Centrum voľného času

6
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Spoločný obecný úrad

6

Opatrovateľská služba

28

Dňom 14. februára 2005 primátor mesta na základe vlastného rozhodnutia odvolal z funkcie prednostu
mestského úradu Ing. Jána Medveďa z dôvodu dlhodobej nespokojnosti s pracou mestského úradu. Od 1. júla 2005
bol menovaný do funkcie prednostu Ing. Anton Jurša.
.Do 31. decembra 2004 do organizačnej štruktúry mestského úradu ako preddavková organizácia patrila
aj Turisticko-informačná kancelária. Táto bola organizačne od 1. januára 2005 pričlenená k príspevkovej
organizácii mesta - Mestskému kultúrnemu stredisku v Brezne.

MESTSKÁ POLÍCIA
Od januára tohto roku breznianske námestie a prístupové ulice k nemu monitorujú tri kamery; jedna je
umiestnená na hoteli Ďumbier, ďalšia na obchodnom dome Jednota a tretia je nasmerovaná na autobusové nástupište.
Pokryjú 95 percent z celkovej plochy námestia. Mestský kamerový systém je dobrým pomocníkom pri prácu 18
príslušníkom mestskej polície a pri prevencii pred páchaním trestnej činnosti. Pomocou kamerového systému riešila
mestská polícia v tomto roku 217 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a 36 proti verejnému
poriadku. Po jeho zavedení sa takmer o dve tretiny zvýšil počet vyriešených priestupkov. Predpokladá sa jeho
rozšírenie na Štvrť Ladislava Novomeského v okolí štadiónov, základných škôl, mestského domu kultúry.
Mestská polícia v minulom roku riešila 1409 priestupkov, z nich 930 riešili v blokovom konaní, z nich však
82 pokút nebolo zaplatené. Celková výška pokút v roku 2005 dosiahla 285 400 korún. Mestská polícia strediskom
registrácie poplachov chráni 125 objektov, pričom v tomto roku zaregistrovali štyri narušenia páchateľmi.
Mestské zastupiteľstvo menovalo do funkcie náčelníka ešte 1. mája 2004 Ing. Jána Pančíka.

HOSPODÁRENIE MESTA
Rozpočet mesta bol súčasťou rokovania na niekoľkých zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Poslednýkrát –
14. decembra 2005 bola schválená VI. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2005:
s príjmami :
Bežné príjmy

244 450 tis. Sk

Kapitálové príjmy

31 865 tis. Sk

Finančné operácie

123 705 tis. Sk

SPOLU

400 020 tis. Sk
s výdavkami:

Bežné výdavky
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224 583 tis. Sk

Kapitálové výdavky

114 258 tis. Sk

Finančné operácie

48 524 tis. Sk

SPOLU

387 365 tis. Sk

Rozpočet bol schválený ako prebytkový s príjmami vo výške 400 020 tisíc korún a výdavkami vo výške 387 365
tisíc korún. Prebytok mal dosiahnuť výšku 12 655 tis. Sk
Hospodárenie mesta v roku 2005 bolo nasledovné:
Príjmy (v tisícoch korún):
Ukazovateľ

Č.

Rozpočet

Plnenie Rozdiel Plnenie

Rok 2005 Rok 2005

%

1.

Bežné príjmy

248 659

264 507

15 848

106,37

2.

Kapitálové príjmy

31 865

39 894

8 029

125,20

3.

Finančné operácie

123 705

123 521

-184

99,85

Spolu

404 229

427 922

23 693

105,86

V bežných príjmoch najväčšiu položku tvorili daňové príjmy (146 629 tisíc korún), pričom podielová daň zo
štátneho rozpočtu dosiahla výšku 105 958 tisíc, daň z nehnuteľnosti zaplatili občania mestu vo výške 26 353 tisíc,
daň za tovary a služby dosiahli výšku 14 315 tisíc. Nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a vlastníctva mesta,
administratívne poplatky) dosiahli výšku 57 427 tisíc korún. Transferom zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov mesto
získalo 64 855 tisíc korún.
V kapitálových príjmoch bol prekročený plánovaný rozpočet, nakoľko bola koncom roka predaný
neplánovane pozemok pod štátnu cestu Brezno – Bujakovo vo výške takmer 10 miliónov korún.
Výdavky
Č.

Ukazovateľ

Rozpočet

Plnenie Rozdiel Plnenie

Rok 2005 Rok 2005

%

1.

Bežné výdavky

229 020

220 205

-8 815

96,15

2.

Kapitálové výdavky

111 108

105 762

-5 346

95,19

3.

Finančné operácie

51 940

51 940

0

100,00

Spolu

392 068

377 907

-14 161

96,39

V bežných výdavkoch tvorili 15 122 tisíc mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 15 557
tisíc tovary a služby. Náklady na prevádzkovanie Mestskej polície dosiahli 8 073 tisíc.
Mestské príspevkové organizácie dostali v roku 2005 nasledovné príspevky:
Mestský športový klub
Mestské kultúrne stredisko
Technické služby

11 013 tisíc korún
7 906 tisíc korún
35 170 tisíc korún

Školy a školské zariadenia na území mesta Brezna sú rozpočtové organizácie mesta, svojimi príjmami a výdavkami
zapojené na rozpočet obce.
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Hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho
rozpočtu.

V roku 2005 výdavky na školstvo predstavovali sumu 90 290 tis. Sk, z toho:
•

základné školstvo - 58 589 tis. Sk

•

predškolská výchova – materské školy – 17 645 tis. Sk

•

základná umelecká škola – 4 943 tis. Sk

•

zariadenia školského stravovania – 7 026 tis. Sk

•

centrum voľného času – 2 087 tis. Sk

Výdavky na základné školstvo – základné školy ( ďalej ZŠ ) majú mierne rastúcu tendenciu, výdavky na predškolskú
výchovu – materské školy ( ďalej MŠ ) a na zariadenia školského stravovania ( ďalej ZŠS ) zaznamenali výrazný
pokles, stagnujú výdavky na základnú umeleckú školu ( ďalej ZUŠ ) a mierne narástli výdavky na centrum voľného
času ( ďalej CVČ ).
Vývoj týchto výdavkov za roky 2003 – 2005 dokumentuje nasledovná tabuľka:
v tis. Sk
Skutočnosť
Skutočnosť Skutočnosť
Rozpočet
Rozdiel
2004
2005
2003
2005
2004/2005
Školstvo

90 908

92 743

88 919

90 290

- 2 453

v tom: základné školy

53 698

57 240

58 074

58 589

1 349

Materské školy

20 133

18 195

18 635

17 645

-550

Základná umelecká

4 922

4 921

4 853

4 943
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8 093

9 653

5 153

7 026

-2 627

1 823

1 743

2 204

2 087

344

škola
Zariadenia
spoločného
stravovania
Centrum voľného
času

Mesto Brezno je zriaďovateľom a prevádzkuje 3 základné školy s materskými školami (ako jeden samostatný právny
subjekt ):
•

Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

•

Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

•

Základná škola s materskou školou Pionierska 4, Brezno

Ďalej je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Základnej školy Karola Rapoša, základnej umeleckej školy a centra
voľného času.
Transfery pre školy dosiahli nasledovnú výšku:
ZŠ Pionierska 2

26 668 tisíc,

ZŠ Pionierska 4

20 406 tisíc,

ZŠ Mazorníkovo

23 960 tisíc
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ZŠ Karola Rapoša

6 260 tisíc

Základná umelecká škola

4 943 tisíc,

Centrum voľného času dostalo

2 087 tisíc,

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

Výška investície (v tisícoch):

*Dostavba a stavebné úpravy zimného štadióna
(realizačné projekty)

77 369

*Stavebné úpravy budovy MsÚ

2 574

*Sprevádzkovanie osady Hlavina

8 500

*Dom sociálnych služieb

972

Celkom mesto investovalo počas roka 2 849 tisíc korún na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre rozvojové
programy a 90 019 tisíc korún na realizáciu jednotlivých akcií.
V hospodárení mesta v roku 2005 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 2005 nasledovné výsledky:
Výnosy

14 582 379,20 Sk

Náklady

14 312 704,78 Sk

Hospodársky výsledok zisk

269 674,42 Sk

Výnosy za rok 2005 sú vo výške 14 584 tis., tržby za stravovanie a ubytovanie mali mierny nárast. Tržby z
nájmu sa zvýšili o 400 tis. Sk. Vyťaženosť hotela bola v roku 2004 41,2% a v roku 2005 vzrástla na 53 %.
Spoločnosť v roku 2005 dosiahla celkové náklady vo výške 14 584tis. Sk, v porovnaní s rokom 2004 bol
zaznamenaný nárast..
Hospodársky výsledok za rok 2005 činí zisk vo výške 269 tis. Sk.

LESY MESTA BREZNA
Lesy mesta Brezna, spoločnosť s ručením obmedzeným – jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Brezno.
V roku 2005 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. Hlavná pozornosť bola
zameraná na spracovávanie vetrovej kalamity z 19. novembra minulého roku i úlohy smerujúce k tlmeniu
nepriaznivých vplyvov na zdravotný stav lesa.
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V ťažbovej činnosti za rok 2005 spracovali 167 159 kubíkov kalamitného dreva ku koncu roka ostalo
spracovať z kalamity ešte 107 383 kubíkov dreva.. Okrem spracovania kalamity vykonávali aj úmyselné ťažby, a to
na ploche 124 hektárov..
V pestovateľskej činnosti bola zabezpečené umelé zalesňovanie na ploche

75,50 ha, prerezávky boli

zabezpečené na 161 ha.
V oblasti semenárstva a škôlkárstva bolo vyprodukovaných a dodaných 205 950 ks voľnokorenných sadeníc
pre vlastnú spotrebu 5000 ks smreka a 20 ks borovice bolo predaných. Vysialo sa 17 kg smreka, 70 kg jedle, 2 kg
smrekovca, 100 kg buka. Zaškôlkovalo sa cca 300 000 ks semenáčikov.
Výnosy

185 254 586,54 Sk

Náklady

185 156 628,88 Sk

Hospodársky výsledok zisk

97 957,66 Sk

BYPOS
V obchodnej spoločnosti BYPOS Brezno spoločnosť s ručením obmedzeným sa zabezpečovali len činnosti
súvisiace so správou nepredaných bytov a nebytových priestorov, predajom bytov a správou ubytovne Mazorníkovo.
Hospodárenie spoločnosti bolo nasledovné:
Výnosy

2 176 tisíc

Náklady

8 411 tisíc

Hospodársky výsledok strata - 6 235 tisíc.

EKOLÓG
Vznikol v minulosti za účelom zriadenia skládky tuhého komunálneho odpadu. Sekológ je spoločnosť
s ručením obmedzeným a jej jediným spoločníkom je združenie obcí Ekológ. Spoločnosť Sekológ prevádzkuje
skládku tuhého komunálneho odpadu v Brezne a zabezpečuje ukladanie odpadu pre obce od Brusna po celý
Horehron. Úložné za tonu vlani bolo rôzne, iné pre vlastnícke obce Ekológu a iné pre podnikateľské subjekty, ktoré
ukladajú odpad. V informatívnej správe o združení obcí Ekológ sa konštatovalo, že jeho hospodárenie bolo
vyrovnané, s príjmami vo výške 495 tisíc korún a výdavkami 595 tisíc korún. Výsledok hospodárenia za rok 2005 je
235 tisíc korún. Spoločnosť Sekológ v roku 2005 pred zdanením hospodárila so ziskom 535 tisíc korún. V roku 2005
bolo na skládke dovedna uložených 24 730 t odpadu, z toho od podnikateľských subjektov asi 10 000 a zvyšok sú
smeti produkované v obciach a v Brezne. Spoločnosť Sekológ neustále investuje do rozšírenia skládky, aby kapacitne
vyhovovala. Je predpoklad, že ešte niekoľko rokov skládka bude poskytovať služby.

FANTÁZIA
Mesto Brezno je 24-percentným spoločníkom. Do tejto spoločnosti vstupovalo s jedným slovenským
partnerom a s dvoma partnermi z Holandska. V roku 2005 sa holandskí partneri spojili, a tak dnes figuruje jeden
holandský partner, jeden slovenský partner a mesto Brezno. Mesto vstupovalo do spoločnosti s majetkovými
vkladmi, teda pozemkami a nehnuteľnosťou - bývalou malotriedkou v Rohoznej, ktorá by v roku 2006 mala byť
prestavaná na hotel, ktorý svojou úrovňou prispeje ku skvalitneniu hotelových služieb v našom regióne. Myšlienka
bola spojená s využitím lyžiarskeho vleku a kopca pod ním, no spoločnosť Fantázia zatiaľ nedospela k zhode s obcou
Michalová v otázke predaja vleku. Základným zámerom bolo vybudovať zimné stredisko a hotel v Rohoznej mal byť
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ďalším článkom v balíku služieb, ktoré Fantázia chcela poskytovať. Spoločnosť Fantázia je známa aj
prevádzkovaním prvého eurosalaša v Michalovej. Vzhľadom na investície do nehnuteľnosti, ale aj do vybudovania
salaša, spoločnosť Fantázia hospodárila so stratou.

NEMOCNICA
Mesto je členom neziskovej organizácie spolu s ďalšími štyrmi subjektami ( Petrochema Dubová, Železiarne
Podbrezová, štát a zamestnanci nemocnice).
V roku 2005 hospodárila s miernym prebytkom 58 tisíc korún. Vzhľadom na vývoj situácie v zdravotníctve
v správnej rade konštatovali, že konečne sa ukončilo oddlžovanie nemocníc a breznianska nemocnica už v podstate
neeviduje záväzky. Môže sa plne sústrediť na rozvoj nemocnice, čo bude ťažká otázka, pretože by nielen ako
nehnuteľnosť, ale ako inštitúcia potrebovala investície rádovo niekoľko desiatok až sto miliónov korún. Nemocnica
sa nezadlžuje a je snaha získavať prostriedky tak, aby naďalej len skvalitňovala služby, ktoré poskytuje v oblasti
zdravotníctva. Na zastupiteľstve zaznel neoficiálny návrh, že úrovňou poskytovania zdravotníckych služieb by sa
poslanci v rámci mesta mohli zaoberať. V kompetencii mesta však nie je priamo zabezpečovanie zdravotníckej
starostlivosti.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA
HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA

(v tisícoch korún)
Organizácia

Náklady

Výnosy

V tom
Vlastné
tržby

V tom
príspevok od mesta

Hospodársky
Výsledok
35 170
1 976

Technické služby

43 575

45 552

10 381

Mestský športový
klub
Mestské kultúrne
stredisko

16 008

16 481

5 190

11 013

472

13 399

13 399

5 493

7 906

0

ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA
Aj tohto roku schválilo mestské zastupiteľstvo priority v oblasti investičnej výstavby mesta. Prioritou číslo
jedna sa stala dostavba a stavebné úpravy zimného štadióna. Po dopracovaní projektovej dokumentácie sa na jar
začala prvá etapa výstavby. Realizáciu diela vykonáva zhotoviteľ UNISTAV s.r.o. Prešov. Podľa pôvodnej zmluvy
sa malo v r. 2005 zrealizovať 23,5 mil. Sk. Schválením úveru finančné možnosti umožnili mestu vyčleniť v rozpočte
sumu 81,0 mil. Sk. Reálne plnenie bolo vo výške 77,369 mil. Sk. V tomto roku sa realizovalo aj zastrešenie.
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Druhou významnou prioritou sa stala výstavba a sprevádzkovanie osady Hlavina pre sociálne slabšie rodiny.
Pri realizácii tejto akcii došlo k úspore plánovaných nákladov vo výške 189 000,- Sk oproti rozpočtu, takže
z mestského rozpočtu sa na túto akciu čerpali finančné prostriedky vo výške 4 484 tisíc korún, zo štátneho rozpočtu
mesto získalo dotáciu vo výške 4 014 tisíc korún. Preberacie konanie ukončené v r. 2005. Práce boli vykonané
v súlade s projektovou dokumentáciou. Kolaudácia stavby bude v r. 2006.
Pokračovali aj práce na stavebných úpravách budovy mestského úradu. Realizovala sa prestavba kancelárií
vyvolané v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry, ako aj na skvalitnenie pracovného prostredia zamestnancov.
Boli vykonané práce vo výške 1 800 milióna korún.

STAVEBNÝ RUCH V MESTE
Určite najväčšou a najrýchlejšie postavenou stavbou v Brezne počas roka bola výstavba obchodného centra
TESCO pri futbalovom ihrisku. Tento veľký komplex sa počas roka začal stavať a zároveň bol aj ukončený.
V historickom jadre mesta

došlo rekonštruovaním a prestavbou niektorých objektov k skrášleniu

a zhodnoteniu niektorých budov. Na Ulici Československej armády vznikol takto namiesto starej ošarpanej budovy
polyfunkčný objekt, kde sú umiestnené ordinácie niektorých neštátnych lekárov. Pribudla tu aj ďalšia lekáreň, takže
v meste je ich v súčasnosti 6. Rekonštrukcia a prestavba bývalej krčmy „U Gallov“ na námestí oproti autobusovej
stanici začala ešte v roku 2003. V tomto roku však bola ukončená. Nadstavbou vznikol z prízemného dvojtraktového
domu ďalší pekný dom na námestí a majiteľ – Rastislav Vagadaj tam plánuje zriadiť okrem reštaurácie aj ubytovací
priestor – penzión. Obyvatelia už dlhšiu dobu poukazovali na ošarpaný dom na námestí Štefánika 49. Často sa tam
menili majitelia a objekt svojím vzhľadom znehodnocoval centrum historického námestia. Tohto roku však nový
majiteľ – Rastislav Kokavec rekonštrukciu a opravu objektu ukončil. Vo vzorne upravenej budove boli otvorené
nové predajne, prevádzky kaderníctva a kozmetiky aj reštauračné zariadenia. Veľká prestavba sa začala aj na námestí
Štefánika č.5. Doterajší majitelia – súrodenci Brozmanovci už zomreli a dedičia objekt menia „takmer od podlahy“.
Novú tvár získal rekonštrukciou fasády aj krásny pamiatkový objekt na Námestí Štefánika č.47 – poschodový
trojtraktový dom tzv. Krnovský.
V Zadných Halnách sa začal rekonštruovať aj domov sociálnych služieb KOTVA. Bol už dlhú dobu vo
veľmi zlom stavebno-technickom stave. Po rekonštrukcii bude sôúžiť naďalej na sociálne účely.

MATERSKÉ ŠKOLY
Každoročne sa znižuje počet umiestnených detí v materských školách. Aj v tomto roku sa v porovnaní
s minulým znížil počet detí o 28, takže k 1.9.2005 navštevuje breznianske materské školy 491 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 základných
a materských škôl.
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K základnej škole na Mazorníkove bola pričlenená materská škola z Ul. 9.mája a vznikla Základná škola
a materskou školou MPČĽ č. 35 v Brezne, k základnej škole Pionierska 4 boli organizačne pričlenené materské školy
Dr.Clementisa a Nálepkova a vznikla Základná škola s materskou školou Pionierska 4.

Pod riaditeľstvo

novovzniknutého subjektu Základná škola a materskou školou Pionierska 2 patria od 1. 9. 2005 organizačne aj
doterajšie materské školy. Z Ulice B. Němcovej, Hradieb a Baštovej.
Prehľad umiestnenie detí v materských školách v Brezne k 1.9.2005:
Materská škola:

Počet tried:

Umiestnených detí:
2004 2005

9. mája 53
B. Němcovej 17
Hradby 9
Nálepkova 5O
Dr. Clementisa 3
Baštova 11
Spolu:

7
2
44
6
6
1
26

108
47
90
108
123
18
519

115
38
90
114
113
21
491

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
. 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 pokračovali racionalizačné opatrenia aj tohto
roku. Mesto je zriaďovateľom a prevádzkuje 3 základné školy s materskými školami. Po zlúčení existujú ako jeden
samostatný právny subjekt.:
•

Základná škola s materskou školou Ul. MPČĽ 35, Brezno

•

Základná škola s materskou školu Ul. Pionierska 2, Brezno

•

Základná škola s materskou školou Ul. Pionierska 4, Brezno

Ďalej je mesto zriaďovateľom a prevádzkovateľom:
•

Základná škola Karola Rapoša, Ul. Školská Brezno

•

Základná umelecká škola

•

Centrum voľného času

Školy a školské zariadenia na území mesta sú rozpočtové organizácie mesta, svojimi príjmami a výdavkami
napojené na rozpočet mesta.

Prehľad základných škôl v Brezne k 1.9.2005 - porovnanie s predchádzajúcim rokom:
Počet žiakov
Meno riaditeľa školy

Škola
2004/2005

2005/2006

Pionierska 2

929

915

Mgr. Vladimír Kubín

Pionierska 4

609

564

Mgr. Ľubomír Fabuš

Mazorníkovo

606

511

Mgr. Miloslav Brodský

Karola
Rapoša

227

203

PaedDr. Danka Jarabová
29

Spolu

2 371

2 193

Prvého septembra nastúpilo do štyroch základných škôl v Brezne 2 193 žiakov, čo je o 178 žiakov menej ako
v minulom roku. Znížil sa počet žiakov na všetkých základných školách v Brezne, najviac však na Mazorníkove. Na
všetkých štyroch základných školách pracuje 163 pedagogických zamestnancov a 55 zamestnancov nepedagogických
Základnú umeleckú školu navštevuje v školskom roku 2005/2006 424 žiakov, čo znamená, že v porovnaní
s minulým rokom sa počet žiakov na tejto škole zvýšil Najväčší záujem je stále o hudobné odbory; je tu zapísaných
269 žiakov, vyučuje sa hra na klavíri, akordeóne, husliach, gitare, cimbale, keyboarde, dychových nástrojoch, bicích
nástrojoch a spev, 120 žiakov má výtvarný odbor a 21 literárny. V tomto školskom roku pribudol aj nový odbor –
tanečný so 14-timi žiakmi. Na škole vyučuje 2O učiteľov, riaditeľkou školy je naďalej PaedDr. Gabriela
Pravotiaková.
Škola oslávila tohto roku 45. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti uskutočnili množstvo koncertov
a výstav výtvarných prác. Pri príležitosti výročia získala škola ocenenie – Cenu mesta.
Centrum voľného času

v tomto školskom roku navštevuje 700 detí, ktoré pracujú v 54 záujmových

útvaroch. Okrem piatich interných pedagogických zamestnancov s deťmi pracuje ďalších 17 externých pracovníkov.

STREDNÉ ŠKOLY
Sieť stredných škôl sa v porovnaní s minulým rokom nezmenila. I naďalej sú v Brezne 4 stredné školy so
štyrmi riaditeľstvami, na ktorých v školskom roku 2005/2006 študuje celkom 2 332 študentov v dennom štúdiu a 7O
vo večernom štúdiu. Do breznianskej priemyslovky však pribudli študenti zo zrušenej dievčenskej školy na Piesku,
a tak sa počet žiakov tejto školy, celkové zameranie aj názov školy zmenil.
Sieť stredných škôl v Brezne
Porovnanie s minulým školským rokom
Škola:

Počet žiakov

Meno riaditeľa.
______________________________________________________________________
Gymnázium Jána Chalupku 513
504
PhDr. Miroslav Glembek
2004/2005

2005/2006

Hotelová akadémia a
obchodná akadémia
Spojená škola

700

683

Mgr. Eva Dočekalová

444

565

Ing. Ján Lehotský

Stredné odborné učilište

491

580

Ing. Pavol Medveď

Gymnázium Jána Chalupku má v školskom roku 2005/2006 504 študentov. V júni tu zmaturovalo 131
absolventov, 128 z nich bolo prijatých na vysokú školu. Breznianske gymnázium svojich študentov pripravuje
predovšetkým na ďalšie štúdium na vysokej škole. Do prvého ročníka prijali 102 študentov. V porovnaní s minulým
školským rokom došlo k zníženiu počtu žiakov.

Hotelová akadémia má v tomto školskom roku 523 , obchodná akadémia 160 študentov (obidve školy majú
jedno riaditeľstvo). Aj keď o tieto školy je stále veľký záujem, rozhodlo sa riaditeľstvo v tomto školskom roku
nerobiť prijímacie skúšky; študentov do 1. ročníka si vyberali podľa prospechu, ktorý dosiahli na základnej škole;
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prijali 121 študentov na hotelovú akadémiu a 31 žiakov na obchodnú akadémiu. V porovnaní s minulým školským
rokom došlo k zníženiu počtu žiakov.

Na doterajšej Strednej priemyselnej škole maturovalo v júni 99 žiakov,

do prvých ročníkov prijala

v septembri až 119 študentov. Škola sa flexibilne prispôsobuje zameraním potrebám praxe. Doteraz mala dva študijné
odbory; technik v strojárenstve (technické a informačné služby, dopravné zariadenia) a technik v elektrotechnike
(elektrotechnické počítačové systémy). Od 1.septembra 2005 došlo k významnej organizačnej zmene. Na Piesku v Podbrezovej bola zrušená doterajšia stredná dievčenská škola; Železiarne Podbrezová otvára vo svojich priestoroch
súkromné gymnázium. Riešenie sa našlo v Brezne na priemyslovke, a tak „ich prichýlili“, pribudol tu ďalší odbor –
škola podnikania. Došlo k premenovaniu školy na Spojená škola

Stredná priemyselná škola a Stredná škola podnikania. Personálne zmeny vo vedení školy zatiaľ nenastali
napriek tomu, že bolo vypísané výberové konanie na funkciu riaditeľa. Vzrástol však počet žiakov; k 1.9. až na 565.

Stredné odborné učilište má k 1.9. 2005 580 žiakov, z toho 273 dievčat. Tak ako všetky školy aj táto sa
musí flexibilne prispôsobovať novým podmienkam a potrebám , preto je tu veľké množstvo odborov;(krajčírka,
technickoadministratívna pracovníčka a stolár, zo strojárskych profesií učebný odbor mechanik opravár pre cestné
motorové vozidlá, v tomto školskom roku pribudol 4-ročný učebný odbor čašník, 3-ročný stolár a 2-ročný učebný
odbor výroba konfekcie a hostinský. Absolventi trojročných učebných odborov si môžu v následnom dennom alebo
štúdiu popri zamestnaní urobiť maturitnú skúšku v odboroch spoločné stravovanie, prevádzka obchodu – vnútorný
obchod, dopravná prevádzka, drevárska výroba, odevníctvo a technickoekonomický pracovník. Na učilišti došlo
i k personálnym zmenám; od 1.9. sa stal zástupcom riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Jozef Švantner.
V porovnaní s minulým školským rokom došlo k zvýšeniu počtu žiakov.

VYSOKÁ ŠKOLA
Do prvého ročníka v breznianskom detašovanom pracovisku Materiálovo - technickej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v akademickom roku 2005/2006 prijali len 25 študentov denného štúdia, čo je v porovnaní s minulým
rokom veľký pokles. Začali sa totiž šíriť správy o tom, že detašované pracovisko má byť zrušené. Jeho ďalšia činnosť
je zrejme naozaj ohrozená, lebo priemyslovka, v budove ktorej vysoká škola sídli, požaduje uvolniť jej priestory, lebo
táto škola sa spojením s dievčenskou školou a vytvorením nového odboru – podnikanie rozšírila. Vedenie Strojárskotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave tu zriadilo detašované pracovisko v roku 1990; malo slúžiť pre štúdium
popri zamestnaní.

Odborné zameranie študentov bolo vzhľadom na vtedajšie potreby orientované do oblasti

technológií zvárania, tvárnenia, obrábania a zlievárenstva. V akademickom roku 1994/95 bolo pracovisko rozšírené
aj o dennú formu štúdia, v školskom roku 1997/1998 bola zrušená forma štúdia popri zamestnaní. Na podporu
a rozvoj vysokoškolského vzdelávania v regióne bola založená nadácia, v roku 1997 sa pretransformovala na
záujmové združenie. V súčasnosti detašované pracovisko Materiálovotechnologickej fakulty Trnava
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so sídlom

v Trnave, Slovenskej technickej univerzity Bratislava zabezpečuje vzdelávanie študentov prvého a druhého ročníka
bakalárskeho štúdia vo všetkých odboroch fakulty. K pôvodným odborným zameraniam pribudli programy
inžinierskej kvality produkcie, životného prostredia, manažérstva, materiálového inžinierstva a bezpečnosti
technologických systémov. Ako jediné vysokoškolské vzdelávacie pracovisko v okrese Brezno umožňuje študentom
regiónu študovať prvé dva ročníky vysokej školy v dennej forme vysokoškolského štúdia v blízkosti svojho
bydliska, čo je výhodné predovšetkým pre rodiny z finančného hľadiska. Hlavným garantom strediska po stránke
ekonomickej je mesto Brezno a Združenie miest a obcí Horehronia a Stredného rudohoria za podpory sponzorov.
Vedúcim detašovaného pracoviska je od jeho vzniku Ing. Milan Kováčik, PhD.
Počty študentov detašovaného pracoviska v Brezne počas existencie školy:

Školský rok Denné štúdium Diaľkové štúdium
1995/1996

81

57

1996/1997

88

50

1997/1998

107

-

1998/1999

133

-

1999/2000

82

-

2000/2001

83

-

2001/2002

118

-

2002/2003

134

-

2003/2004

116

-

2004/2005

143

-

2005/2006

72

-

NEZAMESTNANOSŤ
Na území okresu evidoval úrad práce na konci roku 2005 5 316 nezamestnaných, V okrese je 31 906
obyvateľov ekonomicky aktívnych, miera nezamestnanosti dosiahla výšku 16, 66 – percenta.

V porovnaní s

minulým rokom sa situácia zlepšila; miera nezamestnanosti klesla. Je to však aj tým, že medzi ekonomicky
neaktívnych obyvateľov sa v tomto roku nepočítajú tí, ktorí sú zapojení do rôznych projektov poriadaných úradom
práce.
V porovnaní s okresom je situácia so zamestnanosťou v Brezne lepšia. Z 11 074 ekonomicky aktívnych
obyvateľov

na

predstavuje 13,37

konci
percent.

roka
V porovnaní

2005

bolo

s minulým

rokom

1

481

sa situácia mierne zlepšila.

nezamestnanosti mesta Brezna a obcí okresu k 31.12.2005
Mesto

EN celkom ženy počet obyv. ekon.akt.

% vyjadr.

Brezno

1481

13,37

Obec
Nemecká

EN celkom ženy počet obyv. ekon.akt.
111
60
1778
861

843 22 875

11 074

32

nezamestnaných,

% vyjadr.
12,90

čo

Štatistika

Ráztoka
Predajná
Jasenie
Podbrezová
Osrblie
D.Lehota
H.Lehota
Valaská
Hronec
Mýto pod/Ďumbierom
Čierny Balog
Bystrá
Jarabá
Drábsko
Sihla
Lom nad Rimavicou
Michalová
Pohr.Polhora
Beňuš
Braväcovo
Bacúch
Polomka
Závadka nad Hronom
Heľpa
Pohorelá
Šumiac
Telgárt
Valkovňa
Spolu

16
72
72
300
33
86
35
304
106
23
540
5
5
27
25
20
120
197
75
55
74
264
261
256
246
178
273
56
5316

7
43
46
181
17
45
27
165
60
7
265
2
2
9
15
10
70
98
38
35
42
144
150
150
144
87
141
30
2933

309
1346
1116
4295
393
739
584
3862
1157
556
5067
201
43
219
219
326
1371
1718
1193
752
1040
3250
2469
3019
2677
1479
1539
317
65 909

150
652
540
2079
190
358
283
1870
560
269
2453
97
21
106
106
158
664
832
578
364
503
1573
1195
1461
1296
716
745
153
31 906

10,70
11,05
13,33
14,43
17,35
24,04
12,38
16,26
18,93
8,55
22,01
5,14
24,02
25,47
23,58
12,67
18,08
23,69
12,99
15,11
14,70
16,78
21,84
17,52
18,98
24,86
36,64
36,49
16,66

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ MESTA
Mesto prevádzkovalo aj tohto roku Stredisko osobnej hygieny so službami kaderníctvo, pedikúra, masáž,
holičstvo, pranie prádla pre dôchodcov.

V tomto stredisku bola zlúčená vývarovňa pre dôchodcov s jedálňou,

následne bola k 1. júlu 2005 zrušená aj jedáleň.
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 dávky sociálnej pomoci len 68 tisíc korún.
Mesto naďalej prevádzkuje denný stacionár „Prístav“. Tu financuje energiu, vodu a čistiace prostriedky.
Stravovanie pre bezdomovcov zabezpečuje charita za poplatok 5.- Sk na porciu.

OTVORENIE DOMOVA PRE OSAMELÝCH
Poslanci mestského zastupiteľstva ešte v roku 2004 schválili návrh na realizáciu projektu – vytvorenie
domova pre osamelých rodičov v Brezne. Tento bol slávnostne otvorený dňa 9. decembra v budove Strediska
osobnej hygieny na Ulici B. Němcovej. Domov má slúžiť občanom, ktorí sa dostanú do ťažkej životnej situácie.
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Služby pre dôchodcov v stredisku zostali zachované, len ich z poschodia presťahovali na prízemie, Celé prvé
poschodie plní úlohu krízového centra pre týraných. Nachádzajú sa tam tri izby so spoločným sociálnym zariadením,
kuchyňa prepojená so spoločenskou miestnosťou a kancelária pre prevádzku. Na projekt, ktorý sa realizoval poldruha
roka prispel sumou 750 tisíc Fond sociálneho rozvoja, mesto sa podieľalo sumou vyše 300 tisíc korún.

SVIATKY JARI
Horehronské múzeum v spolupráci s Miestnym odborom Živeny v Brezne pripravilo veľkonočnú výstavu,
ktorá trvala od 14. marca do 23. marca. Znovu sme mali možnosť vo výstavných priestoroch múzea vidieť a kúpiť
rôzne ozdobné predmety, kraslice a iné ľudovoumelecké výrobky.
K predsviatočnej atmosfére pred Veľkonočnými sviatkami prispelo v predposlednú marcovú nedeľu aj –
tradičné ľudové divadlo – vynášanie Moreny v podaní členov detského folklórneho súboru Šťastné detstvo.

FESTIVAL FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
V nedeľu 24. apríla Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a Mestské kultúrne stredisko Brezno
v Mestskom dome kultúry v Brezne zorganizovali súťažnú regionálnu prehliadku choreografií dospelých. Na tomto
festivale folklórnych súborov sa zúčastnil Mostár z Brezna, Urpín a Bystrina z Banskej Bystrice.
Na krajskú súťaž, ktorá bude 22. mája v Dome kultúry v Banskej Bystrici, v kategórii komornej choreografie
postupuje Bystrina s Tancami z Podpoľania, v kategórii veľké choreografie Mostár s choreografiou Cepíkový
žartovný tanec a Bystrina s choreografiou Tance z Horehronia. Obidva tieto súbory si v tomto roku pripomínajú
významné jubileá (Mostár 50. výročie a Bystrina 25. výročie).

PREHLIADKA KOMORNÝCH TELIES
Základná umelecká škola v Brezne v rámci osláv 45. výročia svojho založenia zorganizovala netypické
a nevšedné podujatie. Piateho mája od skorých dopoludňajších hodín rozoznela sa kinosála mestského domu kultúry
bohatou a podmanivou hudbou z rôznych detských muzikantských zoskupení od sláčikového tria, flautového kvarteta
cez gitarové sexteto až po veľké akordeónové súbory, sláčikové orchestre, no nechýbala ani ľudová hudba. Na
prehliadke sa zúčastnilo päť hudobných škôl, z ktorých tri si odniesli ocenenia. Cenu poroty získalo flautové kvarteto
z Heľpy, cenu riaditeľky ZUŠ Brezno sláčikový súbor zo Sliača, ktorý zaujal najmä oduševneným podaním
Vivaldiho Leta. Cena Združenia rodičov pri ZUŠ putovala až do ZUŠ Lipany, ktorej žiaci si iskrivým ohňostrojom
tónov veľkého akordeónového súboru získali srdcia všetkých prítomných. Deti, ktoré vystúpili na prehliadke
v mestskom dome kultúry, dokázali radosť zo svojho muzicírovania odovzdať aj ďalším. V tom tkvel úspech jej
prvého ročníka.
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FESTIVAL COUNTRY
Mesto Brezno, Infiniti media a 22-ročný jubilant breznianska country skupina Vodopád opäť pozvali v tretí
májový víkend do Brezna priaznivcov country. V piatok 13. mája odštartovali spolu s Michalom Hudákom
a prešovskou skupinou Žobráci 14. ročník festivalu Country za mestskou stodolou. Takmer dve stovky účinkujúcich
- hudobníkov, spevákov, tanečníkov - predviedli svoje umenie v najrôznejších country podobách. Skvostné
medzinárodné obsadenie hudobných scén z Čiech, Poľska i Francúzska, brilantnosť špičiek domácich country skupín
i pesničkárov, pestrosť choreografií tanečných súborov, záujem českých fanúšikov, ktorí na festival pricestovali
špeciálnym autobusom, nádherný jarmok ľudovoumeleckých výrobkov, atrakcie, počasie ako na objednávku. To
všetko charakterizovalo breznianske Country.

DNI MESTA BREZNA 2005
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. Tohtoročné Dni mesta sa uskutočnili v dňoch 1. - 4.
júna. Konali sa v jubilejnom roku, kedy sme si pripomenuli 740. výročie prvej písomnej zmienky o meste. V znamení
tohto výročia sa niesli podujatia počas celého roka, avšak práve počas Dní mesta oslavy historického výročia mesta
vyvrcholili.
Prvým podujatím bola tvorivá rezbárska dielňa. Pod názvom SKULTÚRNENIE vytvárali priamo na námestí
(pred starou radnicou a kostolom) študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici drevené objekty určené na rôzne
miesta do exteriéru mesta. Počas štyroch dní sme mali možnosť pozorovať ich prácu v parku. Našťastie počas práce
rezbárom prialo počasie.
Streda 1. júna patrila deťom; celý deň sa niesol v znamení Dňa detskej radosti. Na námestí boli podujatia pre
deti materských a základných škôl. Po názvom „Mesto, v ktorom žijem“ sa prezentovali prostredníctvom výtvarných
prác a programov, ktoré pripravili deti materských škôl a žiaci základných škôl. V dome kultúry sa uskutočnila
vedomostná súťaž k výročiu mesta. Najväčšej pozornosti sa tešilo vystúpenie populárnej speváčky EMILY.
Vo štvrtok – Deň študentskej veselosti -

sme mali možnosť na námestí privítať alegorický sprievod

študentov. V mestskom dome kultúry sa konala tradičná súťaž Miss a Mister stredných škôl mesta Brezna, na
futbalovom štadióne sa konalo celodenné športové podujatie pre žiakov základných škôl,
Piatkový deň sa niesol v duchu európskom. Pod názvom Naše mesto v našej Európe sa konala prezentácia
nášho mesta na námestí, v tento deň zavítali do Brezna na pozvanie primátora aj členovia delegácií partnerských
miest z Nového Bydžova, Francúzska, Ciechanówa a Agrie.
Posledný deň v sobotu 5. júna začali Dni mesta príhovorom primátora z historickej radnice. Po prezentácii
prác výtvarníkov – študentov Akadémie umení z Banskej Bystrice pred katolíckym kostolom rytieri z breznianskeho
Berezumu, 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 v minulom roku opäť oživilo
podujatie Bomburova šabľa – medzinárodná výstava kresleného humoru a satiry. V tomto roku sa tak konal tradičný
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– 10. ročník súťaže na tému „Mobil náš každodenný“. 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 a pompéznym
ohňostrojom dopísali Dni mesta Brezna 2005 svoju desaťročnú históriu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v digitálnej podobe.

VYDANIE NOVEJ MONOGRAFIE BREZNA
V tomto roku si Brezno pripomína 740. výročie prvej písomnej zmienky o území, na ktorom vzniklo. Táto
historická udalosť dala podnet aj na vydanie rozsiahlej mnohostranne prínosnej monografie mesta, ktorá by umožnila
poznanie dejín nášho mesta. Naposledy presne pred štyridsiatimi rokmi – v roku 1965 pri príležitosti osláv 700ročného Brezna – vyšla publikácia o meste s čiastočne spracovanými vybranými témami. S cieľom vyplniť tento
priestor a poskytnúť širokej čitateľskej verejnosti prostredníctvom publikácie poznať predovšetkým históriu nášho
mesta rozhodlo mestské zastupiteľstvo v roku 2003 o vydaní publikácie. Jej rozhodnutie o termíne vydania – rok
2005 - sa zrodilo práve v súvislosti so 740-ročným jubileom vstupu Brezna do dejín, prvou písomnou zmienkou
o meste v roku 1265. Zostavením monografie bol poverený riaditeľ Horehronského múzea Ján Weiss a mestská
kronikárka a dlhoročná osvetová pracovníčka v oblasti kultúry a vzdelávania PhDr. Anna Štulrajterová. Pri výbere
autorského kolektívu sa podarilo takmer u všetkých dosiahnuť splnenie podmienky, aby ich doterajšia práca v danom
odbore súvisela aj s Breznom. Zo šestnástich autorov je štrnásť takých, ktorých osudy sú s Breznom spojené. Buď sa
v Brezne narodili, alebo tu určitú dobu pôsobili v rôznych inštitúciách , čo je určitým predpokladom poznania
breznianskych pomerov. Jej vydanie bolo načasované na termín ústredných osláv – v júni, a tak sa v sobotu dňa 5.
júna konal vo veľkej sále hotela Ďumbier za prítomnosti mnohých hostí jej krst. Krstným otcom publikácie bol
spisovateľ Ladislav Ťažký. Kniha sa v tomto mesiaci objavila aj na knižnom trhu.

VÝROČIE ZALOŽENIA MÚZEA
Z HISTÓRIE MÚZEA
Zriadením múzea v Brezne sa rada MNV zaoberala už na svojom zasadnutí 20. januára 1953. Jeho vytvorenie
však bolo viazané na premiestnenie mestského národného výboru do nových priestorov, čo vtedy bola neriešiteľná
úloha. Najmä preto táto myšlienka na niekoľko rokov ustúpila do úzadia. Opäť sa o nej začalo hovoriť až na prelome
rokov 1959 a 1960. Pričinil sa o to profesor slovenčiny na breznianskej JSŠ Ladislav Papuga (=
Bartko, jednoznačnou podporou návrhu – prispeli nielen miestni učitelia Hugo Schönweitz a Štefan Giertli. Bola
stanovená komisia pre zriadenie múzea, ktorej čestným predsedom sa stal predseda ONV Rudolf Žilinka a členmi
Ondrej Dubíny, Milan Farkaš, Štefan Giertli, Ctibor Haľama, Július Herchl, Matej Kán, František Kreutz, Ján Návoy,
Ladislav Papuga (Bartko), Hugo Schönweitz, Adolf Schuster, Ondrej Šaling a Alexander Wild.
Rada novokonštituovaného MsNV v Brezne (po zániku dovtedajšieho Breznianskeho okresu a jeho začlenení do
okresu Banská Bystrica) potvrdila skoršie rozhodnutie (z 19. februára 1960), že múzeum bude sídliť – po
rekonštrukcii budovy – v priestoroch starej radnice na námestí. Na jej návrh ONV – odbor školstva a kultúry
v Banskej Bystrici schválil

názov múzea v podobe Horehronské múzeum v Brezne, pričom zbernú oblasť a
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pôsobnosť múzea vymedzil hranicami bývalého Breznianskeho okresu. Zároveň tento orgán vymenoval za riaditeľa
múzea Ladislava Korbeľa (s platnosťou od 1. septembra 1960). Následne rada MsNV v Brezne rozhodla o dočasnom
využívaní priestorov „Zibrínovského domu“ (dnes na Rázusovej ulici) pre potreby múzea (do skončenia adaptácie
budovy na námestí. S prekvapením, ba aj s určitým sklamaním členovia muzeálnej rady, zaoberajúci sa prevažne
problematikou dejín a literárnej histórie, prijali rozhodnutie povereníctva kultúry, že Horehronské múzeum sa má
špecializovať na národopis. Múzeum úspešne začalo a rozbiehalo svoju činnosť.
Slávnostné otvorenie činnosti Horehronského múzea v nových priestoroch – v budove mestskej radnice –
bolo súčasťou celoročných osláv 700-ročného Brezna a uskutočnilo sa 9. októbra 1965. V múzeu bola v tom čase
naištalovaná výstava zo života a práce ľudu v Brezne za storočia jeho trvania (libreto vypracovali členovia muzeálnej
rady L. Bartko, M. Kán a L. Šimon). V roku osláv bola vydaná aj publikácia „Brezno sedemstoročné“. Za nového
riaditeľa bol v tom čase vymenovaný Viktor Štens.

MÚZEUM V JUBILEJNOM ROKU
Od vzniku múzea v tomto roku uplynulo 45 rokov. Pri tejto príležitosti pripravilo Horehronské múzeum
Jubilejnú výstavu. Bola zameraná na históriu múzea.

Na jej slávnostné otvorenie v mesiaci máji

pozvali

zakladajúcich členov muzeálnej rady, bývalých spolupracovníkov, kolegov z ostatných múzeí a ďalších hostí.
S históriou múzea sa mali možnosť obyvatelia okresu zoznámiť aj prostredníctvom článkov uverejňovaných
v novinách Horehronie každý týždeň. Pri príležitosti jubilea bolo múzeum vyznamenané; mestské zastupiteľstvo mu
udelilo Cenu mesta.

OSOBNOSTI PRÍRODOVEDY
Breznianski matičiari v posledný septembrový piatok v Horehronskom múzeu pripravili uvítanie Slovníka
významnych prírodovedcov so vzťahom k mestu Brezno. Jeho prvá časť nesie názov Osobnosti botaniky, zoológie,
lesníctva a propagácie prírodných krás. Autori Peter a Emil Urbanovci publikáciu venovali pamiatke starého otca
a svokra Júliusa Petráša, národovca, aktívneho organizátora a funkcionára kultúrneho života, dlhoročného predsedu
Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne

VÝSTAVBA POMNÍKA MARTINA RÁZUSA
Ešte v roku 1999 odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo výstavbu pomníka Martina Rázusa v Brezne. V roku
2002 sa začala verejná zbierka na jeho výstavbu. Za tri roky od vypísania zbierky sa nazbieralo len 293 tisíc korún;
najviac prispeli Slováci z Kanady, ktorých zaktivizoval rodák z Čierneho Balogu Pavol Datko. Nakoľko mesto sa
rozhodlo prispieť na výstavbu pomníka z mestského rozpočtu výškou 1,3 milióna korún, bola vypísaná súťaž
výtvarných návrhov na realizáciu pomníka.. Súťaže sa zúčastnili tri pracovné kolektívy. Víťazom sa na základe
rozhodnutia výberovej komisie stali autori: Ing. Arch. Viera Lichardová a Pavel Lichard (autori architektonického
riešenia) a sochár Jozef Barinka. (autor sochy). Náklady na výstavbu pomníka podľa tohto návrhu majú dosiahnuť
výšku 1,6 milióna. Všetky návrhy si mohli obyvatelia mesta pozrieť vo výklade Turisticko-informačnej kancelárie.
Prostredníctvom ankety novín Horehronie sa zisťovali aj názory obyvateľov na tieto výtvarné návrhy. V auguste sa
začali práce na príprave sochy, nakoľko jej odhalenie je naplánované na mesiac august 2006.
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ROZLÚČKA SO ŠKOLOU
Vo štvrtok 30. júna už po tretíkrát patrilo breznianske námestie veľkým aj malým školákom počas akcie Ahoj
škola, leto volá. Prekvapením bola autogramiáda najznámejšej slovenskej tanečníčky Daniely Edlingerovej z Banskej
Bystrice.

LETNÁ KOFOLA PÁRTY
Tropické horúčavy ostatného júlového piatka na námestí pod breznianskou vežou osviežila Letná kofola
párty. Jej účastníkov privítal raper MEC Vrabec, nechýbali módna prehliadka, súbor Ajka, kapela Století nudy,
predvádzanie rádiom ovládaných modelov áut, súťaže o najšikovnejšieho vodiča týchto modelov a v pití kofoly,
maľovanie na tvár či dočasné tetovanie.

OSLAVY CYRILA A METODA
V sviatočný deň 5. júla pre verejnosť Brezna usporiadali matičiari 6. ročník Matičných koncertov na počesť
vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda, na ktorom účinkovali Matičný zmiešaný spevácky zbor z Valaskej a
Mládežnícka dychová hudba z Poľska z obce Kacwin.Zájazd mladých muzikantov do vlasti svojich predkov
zorganizoval predseda MO MS v Kacwine Anton Pirovarcik

STRETNUTIE KRESŤANSKEJ MLÁDEŽE
V dňoch 22 – 24. júla sa v Mýte pod Ďumbierom uskutočnilo v poradí pätnáste stretnutie Kresťanskodemokratickej mládeže. Pri príležitosti pätnásteho výročia vzniku najstaršej mládežnícko-politickej organizácie
Kresťansko-demokratická mládež bola vydaná publikácia 15 ROKOV zaoberajúca sa podrobnou históriou KDMS.
V sobotu bol súčasťou programu tradičný výstup na Ďumbier. Spolu s mládežou sa na ňom zúčastnili predseda NR
SR Pavol Hrušovský s manželkou, minister spravodlivosti Daniel Lipšic, minister školstva Martin Fronc a Ján
Čarnogurský.
Na stretnutí vládla priateľská atmosféra, počas celého podujatia mala mládež možnosť porozprávať sa
s predstaviteľmi vlády a spoznať ich aj inak ako z televíznych obrazoviek a ostatných médií. Tohto podujatia sa
zúčastnilo veľa mladých ľudí z Brezna.
Večer slúžil svätú omšu salezián don Cerven z Banskej Bystrice. Po zotmení zapálili veľkú vatru, ktorá horela
do skorého rana a dotvárala príjemnú atmosféru. O zábavu sa postarala aj kapela Tučná Anča, ktorá mnohých
pritiahla k tancu.

ROZLÚČKA S LETOM
Diskotéku v záhrade, skákanie vo vreci, hojdačky, preliezačky, pieskovisko, domček, šmýkačky, hračky,
posedenie pri guľáši a občerstvení. Toto všetko a všeličo iné si mohli dosýta užiť všetci, ktorí v piatok 9. septembra
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navštívili Slniečko centrum na Mazorníkove. Podujatie s názvom Rozlúčka s letom sa naozaj vydarilo, o čom svedčili
šťastím žiariace detské očká i spokojnosť v tvári ich rodičov.

ANKETA TOP 7
V piatok 14. septembra sa v Mestskom dome kultúry konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety TOP 7.
Zorganizovala ju po druhýkrát súkromná reklamná agentúra a mesto sa od spôsobu organizácie a jej výsledkov
dištancovalo.
Účastníci ankety dávali svoje hlasy najlepšiemu reštauračnému zariadeniu, lekárovi, učiteľovi, organizácii,
škole, spoločnosti a osobnosti. Do ankety sa zapojilo 3034 účastníkov. Vyhlásenie výsledkov bolo spojené
s kultúrnym programom. Večer uvádzala televízna moderátorka Zuzana Hajdu, Zuzana Belohorcová a Andrej
Barančok.

Výsledky ankety v jednotlivých kategóriách:

počet hlasov

*

najlepšie reštauračné zariadenie

PIZZÉRIA BARBARICUM

894

*

naj –učiteľ

Stanislava Kaliská

*

naj –organizácia

Hasičský a záchranný zbor

*

naj – škola

Hotelová akadémia

*

naj – lekár

MUDr. Erik Richter

*

naj – spoločnosť

Lesy mesta Brezno, s. r. o.

1 140

*

naj – osobnosť

Anna Husenicová

1 091

1 170
808

Aj keď sa spôsob hlasovania, ale aj nominácií do jednotlivých kategórií stretol s kritikou občanov, bol
podnetom na mnohé polemiky, podujatie prispelo k spoločenskej atmosfére v Brezne.

DIVADELNÁ CHALUPKA 2005
Nultý ročník inšpiratívneho festivalu divadla – na tri dni ( od 22. do 24. septembra) poskytla domov
amatérskym divadelníkom z Púchova, Partizánskej Ľupče, Prievidze, Dubového, Litovského Mikuláša,
Partizánskeho, Banskej Bystrice, Zvolena Spišskej Novej Vsi, ba dokonca až zo srbsko-čiernohorského Báčskeho
Petrovca. V pamäti divákov určite ostanú tituly ako V pondelok pôjdem s tebou, On, ona a pán v čiernom, Múdry
Maťko a hlupáci, Maľované na skle, Murlin Murlo, spomienky budúceho starca, Čerený kríž v podaní divadla VHV z
Báčskeho Petrovca, či vlastná hra Dušana Cinkotu Pikový kráľ v podaní profesionálneho divadla Maska zo Zvolena
a mnohé ďalšie.
Hlavnú časť inscenácií diváci vzhliadli v mestskom dome kultúry, kde už v stredu breznianski ochotníci
odohrali Tajovského Nový život, s ktorým zvíťazili na Divadelnej Spišskej Novej Vsi. Zaujímavé podujatia však
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ponúkala aj synagóga, námestie, niektoré školy, centrum voľného času či kaviareň domu kultúry, kde Burza
divadelných hier ochotníkom predstavila zaujímavé texty.
Zámer dramaturga festivalu a metodika Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Mgr. art.
Maroša Krajčoviča a predsedu hostiteľského súboru Ladislava Vagadaya – vytvoriť festivalovú tradíciu v našom
regióne – nadobudol konkrétnu podobu. Nám ostáva len dúfať, že v Brezne založili tradíciu dní patriacich divadlu,
divadelníkom a divákom.

HOREHRONIE PATRILO SPEVÁCKYM ZBOROM
Vystúpením domácich kolektívov na breznianskom námestí sa v prvý októbrový piatok začali siedme
Horehronské slávnosti zborového spevu, na ktorých sa zúčastnili zbory z Trenčína, Martina, Senice, Liptovského
Mikuláša, Rimavskej Soboty, Braväcova, Valaskej a tri domáce kolektívy. Spevácky zbor z poľského Nového Targu
sa tesne pred začiatkom festivalu ospravedlnil.
Spevácke zbory okrem festivalových koncertov v evanjelickom kostole a v Mestskom dome kultúry v Brezne,
v evanjelickom chráme v Slovenskej Ľupči a v rímskokatolíckom kostole na Mazorníkove v rámci sprievodného
programu absolvovali aj jazdu Čiernohronskou železnicou, navštívili Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline
a v sobotu sa stretli na spoločenskom večere v Omega klube.
Dirigentov jednotlivých kolektívov prijal primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian, ktorý mal záštitu nad týmto
podujatím.
Aj tohtoročný festival sa vyznačoval pestrou dramaturgiou. Záverečná spoločne spievaná skladba Eugena
Suchoňa Aká si mi krásna nenechala nikoho na pochybách, že zborový spev u nás nezanikne a že aj pričinením tohto
festivalu a jeho obetavých organizátorov sa bude i naďalej rozvíjať.

CHALUPKOVO BREZNO
V dňoch 14. – 16. októbra sa konal už v poradí 38. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej
tvorivosti pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno. V piatok popoludní po akte položenia kytíc pri pomníku
Jána Chalupku sa účastníci presunuli do evanjelického av. v. kostole, kde prebehlo scénické pásmo z tvorby Mateja
Táslera a Ernesta Kanderu a následne slávnostné otvorenie Chalupkovho Brezna a služby božie. Večer patril
spomienke na Františka Kreutza a autogramiáde Ondreja Nagaja a Petra Mišáka. V sobotu prebiehali súťažné
prehliadky v gymnáziu (umelecký prednes poézie a prózy, literárna tvorba a tvorba umelecko-dokumentárnych
videofilmov), v synagóge výstava výtvarných prác pedagogických zamestnancov. V základnej umeleckej škole
prebiehali prehliadky hudobného odboru ( spev, skladateľská tvorba, hra na hudobný nástroj). Popoludní sa stretli
účastníci v Horehronskom múzeu na výstave o živote a diele Mateja Táslera s názvom Potulný kaleidoskop. Na
Večere víťazov v mestskom dome kultúry vystúpili laureáti Chalupkovho Brezna. V nedeľu sa konal autobusový
výlet do Čierneho Balogu – Vydrova.
Sprievodným podujatím bola autorská výstava laureátky Chalupkovho Brezna 2004 – obrazy.

FRANCÚZSKE DNI
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Francúzske dni v Brezne, to je pestrá ponuka filmových, divadelných predstavení, programov, výstav,
videoprodukcie, francúzskych špecialít, výuky francúzštiny. Začali sa v mesiaci októbri, na galaprograme 13. ročníka
Francúzskych dní, ktorý bol vyvrcholením Francúzskych dní a konal sa v dome kultúry sa stretli veľvyslanec
Francúzskej republiky na Slovensku Jacques Faure, veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku, čestný občan
mesta Brezna Vladimír Valach, zástupca primátora Meudonu Georges Koch, zástupcovia Aliancie Francaisse či
prezident Asociácie Slovensko Daniel Compagnon. Na pôde mestského úradu ich popoludní prijal primátor mesta.
Potom spoločne polozili kyticu k soche gen. M. R. Štefánika. Na večernom galaprograme primátor odovzdal
Jacquesovi Faurovi, Vladimírovi Valachovi, Georgesovi Kochovi a Danielovi Compagnonovi pamätné medaily
pri príležitosti 740. výročia vzniku mesta. V kultúrnom programe účinkovali folklórne súbory Mostár a parížske
Nadeje, detské folklórne súbory Šťastné detstvo a Berstett, Spevácky zbor mesta Brezna, Vodopád s Philippom
Naudotom ktorý sprevádzal Irenu Mlynarikovu, spievajúcu v rodnej francúzštine, Jana Orlická, gitarista Milan
Kasuba, Lucia Šurinová.

COUNTRY PREHLIADKA
Dňa 14. novembra

sa v Mestskom dome kultúry v Brezne konala krajská prehliadka hudby country,

trampskej, folkovej nesúca názov Strunobranie 2005. Vo vynikajúcej atmosfére umocnenej i záverečným vystúpením
hosťa prehliadky - skupiny Vodopád s francúzskym akordeonistom Philippe Naudotom si postup na celoslovenské
kolo Strunobrania vybojovali pesničkári Jano Milan z Pohorelskej Maše, Tomáš Pohorelec z Medzibrodu, Martin
Libič z Vlkanovej a skupina M.E.L.L. z Rimavskej Soboty.

RÝDZOSLOVENSKÝ PLES
Po desatročnej prestávke folklórny súbor Mostár vlani obnovil tradíciu rydzoslovenských plesov. Na
tohtoročnom už dvanástom v poslednú januárovú sobotu členovia súboru v krojoch prichádzajúcich vítali hriatym
v poháriku s logom, ktorý im ostal ako suvenír. Dobrej zábavy bolo nadostač, ved do tanca a na pocuvanie hrali dve
muziky – Trio band a ľudová hudba folklórneho súboru Mostár. Ples bol prvou tohtoročnou akciou venovanou
jubilejnému paťdesiatemu roku účinkovania súboru Mostár.

VANSOVEJ LOMNIČKA
Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Brezne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom
a Miestnou organizáciou Matice slovenskej v Brezne vo štvrtok 16. júna usporiadala 38. ročník okresného kola
súťaže v prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička.. Prijemná a priateľská atmosféra bola dôkazom toho, že
naše ženy zaujíma aj poézia, ktorá im pomáha lahšie sa popasovať s problémami reálneho života.
. FOLKLÓRNY SÚBOR MOSTÁR OSLAVOVAL
V tomto roku si Folklórny súbor Mostár pripomína 50. výročie svojho vzniku. Oslavy sa konali počas celého
roka. Ich súčasťou boli vystúpenia, ale aj vydanie nového CD s názvom „Mostár – 50. – ročný“. Vyvrcholením osláv
boli vystúpenia 4. a 5. novembra v Mestskom dome kultúry. Na obidve predstavenia boli vypredané vstupenky do
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posledného miesta. Piatkový večer patril širokej verejnosti, na sobotňajšie vystúpenie – 5. novembra pozvali nielen
významných hostí. Zástupcov folklórnych súborov z celého Slovenska, ale aj generácie folkloristov, ktorí päťdesiat
rokov formovali toto umelecké teleso. Za všetkých jubilantov slová vďaky vyjadril primátor mesta. Repríza
programu bola 16. decembra, v predvianočnej atmosfére.

PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
Už po šiestykrát sa v sobotu 12. 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 pozvali na tento celoslovenský festival tridsaťdva
heligonkárov z Brezna, Filipova, Pohorelej, Čierneho Balogu, Valaskej, Dolnej Lehoty, Michalovej, Pohronskej
Polhory a z rôznych oblastí Slovenska. Plná sála divákov reagovala počas vystúpení spontánnym potleskom

ONDREJSKÝ JARMOK
V dňoch 17.-19. novembra sa konal na breznianskom námestí už 517. tradičný Ondrejský jarmok. Konal sa
o týždeň skôr, ako bol plánovaný. O týždeň sa majú konať voľby do vyšších územných celkov. Termín sa zmenil aj
kvôli tomu, že sa do Brezna prijal pozvanie prezident republiky Ivan Gašparovič. Od predchádzajúcich jarmokov sa
počtom účastníkov – predávajúcich vôbec nelíšil. Trhovníci a kupujúci rínok zaplnili už vo štvrtok. Bol štátny
sviatok, ľudia nešli do práce, a tak mohli prísť na jarmok už dopoludnia. Aj keď ľudí po jarmoku chodilo pomerne
dosť, predávajúci sa sťažovali na malý záujem o nákupy. Niektorí mali len minimálne tržby, a tak napriek tomu, že
mali vyplatené na tri dni, odchádzali domov už v piatok. Nechýbali stánky s ľudovými výrobkami a cukrovinkami,
pečená klobáska, jaternice či hriate a tak tu vládla príjemná atmosféra. Obchodníci s občerstvením sa zrejme na
nezáujem sťažovať nemohli. Jarmok bol umiestnený aj na novo rekonštruovanom 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 a spotrebným tovarom boli umiestnené na ulici
Boženy Němcovej až po poštu a na chodníkoch priľahlých k námestiu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie, diapozitívy

JUBILEUM AKADEMICKEJ MALIARKY
Matičiari v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne si v piatok 25. novembra pripomenuli vzácne
osemdesiate piate narodeniny našej rodáčky, akademickej maliarky Zlatice Balažoviech Klincovej. Jubilujúca
umelkyňa sa zo zdravotných dôvodov na tejto oslave nemohla zúčastniť, no napísala svojim rodákom do Brezna
srdečný list. V múzeu boli vystavené ukážky z jej tvorby a jej životnú cestu i tvorbu prítomným pripomenul jej
najmladší brat PhDr. Albín Klinec, CSc. Na toto stretnutie prišiel aj najstarší z bratov Ing. Dušan Klinec ako aj ďalší
známi a priatelia umelkyne. Prišli i Brezňania, ktorí vzácnu jubilantku nepoznajú, no chceli sa dozvedieť o jej
plodnom živote čo najviac. Zo stretnutia listom odoslali blahoželanie pani Klincovej do Bratislavy, kde žije.
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Vyjadrili radosť z toho, že žije v kruhu milujúcej rodiny, ktorá jej pomáha pokojne prežívať jeseň života. Vyslovili
tiež poďakovanie a uznanie za jej bohatú a vzácnu tvorbu, ktorou obohatila našu národnú kultúru.

DESAŤ ROKOV SPEVÁCKEHO ZBORU
Chrámový zbor apoštola Pavla pri evanjelickom cirkevnom zbore v Brezne si v nedeľu 11. decembra
pripomenul desiate výročie svojho založenia na benefičnom koncerte Pred tvárou Božou, ktorého výťažok venovali
na postavenie sochy Martina Rázusa v Brezne. Záštitu nad koncertom, v ktorom účinkovali aj sólista Štátnej opery
v Banskej Bystrici Ivan Zvarík, spevokoly evanjelických cirkevných zborov z B. Bystrice, Hnúšte, Hronseku,
Slovenskej Ľupče, Strelník, Východnej, Zvolenskej Slatiny a Spevácky zbor mesta Brezna, prevzal primátor Ing.
Jaroslav Demian.

PREDVIANOČNÁ A VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
Do príjemnej atmosféry Vianoc v Brezne prispela 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 už tretí rok umiestnený pod drevenou strieškou blízko
rímskokatolíckeho kostola. Pozostáva zo sedemnástich figúr vysokých dva a pol metra. Až do Troch kráľov býva
odvtedy každoročne vystavený ako dôkaz vysokej zručnosti amatérskych rezbárov a prispieva k zvýšeniu hodnoty
duchovného života Brezňanov.
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 námestia, na pódiu rozdával z veľkého koša darčeky. Podujatie pripravil Kresťanskodemokratický 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 Hotelovej akadémie
v Brezne, ktorú si mohli aj tohto roku pozrieť návštevníci v Horehronskom múzeu od 7. decembra.
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
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program folklórny súbor Mostár a jeho hostia – Spevácky zbor mesta Brezna a folklórny súbor Bukovinka
z Braväcova.
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.
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 tento krát nebol na námestí ani žiadny program

MESTSKÁ KNIŽNICA
V tomto roku vzrástol knižný fond o 416 zväzkov. Príspevok na nákup periodík činil 38 071,50 korún.
Zaregistrovalo sa len 2 461 čitateľov, čo je o 317 menej než minulý rok.

Štatistika knižnice – hlavné ukazovatele činnosti:

Rok

Knižný fond Výpožičky Čitatelia Pracovníci

1980

37 090

76 181

3 213

7

1985

51 911

98 970

3 070

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
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2005

61 075

104 409

2 461

8

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
Slová o snahe zveľadiť šport a obnoviť úspechy Telovýchovnej jednoty Mostáreň Brezno, aj o blýskaní sa na
lepšie časy znovu otvorením plavárne a začatím výstavby zimného štadióna zazneli v posledný januárový piatok pri
príležitosti vyhlásenia najúspešnejších športovcov MSK Brezno.
Na odporučenie jednotlivých klubov a oddielov vyhlásili “naj” športovcov širokého vekového spektra
v piatich kategóriách:
v kategórii najúspešnejší športovec:
futbalistu Petra Boháčika
hokejistu Martina Golana
atlétku Soňu Dunajskú
biatlonistku Elišku Švikruhovú
volejbalistku Elenu Berczeliovú
cykloturistu Miroslava Krištofa
karatistu Lukáša Kučeráka
stolného tenistu Vladimíra Pampuríka
v kategórii mládež – objav roka
biatlonistku Janku Marákovú
atlétku Martinu Karlíkovú
karatistku Dominiku Tažkú
v kategórii najúspešnejšie kolektívy: družstvo hokejistov juniorov HK MSK Brezno, družstvo žiačok AK Mostáreň
MŠK Brezno,
v kategórii úspešný tréner
funkcionár: PaedDr. Romana Snopka (atletika)
Valériu Lukáčovú (futbal)
Jána Fábryho (hokej) in memoriam ,
za dlhoročnú obetavú prácu v prospech turistiky, resp. cykloturistiky
manželov Jana a Janku Škrovinovcov, Želmíru a Milana Schreinerovcov.
V súčasnosti má Mestský športový klub Brezno desať športových klubov:
Futbalový klub, Hokejový klub, Klub biatlonu, Atletický oddiel, Turistický oddiel, Strelecký klub, Karate,
Stolnotenisový, Cykloturistický, Volejbalový.
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Mestský športový klub zabezpečoval prevádzku v objektoch: zimný štadión, mestský futbalové štadióny (Cesta
k štadiónu a Brezenská ulica), Sokolovňa.

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTSKÝM ŠPORTOVÝM KLUBOM:
-

Lyžiarsko-turistický pochod vďaky Čierny Balog

-

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov roka – MŠK Brezno

-

Hokejový turnaj 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

-

Stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ o pohár MŠK

-

Výstup na Ďumbier – 35. ročník

-

Atletické preteky žiakov základných škôl o pohár primátora mesta Brezna

-

Turnaj ŠŠ v nohejbale

-

Atletické preteky žiakov stredných škôl o pohár primátora mesta Brezna

-

Olympiáda materských škôl v atletike

-

Beh olympijského dňa – športové súťaže na koniec školského roka

-

Medzinárodný volejbalový turnaj

-

Brezniansky cyklomaratón

-

Medzinárodný futbalový turnaj SŽ a MŽ o pohár MŠK Brezno, športové družobné dni Brezno Wasenberg
(Nemecko)

-

Cesta rozprávkovým lesom

-

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)

-

Strelecké preteky o Pohár primátora mesta Brezna

-

Turnaj SŠ v nohejbale

-

Cena Alojza Sokola

-

Breznianske galeje – cyklistika

-

Nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčov

-

Nohejbalový turnaj SŠ

-

Najrýchlejší čašník, Breznianska latka, kolieskové korčule v rámci dní mesta

-

Detský cyklomaratón

-

Okolo Mostárne

-

Basketbalový turnaj ZŚ
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-

Streetbalový turnaj

-

Vianočný turnaj veteránov v stolnom tenise

-

Štefánska 8 hodinovka v korčuľovaní

BIATLONOVÝ SVIATOK NA HOREHRONÍ
Po švédskom Ostersunde a rakúskom Hochfilzene sa biatlonový svet presunul koncom roka 2005 na
Horehronie. V stredu 14. decembra o 19. hodine sa slávnostným otvorením na námestí v Brezne začalo tretie kolo
Svetového pohára v biatlone Brezno - Osrblie. Predseda organizačného výboru bol Brezňan - PaedDr. Juraj Sanitra.
Všetci sme sa tešili, že po dvojročnej prestávke môžeme znovu privítať na biatlonových tratiach v Osrblí najlepších
biatlonistov z celého sveta a to až z 36 krajín. Po čase sa znovu vytvoril silný kolektív ľudí, ktorí chcú, aby sme
takéto významné podujatie na Slovensku udržali. Aj zásluhou primátora Brezna Ing. Jaroslava Demiana a poslancov
mestského zastupiteľstva sa výrazne zvýšil a skvalitnil podiel mesta Brezna na organizácii tohto prestížneho
podujatia. Znovu sa obnovila dobrá spolupráca so Železiarňami Podbrezová. V príprave bolo cítiť zainteresovanosť
celého Horehronia.. V porovnaní s minulými prípravami pomohla aj príroda, takže odpadli problémy so snehom.
Dopredu bolo všetko pripravené, v Osrblí sa pre istotu zasnežovalo technickým snehom dva týždne dopredu, tesne
pred biatlonom aj počas pretekov však napadlo veľa snehu.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA V MESTE
KRNOHOVÉ PRETEKY
Ešte v utorok mal prípravný výbor krnohových pretekov Veľká cena Jasienka Zadné Halny – Vagnár smútok
v očiach pre nedostatok snehu. Organizátori – občianske združenie Jasienok a Lesy mesta Brezno, s. r. o. - preto
zvolili úplne inú trať v nových priestoroch. Vo štvrtok začalo snežiť a sneh poskytol dostatočnú ochranu
v nebezpečne vyzerajúcich miestach. Výborne pripravená trať v sobotu 22. januára prilákala šesťdesiat posádok aj
napriek tomu, že počasie vyčíňalo. Nepriaznivé počasie však malo na svedomí úbytok divákov, ale tí, ktorí prišli,
neľutovali.

35. ROČNÍK VÝSTUPU NA ĎUMBIER
V sobotu 7. mája za chladného slnečného počasia balón ŽP, a. s., z breznianskeho námestia symbolicky
odštartoval výstup na Ďumbier, ktorý už 35 rokov organizujú breznianski turisti za pomoci primátora mesta a komisie
športu pri mestskom zastupiteľstve. Slávnostným príhovorom primátora mesta Ing. Jaroslava Demiana, podaním
organizačných pokynov predsedom KST Ing. Antonom Juršom, pozdravom zvolenských turistov a položením kytíc
k pamätníku sovietskych vojakov a slovenských partizánov na námestí 35. ročník výstupu na Ďumbier otvorili.
Pristavenými autobusmi sa skalní odviezli na Čertovicu, kde sa samotný výstup začínal.
Po výstupe a následnom občerstvení v chate, stretnutí s priateľmi, položili kyticu k Babkinovmu pamätníku.
Zostup dolu trangošskou muldou za slnečného počasia, šmýkanie sa na igelitoch po snehovom poli až k Halasovej
jame, bol neobvyklým zážitkom pre mladších. Ani sa nenazdali a už sú v slnkom zaliatom Brezne.
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BREZNIANSKY CYKLOMARATÓN
SCK Ďumbier mesta Brezno v spolupráci s mestom a obcami Valaská, Hronec a Čierny Balog v sobotu 18.
júna usporiadal 1. ročník Breznianskeho cyklomaratónu, ktorý je zároveň tretím pretekom 12-dielnej medzinárodnej
série horských cyklomaratónov MERIDA PELETON CUP 2005. Na podujatí sa zúčastnilo 282 pretekárov z troch
krajín.

BREZNIANSKE GALEJE ´05
V posledný júnový víkend sa v Brezne za krásneho slnečného počasia uskutočnili preteky amatérskych
cyklistov z celého Slovenska s názvom Breznianske galeje ´05. Usporiadatelia Ski bike šport servis, MŠK Brezno a
SCK Ďumbier mesta Brezno boli s podujatím nesmierne spokojní. Záujem ľudí o dianie bol však dosť malý.

PRETEKY OFF ROAD MARATÓN
Asi tritisíc priaznivcov motoristického športu si prišlo na svoje v sobotu 27. augusta v Brezne – Rohoznej, kde
sa konali medzinárodne preteky off road maratón. Zápolili tu terénne automobily (džípy), motocykle a štvorkolky.
Najrýchlejšie kolo v rámci terénnych vozidiel dosiahla posádka domáceho Šajgalteamu (I. Šajgal, I. Šajgal ml. , J.
Bartoš, J. Vrbovský).

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 neúplných kôl a viedla ulicami mesta z námestia, kde bol štart do cieľa na štadión.
Prvý do cieľa dobehol Ukrajinec Ivan Marionda v čase 1:09:19. Preteky boli zároveň majstrovstvami Breznianskeho
okresu, v nich zvíťazil Pavol Faško z Podbrezovej.

REKORDY V ROKU:
Najteplejší mesiac:

júl, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 18,1 °C

Najchladnejší mesiac:

február, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla -6,4 °C
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Najteplejší deň:

20. júl, teplota vzduchu dosiahla absolútne maximum 32,7 °C

Najchladnejší deň:

8. február, teplota vzduchu klesla na -26,6 °C

Najdaždivejší mesiac:

august, za celý mesiac napadlo 151,8 mm

Tohtoročný rok začal zimou s veľkým množstvom snehu. Bolo ho často plné
námestie, lebo technické služby ani ostatní vlastníci objektov na námestí ho nestačili odpratávať. Zime sa od nás
nechcelo a sneh sa udržal ešte celý marec. Také upršané a chladné leto už dávno nebolo. V júli pršalo 10 dní
v auguste 14 dní. Celý rok bol v porovnaní s ostatnými rokmi charakteristický veľkým úhrnom zrážok Viac slniečka
sme si užili v jarnom mesiaci máji, ako v lete. Aj rok sa končil chladnou zimou s veľkým množstvom snehu. Začal
padať ešte v mesiaci novembri; prvý sneh padal 7. novembra.
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KLIMATICKÉ ÚDAJE V ROKU 2005
Úhrny zrážok v mm
Mes. I

II

III

IV

V

VI

VII

Mm

53,2

24,7

83,8

67,8

25,9

51,3

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

146,2 151,8 50,6

5,6

64,7

132,4 858,0

Priemerné teploty vzduchu v °C
Mes. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

°C

-6,4

-0,5

8,3

13,5

16,0

18,1

16,2

13,6

7,6

1,1

-3,6

6,7

-4,0

Maximálne denné teploty vzduchu v °C
Mes. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

°C

6,0

17,2

20,5

31,6

29,3

32,7

29,7

28,0

23,5

16,4

4,9

32,7

XII

Rok

9,0

Minimálne denné teploty vzduchu v °C
Mes. I

II

°C

-26,6 -22,4 -6,2

-25,5

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

-2,4

1,5

7,2

4,9

2,8

-6,6

-12,4 -15,2 -26,6

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Trvanie slnečného svitu v hodinách
Mes. I

II

Hod.

101,2 169,1 175,3 257,4 228,6 191,6 169,7 158,8 154,8 70,5 52,9

61,9

III

IV

V

XII

Rok
1791,8

Počet zrážkových dní s úhrnom vlahy 1 mm a viac
Mes. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Dni

7

5

10

11

7

10

14

7

3

6

17

105

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

6

31

102

8

Počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac
Mes. I

II

III

Dni

28

23

14

IV

V

VI
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Počet letných dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a viac
Mes. I

II

III

IV

Dni

V

VI

VII

VIII

IX

9

13

16

8

5

X

XI

XII

Rok
51

Počet mrazových dní s minimálnou teplotou vzduchu pod 0 °C
Mes. I

II

III

IV

V

Dni

28

28

11

4

29

VI

VII
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VIII

IX

X

XI

XII

Rok

9

23

27

159

