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SPOLOČENSKÁ ATMOSFÉRA
Celým Slovenskom otriasla v januári správa o havarovaní vojenského lietadla,
ktorým sa slovenskí vojaci vracali do svojich domovov po niekoľko mesačnej misii
v Kosove.

Táto správa zasiahla aj obyvateľov Brezna a regiónu, pretože osudy

niektorých sú spojené s naším mestom, či krajom. Jedným zo 42 vojakov, ktorí pri
havárii zomreli bol

druhý pilot lietadla pplk. Miroslav Novák, 42-ročny rodák z

Čierneho Balogu, ženatý, otec dvoch dcér. Miroslav Novák bol pilotom prvej triedy, do
svojho posledného letu spolu nalietal 1931 hodín a 35 minúť. Celkom vzlietol a úspešné
pristal 3329-krát. Naposledy bol veliteľom Samostatnej dopravnej letky v Malackách Kuchyni. Ďalším profesionálnym vojakom bol kpt. Marian Fary, ktorý bol ešte pred pár
rokmi príslušníkom breznianskej posádky. Vo vojenskom útvare pôsobil do roku 2002
ako príslušník logistiky. Mladý 31-ročny Marian bol v Kosove dohliadať na striedanie
vojakov pri rotácii a naposledy pracoval v trebišovskom mechanizovanom prápore. Vo
štvrtok 26. januára v Mestskej hale v Prešove bol rozlúčkový ceremoniál so
štyridsiatimi dvoma príslušníkmi Ozbrojených síl SR, ktorí zahynuli na palube
havarovaného lietadla AN-24. Aj mesto Brezno prejavilo ľútosť nad touto smutnou
udalosťou. Primátor Ing. Jaroslav Demian zaslal ministerstvu obrany kondolenčný list,
ktorým v mene občanov mesta Brezna vyslovil pozostalým úprimnú sústrasť v týchto
ťažkých chvíľach.
Piateho marca zomrel po krátkej a ťažkej chorobe čestný občan mesta Brezna,
bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku, pedagóg, publicista, bankár,
VLADIMÍR VALACH, ktorý sa pričinil veľkou mierou aj o rozvoj slovenskofrancúzskych vzťahov. Čestným občanom sa stal v roku 2001. Rozlúčka so zosnulým
pánom Vladimírom Valachom sa konala dňa 8. marca; za Brezno sa s ním rozlúčil
bývalý primátor Ing. Vladimír Faško a predseda Spolku slovensko-francúzskych
vzťahov v Brezne Mgr. Jaroslav Šurina.
Rok 2006 bol rokom volebným; v júni sa uskutočnili v celej republike voľby do
Národnej rady SR a v decembri voľby komunálne. Táto skutočnosť ovplyvnila aj
situáciu v Brezne. Mesto v rámci predvolebných kampaní navštívili i hostia – politici.
Pred voľbami do národnej rady v máji zavítal do Brezna vtedajší predseda vlády
Mikuláš Dzurinda. Dvakrát – pred parlamentnými aj komunálnymi voľbami tu bol
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dokonca aj súčasný predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico. Ako predseda
politickej strany SMER SD bol podporiť predvolebné aktivity tejto strany v Brezne.
Práve táto má v súčasnosti v Brezne najväčšiu podporu verejnosti, čo sa ukázalo na
obidvoch voľbách. Predvolebné stretnutia s občanmi organizovali aj jednotlivé strany
a poslanci.
V Brezne prišlo k volebným urnám odovzdať svoje hlasy zo 17 424 zapísaných
voličov len 8 685, čo je 49,85 %. Účasť v našom meste na voľbách bola nižšia
v porovnaní s okresom aj s výsledkami celoslovenskými, keď v okrese Brezno bola 52,4
– percentná a v rámci celej republiky 54,67 – percentná účasť voličov. Aj na druhých –
komunálnych voľbách v decembri, keď sme si mali zvoliť poslancov mestského
zastupiteľstva a primátora mesta, sa občania veľmi nezaktivizovali. Celoslovenská
účasť bola 47,7 % oprávnených voličov, v okrese Brezno sa na voľbách zúčastnilo
v porovnaní s celoslovenskými výsledkami menej – iba 46,7 % voličov.. V Brezne sme
zaznamenali len 28,3 -percentnú účasť, čo je najnižšia účasť v komunálnych voľbách
v Brezne. Do 21 breznianskych volebných okrskov prišlo zo 17 731 zapísaných voličov
len 5 024.
Možno

ani

nie

tak

širokú

verejnosť,

ako

množstvo

pracovníkov

zainteresovaných do organizovania, športovcov, kultúrnych pracovníkov

aj

podnikateľov a funkcionárov mesta v závere roka zarmútila skutočnosť, že pre zlé
poveternostné podmienky – nedostatok snehu sa v závere roka nekonal plánovaný
Svetový pohár v biatlone Brezno – Osrblie. Na podujatie, ktoré sa malo konať v dňoch
11. – 17. decembra, boli prihlásení pretekári z 35 štátov, 50 novinárov zo Slovenska
i zahraničia. Po určitej prestávke sa obnovila spolupráca so Slovenskou televíziou, ktorá
mala vyrábať prenosy nielen do národnej siete. Lesk celému podujatiu mala okrem
prisľúbenej návštevy prezidenta Ivana Gašparoviča dodať aj účasť mnohých známych
biatlonistov. Všetci sme sa tešili na predvianočný svetový pohár doma, v Brezne –
Osrblí. Mali sme príležitosť „zviditeľniť“ sa, propagovať prírodné i kultúrne hodnoty
tohto kraja, regiónu. Pre všetkých je to určite športová strata, o to väčšia, že najbližšie
podujatie svetového pohára v biatlone v Brezine – Osrblí je naplánované až na marec
2010. Okrem športu a prestíže však prinieslo aj veľké materiálne straty. Okrem financií,
ktoré už klub biatlonu investoval do propagácie a technického zabezpečenia, boli určite
nešťastní aj majitelia ubytovacích zariadení. Veď tu v okolí malo byť ubytovaných viac
ako 600 účastníkov. Len slabou útechou pre všetkých týchto je konštatovanie jedného
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z najuznávanejších slovenských meteorológov, že jeseň 2006 bola na území Slovenska
najteplejšou za posledných 250 rokov.

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2006

Pohlavie
Mestská časť
Bez trvalého pobytu

Chlapec do S p o l u
15 rokov

Dievča do Muž
15 rokov

Žena
17

7

23

3

50

Brezno - mesto

6 523

893

5 798

927

14 143

Mazorníkovo

2 646

523

2 581

596

6 308

Bujakovo

132

48

119

34

333

Predné Halny

198

96

224

107

625

Zadné Halny

209

45

218

68

540

Spolu

9 725

1 612

8 963

1 697

21 997

POHYB OBYVATEĽSTVA
Prisťahovaní

305

Odsťahovaní

408

Prírastok sťahovaním

-103

Narodení

190

Zomrelí

181

Prirodzený prírastok
Sobáše

9
116

Celkový prírastok

- 109

Poznámka: Údaje z evidencie obyvateľstva; narodení, zomrelí aj sobášení Brezňania aj mimo mesta.
POČET OBYVATEĽOV PODĽA VEKOVEJ ŠTRUKTÚRY

Veková štruktúra

Spolu

od 0 do 18 r.

4 324

od 18 do 54 r.

12 586

od 54 do 59 r.

1 604

nad 60 r.

3 483

Spolu

21 997
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V meste bol počas roka opäť zaznamenaný pokles počtu obyvateľstva. Aj keď
prirodzený prírastok obyvateľstva v roku 2006 bol pozitívny (viac detí sa narodilo ako
zomrelo obyvateľov), rozdiel je tohto roku minimálny – iba 9. Sťahovaním
obyvateľstva z mesta došlo k úbytku obyvateľov o 109. Keďže na konci minulého roka
sme mali 22 106 obyvateľov, v roku 2006 sa znížil počet obyvateľov o 109. Takto sa
počet obyvateľov mesta znižuje od roku 1997, kedy sme dosiahli najvyšší počet
obyvateľov v histórii mesta; zaznamenali sme už 23 tisíc.

Historický vývoj počtu obyvateľov mesta Brezna
25 000

22 469 23 007 22 875 21 997

20 000

17 872

15 000

12 843
9 819

10 000
5 000

7 159
4 121

4 097

4 210

4 549

4 452

4 362

5 014

0
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NAJSTARŠÍ OBČANIA
V meste žilo ešte v minulom roku 36 obyvateľov starších ako 90 rokov, tohto
roku sa ich počet znížil na 25,
V tomto roku sa dožili 97 rokov – stali sa najstaršími občanmi mesta dvaja občania:
Alexander Šteller, Ul. Clementisova 18
Ida Žúdelová, Jesenského 3
96 rokov sa dožil jeden občan
Michal Trepáč, Krčulova 8:

NAJOBĽÚBENEJŠIE MENÁ
Z chlapčenských mien sa najväčšej obľube tešilo meno Samuel a Martin; rodičia
ho svojím narodeným deťom dali 5-krát. Štyria rodičia vybrali pre svojho syna meno
Matúš a Jakub. Najobľúbenejším dievčenským menom bola Viktória a Dominika. Pri
narodení ho dostalo 5 detí, narodili sa 3 Vanesy a 3 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 48 obradov uzavretia manželstva, 49 občianskych
pohrebov, 8 obradov individuálneho uvítania detí do života. Pre 182 detí pripravil
hromadné uvítania, ktoré sa konali 35 – krát počas roka.
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,
v roku 2006 len 87 sobášov, 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 2005/2006)
Druh obradu
Porovnanie s rokom
2004

Krsty – uvítania,
narodení
Pohreby

Sobáše

CELKOM:
2005

Občiansky
2006

2005

Rímskokatolícky

2006

2005

2006

Evanjelický
2005

2006

212

182

212

182

99

109

15

12

172

113

40

49

95

83

37

21

92

87

46

48

31

36

9

3

***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.
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ČESTNÍ OBČANIA MESTA BREZNA
Od roku 1997, keď bol schválený nový štatút mesta, sa každoročne udeľujú ocenenia –
cena primátora, cena mesta a titul Čestný občan mesta Brezna.
Titul „Čestný občan mesta Brezna“ sa udeľuje na základe štatútu mesta osobám, ktoré
sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj
mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena doma i vo svete.
Od roku 1997 získali tento titul nasledovným občanom:
ROK UDELENIA:

MENO:

1997

Ladislav Ťažký, spisovateľ, významný slovenský spisovateľ,
esejista, dramatik a publicista. Titul mu bol udelený za pozitívny
vzťah k mestu vyjadrený v literárnych prácach.

1998

Daniel Compagnon, profesor z partnerského
francúzskeho mesta Meudon . Titul mu bol udelený za
dlhoročnú aktivitu a rozvoj priateľských vzťahov medzi
organizáciami a súbormi z mesta Brezna a rôznych miest
Francúzska pri príležitosti životného jubilea 50 rokov.

1999

Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut, narodil sa v Brezne,
rodičia mu žijú v neďalekej Dolnej Lehote. Titul mu bol udelený
za propagáciu mesta pri kozmickom lete

1999

Hervé Marseille, predstaviteľ partnerského mesta Meudon. Titul
udelený pri príležitosti podpísania oficiálnej zmluvy Brezno –
Meudon a za rozvoj slovensko-francúzskych vzťahov.
Henry Wolf, predstaviteľ partnerského mesta Meudon. Titul
udelený pri príležitosti podpísania oficiálnej zmluvy Brezno –
Meudon a za rozvoj slovensko-francúzskych vzťahov.
Goerges Koch, predstaviteľ partnerského mesta Meudon
Titul udelený pri príležitosti podpísania oficiálnej zmluvy Brezno
- Meudon a za rozvoj slovensko-francúzskych vzťahov.

2001

Vladimír Valach, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky vo
Francúzsku. Titul mu bol udelený za rozvoj vzťahov organizácií
nášho mesta a francúzskeho Meudon.
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2003

Ľudovít Petránsky, univerzitný profesor, rodák z Brezna
univerzitný profesor, autor významných publikácií a výstav
z oblasti dejín umenia a dizajnu. Titul udelený pri príležitosti
životného jubilea 60 rokov.

2003

Jaroslav Siman, prednosta v Detskej fakultnej nemocnici
v Bratislave prednosta detskej chirurgie v Detskej fakultnej
nemocnici v Bratislave. Čestné občianstvo udelené za dlhoročnú
spoluprácu s hotelovou akadémiou, breznianskou nemocnicou ale
najmä za záchranu mnohých ľudských životov aj občanov nášho
regiónu.

2005

Zlatica Balažovjech – Klincová, maliarka, breznianska
rodáčka z Bratislavy za reprezentáciu Brezna a Slovenskej
republiky prostredníctvom svojej celoživotnej umeleckej tvorby
pri príležitosti životného jubilea 85 rokov);

2005

Ladislav Bartko , vysokoškolský učiteľ, bývalý profesor
breznianskeho gymnázia za zásluhy pri založení
Horehronského múzea, za zásluhy pri založení celoslovenskej
súťaže v prednese poézie a prózy pedagogických pracovníkov
Chalupkovo Brezno
Pavol Datko, kanadský občan, rodák z Čierneho Balogu

2006

za zásluhy pri propagácii mesta Brezno

OCENENIA ZA ROK 2006
OCENENIE MESTA
Dňa 16. novembra 2006 sa konalo posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré
zobralo na vedomie rozhodnutie primátora mesta o udelenie ocenení za rok 2006
týmto občanom:
CENA PRIMÁTORA MESTA BREZNO :
*

Miroslav GREXA, bytom Brezno, Ladislava Sáru 7 za

vynikajúce

výsledky

dosiahnuté v oblasti športu, za propagáciu a reprezentáciu mesta Brezno
prostredníctvom športu doma i v zahraničí.
*

Július OBERNAUER, bytom Brezno, ČSA 42 za dosiahnuté úspechy vo svojej

práci, za reprezentáciu mesta Brezno prostredníctvom hereckého umenia.
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*

Jozef SCHULTZ, bytom Brezno, Malinovského 21 za aktívnu činnosť v

Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, za publikačnú činnosť a
zásluhy pri propagácii historického odkazu vojenskej histórie, ktorú spája s
históriou mesta Brezno.
*

Mária PAROBEKOVÁ, bytom Brezno, Nálepkova 12 za vynikajúce pracovné

výsledky, za dobrovoľnú charitatívnu činnosť v rôznych organizáciách, za
zásluhy pri výchove z oblasti poskytovania prvej pomoci.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o udelení
CENA MESTA BREZNA týmto jednotlivcom a kolektívom:
*

PhDr. Anna ŠTULRAJTEROVÁ, bytom Brezno, Bottova 8
Mgr. Ján WEISS, bytom Valaská, Partizánska 36
Ľubica ŠKRINÁROVÁ, bytom Banská Bystrica, Tulská ul.

za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie
„Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno
na Slovensku, ale aj v zahraničí.
*

Ladislav VAGADAY, bytom Brezno, Malinovského 30

za dosiahnuté úspechy vo svojej práci, za reprezentáciu mesta Brezno doma i
v zahraničí prostredníctvom hereckého umenia.
*

Slovenský rybársky zväz Brezno, Nálepkova 7, Brezno

pri príležitosti 80. výročia vzniku za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti
ochrany prírody a za výchovu mladých ľudí.
*

Ivan NEMKY, bytom Brezno, Rázusova 55

za vynikajúce výsledky v umeleckej oblasti, za kultúrny rozvoj detí a mládeže
a reprezentáciu mesta Brezno doma i v zahraničí pri príležitosti životného
jubilea 50 rokov.
V zmysle §-u. 24 Štatútu mesta Brezno schválilo aj najvyššie ocenenie mesta – udelenie
titulu
ČESTNÝ OBČAN MESTA BREZNA
Pavlovi

DATKOVI, bytom 445 Glengarry Avenue, Unit 109. Windsor – Ontario,

Kanada za zásluhy pri propagácii mesta Brezno, za pomoc pri zveľaďovaní mesta
Brezno, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena mesta v zahraničí.
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VÍTANIE NOVÉHO ROKU
Pred niekoľkými rokmi sa breznianske námestie sa lúčilo so starým rokom hudbou,
spevom, príhovormi, slávnostnou atmosférou. Tohto roku sa pri reprodukovanej hudbe
zabávalo iba niekoľko mladých ľudí.

Neprišla ani „sľúbená“

speváčka Ingola.

Niekoľko občanov prišlo na námestie v očakávaní vinšovačiek a veselej zábavy.
Odchádzali však sklamaní domov

MESTSKÝ PLES
Dňa 20. januára sa uskutočnil tretí reprezentačný

ples mesta Brezna v Hoteli

Ďumbier. Organizáciu zabezpečoval mestský úrad. Primátor mesta pozval na ples
vedúcich pracovníkov podnikov a organizácií v meste, predstaviteľov štátnej správy
a samosprávy , pozvanie prijali aj poslanci NR SR..

OSLAVY OSLOBODENIA MESTA
Breznianskym námestím v utorok 31. januára z úst primátora Brezna Ing.
Jaroslava Demiana a člena Predsedníctva UR SZPB Ing. Jana Longauera zneli slova
o slobode a mieri. Predstavitelia mesta, okresu, poslanci mestského zastupiteľstva,
protifašistickí bojovníci a hostia si pietnou spomienkou uctili pamiatku tých, ktorí pred
61 rokmi bojovali za oslobodenie Brezna, za oslobodenie svojho malého kúska na Zemi

ODOVZDANIE OCENENÍ ZA ROK 2005
Súčasťou spomienkových osláv 61. výročia oslobodenia mesta Brezna bolo aj
slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva vo veľkej sále hotela Ďumbier spojené
s odovzdávaním ocenení za rok 2005, 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:
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Najvyššie ocenenie Čestné občianstvo mesta Brezna bolo udelené :
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 prevzali:
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 prevzali:
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
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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).

VEĽVYSLANEC USA V BREZNE
Primátor Brezna, jeho zástupkyňa a prednosta mestského úradu v utorok 7.
marca prijali veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku Rodolpha M.
Vallee, ktorý zavítal do nášho regiónu na dvojdňový pobyt. Veľvyslanec so svojim
sprievodom okrem Brezna navštívil aj pamätník v Nemeckej, biatlonový areál v Osrblí
a Banskú Bystricu. Poukázal na srdečnosť našich ľudí a podobnosť nášho regiónu s jeho
domovom - štátom Vermont. Vysoká miera nezamestnanosti a zaostávanie Horehronia
je podľa veľvyslancových slov výzvou pre investície a pre rozvoj. Podotkol, že zatiaľ
nemožno hovoriť o konkrétnych amerických investoroch, ale diskutovali o možnostiach
investície do existujúcich zariadení, aj o možnostiach začať investovať „na zelenej
Luke“. Ako zanietený lyžiar sa na nasej strane hor ešte nelyžoval, ale s obdivom sa
vyjadril o biatlonovom areáli v Osrblí, kde v čaše jeho návštevy trénovala mládež a aj
on si zastrieľal z malorazky. Všimol si aj dobre podmienky na hokej a futbal, ktoré sú
mu blízke. Jeho dvaja synovia hrajú futbal za slovenské tímy, preto by v budúcnosti rad
navštívil naše hokejové a futbalové zápasy.
Návštevu Brezna vzácny hosť skončil oficiálnym obedom, na ktorom sa okrem
primátora zúčastnili aj predstavitelia podnikateľského sektora a mimovládnych
organizácii. Primátor Brezna a veľvyslanec USA si po zvítaní vymenili darčeky.
Primátor hosťovi daroval monografiu a pamätnú medailu k 740. výročiu prvej písomnej
zmienky o Brezne. Veľvyslanec svojho hostiteľa obdaroval javorovým sirupom
a publikáciou o Pennsylvánii.

MÁJOVÉ OSLAVY
Na breznianskom námestí postavením mája odštartovali “májové dni”. Kultúrny
program v podaní folklórnych súborov Šťastné detstvo a Mostár bol súčasťou osláv
vstupu Slovenska do Európskej únie, na ktorých sa zúčastnil primátor Brezna Ing.
Jaroslav Demian a poslanci mestského zastupiteľstva Tradičné prvomájové oslavy,
ktoré sa aj po revolúcii konali v Brezne na štadióne, sa tohto roku nekonali. Brezňania
slávili štátny sviatok - sviatok práce – každý po svojom; doma v záhradkách, na chate.
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OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
V predvečer štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, v piatok dňa 5.
mája, sa konali mestské oslavy 61. 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. Oslavy boli zároveň spomienkou na 87. výročie tragickej smrti
generála M.R. Štefánika. V sobotu 6. mája sa uskutočnil na počesť výročia ukončenia
2. svetovej vojny 36. ročník výstupu na Ďumbier. Účastníci podujatia sa stretli na
pietnej spomienke pri pomníku padlým pod Ďumbierom.

PREDVOLEBNÉ NÁVŠTEVY V BREZNE
V čase pred „veľkými parlamentnými voľbami“, ktoré sa mali konať 17. júna
navštívili naše mesto mnohé významné osobnosti, aby podporili kandidatúru svojich
členov za mesto, či okres.
Deviateho mája zavítali na breznianske námestie predstavitelia Sociálnodemokratickej a kresťanskej únie DS: predseda vlády a predseda SDKÚ - DS Mikuláš
Dzurinda, podpredseda Ivan Mikloš, poslanci Národnej rady SR Milan Hort, Pavol
Kubovič, Jozef Mikuš, Pavol Prokopovič, Eva Rusnáková. Sprevádzali ich aj
kandidáti na funkcie poslancov v nastávajúcich voľbách do Národnej rady za okres
Brezno - Katarína Cibulková a Rado Štefančík. Na námestí sa stretli s občanmi, aby
ich oslovili so svojím volebným programom
V utorok 30. mája zorganizovala okresná organizácia strany SMER – Sociálna
demokracia predvolebné zhromaždenie – stretnutie s občanmi v Mestskom dome
kultúry. Troch kandidátov na poslanca za naše mesto - Ing. Jaroslav Demian, Ján
Račák, Jozef Tokár – prišli podporiť svojím vystúpením vrcholní predstavitelia strany
Smer – Róbert Fico a Róbert Kaliňák.
Slovenská národná strana zorganizovala v Brezne niekoľko stretnutí na podporu
svojich kandidátov; vo veľkej sále hotela Ďumbier prestavila svojich kandidátov za
Brezno - Ing. Dušan Švantner, Ing. Ján Medveď a Ing. Pavel Harňák – za účasti
vrcholných predstaviteľov strany – Anny Malíkovej..
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PREDČASNÉ PARLAMENTNÉ VOĽBY
Na celom Slovensku sa konali 17. júna predčasné voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky.
Víťazom parlamentných volieb v okrese Brezno sa stala strana Smer-SD so
ziskom 36,7 % pred SNS (18,9 %), SDKÚ-DS (14,7 %), ĽS-HZDS (8,2 %), KSS (7,1
%) a KDH (6,0 %). Ľavicový blok získal 147 hlasov, Strana občianskej solidarity 19,
Misia 21 – Nová kresťanská demokracia 31, Strana demokratickej ľavice 30, Združenie
robotníkov Slovenka 132, Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť 36,
Aliancia nového občana 343, Hnutie za demokraciu 149, Strana maďarskej koalície
113, Slobodné fórum 814, Občianska konzervatívna strana 80, Prosperita Slovenska 27,
Agrárna strana vidieka 40, Slovenská ľudová strana 54 a Nádej 217 hlasov.
Na voľbách v Brezne prišlo k volebným urnám odovzdať svoje hlasy zo 17 424
zapísaných voličov len 8 685, čo je 49,85 %. Aj tento krát bola účasť v našom meste na
voľbách nižšia v porovnaní s okresom aj s výsledkami celoslovenskými, keď v okrese
Brezno bola 52,4 – percentná a v rámci celej republiky 54,67 – percentná účasť.
voličov. Z mesta Brezna kandidovali nasledovní poslanci:

Za stranu SMER - SD kandidovali:
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta; na kandidátskej listine mal číslo 70
Ján Račák, riaditeľ firmy; na kandidátskej listine mal číslo 90
Jozef Tokár, výrobný riaditeľ; na kandidátskej listine mal číslo 100

Kandidátmi Slovenskej národnej strany z Brezna boli
Ing. Dušan Švantner, konateľ firmy mal na kandidátskej listine číslo 4
Ing. Ján Medveď, pracovník mestského úradu išiel do volieb s číslom 48
Ing. Pavel Harňák, pracovník mestského úradu mal na listine poradové číslo 93
Zo všetkých kandidátov bol za poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky na volebné obdobie 2006 – 2010 zvolený len Ing. Dušan Švantner, 59
– ročný súkromný podnikateľ, predseda Slovenskej národnej strany v okrese
Brezno. Poslancom národnej rady bol zvolený už po druhý krát;

Slovenskú

národnú stranu a náš okres zastupoval v parlamente už vo volebnom období 1998
– 2002.

82

Ing. Dušan Švantner sa narodil v roku 1946 na Beňuši, od roku 1971 býva spolu
s rodinou v Brezne. Od roku 1965 až do roku 1993 pracoval v rôznych funkciách
v Mostárni Brezne; naposledy vo funkcii obchodného riaditeľa. Štyri roky – od roku
1994 – 1998 pracoval na Fonde národného majetku vo funkcii výkonného riaditeľa
a člena výkonného výboru. Od roku 1992, piate volebné obdobie, je poslancom
mestského zastupiteľstva v Brezne. V roku 2005 bol zvolený za poslanca Vyššieho
územného celku Banskobystrického samosprávneho kraja, v roku 2006 sa stal jeho
podpredsedom. Po zvolení za poslanca Národnej rady SR sa stal aj členom vlády
Slovenskej republiky; bol menovaný za štátneho tajomníka ministerstva dopravy.

ĽB

VÝSLEDKY HLASOVANIA V BREZNE

SOS
MISIA 21
SDĽ
ZRS
KDH
SNK - Sl. Vzájom.
ANO
HZD
SMK
SF
OK
PS
ĽS-HZDS
ASV
KSS
SĽS
SDKÚ
SMER
SNS
NÁDEJ

Výsledky volieb v Brezne podľa jednotlivých politických strán boli nasledovné:
•

Najviac hlasov, tak ako v okrese a na celom Slovensku, získala strana SMER
– SD. Z celkového počtu 8 685 odovzdaných hlasov v Brezne získala 3 056
hlasov, čo je 35,66 percenta
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•

Druhá bola v Brezne (na rozdiel od celoslovenských aj okresných výsledkov
volieb)

Slovenská

demokratická

a kresťanská

únia

s počtom

1723

odovzdaných hlasov, čo je 20,11 percent z celkového počtu
•

Na treťom mieste sa umiestnila Slovenská národná strana; breznianski voliči
jej odovzdali 1504 hlasov, čo je 17,55 percenta

•

Kedysi aj v Brezne najsilnejšia strana Hnutie Za demokratické Slovensko
získalo vo voľbách 541 hlasov, čo je 6,31 percenta .

•

Veľký prepad zaznamenalo v Brezne Kresťansko-demokratické hnutie; svoje
hlasy jej odovzdalo len 5,65 percent voličov

•

Keby sa rozhodovalo len v Brezne, do parlamentu by sa dostala aj
Komunistická strana Slovenska, ktorá tu získala 5,73 percenta hlasov;

•

Viac ako 100 hlasov získala strana ANO – 124 hlasov a Slobodné fórum –
340 hlasov

BREZNO V PRIMACIÁLNOM PALÁCI
Pri príležitosti výročia začiatku Veľkej francúzskej revolúcie a pádu Bastily
usporiadal v piatok 14. júla v Primaciálnom paláci v Bratislave francúzsky veľvyslanec
Jacques Faure recepciu za účasti predsedu vlády SR Róberta Figa a ďalších
významných hosti. Pozvanie prijal aj riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Brezne,
predseda Spolku slovensko-francúzskych vzťahov Mgr. Jaroslav Šurina. Na tomto
významnom stretnutí osobnosti mnohokrát odznelo vyzdvihnutie priateľskej spolupráce
Brezna a Francúzska ako príklad pre budovanie spoločnej Európy. Špeciálne
poďakovanie Breznu zaznelo z úst Evy Valachovej, manželky po nedávno zosnulom
Čestnom občanovi a veľkom priateľovi mesta Brezna Vladimírovi Valachovi.

VATRA ZVRCHOVANOSTI
Oslavy pri príležitosti 14. výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej
republiky sa konali v Brezne, netradične, v nedeľu 16. júla. Organizátori Vatry
zvrchovanosti - Slovenska národná strana a mesto Brezno – v slávnostnom programe
osláv 14. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky načreli do hlbokej
folklórnej studnice Horehronia. Miešaný speváčky zbor Domovina z Braväcova,
folklórna skupina Kycera a Ľudova hudba Kaloparno (v preklade čierno-biele)
z Čierneho Balogu. Folklórny súbor Mostár z Brezna a folklórna skupina Kráľova hoľa
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z Pohorelej roztlieskali tribúnu na futbalovom štadióne v Brezne. Atraktívny zoskok
parašutistov z Očovej si taktiež získal sympatie divákov. Podpredseda SNS, poslanec
Národnej rady SR Ing. Dušan Švantner a primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian vo
svojich príhovoroch pripomenuli, aké dôležité je nezabúdať na princípy, na ktorých stojí
slovenská štátnosť, vážiť si ich a riadiť sa nimi. Na tradičnom mieste na Jamách spolu
so slovenskými hrdými srdcami horela aj vatra zvrchovanosti. V sobotu večer zapálili
vatru aj na Úbočí pod Kráľovou

POMNÍK MARTINA RÁZUSA V BREZNE
Ešte v roku 1999 odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo výstavbu pomníka Martina
Rázusa v Brezne. V roku 2002 sa začala verejná zbierka na jeho výstavbu, v minulom
roku bola vypísaná súťaž na realizáciu. Na základe rozhodnutia výberovej komisie sa
víťazom tejto súťaže stali autori: Ing. Arch. Viera Lichardová a Pavel Lichard
(autori architektonického riešenia) a sochár Jozef Barinka. (autor sochy). S menom
Martina Rázusa a nášho mesta sa spája dátum 8. august, nakoľko práve v tento deň roku
1938 na evanjelickej fare v Brezne zomrel. Práve na výročie úmrtia tohto významného
slovenského dejateľa – evanjelického kňaza, politika a spisovateľa - bol naplánovaný
slávnostný akt odhalenia jeho sochy v historickej časti mesta – v mestskom parku.
Konal sa v nedeľu 6. augusta. Mozaiku tohto slávnostného dňa dotvorili služby Božie
v evanjelickom kostole a ukážka z divadelnej hry Krčmársky kráľ v podaní domáceho
Divadelného súboru Jána Chalupku. Po slávnostnom príhovore na službách Božích
pozval súčasný evanjelický farár Vladimír Mako účastníkov na námestie na
pokračovanie osláv. Zhromaždenie sa konalo pri zahalenom pomníku v parku. Veľké
dažďové kvapky vytrvalo kropili park a tak narušili slávnostnú atmosféru podujatia. Po
príhovoroch a piesňach Chrámového zboru apoštola Pavla a Speváckeho zboru mesta
Brezno nastala slávnostná chvíľa, ktorá sa natrvalo zapíše do histórie mesta: primátor
Brezna Jaroslav Demian a iniciátor postavenia pamätníka Oto Baldovský odhalili sochu
Martina Rázusa.
Výstavba pomníka bola realizovaná z rozpočtu mesta a z verejnej zbierky, ktorá
bola vypísaná ešte v roku 2002. Celkové náklady na vybudovanie pomníka činili 1 688
tisíc korún; verejnou zbierkou sa získalo 350 tisíc, zostatok doplatilo zo svojho rozpočtu
mesto. Najväčšiu zásluhu na zabezpečení finančných prostriedkov na výstavbu
prostredníctvom verejnej zbierky má kanadský občan, pochádzajúci z Čierneho Balogu
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Pavol Datko. Tento vyzýval Slovákov v Kanade, zaktivizoval ich, a tak prispeli na
výstavbu pomníka najväčšou mierou. Pán Pavol Datko bol za túto aktivitu aj ocenený –
mestské zastupiteľstvo mu udelilo titul – Čestný občan mesta Brezna, čo je najvyššie
ocenenie v rámci mesta.

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 14. výročie základného zákona
štátu. Po privítaní účastníkov predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej
Máriou Macuľovou predniesla báseň o kráse slovenského jazyka a kráse slovenských
piesní Mária Holotová. S referátom o tom, čo predchádzalo vyhláseniu samostatnosti
Slovenskej republiky i chváleniu Ústavy SR sa predstavila predsedníčka MO ĽS HZDS
Mgr. Iva Urbanová. Slávnostnou časťou programu bolo vystúpenie miešaného
speváckeho zboru Domovina z Braväcova.

OSLAVY SNP
V pondelok 28. augusta sa pri príležitosti 62. výročia Slovenského národného
povstania uskutočnili spomienkové oslavy. Pri soche Partizána sa stretli predstavitelia
miestnej samosprávy, štátnej správy a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
súčasťou osláv bol aj promenádny koncert Dychového orchestra mesta Brezna.

OSLAVY MESTSKEJ POLÍCIE
V septembri presne pred pätnástimi rokmi začala písať svoju históriu Mestská
polícia v Brezne. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 18/1991 z 26. marca
1991 bolo schválené zriadenie Mestskej polície v Brezne v zmysle Zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení. Návrh predložil vtedajší primátor mesta Ing. Vladimír
Strmeň.
Prvých príslušníkov mestskej polície mesto prijalo v auguste a pracovať začali 1.
septembra 1991. Najväčšou mierou sa pri prvých krokoch polície podieľal jej prvý
náčelník Milan Polóny. Mestská polícia vznikla ako poriadkový útvar pôsobiaci pri
zabezpečení mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste,
plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení
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mestského

zastupiteľstva

a rozhodnutí

primátora

mesta.

V súčasnosti

aktívne

spolupracujú s obvodným oddelením Policajného zboru, všetkými oddeleniami
mestského úradu, s organizáciami zriadenými mestom, najmä mestským športovým
klubom a technickými službami, s obvodným úradom, s orgánmi zdravotnej správy,
s úradom práce, exekútorskými úradmi a ďalšími inštitúciami.
Mestská polícia v Brezne má osemnásť príslušníkov a jedného zamestnanca.
Všetkých členov, ako aj iných pozvaných hostí prijal na pôde Mestského úradu
v Brezne vo štvrtok 14. septembra primátor mesta Ing. Jaroslav Demian spolu
s vedením mestského úradu, aby spoločne príslušníkom poďakovali za ich doterajšiu
činnosť, snahu, možno v niektorých situáciách odvahu pri plnení povinností súvisiacich
s výkonom ich služby. Primátor mesta odovzdal všetkým členom pamätné listy a zaželal
im veľa pracovných aj osobných úspechov.

VÝSKUM JAPONCOV
Primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian privítal na pôde mesta Brezna
a v mestskom

úrade

13.

septembra

členov

spoločného

japonsko-slovenského

výskumného projektu týkajúceho sa rozvojových procesov vo vybraných slovenských
mestách. Ide o dlhoročný výskum, v rámci ktorého sa realizačný tím zameral na výskum
miest Banská Štiavnica, Brezno a Prešov. Realizačný tím výskumu viedli prof. Dr.
Akihiro Ishikawa, prof. Yoshimoto Kawasaki a Ľubomír Falťan – vedecký sekretár
Slovenskej akadémie vied. Na stretnutí s primátorom sa zaujímali predovšetkým
o rozvojové programy mesta, problémy a vízie do budúcnosti. Primátor mesta vysvetlil
situáciu a postup prác pri budovaní viacúčelovej haly na zimnom štadióne,
rekonštrukciu plavárne na Mazorníkove, dobudovanie osady Hlavina a iné investičné
akcie mesta. Takisto sa rozvinula diskusia o žiadostiach a projektoch, ktorými sa mesto
Brezno uchádzalo o finančné prostriedky z fondov EÚ a iných mimorozpočtových
zdrojov. Členov tímu zaujímali problémy a riešenia v oblasti sociálnej, v oblasti rozvoja
cestovného ruchu, kultúry, športu a pod. Po viac ako hodinovej diskusii sa členovia
výskumného tímu poďakovali za prijatie a nové informácie, ktoré získali z plodnej
diskusie. Primátor mesta zaželal výskumného japonsko-slovenskému tímu veľa
úspechov.

87

PREDSEDA SMERU V BREZNE
V piatok 17. novembra v rámci svojej pracovnej cesty v okrese Brezno prišiel
predseda strany SMER – sociálna demokracia a predseda vlády SR Róbert Fico
podporiť kandidáta na primátora mesta Jaroslava Demiana a kandidátov na poslancov
Mestského zastupiteľstva v Brezne, kandidátov za koalíciu SMER – sociálna
demokracia a SNS. Sviatočné popoludnie účastníkom spríjemnili folklórny súbor
Šťastné detstvo a skupina Vodopád.
V plne obsadenej zrekonštruovanej veľkej sále hotela Ďumbier Róbert Fico
vyzval prítomných občanov, aby v prvom rade išli voliť, lebo dnes už miestne
samosprávy ovplyvňujú mnohé oblasti nášho života a spravujú čoraz väčšie financie.
Vyzval občanov, aby podporili kandidáta na primátora Jaroslava Demiana vzhľadom na
to, že ho pozná ako človeka s hlbokým sociálnym cítením a pozná jeho výsledky práce
za uplynulé volebné obdobie. Keďže primátor potrebuje okolo seba skúsených
a pracovitých ľudí, vyzval ich aj k podpore kandidátov na poslancov mestského
zastupiteľstva. Len takto je možné vytvoriť „družstvo“, ktoré bude mať ťah na bránku –
bude mať spoločný záujem, t. j. rozvoj mesta a regiónu. Pri plnení tejto náročnej úlohy
prisľúbil aktívnu pomoc vlády SR.

KOMUNÁLNE VOĽBY
Piate voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali na Slovensku iba jeden deň –
2. decembra 2006. Predchádzala im tak, ako v iných mestách, bohatá predvolebná
kampaň. V Brezne to bolo dôležité hlavne pre kandidátov na poslancov. V štyroch
volebných obvodoch kandidovalo na 21 poslaneckých miest až 83 kandidátov. Zvolený
mohol tak byť iba každý štvrtý kandidát. Najväčšiu kampaň v meste robila koalícia
Smer a Slovenská národná strana. Mali niekoľko predvolebných stretnutí s voličmi
v hoteli Ďumbier, kde prišiel aj predseda vlády Róbert Fico, s potencionálnymi voličmi
sa stretli aj na kultúrnom podujatí v mestskom dome kultúry. Týždeň pred voľbami sa
konal v Brezne Ondrejský jarmok a na námestí mala táto koalícia pod veľkoplošným
bilbordom s menami a fotografiami všetkých kandidátov svoj vlastný stánok, kde
rozdávala letáky a ponúkala teplé nápoje.
Pre účel komunálnych volieb boli vytvorené v Brezne dve koalície; v prvej bola
strana SMER a Slovenská národná strana, druhú vytvorila Slovenská demokratická
a kresťanská únia s Kresťansko-demokratickým hnutím. Ostatné strany išli do volieb
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samostatne. Určite väčšinu breznianskych voličov prekvapilo Hnutie Za demokratické
Slovensko; v minulosti najaktívnejšia strana s veľa priaznivcami si nepostavila do
volieb vlastného kandidáta na funkciu primátora, málo mali aj kandidátov na poslancov.
Z doterajších 21 poslancov sa medzi kandidátmi jednotlivých politických strán
neobjavila iba štyria – Ján Borovič, Alexander Botev, Eva Káčerová a Radko Dubécy.
Ostatných 17 poslancov sa o tento post uchádzalo opäť. Z nich bolo zvolených len 8.
Volebné miestnosti na celom Slovensku uzavreli v sobotu 2. decembra o 20.
hodine. Voliči v nich mohli rozhodnúť o svojich komunálnych zástupcoch na najbližšie
štyri roky. Komunálne voľby na Slovensku charakterizoval pokojný priebeh bez
vážnejších incidentov a účasť 47,7 % oprávnených voličov. V okrese Brezno sa na
voľbách zúčastnilo v porovnaní s celoslovenskými výsledkami menej – iba 46,7 %
voličov.
V meste Brezne sme zaznamenali

len 28,3 - percentnú účasť, čo je

najnižšia účasť v komunálnych voľbách v Brezne. Do 21 breznianskych volebných
okrskov prišlo zo 17 731 zapísaných voličov len 5 024.
Aké boli reálne výsledky s očakávaniami jednotlivých strán vidieť najlepšie podľa
nasledovnej tabuľky:
Názov strany:

Počet kandidátov

Počet získaných kresiel:

SMER - SNS

19

13

SDKÚ - KDH

20

5

HZDS

9

0

ÁNO

4

0

HZD

9

0

KSS

2

0

DSS

14

0

ÚSVIT

1

0

Nezávislí

5

3

SDKÚ – SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA
HZDS – HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
ÁNO – ALIANCIA NOVÉHO OBČANA
KSS- KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
SNS – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
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KDH – KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE
HZD – HNUTIE ZA DEMOKRACIU
DSS - DEMOKRATICKÁ STRANA SLOVENSKA

Čo sa týka pozície primátora, v porovnaní s inými mestami a okolitými obcami
sme mali v týchto voľbách málo kandidátov. A všeobecná mienka už pred voľbami bola
taká, že zo štyroch kandidátov má šance vyhrať len doterajší primátor, čo sa nakoniec aj
potvrdilo.

Primátorom mesta Brezno sa opäť stal Ing. JAROSLAV
DEMIAN,

kandidát

koalície

strán

SMER-SOCIÁLNA

DEMOKRACIA a SLOVENSKEJ NÁRODNEJ STRANY, ktorému
svoj hlas odovzdalo 3 054 voličov.
Poradie ďalších kandidátov:
Druhý v poradí sa umiestnil Ing. VLADIMÍR KVAČKAJ, 43 – ročný strojný inžinier,
ktorý kandidoval na post primátora bez podpory politickej strany ako nezávislý. Svoj
hlas mu odovzdalo 1005 voličov.

Tretia v poradí sa vo voľbe primátora umiestnila 46 – ročná Ing. ELENA
GREGOROVÁ, kandidátka Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie. V čase
volieb bola prednostkou Obvodného úradu životného prostredia v Brezne. Na funkciu
primátorky kandidovala už po tretíkrát. Na týchto voľbách ju podporilo 501 voličov.

Štvrtý kandidát – Ing. EMIL LUKÁČ, 56 – ročný pracovník Mestského športového
klubu v Brezne, získal 325 hlasov. Vo voľbách kandidoval ako nezávislý bez podpory
politickej strany.
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Mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2006 – 2010 bude tvoriť 21
poslancov:
Meno poslanca

Strana, za ktorú kandidoval Počet získaných hlasov

V 1. volebnom obvode
MUDR. EVA WOLFRAMOVÁ
42 – ročná očná lekárka

SMER-SD, SNS

799

PHMR. JAROSLAV ĎALAK
53 – ročný lekárnik

nezávislý

780

SMER-SD, SNS

739

ING. MILAN KOVÁČIK
56 – ročný technik

MUDR. EMÍLIA BUČKOVÁ
52 – ročná lekárka

SMER-SD, SNS

536

SMER-SD, SNS

528

SMER-SD, SNS

494

SMER-SD, SNS

490

SMER-SD, SNS

470

SMER-SD, SNS

514

SMER-SD, SNS

499

52 – ročný prednosta úradu SMER-SD, SNS

498

JÁN RAČÁK
49 – ročný riaditeľ firmy
BC. MILAN HAŠAN
51 – ročný majster
MGR. PETER MORONG
35 – ročný lesník
VIERA MONDLOVÁ
48 – ročná vedúca jedálne
V 2. volebnom obvode
ING. DUŠAN ŠVANTNER
59 – ročný štátny tajomník
MUDR. ERIK RICHTER
54 – ročný lekár
ING. JÁN MEDVEĎ

ING. JANKA MIHALOVIČOVÁ
56 – ročná úradníčka

SDKÚ-DS, KDH

471

SMER-SD, SNS

460

GABRIEL OBERNAUER
55 – ročný technik
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ING. JÁN PAMPURÍK
59 – ročný učiteľ

nezávislý

387

V 3. volebnom obvode
MUDR. MÁRIA MOLČANIOVÁ
47 – ročná lekárka

SDKÚ-DS, KDH

331

SDKÚ-DS, KDH

327

ING. EVA DIKASZOVÁ
46 - ročná učiteľka

MGR. MÁRIA ŠAJGALÍKOVÁ
41 – ročná novinárka

SMER-SD, SNS

321

SMER-SD, SNS

319

SDKÚ-DS, KDH

301

SDKÚ-DS, KDH

298

nezávislý

138

JOZEF TOKÁR
50 – ročný riaditeľ firmy
ING. DANIEL BAČKO
50 – ročný predseda PD
MGR. EVA SKAČANOVÁ
38 – ročná učiteľka
Vo 4. volebnom obvode
ING. MILAN DOLŇAN
43 – ročný lesník

SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Novozvolený primátor Brezna a poslanci mestského zastupiteľstva na sklonku
roka slávnostne zložili zákonom predpísaný sľub. Stalo sa tak vo veľkej sále hotela
Ďumbier dňa 28. decembra na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve, na ktorom za
zástupcu primátora zvolili Ing. Jána Medveďa. Zároveň zriadili osem komisií
mestského zastupiteľstva: finančnú, pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry, pre
šport, pre kultúru, pre školstvo, pre sociálne veci, pre verejný poriadok, pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Schválili aj zloženie
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov,
ktorej predsedom sa stal poslanec Ing. Ján Pampurík a členmi poslanci Ing. Daniel
Bačko, Ing. Dušan Švantner, Ján Račák a Ing. Janka Mihalovičová. Na výkon
sobášiaceho poverili primátora Ing. Jaroslava Demiana, zástupcu primátora Ing. Jana
Medveďa a poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jana Pampuríka.
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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

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:

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

Primátor mesta:

Ing. Pavel Louda

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
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Z histórie vzťahov

Po dvoch rokoch vzájomného spoznávania bola v roku
2001 uzatvorená partnerská zmluva. Odvtedy každoročne
sa uskutočňujú vzájomné návštevy.

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.

.

Mesto Čačak patrí do rovnomenného samosprávneho
územia, ktoré sa nachádza v centrálnej časti Srbska
v Moravskom dištrikte, 140 km južne od Belehradu.
Súčasťou územnej samosprávy je mesto a päťdesiatsedem
obcí. V meste žije 80 tisíc a v dedinách 40 tisíc
obyvateľov. Čačak má bohatý kultúrny, historický
a turistický potenciál. Je mestom športu i mestom
mladých, nachádza sa tu množstvo firiem, škôl, dve
fakulty a má ambíciu stať sa univerzitným centrom.
Ponúka kúpele, kultúrne a historické lokality v meste
a jeho okolí, medzi ktoré patrí napr. desať kláštorov či
lovecké územia
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, vo februári 2006 bola
partnerská zmluva podpísaná na pôde mesta Brezna

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
94

Z histórie vzťahov

Myšlienka rozvoja vzájomnej spolupráce a partnerstva sa
zrodila počas návštevy Speváckeho zboru mesta Brezna v
Agrie v roku 2003, kde účinkoval na Medzinárodnom
festivale speváckych zborov. Spevácky zbor mesta Agrie
sa predstavil v Brezne v roku 2004. Návrh na spoluprácu
podporili aj vedenia oboch miest , a tak vlani predstaviteľa
gréckeho mesta prijali pozvanie na Dni mesta Brezna.
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 2006
PARTNERSKÁ ZMULVA S ČAČAKOM
V obradnej sieni Mestského úradu v Brezne v stredu 22. februára primátor
srbského mesta Čačak Velimir Stanojevič a primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian
podpísali medzinárodnú zmluvu o partnerstve a spolupráci medzi svojimi mestami.
Slávnostnú chvíľu obidvom stranám budú pripomínať aj darčeky - slovenské krpce
a fujara a originálne dielo čačackého maliara. Partnerská zmluva s Čačakom je v poradí
štvrtou medzinárodnou zmluvou s mestami, s ktorými Brezno udržiava partnerské
vzťahy. Srbský Čačak tak pribudol do rodiny partnerských miest k francúzskemu
Meudonu, českému Novému Bydžovu a poľskému Ciechanówu. Primátor mesta Brezna
vo svojom príhovore povedal:. „Som veľmi rád, že primátor Čačaku prijal pozvanie na
oficiálnu návštevu a partnerstvo, ktoré sa rozvíja už viac ako rok, sme mohli spečatiť
podpisom zmluvy. Naše partnerské vzťahy budeme ďalej rozvíjať vo všetkých
oblastiach, v kultúre, v športe, ale aj v hospodárstve,“ zdôraznil Ing. Jaroslav Demian.
Obidve mestá zabezpečia výmenu kontaktných adries kultúrnych inštitúcií, spolkov,
klubov, združení a súborov záujmovej umeleckej činnosti. Vzájomne sa predstavia
formou prezentačných expozícií s propagáciou partnerského mesta na týchto výstavách.
Medzinárodnou zmluvou sa zaviazali zabezpečiť raz ročne stretnutie poslancov na
mimoriadnych

zasadnutiach

orgánov

samosprávy, pracovníkov

úradov, vedenia mestských podnikov, podnikateľských subjektov a združení.
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mestských

Primátor Čačaku Velimir Stanojevič vyzdvihol, že Brezno už pomohlo ich mestu
v ekonomickej oblasti. Keďže Srbsko nie je členom Európskej únie, Brezno ako partner
Čačaku podporilo dva projekty, zamerané na ochranu životného prostredia, pri získaní
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Na samom začiatku je realizácia ďalších
projektov. „Vzhľadom na to, že v Srbsku ešte neprebehol proces privatizácie,
v hospodárskej oblasti sa ponúka priestor na spoluprácu so slovenskými investormi.
Veľa príležitostí na vzájomnú výmenu vidím aj v kultúrnej a športovej oblasti, napríklad
v spolupráci medzi základnými a strednými školami,“ zdôraznil V. Stanojevič.
V júni minulého roka na Dni mesta Brezna prijala pozvanie srbská delegácia na
čele so zástupcom primátora Čačaku Kostu Miloševiča, ktorý ich označil za veľký
zážitok: „Vaši ľudia sú veľmi priateľskí a nám blízki. Partnerstvo je jedna vec, ale
priateľstvo medzi ľuďmi je iná, bližšia dimenzia. Cítili sme sa veľmi príjemne.“
Pri príležitosti podpísania partnerskej zmluvy srbská delegácia bola hosťom
mesta päť dní, počas ktorých navštívili Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Srdiečko,
Tále, v Brezne historické pamiatky, Základnú školu s materskou školou na Pionierskej 2
a Hotelovú akadémiu.

PRACOVNÁ NÁVŠTEVA Z ČAČAKU
V dňoch 27. – 30. marca navštívila Brezno pracovná skupina z partnerského
mesta Čačak. Na pracovnej návšteve sa zúčastnili predstavitelia a pracovníci mestského
úradu. Vymenili si skúsenosti s tvorbou projektov a uplatňovania žiadostí o finančné
prostriedky zo štrukturálnych fondov. Spolu s pracovníkmi breznianskeho mestského
úradu vytipovali v dvoch oblastiach projekty, ktorými by sa v budúcnosti chceli
spoločne uchádzať o finančné prostriedky z rôznych fondov.

OFICIÁLNA NÁVŠTEVA Z GRÉCKA
V dňoch 4. – 8. mája bolo mesto Brezno hostiteľom partnerov z gréckeho mesta
Agria na čele s predsedom mestskej rady Protosyngelosom Konstantinosom, riaditeľom
mestského kultúrneho strediska a poslancom mestského zastupiteľstva Margaritisom
Steylianosom.
Cieľom ich pracovnej návštevy bolo predovšetkým dohodnúť podmienky
a podrobnosti prípravy výmennej návštevy folklórneho súboru z Agrie v Brezne.
Zástupcovia oboch miest začali pracovať na spracovaní žiadosti o finančné prostriedky
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z programu Iuventa. Ide o bilaterálnu mládežnícku výmenu a projekt budú podávať obe
strany. Predmetom ďalších rokovaní bola sféra obchodovania Brezna a Agrie, teda
Slovenska a Grécka a možnosti budúcej spolupráce niektorých stredných škôl.
Predstavitelia oboch miest prerokovali aj podmienky a termín podpisu medzinárodnej
zmluvy o partnerstve a spolupráci, ktorej realizáciu Mestské zastupiteľstvo v Brezne už
schválilo.

PRACOVNÍCI MESTA V NOVOM BYDŽOVE
Na základe uzatvorenej partnerskej zmluvy s českým Novým Bydžovom sa od
roku 2000 realizujú každoročne recipročné výmeny pracovníkov nášho mesta
a partnerského mesta. Po návšteve pracovníkov úradu z Nového Bydžova v minulom
roku, pozvali títo v máji zasa našich pracovníkov. Návšteva sa uskutočnila v dňoch 26.
– 28. mája. Spolu s pracovníkmi mestského úradu a mestských podnikov

sa jej

zúčastnili aj oficiálni predstavitelia mesta – primátor Ing. Jaroslav Demian a jeho
zástupkyňa Ing. Janka Mihalovičová. Návšteva mala pracovný aj spoločenský charakter.

BREZŇANIA V ČAČAKU
V posledných májových a prvých júnových dňoch delegácia mesta – zástupkyňa
primátora Ing. Janka Mihalovičová, zástupkyňa Hotelovej akadémie Ing. Anna
Svetláková a poslanec mestského zastupiteľstva Marián Kvačkaj – navštívila patrnerské
mesto Čačak. Hlavným cieľom návštevy bola účasť na oslavách oslobodenia pri
príležitosti výročia porážky Turkov pri meste Čačak.

UMELCI Z GRÉCKA NA NÁVŠTEVE
V dňoch od 2. do 9. septembra folklórny súbor Mostár a mesto Brezno hostili
svojich priateľov - umelcov z Agrie. Je to prímorské mesto na úpätí pohoria Peli on,
ležiace neďaleko prístavného mesta Volos, ktoré patri medzi najväčšie a najkrajšie
grécke mesta. Pozvanie do Brezna prijali nielen umelci, ale aj predstavitelia
samosprávy mesta Agria - riaditeľ kultúrneho strediska Stelios Margaritis, riaditeľ firmy
Epsa, ktorá vyrába nealkoholičke nápoje Panajotis Milis, členka mestskej rady mesta
MUDr. Judy Parerova, predstavitelia mládežníckeho parlamentu a tlmočník Jindřich
Wybraniec. Zástupcovia samosprávy mesta Brezna pripravili rokovanie hosti s
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podnikateľmi

v

potravinárskom

priemysle

ako

aj

stretnutie so

zástupcami

Banskobystrickej komory podnikateľov.
Predstavitelia Agrie počas pobytu prijali pozvanie mestského úradu na tlačovú
besedu s novinármi.. Folklórny súbor Mostár pozval súbor z Agrie, aby ukázal svoje
tradície a zvyky. Zahraniční priatelia sa predstavili tancom a hudbou v reštaurácii
Omega, kde počas gréckeho večera podávali tradičné národné jedla, ktoré pripravili
sami predstavitelia Agrie. Počas pobytu na Slovensku breznianski folkloristi ukázali
zahraničným priateľom nielen svoje mesto, ale aj okolie a Nízkotatranskú prírodu.
Grécki umelci vystúpili aj na breznianskom námestí, kde v očarujúcich národných
krojoch predviedli tance.

FÓRUM PARTNERSKÝCH MIEST V CIECHANOWE
V dňoch 28. apríl až 1. máj sa v poľskom meste Ciechanow konalo milé
podujatie s názvom Piknik Evropejski. Súčasťou komplexu podujatí bolo aj Fórum
partnerských miest. Predstavitelia Ciechanowa pozvali všetky svoje partnerské mestá.
Zúčastnili sa partneri z Nemecka a mesta Brezna, ktoré reprezentovali zástupkyňa
primátora Ing. Janka Mihalovičová, hlavná kontrolórka mesta Ing. Ingríd Veverková
a poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Ján Pampurik Brezno sa na prezentačnopredajnej

výstave

predstavilo

propagačnými

materiálmi

a ľudovo-umeleckými

výrobkami typickými nielen pre samotné mesto, ale aj pre región Horehronie.
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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 vo
volebnom období 2002 – 2006 je uvedený v kronike z roku 2002, strany 70 a 71. Títo
poslanci vykonávali svoje funkcie až do zloženia zákonom predpísaného sľubu nových
poslancov zvolených na voľbách dňa 2. decembra 2006. Sľub nových poslancov sa
konal na slávnostnom mestskom zastupiteľstve dňa 28. decembra 2006.

Počas roka zasadalo doterajšie mestské zastupiteľstvo celkom desaťkrát,
dvakrát boli rokovania vzhľadom na náročnosť programu prerušené a pokračovali
v inom termíne, dvakrát sa uskutočnili mimoriadne zasadnutia. Mestské zastupiteľstvo
prijalo 250 uznesení. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch:

7. februára
11. marca
2. mája
15. mája
19. júna
11. júla
12. septembra
10. októbra
16. novembra

Na zasadnutiach bolo schválených desať nových všeobecno-záväzných
nariadení.

99

SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Novozvolený primátor Brezna a poslanci mestského zastupiteľstva na sklonku
roka slávnostne zložili zákonom predpísaný sľub. Stalo sa tak vo veľkej sále hotela
Ďumbier dňa 28. decembra na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve, na ktorom za
zástupcu primátora zvolili Ing. Jána Medveďa. Zároveň zriadili osem komisií
mestského zastupiteľstva: finančnú, pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry, pre
šport, pre kultúru, pre školstvo, pre sociálne veci, pre verejný poriadok, pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Schválili aj zloženie
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov,
ktorej predsedom sa stal poslanec Ing. Ján Pampurík a členmi poslanci Ing. Daniel
Bačko, Ing. Dušan Švantner, Ján Račák a Ing. Janka Mihalovičová. Na výkon
sobášiaceho poverili primátora Ing. Jaroslava Demiana, zástupcu primátora Ing. Jana
Medveďa a poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jana Pampuríka.

Mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2006 – 2010 bude tvoriť 21
poslancov:
MUDr. Eva Wolframová
42 – ročná očná lekárka - SMER-SD, SNS

PhMr. Jaroslav Ďalak
53 – ročný lekárnik-nezávislý

Ing. Milan Kováčik
56 – ročný technik - SMER-SD, SNS

MUDr. Emília Bučková
52 – ročná lekárka - SMER-SD, SNS

Ján Račák
49 – ročný riaditeľ firmy - SMER-SD, SNS

Bc. Milan Hašan
51 – ročný majster - SMER-SD, SNS

Mgr. Peter Morong
35 – ročný lesník - SMER-SD, SNS

Viera Mondlová
48 – ročná vedúca jedálne - SMER-SD, SNS

Ing. Dušan Švantner
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59 – ročný štátny tajomník - SMER-SD, SNS

MUDr. Erik Richter
54 – ročný lekár- SMER-SD, SNS

Ing. Ján Medveď
52 – ročný úradník - SMER-SD, SNS

Ing. Janka Mihalovičová
56 – ročná úradníčka - SDKÚ-DS, KDH

Gabriel Obernauer
55 – ročný technik - SMER-SD, SNS

Ing. Ján Pampurík
59 – ročný učiteľ - nezávislý

MUDr. Mária Molčaniová
47 – ročná lekárka - SDKÚ-DS, KDH

Ing. Eva Dikaszová
46 - ročná učiteľka - SDKÚ-DS, KDH

Mgr. Mária Šajgalíková
41 – ročná novinárka - SMER-SD, SNS

Jozef Tokár
50 – ročný riaditeľ firmy - SMER-SD, SNS

Ing. Daniel Bačko
50 – ročný predseda PD - SDKÚ-DS, KDH

Mgr. Eva Skačanová
38 – ročná učiteľka - SDKÚ-DS, KDH

Ing. Milan Dolňan
43 – ročný lesník - nezávislý
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ZHODNOTENIE VOLEBNÉHO OBDOBIA
Primátor mesta zhodnotil na mestskom zastupiteľstve predchádzajúce volebné
obdobie 2002-2006 nasledovne:
„Tri roky po sebe a je predpoklad, že to tak bude aj v tomto roku, mesto
hospodárilo s prebytkom a takto vytváralo zdroje na plánovaní a cielený rozvoj. Toto je
dobra cesta a musí byť aj naším cieľom do budúcnosti. Takýto postup nám umožnil
nielen zabezpečiť financovanie prenesených a originálnych kompetencií mesta, ale aj
investovať napríklad do prvej etapy zastrešenia a dostavby zimného štadióna,
sprevádzkovania krytej plavárne, verejného osvetlenia, miestnych komunikácii,
vybudovania kamerového systému či detských ihrísk, výstavby bytov a podobne.
Takýto postup nám umožnil investovať do našich škôl a školských zariadení, napríklad
do prestavby poslednej uholnej kotolne v Základnej škole Pionierska č. 2, do
rekonštrukcie priestorov Základnej školy na Ulici MPČĽ pre potreby materskej školy,
ale aj do rekonštrukcie kuchyne v Základnej škole Pionierska č. 4. Takýto postup nám
umožnil naplánovať na sto percent našim príspevkovým a rozpočtovým organizáciám a
tým investovať do nimi spravovaných nehnuteľností aj do nákupu technologických a
strojových zariadení. Zlepšilo sa tak vybudovanie technických služieb pre zimnú a letnú
údržbu miestnych komunikácii i zvoz tuhého komunálneho odpadu, nový viacúčelový
automobil využívajú aj naši športovci v mestskom športovom klube.
Dobrá finančná situácia umožnila mestu viac prostriedkov vkladať i do podpory
a rozvoja miestnej kultúry, komunálneho športu i sociálnej oblasti. Vydanie dlhodobo
pripravovanej monografie mesta Brezno, ako aj inštalovanie sochy Martina Rázusa ja
osobne považujem za najvýznamnejšie kultúrne počiny tohto volebného obdobia.
V sociálnej oblasti ma teší realizácia a sprevádzkovanie sociálneho zariadenia Pristav,
slúžiaceho pre občanov v hmotnej núdzi, bez prístrešia a dom sociálnych služieb,
ktorého súčasťou je aj domov pre osamelých rodičov v budove na Ulici Boženy
Nemcovej. Výrazné sme za uplynulé štyri roky zvýšili i priamu finančnú podporu
športovým klubom a kultúrnym telesám. Dotácie sme poskytli i rôznym spoločenským
organizáciám a cirkvám.
Objektívne treba priznať, že k dobrému hospodáreniu mesta prispel aj nový
systém prerozdeľovania a zvyšujúce sa výnosy tzv. podielových dani, ale aj
hospodárenie našich organizácii, najmä nového vedenia s. r. o. Lesy mesta Brezno.
Súhra objektívnych a subjektívnych príčin mala vplyv na naše dobre hospodárske
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výsledky! Tieto výsledky odrážajú úsilie celého kolektívu ľudí, pôsobiacich v orgánoch
mesta a jeho organizácii, čí pôsobiacich vo výkonných zložkách hlavne mestského
úradu. Moje poďakovanie patri všetkým osobám, inštitúciám a podnikom, ktoré sa
v minulom volebnom období podieľali na rozvoji nášho mesta. Zvlášť si cením priamu,
korektnú a efektívnu spoluprácu s predstaviteľmi akciovej spoločnosti Železiarne
Podbrezová. Rozvoj nasej ďalšej spolupráce bude v prospech Železiarni Podbrezová,
mesta Brezno i celého regiónu.
V oblasti dopravy ostáva naším dlhodobým cieľom vybudovanie južného
obchvatu mesta. Je a zostáva to úlohou štátu, ale mesto sa nezbavuje istej
spoluzodpovednosti za prípravu tejto náročnej akcie. Našou úlohou bude i naďalej
systematicky investovať do rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácii a
chodníkov. Na programe dňa je riešenie parkovacích miest pri obytných domoch.
Stále

vysoké

požiadavky

na

prístupné

nájomné

byty

chcem

riešiť

rekonštrukciou objektu na Nálepkovej ulici, kde vznikne tridsatdevat bytových
jednotiek. Mesto ale muší pripraviť podmienky i na rozvoj výstavby bytov v bytových
domoch. Pre ďalší rozvoj bývania v meste treba spracovať koncepciu rozvoja bývania!
Školstvo prešlo v uplynulom volebnom období nie stále pochopenou, ale
potrebnou racionalizáciou. Tato bude zavŕšená plánovaným spojením Základnej školy
Pionierska 4 a Základnej školy Karola Raposa (Skolska ulica) k 1. septembru 2007.
Efekt racionalizacie sa musi prejavit v systematickych investiciach nielen do
spravovanych budov, ale aj do nakupu skolskych pomocok a didaktickej techniky.
V oblasti životného prostredia za prioritnú akciu považujem realizáciu
sanacie skládky tuhého komunálneho odpadu. Je to náš dlhodobý záväzok voči budúcim
generáciám, voči nášmu prostrediu, v ktorom žijeme. No niekedy sú to pravé
„maličkosti“, ktoré nám najviac znepríjemňujú život. Aj preto budem presadzovať
riešenie miesta a prípadnú úpravu plôch pre umiestnenie nádob pre tuhy komunálny
odpad, ktoré „zdobia“ naše sídliska.
V oblasti miestnej kultúry a komunalneho športu budem presadzovať ďalšie
rozširovanie a budovanie športovísk v areáloch futbalového a zimného štadióna.
Verím, že sa nám podarí, zo zásobníka projektov, vybrať a realizovať projekt celkovej
rekonštrukcie mestského domu kultúry. Naďalej budem podporovať už tradičné
kulturno-spolocenske podujatia ako sú Dni mesta Brezna, Francúzske dni, Divadelnú
chalúpku - novo založený festival divadla.
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Nepriaznivý demograficky vývoj, ale i vývoj novovytvorených pracovných
príležitosti v našom meste a regióne stále viac kladie doraz na dobudovanie
a skvalitňovanie sociálnych služieb. V súlade so schválenou koncepciou sociálnych
služieb budem presadzovať transformáciu ubytovne na Mazornikove na sociálne
zariadenie a vybudovanie denného stacionára pre zdravotne postihnutých spoluobčanov.
Rekonštrukciu si zaslúžia aj priestory klubu dôchodcov.
V oblasti všeobecnej vybavenosti nám chyba už toľkokrát spomínaný
a žiadaný dom smútku. Je reálne, aby sme do konca budúceho roka zadefinovali, kde
a aký dom smútku chceme postaviť. V súvislosti s výstavbou domu smútku treba
zrealizovať aj rozšírenie a úpravy starého cintorína a vyriešiť parkovanie pri novom
cintoríne. Na druhej strane budem presadzovať budovanie ďalších detských ihrísk ako
aj vybavenosť našich sídlisk. Výzvou pre mňa je sprevádzkovanie dopravného ihriska
pri Baldovskom moste. Tak ako v uplynulom období, budem klásť doraz na prípravu a
verím, že aj na realizaciu projektov financovaných z mimorozpočtových zdrojov. Pri
plnení tejto úlohy plne využijem svoje pôsobenie v Zastupiteľstve Banskobystrického
samosprávneho kraja a podporu vládnych politických strán.
Na záver chcem spomenúť ešte oblasť medzinárodnej spolupráce nášho
mesta s našimi partnerskými mestami, s ich predstaviteľmi a obyvateľmi. Za uplynulé
štyri roky sme vymieňali a úspešné rozvíjali naše kontakty s Novým Bydžovom
v Čechách, Meudonom vo Francúzsku, Ciechanovom v Poľsku i Čačakom v Srbsku, ale
aj gréckou Agriou, kde sme pred podpisom oficiálnej zmluvy o partnerstve a spolupráci.
Po vstupe Slovenska do Európskej únie v máji 2004 sme si najviac uvedomili význam
medzinárodnej spolupráce nielen štátov, ale aj miestnych samospráv. Verím, že rozvoj
našich vzťahov bude pokračovať a bude sa ďalej rozvíjať a rozširovať....“

HOSPODÁRENIE MESTA
ROZPOČET
Rozpočet mesta bol súčasťou rokovania na niekoľkých zasadnutiach mestského
zastupiteľstva. Poslednýkrát – 11. novembra 2006 bola schválená
rozpočtu mesta Brezna na rok 2006:
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VII. zmenu

v tis. Sk

Rozpočet 2006
Bežný rozpočet
Príjmy

222 900

Výdavky

222 571
329

Výsledok hospodárenia (prebytok )
Kapitálový rozpočet
Príjmy

41 318

Výdavky

45 083

Výsledok hospodárenia ( schodok)

- 3 765

Finančné operácie
Príjmy

9 812

Výdavky

6 047

Výsledok hospodárenia (prebytok )

3 765

Výsledok hospodárenia ( schodok)

- 3 436
329

Vyrovnanosť rozpočtu (prebytok )

Rozpočet na rok 2006 po všetkých vykonaných zmenách bol prebytkový ( prebytok
499 tis. Sk ); prebytok na bežnom rozpočte bol 1 865 tis. Sk. Kapitálový rozpočet bol
zostavený ako schodkový, tento schodok vo výške 46 821 tis. Sk bol krytý zostatkami
finančných prostriedkov z minulých rokov a prebytkom bežného rozpočtu

HOSPODÁRENIE
Hospodárenie mesta v roku 2006 bolo nasledovné:
v tis. Sk

Názov položky
Bežný rozpočet

Príjmy

Výdavky

Rozdiel

275 183

251 091

24 092

Kapitálový rozpočet

58 844

67 698

- 8 854

Finančné operácie

43 631

5 251

38 380

Výsledok hospodárenia – prebytok

15 238

rozpočtu
Výsledok hospodárenia

38 380

z finančných operácií
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Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji výsledku hospodárenia obce
v minulých rokoch:
v tis. Sk

Rok
Príjmy rozpočtu obce
z toho:
- bežné príjmy
- kapitálové príjmy
Výdavky rozpočtu obce
z toho:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Bežný rozpočet ( prebytok
/schodok)
Kapitálový rozpočet (prebytok
/schodok)
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Finančné operácie (výsledok
hospodárenia z finančných
operácií)
Výsledok hospodárenia prebytok/schodok
Výsledok hospodárenia prebytok/schodok

2004

2005

2006

230 098
210 956
19 142

308 802
268 908
39 894

334 027
275 183
58 844

228 980
203 999
24 981
6 957

330 368
221 456
108 912
47 452

318 789
251 091
67 698
24 092

- 5 839
19 737
5 900

- 69 018
123 521
51 940

- 8 854
51 156
5 251
45 905

13 837

71 581

1 118

- 21 566

15 238

14 955

50 015

61 143

PRÍJMY
Vybraná skupiny príjmov a porovnanie s minulými rokmi v tis. Sk

Bežné príjmy

Skutočnosť

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

2004

2005

2006

2006

210 956

268 908

253 650

275 183

1. Daňové príjmy

71 259

146 626

148 694

155 171

1.1. Podielová daň zo ŠR

46 579

105 958

118 000

121 423

1.2. Daň z nehnuteľnosti

13 338

26 353

19 000

19 066

1.3. Miestne poplatky (dane)

11 162

14 226

11 689

14 674

2. Nedaňové príjmy

43 729

53 026

35 901

51 290

2.1. Príjmy z majetku

31 764

41 955

26 777

34 476

2.2. Poplatky

11 179

8 912

7 260

14 698

3. Bežné transfery

95 968

64 855

69 055

68 722

Kapitálové príjmy

19142

39 804

36 624

58 844

3.1. Vlastné kapitálové príjmy

15 182

35 705

30 850

53 065

3 960

4 189

5 774

5 779

3.2. Kapitálové transfery
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Z prehľadu je zrejmé, že plnenie rozpočtu príjmov má rastúcu tendenciu, rast bežných
príjmov je evidentný – nárast v porovnaní s rokom 2004 je + 64 227 tis. Sk, s rokom
2006 je + 21 533 tis. Sk. Najväčší podiel na raste bežných príjmov majú daňové príjmy,
menovite podielová daň zo štátneho rozpočtu.
Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta Brezna.
V porovnaní s rokom 2004 došlo k dvojnásobnému rastu objemu daňových príjmov na
území mesta ( zo 71 259 v roku 2004 na 155 171 tis. Sk v roku 2006).
Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu:
v tis. Sk

Rok

Rozpočet

Skutočnosť

2002

35 000

36 036

2003

37 500

37 527

2004

42 200

42 850

2005

101 925

105 958

2006

118 000

121 423

Vývoj miestnych daní je tiež priaznivý, pre zdokumentovanie uvádzame vývoj dane
z nehnuteľnosti :
v tis. Sk

Rok

Rozpočet

Skutočnosť

2002

12 186

11 573

2003

13 330

13 669

2004

14 078

13 338

2005

14 045

19 240

2006

19 000

19 066

Z jednotlivých druhov daní, najväčší podiel má daň zo stavieb:
v tis. Sk

Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov

Skutočnosť

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

2004

2005

2006

2006

2 450

5 813

3 500

2 694

10 341

19 061

14 500

15 248

547

1 479

1 000

1 125

8 404

12 402

10 000

12 557

Poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
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K 31.12.2006 bežný rozpočet obce vykazoval prebytok 24 098 tis. Sk, kapitálový
rozpočet vykazoval schodok 8 854 tis. Sk a finančné operácie vykazovali prebytok 38
380 tis. Sk. Prebytok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových
pravidlách je 15 238 tis. Sk.
VÝDAVKY
Bežné výdavky
v tis. Sk

Rok

Rozpočet

Skutočnosť

2004

205 850

203 999

2005

225 870

221 456

2006

251 785

251 091

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:
v tis. Sk

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

2003

2004

2005

2006

2006

Platy

33 967

35 864

32 243

34 792

33 665

Poistné odvody

12 874

12 975

11 599

13 171

12 394

Prevádzkové výdavky

26 302

34 162

37 033

38 163

36 227

Príspevky pre PO

36 221

47 110

49 595

59 550

59 450

1 770

1 378

3 025

3 355

3 115

Dotácie podľa VZN

Z prehľadu je zrejmé, že došlo k rastu výdavkových položiek, okrem prevádzkových
výdavkov ( tovarov a služieb) všetky výdavkové položky podľa ekonomickej
klasifikácie mali rastúcu tendenciu; možno však konštatovať, že tento rast bol vykrytý
rastom bežných príjmov a bežné výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:
v tis. Sk

Činnosť úradu
Matrika
Civilná ochrana a ochrana pred

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

2003

2004

2005

2006

2006

23 501

33 819

37 596

42 027

39 364

535

650

656

725

704

77

309

1 019

1 027

878
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požiarmi
6 082

8 013

9 362

9 352

14 008

13 850

13 850

14 362

15 010

15 007

Verejné osvetlenie

5 359

4 400

4 211

Rozvoj obcí

7 617

11 048

10 140

Mestská polícia

6 495

Správa a údržba ciest
Nakladanie s komunálnym
odpadom

Správa bytov a nebytových
priestorov

4 196

6 559

9 090

13 572

14 892

Šport

7 017

9 082

12 313

14 806

14 585

Kultúra

6 266

8 195

9 358

8 160

8 060

Sociálne služby

5 938

6 362

6 589

8 737

7 800

Školstvo

90 908

92 743

90 290

96 392

100 362

v tom: ZŠ

53 698

57 240

58 589

58 628

58 560

MŠ

20 133

18 195

17 645

21 958

22 460

ZUŠ

4 922

4 921

4 943

5 980

6 728

ZŠS

8 093

9 653

7 026

5 464

8 076

Z čerpania rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie , t.j. podľa jednotlivých
odvetví je zrejmé, že najviac finančných prostriedkov sa vynakladá na školstvo; v tejto
súvislosti je potrebné upozorniť, že základné školstvo ( prenesené kompetencie ) je
financované zo ŠR. Okrem školstva je zo zdrojov ŠR a iných zdrojov ( rozpočty
vyššieho územného celku a fondov) financovaný prenesený výkon štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, životného prostredia, matrík a pod. , voľby do samosprávnych
orgánov.
Z vlastných príjmov mesto v najväčšej miere financuje činnosť úradu, správu bytov
a nebytových priestorov, správu a údržbu ciest, nakladanie s komunálnym odpadom a
šport. V tejto súvislosti je zaujímavé porovnať výnos z poplatkov za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad ( 12 557 tis. Sk ) s výdavkami, ktoré vynakladáme na
likvidáciu komunálneho odpadu ( 15 007 tis. Sk) K rastu bežných výdavkov
v porovnaní s rokom 2005 došlo u odvetví - činnosť úradu, mestská polícia, rozvoj
obcí, nakladanie s komunálnym odpadom, správa bytov a nebytových priestorov,
sociálne služby, školstvo a šport.
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Kapitálové výdavky
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:
v tis. Sk

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

2005

2006

2006

Nákup pozemkov 28

1 165

675

2100

0

0

407

1 160

1 139

0

1 000

999

1 506

5 323

2 645

90 019

61 710

49 284

500

1 100

1 100

Príspevok TS – cesty

5 000

5 000

5 000

Príspevok TS – verejné osvetlenie

4 000

0

0

Príspevok TS – verejné WC

0

1 570

1 522

Príspevok TS – detské ihriská

0

1 200

1 200

Príspevok MsŠK

1 912

0

0

Príspevok MsKS

0

120

120

290

100

100

Príspevok ZŠ Pionierska 2

0

300

300

Príspevok ZŠ Pionierska 4

0

1 920

1 848

3 100

600

600

Príspevok ZŠ K.Rapoša

0

627

616

Príspevok ZUŠ

0

550

550

Nákup budov
Nákup vybavenia
Nákup dopravných prostriedkov
Projekty
Stavby, rekonštrukcie
Socha Rázusa

Príspevok Nemocnici s poliklinikou sanitka

Príspevok ZŠ MPČĽ

Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných
fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie
sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich
splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné
operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho
územného celku.
Finančné operácie mesta za rok 2006:
v tis. Sk

Rozpočet
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

Skutočnosť

51 502

43 631

6 047

5 251
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Mesto počas roka investovalo najviac finančných prostriedkov do týchto rozvojových
programov:
Názov akcie:

Výška investície:
(v tisícoch)

*

Dostavba a stavebné úpravy zimného štadióna

*

Stavebné úpravy budovy MsÚ

*

Dopravné riešenie nástupišťa pri železničnej stanici

41 044
193
3 414

Celkovo bolo z rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2006 vyčerpaných 67 698 tisíc
korún.Investičné zámery mesto financovalo z rezervného fondu a z kapitálových
príjmov roku 2006.
V hospodárení mesta v roku 2006 bol dosiahnutý prebytok vo výške 61 143tisíc korún.

ORGANIZÁCIE ŠTÁTNEJ SPRÁVY V MESTE
Po parlamentných voľbám, ktoré sa konali 17. júna,

došlo koncom roka

k personálnym zmenám na niektorých postoch riaditeľov a prednostov

organizácií

štátnej správy aj v meste Brezne. K výmenám došlo postupne, koncom roka 2006 bol
nasledovný stav na vedúcich funkciách:
Názov úradu:

Pôvodný vedúci:

Súčasný vedúci:

Obvodný úrad

Ing. Daniel Bačko

Ing. Ján Medveď

prednosta

prednosta

Ing. Jozef Plieštik

Ing. Pavel Harňák

riaditeľ

riaditeľ

Obvodný pozemkový úrad

Obvodný úrad životného prostredia Ing. Elena Gregorová

Obvodný úrad pre cestnú dopravu

Úrad práce, sociálnych vecí

Obvodný lesný úrad

Ing. Igor Pavúk

prednostka

prednostka

Ing. Igor Kirsch

Ing. Ján Macuľa

riaditeľ

riaditeľ

Ing. Ivana Kružliaková

Mgr. Eva Krahulcová

riaditeľka

riaditeľka

Ing. Igor Schröber

Ing. Dušan Ramaj

prednosta

prednosta
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Daňový úrad

Ing. Miroslav Tomáš (od roku 2003)
riaditeľ

Katastrálny úrad

JUDr. Eva Daubnerová
riaditeľka

Okresná prokuratúra

JUDr. Ľudovít Kopernický ( od roku 2003)
hlavný prokurátor

Okresný súd

JUDr. Eva Cvengová

ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA
Mestské zastupiteľstvo schválilo priority v oblasti investičnej výstavby mesta.
Prioritou číslo jedna sa aj tohto roku stala dostavba a stavebné úpravy zimného
štadióna. Po dopracovaní projektovej dokumentácie sa na jar minulého roka začala
prvá etapa výstavby. Realizáciu diela vykonáva zhotoviteľ UNISTAV s.r.o. Prešov.
V tomto roku sa pokračovalo vo výstavbe strechy, dokončilo sa zastrešenie, realizovala
sa výstavba oceľovej konštrukcie východnej a západnej štítovej steny, dokončená bola
aj hrubá stavba severnej tribúny, zasklili sa vikiere. Od začiatku výstavby štadióna bolo
do realizovaných prác investovaných 126 456 026 korún, v roku 2006 bolo
prestavaných 41 miliónov; mesto zaplatilo z vlastného rozpočtu 36 miliónov, 5
miliónov korún dostalo dotáciu zo slovenského zväzu ľadového hokeja.
Významnou prioritou mesta bolo premiestnenie autobusového nástupišťa
z námestia na železničnú stanicu. Podľa územného plánu mesta a už aj podľa projektu
rekonštrukcie námestia má byť v mieste súčasnej autobusovej stanice parkovisko pre
osobné autá. Pre účel novej autobusovej stanice pri železničnej stanici sa realizovali
viaceré stavebné práce. Dve tretiny finančného nákladu znášala dopravná spoločnosť
DIAGO, jednu tretinu nákladov – 3 245 tisíc korún financovalo mesto.
Pokračovalo sa i v dostavbe a sprevádzkovaní osady Hlavina pre sociálne
slabšie rodiny. V roku 2006 boli realizované len dokončovacie práce v hodnote 530 tisíc
korún. V máji sa uskutočnila kolaudácia stavby, v polovici júna bola stavba odovzdaná
a 7. júla sa tam už nasťahovali noví nájomníci. Z mestského rozpočtu sa na túto akciu
vyčerpali finančné prostriedky vo výške 5 miliónov korún, zo štátneho rozpočtu mesto
získalo dotáciu vo výške 4 014 tisíc korún.
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Pokračovali aj práce na stavebných úpravách

budovy mestského úradu;

v objekte na Nám. Štefánika č. 2, kde je umiestnené sociálne oddelenie a stavebný úrad
sa opravili schody za 114 tisíc korún, na kotolňu mestského úradu bolo napojené
kúrenie v zasadačke mestského zastupiteľstva, ktorá sa nachádza v objekte na Nám.
Štefánika č.3.

STAVEBNÝ RUCH V MESTE
V historickom jadre mesta

došlo rekonštruovaním a prestavbou niektorých

objektov k skrášleniu a zhodnoteniu niektorých budov. Na námestí gen. Štefánika č.5
vyrástol namiesto starého „Brozmanovského“ domu krásny nový objekt; bude tam
umiestnená banka. Rekonštrukcia a prestavba bývalej krčmy „U Gallov“ na námestí
oproti autobusovej stanici začala ešte v roku 2003. Nadstavbou vznikol z prízemného
dvojtraktového domu ďalší pekný dom na námestí a majiteľ – Rastislav Vagadaj tam
otvoril novú reštauráciu s kapacitou 47 miest aj ubytovací priestor – penzión pre 22
osôb s názvom „Alžbetka“. V súčasnosti je to najkvalitnejší priestor na ubytovanie.
Tohto roku pokračoval majiteľ – Rastislav Kokavec s výstavbou za objektom na
Námestí Štefánika č.49. Postavil tam novú štýlovú reštauráciu s názvom „Elf“.
V Zadných Halnách sa začal ešte v minulom roku rekonštruovať aj domov
sociálnych služieb KOTVA. Bol už dlhú dobu vo veľmi zlom stavebno-technickom
stave. Po rekonštrukcii bude slúžiť naďalej na sociálne účely, výstavba pokračovala aj
v roku 2006; stavba objektu však nebol ukončená .

MATERSKÉ ŠKOLY
Každoročne sa

znižuje počet umiestnených detí v materských školách.

V tomto školskom roku sa však ukázalo, že počet detí je už stabilizovaný; v tomto roku
sa v porovnaní s minulým dokonca zvýšil počet umiestnených detí o 25, takže k
30.9.2006 navštevuje breznianske materské školy 516 detí. Nakoľko v Materskej škole
Baštova v Zadných Halnách je menšia naplnenosť, mestské zastupiteľstvo rozhodlo
o jej zrušení k 21.12.2006
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Prehľad umiestnenia detí v materských školách v Brezne k 30. 9. 2006:
Materská škola:

Počet tried:

Umiestnených detí:
2005 2006

9. mája 53

6

115

116

B. Němcovej 17

2

38

49

Hradby 9

4

90

99

Nálepkova 5O

5

114

111

Dr. Clementisa 3

6

113

122

Baštova 11

1

21

19

24

491

516

Spolu:

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

V apríli tohto roku rozhodlo mestské zastupiteľstvo o tom, že je potrebná ďalšia
racionalizácia základného školstva. Prijala uznesenie, na základe ktorého požiadalo
mesto ministerstvo školstva o vyradenie zo siete dvoch doterajších škôl; základnej školy
na Pionierskej ulici 4 a na Školskej ulici. Zároveň požiadalo o zaradenie do siete škôl
nový subjekt – Základnú školu Karola Rapoša so sídlom na ulici Pionierskej č.4. Tento
vznikne zlúčením obidvoch doterajších škôl.

Školy a školské zariadenia na území mesta sú rozpočtové organizácie mesta,
svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta.
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Prehľad základných škôl v Brezne k 1.9.2006 (porovnanie s predchádzajúcim rokom):
Počet žiakov
Meno riaditeľa školy

Škola
2006/2007

2005/2006

Pionierska 2

863

915

Mgr. Vladimír Kubín

Pionierska 4

553

564

Mgr. Ľubomír Fabuš

Mazorníkovo 425

511

Mgr. Miloslav Brodský

Karola

203

PaedDr. Danka Jarabová

204

Rapoša
Spolu

2 045

2 193

Prvého septembra nastúpilo do štyroch základných škôl v Brezne 2 045 žiakov,
čo je o 148 žiakov menej ako v minulom roku. Znížil sa počet žiakov na všetkých
základných školách v Brezne, najviac však na Mazorníkove.
Základnú umeleckú školu navštevuje v školskom roku 2006/2007 440 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 275 žiakov, vyučuje sa hra
na klavíri, akordeóne, husliach, gitare, cimbale, keyboarde, dychových nástrojoch,
bicích nástrojoch a spev, 125 žiakov má výtvarný odbor a 22 literárny; tanečný je s 18timi žiakmi. Na škole vyučuje 2O učiteľov, riaditeľkou školy je naďalej PaedDr.
Gabriela Pravotiaková.
Centrum voľného času v tomto školskom roku navštevuje 600 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 zmenila. K súčasným 4
stredným školám v Brezne pribudla 1. septembra 2006 Súkromná pedagogická
a sociálna akadémia, stredná odborná škola, ktorej zriaďovateľom je Európske
vzdelávacie stredisko pre povolanie a spoločnosť (EGB) so sídlom v Závadke nad
Hronom. Škola má sídlo na Školskej ulici č.5 (v objekte súčasnej základnej školy.)
V školskom roku 2006/2007 nastúpilo do 1. ročníka 17 žiakov v študijnom odbore
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vychovávateľstvo a opatrovateľská činnosť s možnosťou rozšíreného vyučovania
nemeckého jazyka
Sieť stredných škôl v Brezne
Porovnanie s minulým školským rokom
Škola:

Počet žiakov
2005/2006

2006/2007

Meno riaditeľa.

____________________________________________________________________
Gymnázium Jána Chalupku 504

499

PhDr. Miroslav Glembek

Hotelová akadémia a

683

576

Mgr. Eva Dočekalová

Spojená škola

565

502

Ing. Karol Múller

Stredné odborné učilište

580

obchodná akadémia

Ing. Pavol Medveď

Súkromná pedagogická a
sociálna akadémia

-

17

PaedDr. Eva Hlaváčová

VYSOKÁ ŠKOLA
Do prvého ročníka v breznianskom detašovanom pracovisku

Materiálovo -

technickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v akademickom roku 2006/2007
prijali len 25 študentov denného štúdia, čo je v porovnaní s minulým rokom veľký
pokles. V obradnej sieni mestského úrčadu v Brezne sa vo štvrtok 9. novembra konala
imatrikulácia študentov 1. ročníka Materiálovo - technickej fakulty Slovenskej
technickej univerzity. Na slávnostnom akte sa zúčastnil prodekan prof. Ing. Jozef
Sablík, CSc., prodekanka doc. RNDr. Mária Mišutová, PhD., riaditeľ Spojenej školy
Ing. Karol Muller a vedúci detašovaného pracoviska Ing. Milan Kováčik a ďalší hostia.
Počty študentov detašovaného pracoviska MtF STU v Brezne:
Denné
Diaľkové
Školský rok Štúdium 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
2006/2007
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ŠTATISTIKA NEZAMESTNANOSTI
Štatistika mesta Brezna a obcí okresu k 31. 12. 2006
p.č. Mesto
1

Brezno
Obec

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

EN celkom ženy počet obyv. ekon.akt. % vyjadr.
1276

752

22 351

11 073

11,52

EN celkom ženy počet obyv. ekon.akt. % vyjadr.

Nemecká

107

55

1810

819

13,06

Ráztoka

17

7

295

132

12,88

Predajná

54

37

1381

630

8,57

Jasenie

65

43

1107

523

12,43

218

137

4165

2037

10,70

Osrblie

30

15

388

176

17,05

Dolná .Lehota

57

27

706

306

18,63

Horná .Lehota

26

16

569

237

10,97

Valaská

269

136

3899

1655

16,25

Hronec

89

54

1155

484

18,39

Mýto pod/Ďumbierom

20

8

549

236

8,47

401

237

5168

2317

17,31

Bystrá

7

0

202

93

7,53

Jarabá

3

1

50

21

14,41

Drábsko

23

8

244

101

22,77

Sihla

22

17

207

98

22,45

Lom nad Rimavicou

25

14

309

106

23,58

Michalová

94

58

1393

608

15,46

157

83

1707

786

19,97

Beňuš

65

34

1195

517

12,57

Braväcovo

51

30

723

348

14,66

Bacúch

66

32

1028

404

16,34

Polomka

223

116

3169

1393

16,01

Podbrezová

Čierny Balog

Pohr.Polhora

117

25
26
27
28
29
30

Závadka nad Hronom

247

135

2473

1063

23,24

Heľpa

194

122

2939

1349

14,38

Pohorelá

211

122

2542

1193

17,69

Šumiac

180

94

1411

584

30,82

Telgárt

263

133

1533

621

42,35

59

28

337

133

44,36

Spolu

4519 2551

65 005

30 043

15,04

Dispon.počet

3996

x

X

13,30

Valkovňa

x

Na území okresu evidoval úrad práce na konci roku 2006
nezamestnaných,

3 996

V okrese je 30 043 obyvateľov ekonomicky aktívnych, miera

nezamestnanosti dosiahla výšku 13, 30 – percenta. V porovnaní s minulým rokom sa
situácia zlepšila; miera nezamestnanosti klesla.
V porovnaní s okresom je situácia so zamestnanosťou v Brezne lepšia. Z 11 073
ekonomicky aktívnych obyvateľov na konci roka 2006 bolo 1 276 nezamestnaných, čo
predstavuje 11,52 percent. V porovnaní s minulým rokom sa situácia mierne zlepšila

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ MESTA
Mesto prevádzkovalo Dom sociálnych služieb na Ulici B. Němcovej, ktorého
súčasťou je Stredisko osobnej hygieny s viacerými službami

pre dôchodcov.; od

decembra minulého roku je súčasťou Domu sociálnych služieb aj Dom pre osamelých
rodičov.
Štatistika poskytnutých služieb je nasledovná:
Služba:

Počet zákazníkov:

Tržba za rok 2006:

Pedikúra

1 772

85 432.- Sk

Kaderníctvo 1 733

87 321.- Sk

Holičstvo

2 039

71 324.- Sk

Masáž

1 538

104 380.- Sk

125

5 700.- Sk

Pranie prádla

Domov pre osamelých rodičov má kapacitu má kapacitu pre umiestnenie 14-tich osôb
matiek s deťmi. V roku 2006 požiadalo o umiestnenie v tomto zariadení 10 osôb,
vyhovené bolo iba 4 osamelým matkám s deťmi.
Od roku 2004 sa poskytuje aktívne sociálna pomoc a poradenstvo aj občanom
bez prístrešia – „bezdomovcom.“ Za toto obdobie sa poskytol tento druh pomoci 99
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osobám, z toho 55 osôb bolo s trvalým pobytom v Brezne, 20 osôb bolo migrujúcich
bez prístrešia z iných miest a obcí, 24 z nich boli potencionálni bezdomovci.
V júli tohto roku sprevádzkovalo mesto po niekoľkých rokoch rekonštrukcie
v osade Hlavina za Hronom 18 bytových jednotiek s nižším štandardom pre rómskych
občanov z mesta. Nasťahovali sa tu rodiny hlavne z centra mesta – z námestia,
Kuzmányho ulice a z ulice Vrbovej.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOTVA
V miestnej časti Predné Halny c. 39. sa nachádza zariadenie s celoročným
pobytom pre dospelých zdravotne postihnutých občanov s duševnými poruchami
a poruchami správania s názvom Kotva. Jeho riaditeľkou je v súčasnosti Eva Sebecká..
V okrese Brezno je to

jedine zariadenie takéhoto typu. Do

zariadenia prijímajú

klientov, ktorí už nemôžu zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí, a to ani s pomocou
poskytovania terénnych služieb sociálnej starostlivosti. V tomto roku sa v zariadení
realizoval projekt rekonštrukcie a prístavby financovaný z fondov EU.; zariadenie tak
dosiahlo štandardy porovnateľné s európskou normou. Výsledkom rekonštrukcie je
zlepšenie celkových životných podmienok klientov, zvýšenie kapacity a rozšírenie
poskytovania služieb o denný pobyt. Z doposiaľ 4-, 5-, 6-posteľovych izieb sa zmenili
na 1-, 2-posteľové. Zavádza sa poskytovanie starostlivosti aj dennou formou, t. j.
starostlivosť o zdravotne postihnutých v denných hodinách (muži a ženy). Umožní to
rodinným príslušníkom zlepšiť ich ekonomickú situáciu, dá im to príležitosť pracovať
a súčasné byt so svojím príbuzným vo svojom domácom prostredí

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.
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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 COUNTRY
Krásne počasie privítalo v dňoch 12. – 14. mája účastníkov jubilejného 15.
ročníka medzinárodného country festivalu s názvom Country za mestskou stodolou..
Hostiteľ festivalu - breznianska country skupina Vodopád pri tejto príležitosti v poradí
už piate CD. Takmer dve stovky účinkujúcich - hudobníkov, spevákov, tanečníkov predviedli svoje umenie v najrôznejších country podobách. Pri tejto príležitosti sa konal
na námestí aj jarmok ľudových výrobkov.

DNI MESTA BREZNA 2006
Pod názvom Dni mesta Brezna sa v dňoch 1. – 3. júna konal komplex
zaujímavých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre všetky vekové
kategórie.
Prvý

deň

s názvom

DEŇ

DETSKEJ

RADOSTI

A ŠTUDENTSKEJ

VESELOSTI začal alegorickým sprievodom študentov. Nasledovala haruľová šou
a podujatia s názvom Námestie plné detí. Na Mestskom športovom štadióne prebiehali
atletické preteky – súťaž žiakov o putovný pohár primátora mesta Brezna. Poobedie na
námestí spestrila spevácka súťaž detí s názvom Breznostar 2006 a večerný koncert
hudobnej skupiny The Bridge. Štvrtok patril aj najkrajším študentkám a študentom
stredných škôl, ktorí bojovali o titul Miss a Mister stredných škôl. Sprievodným
podujatím bolo vyhodnotenie súťaže žiakov v tvorbe knihy o Brezne „Príbeh z môjho
mesta“.
Piatok 2. júna patril partnerským mestám. Po pietnom akte pri soche gen. M. R.
Štefánika nasledoval 1. ročník medzinárodného jazzového festivalu „Breznianska
jazzmína. Súčasťou festivalu boli zábavné a súťažné podujatia: súťaž o najrýchlejšieho
čašníka, finále súťaže haruľová šou, súťaž o najrýchlejšie pitie piva, štart historických
vozidiel, súťaž o najdlhšiu klobásu – pokus o prekonanie Guinnessovho rekordu. Na
Mestskom štadióne sa konala olympiáda materských škôl. Počas dní mesta sa konal
jarmok ľudovoumeleckých výrobkov, v piatok poobede prezentácia golfového ihriska
Gray Bear a vedomostná súťaž žiakov s názvom Historický kalendár.
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Sobotňajší deň – DEŇ HISTÓRIE začali Dni mesta príhovorom primátora z historickej
radnice. Po predstavení skupiny historického šermu Berezun z Brezna mali účastníci
Dní mesta možnosť pozerať sa na „živý šach“ – na ploche námestia bola vytvorená
bšachovnica, po ktorej sa pohybovali figúrky – postavy v historických kostýmoch,
predstavujúcich jednotlivé šachové figúrky. Jarmok ľudových výrobkov predstavil
pravú jarmočnú atmosféru. Tradičné podujatie - Bomburova šabľa – medzinárodná
výstava kresleného humoru a satiry – 11. ročník súťaže sa v tomto roku sa konal na
tému „Mobil náš každodenný“. Vyhodnotenie súťaže a zároveň vernisáž výstavy sa
konala v synagóge v sobotu pred obedom. Popoludní sa konali koncerty dychových
hudieb; vystúpili aj folklórne súbory. Majitelia automobilových historických vozidiel veteránov dovolili nahliadnuť pod kapoty svojich miláčikov na námestí. Vo večerných
hodinách ukončil Dni mesta Galaprogram na námestí a ohňostroj

AHOJ ŠKOLA, LETO VOLÁ
Aj tohtoročnú rozlúčku so školou a vítanie prázdnin na breznianskom námestí
sprevádzal deň plný zábavy. Vo štvrtok 30. júna už po štvrtýkrát patrilo breznianske
námestie veľkým aj malým školákom počas

SPOMIENKA NA CHALUPKU
V sobotu 15. júla sa pri príležitosti 135. výročia úmrtia Jana Chalúpku pri jeho
pomníku v parku na breznianskom námestí stretli matičiari. Oslavným spevom
komorného spevokolu Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna a položením kytice
si uctili jeho pamiatku. V nedeľu 16. Jula sa v Evanjelickom chráme Božom v Brezne
uskutočnili Slávnostné služby Božie. Hosťom bol novy senior zvolenského seniorátu
Peter Ján So tak, ktorý v kázni vyzdvihol úlohu a význam 44-rocneho pôsobenia Jana
Chalúpku v dejinách breznianskeho evanjelického zboru a jeho literárne dedičstvo
nielen slovenského, ale aj európskeho formátu. Liturgovali bývalý brezniansky farár na
dôchodku Dušán Fabricius a farár z Mýta pod Ďumbierom Štefan Skorupa. Slávnosť
pozdravila literarno-hudobnym pásmom evanjelička mládež.
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DETSKÉ CHALUPKOVO BREZNO
Chalupkovo Brezno je veľké celoslovenské podujatie, kde pedagógovia už
tridsatosem rokov prezentujú svoju tvorivosť, nápaditosť a umenie. S myšlienkou
nadviazať na tuto tradíciu prišli pracovníčky materských škôl v brežné; rozpracovali
podmienky nultého ročníka prehliadky tvorivosti deti predškolského veku a húževnatej
prace učiteliek materských skoľ, ktorú nazvali Detské Chalupkovo Brezno.
V utorok 4. apríla sa v Základnej skole s materskou školou MPCL 35 v Brezne stretli
deti, učiteľky materských skoľ, rodičia a hostia, ktorí sa prišli pozrieť na výkony
malých účastníkov. Prehliadka prebiehala súčasné v troch kategóriách: prednes poézie
a prózy, výtvarná tvorba a hra na hudobnom nástroji rozšírená o spev Ľudovej piesne. .

DIVADELNÁ CHALUPKA 2006
Cengotom zvončeka 20. septembra večer v breznianskom stánku kultúry
oficiálne otvorili štvordňový inšpiratívny festival Divadelná Chalupka. Čierna ovečka –
jeho symbol – od lanského nultého ročníka nabrala nové sily. Festivalové predstavenie
bezmála dvoch stoviek účinkujúcich totiž nevideli len diváci v mestskom dome kultúry,
v synagóge a na námestí, ale aj v Čiernom Balogu, Podbrezovej, Pohronskej Polhore
a vo Valaskej. Dvanásť divadelných súborov (medzi nimi zahraničné kolektívy
z Nového Bydžova a z Budapešti a tri profesionálne divadlá: Divadlo J. Palárika
z Trnavy, banskobystrické Divadlo z Pasáže, Slovenské komorné divadlo z Martina),
folklórny súbor SĽUK, tanečný súbor Tma a ticho z Bytče, hudobné skupiny M. E. L.
L. z Rimavskej Soboty, banskobystrická formácia Sto múch a mladí ľudia z celého
Slovenska priniesli do nášho regiónu množstvo rôznych príbehov, pri ktorých sa diváci
zasmiali, pookriali, ale aj zamysleli.
Inšpiratívny festival Divadelná Chalupka sa stáva tradíciou, čo bolo hlavným
zámerom dramaturga Maroša Krajčoviča a predsedu hostiteľského súboru a manažéra
Ladislava Vagadaya už na jeho nultom ročníku, v minulom roku. Po štyroch dňoch
zvonec opäť zazvonil, aby čierna ovečka mohla povedať: „Buď festival“. Divadelná
Chalupka dokázala svoju životaschopnosť, potvrdil ju aj primátor Brezna Ing. Jaroslav
Demian a hlavná organizátorka festivalu, riaditeľka Stredoslovenského osvetového
strediska v Banskej Bystrici Mária Palúchová, ktorá prisľúbila, že „na darovanom
divadelnom lopári do roka navarí nové divadelné halušky“.
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CHALUPKOVO BREZNO
V dňoch 14. – 16. októbra sa konal už v poradí 39. ročník celoslovenskej
prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov Chalupkovo
Brezno. Tohtoročná prehliadka bola venovaná 200. výročiu narodenia Karola
Kuzmányho, ktorý sa v Brezne narodil.

DOMOV DÔCHODCOV LUNA OSLAVOVAL
Dňa 19. októbra sa vo veľkej sále hotela Ďumbier konala slávnosť, na ktorú
pozval Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Luna v Brezne svojich hostí na
malú oslavu. Pripomenuli si 15. výročie otvorenia tohto sociálneho zariadenia v Brezne.

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
Brezniansky kultúrny stánok bol v nedeľu 22. októbra dejiskom festivalu
hudobného folklóru. Regionálnu súťažnú prehliadku Ľudových hudieb, speváckych
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov z okresov Banská Bystrica a Brezno
usporiadali Stredoslovenské osvetove stredisko a domáce mestské kultúrne stredisko.
Na festivale sa predstavili súťažiaci z folklórnych skupín Hrochoť, Priechod, Polomka,
Nemecka, Poniky, Čierny Balog, Telgárt a z folklórnych súborov Partizán, Mostár a
Mladosť.
Titul Laureát, zlate pásmo a postup na krajskú prehliadku, ktorá bude 25. novembra v
Čiernom Balogu, získali: v kategórii speváčke skupiny: ženské - HROCHOTIANKA,
TELGART, MOSTAR, PARTIZAN – BIOTIKA; v kategórii Ľudove hudby: Marcela
KOVACA Hrochoť, BREZINKY, MOSTAR, PARTIZAN – BIOTIKA; v kategórii duo
spev: LUDKA CHOVANOVA a DANKA SANDOROVA; v kategórii sólo spev:
MARTINA KANOSOVA, SILVIA LOJOVA, BARBORA BARTOSOVA, JOZEF
PANCIK; v kategórii inštrumentalisti: PAVOL STULRAJTER - heligónka, MATUS
FILO - fujara, píšťalka.

ANKETA TOP 7
V piatok 27. októbra sa v Mestskom dome kultúry konalo slávnostné vyhlásenie
výsledkov ankety TOP 7 Brezna 2006. Zorganizovala ju po tretíkrát súkromná reklamná
agentúra v spolupráci s mestom.
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Účastníci ankety dávali svoje hlasy najlepšiemu podniku, organizácii, škole,
spoločnosti, zdravotnej sestre, zamestnancovi inštitúcie a osobnosti. Pribudla aj ďalšia
kategória – absolútny top. Vyhlásenie výsledkov bolo spojené s kultúrnym programom,
v ktorom účinkovali Duo Carlos, Ibrahim Maiga, Lenka Kováčiková a Marián Fatrsík.
Moderátorkou večera bola Petra Bernasovská.
Kritériá hodnotenia

a organizácia súťaže však boli verejnosťou kritizované,

najvhodnejší systém nebol zvolený ani na nomináciu osôb a organizácií do jednotlivých
kategórií. Preto sa výsledkom tejto ankety nepripisovala veľká dôležitosť

Výsledky ankety v jednotlivých kategóriách:
Druh ocenenia:

Víťaz ankety:

*

TOP ŠKOLA

Hotelová akadémia

*

TOP ORGANIZÁCIA

Hasičský a záchranný zbor

*

TOP PODNIK

Piccolo café

*

TOP ZDRAVOTNÁ SESTRA

Ľubomíra Pančíková

*

TOP ZAMESTNANEC INŠTITÚCIE

Miroslav Glembek

*

TOP SPOLOČNOSŤ

Lesy mesta Brezno, s. r. o.

*

TOP OSOBNOSŤ

Juraj Sanitra

*

ABSOLÚTNY TOP

folklórny súbor Mostár

FRANCÚZSKE DNI
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 14. ročníka Francúzskych
dní, ktorý bol vyvrcholením Francúzskych dní a konal sa v dome kultúry 30. októbra sa
stretli veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Jacques Faure. Celý tento večer,
na ktorom sa zúčastnili mnohí významní hostia i predstavitelia družobného Meudonu,
sa niesol v duchu spomienka na čestného občana mesta Brezna Vladimíra Valacha,
ktorý zomrel tohto roku 5. marca po ťažkej chorobe.. V kultúrnom programe účinkovali
umelecké telesá La Gatinaise, Lorraine de Metz, Pic note folk, Mostár a parížske
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Nadeje, Šťastné detstvo, Ajka, Spevácky zbor mesta Brezna, Vodopád, Philippe
Naudot, Irena Mlynariková, Jana Orlická a Milan Kašuba Jazz trio.

NÁRODNÝ MUŽSKÝ ZBOR V BREZNE
Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko, Evanjelický a. v. farský úrad,
Miestny odbor Matice slovenskej v Martine v piatok 10. novembra usporiadali pod
záštitou primátora Ing. Jaroslava Demiana v evanjelickom kostole koncert Speváckeho
zboru slovenských učiteľov z Trenčianskych Teplíc. Pred koncertom pri soche Martina
Rázusa i počas samotného koncertu si slovom i spevom uctili aj významných dejateľov
slovenskej kultúry. Po koncerte ich v priestoroch obradnej siene mestského úradu prijal
primátor mesta Ing. Jaroslav Demian.

COUNTRY PREHLIADKA
Dňa 18 novembra

sa v Mestskom dome kultúry v Brezne konala krajská

prehliadka hudby country, trampskej, folkovej nesúca názov Strunobranie 2006 . Vo
večerných hodinách usporiadala domáca country skupina Vodopád XVI. country večer
v klube Omega. Na tomto podujatí vystúpila jedna z najlepších súčasných českých
bluegrassových skupín Podjezd zo Zlína, ktorá tu pokrstila ja svoje nové CD.

PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
Už po šiestykrát sa v sobotu 11. 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 už
týždeň pred konaním podujatia boli vstupenky vypredané. Tentokrát sa organizátori –
bratia Peter a Pavol Berčíkovci a Ján Weiss pozvali na tento celoslovenský festival
štyridsaťpäť účinkujúcich takmer z celého Slovenska.. Program bol zameraný na
hráčske zoskupenia v hre na heligónke – od dvojíc až po šesťčlennú partiu chlapov.
Plná sála divákov reagovala počas vystúpení spontánnym potleskom

ONDREJSKÝ JARMOK
V dňoch 23..-25. novembra sa konal na breznianskom námestí už 518. tradičný
Ondrejský jarmok. Trhovníci a kupujúci rínok zaplnili už vo štvrtok. Na mestskom
úrade vydali pre predávajúcich 225 povolení. V porovnaní s minulým rokom bolo
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menej predávajúcich a určite aj kupujúcich. Už v minulom roku sa predávajúci
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. Tieto boli umiestnené na novom. 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.

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 štvrtý 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.
Na Mikuláša 6. decembra sa zapálil za účasti mnohých detí vianočný stromček
na námestí. Pred zapálením sa deti mohli povoziť s Mikulášom v peknom červenom
kostýme na koči okolo námestia, na pódiu potom rozdával z veľkého koša darčeky.
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Podujatie pripravil Kresťansko-demokratický klub v Brezne a Mestské kultúrne
stredisko..
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 program
folklórny súbor Mostár aj Spevácky zbor mesta Brezna a Dychový orchester .
Žiaci Základnej umeleckej školy pripravili dva vianočné koncerty. Chrámový
zbor apoštola Pavla pozval na benefičný koncert do katolíckeho kostola aj svojich hostí
– Spevácky zbor mesta Brezna a účastníka súťaže superstar Petra Božíka so
súrodencami z Otravy. Počas Vianoc vystúpili v kostoloch v meste i na Mazorníkove
spevácke zbory aj detský folklórny súbor.
Silvestrovské zábavy sa konali v hoteli Ďumbier, v Omega klube aj v Bombura
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 731 zväzkov v hodnote takmer 150 tisíc.
Okrem príspevku z rozpočtu mestského kultúrneho strediska získala knižnica aj grant
z ministerstva kultúry vo výške 22 tisíc korún. Príspevok na nákup periodík činil 36
tisíc korún. Zaregistrovalo sa len 2 314 čitateľov, čo je o 107 menej než minulý rok.
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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

2005

61 075

104 409

2 461

8

2006

61 181

97 838

2 314

7

MATICA SLOVENSKÁ
Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne pracuje naďalej pod vedením predsedníčky
Márie Macuľovej. Má takmer 500 členov individuálnych a 3 kolektívnych. Sídlom je
od roku 2005 budova starej mestskej radnice. Počas roka v súvislosti s aktivitami okolo
výstavby pomníka Martina Rázusa v Brezne bol vytvorený prípravný výbor na
založenie klubu pod názvom Maroško, ktorého cieľom a úlohou bude uchovávanie
a propagácia odkazu života a diela Martina Rázusa, aj ďalších kultúrnych dejateľov
spojených s Breznom.

Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v roku 2006 charakterizujú tieto
podujatia:
január

–

slávnostné uvedenie knihy horehronských povestí Petra Urbana:
Čertova svadba

apríl

-

maľovanie kraslíc pod názvom „Zachovávanie tradícií“

máj

-

beseda s neterou J. C. Hronského pani Máriou Macuľovou
„Po stopách Jozefa Cígera - Hronského v Argentíne“

júl

-

spomienková slávnosť k výročiu J. Chalupku spolu
s evanjelickým cirkevným zborom

august

-

spolupráca na oslavách odhalenia sochy Martina Rázusa
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september -

výstava z diela akadem. maliara Jozefa Cesnaka a beseda s ním
spomienkové stretnutie k 100. výročiu narodenia pedagóga, hudobníka a
skladateľa Ernesta Kanderu

október

-

spomienkové oslavy a výstava k výročiu Karola Kuzmányho v rámci
Chalupkovho Brezna

november -

spomienkové stretnutie k 130. výročiu narodenia učiteľa, škôldozorcu
a historika Karola Rapoša

december –

súťaž žiakov v speve „Wickova hviezda“

ZDRUŽENIE TURIZMU V BREZNE
Začiatkom roku 2006 vzniklo v Brezne z podnetu komisie cestovného ruchu pri
mestskom zastupiteľstve v Brezne Združenie turizmu, ktoré je voľným

združením

subjektov podieľajúcich sa na rozvoji cestovného ruchu.
Pôvodným zámerom bolo aktivizovať sa v oblasti cestovného ruchu iba
koordináciou subjektov na území mesta, postupne rozšírilo svoje aktivity aj na región.
Poslaním združenia v súčasnosti je prispieť k zvýšeniu návštevnosti tohto regiónu
a vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj a zvyšovanie kvality v cestovnom ruchu..
V súčasnosti má 10 členov – právnických osôb a 10 členov – fyzických osôb. Členom
z právnických osôb je napríklad Hotel Ďumbier Brezno, Hotelová akadémia Brezno,
Mestské kultúrne stredisko – Turisticko-informačná kancelária Brezno, Horehronské
múzeum Brezno, OZ Nairam Brezno, RB – Trade Slovakia, s.r.o. Brezno, Fantázia
s.r.o. Predsedom rady združenia je Ing. Matúš Siman. V roku 2006 zorganizovalo
združenie spoločnú účasť regiónuá na veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave a Brne.
K aktivitám patrí aj príprava koncepcie a stratégie rozvoja mesta a regiónu, príprava
propagačných, reklamných, informačných a reprezentačných materiálov.

129

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
Pri

príležitosti

vyhlásenia

najúspešnejších

športovcov

MESTSKÉHO

ŠPORTOVÉHO KLUBU BREZNO sa konala slávnosť v Mestskom dome kultúry, kde
im tieto ceny odovzdal primátor mesta-.
Na odporučenie jednotlivých klubov a oddielov vyhlásili “naj” športovcov
širokého vekového spektra v týchto kategóriách:

ATLETIKA
Klára Ábelová
V ankete o najlepšieho atléta SR za rok 2006 získala ocenenie „OBJAV ROKA“
Reprezentantka SR na Európskom pohári družstiev v roku 2006 v skoku do výšky
v kategórii ženy.
Viacnásobná majsterka SR v skoku do výšky.
Najlepšia v európskych tabuľkách pre ročník narodenia 1992
Janka Katrenčíková
Majsterka SR v hode oštepom žien.
Reprezentantka SR v Európskom pohári družstiev v roku 2006, kde družstvo žien
postúpilo do 1. ligy
Miroslav Vričan
Dlhoročná opora v kategórii mužov.
Bývalý reprezentant ČSFR v hode kladivom.
V roku 2006 ako „novic“ vo veteránskej kategórii 40 ročných utvoril nový slovenský
rekord v hode kladivom výkonom 51,82 m.
PaedDr. Roman Snopko
Hlavný tréner športových tried pri základnej škole s materskou školou Pionierska 2
Osobný tréner úspešných mládežníckych reprezentantov Ábelovej, Póča, Dunajskej,
Červienkovej, Koralku a ďalších.

BIATLON
Eliška Švikruhová
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ZA DLHODOBÉ ÚSPEŠNÉ PÔSOBENIE PRI ROZVOJI TELOVÝCHOVY
S DORAZOM NA ROZVOJ MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU ZÍSKAL OCENENIE:
Ján Kirdaj

cykloturistika

PaedDr. Roman Snopko

atletika

Štefan Svarc

športová streľba

Peter Jenc

karate

Jaroslav Kamenský

biatlon

Janka Sabaková

volejbal

ZA DOTERAJŠIU AKTÍVNU ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ A AKTUÁLNE VÝSLEDKY
OCENILI:

Veroniku Mihalovičovú

volejbal

Dominiku Ťažkú

karate

Elišku Svikruhovu

biatlon

Michaelu Pančíkovú

biatlon

Dušana Sliačana

športová streľba

Kláru Ábelovu

atletika

Janku Katrenčikovú

atletika

Miroslava Vricana

atletika

Mgr. Zorku Laubertovú

turistika

Máriu Horáčkovú

turistika.

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.

Mestský športový klub zabezpečoval prevádzku v objektoch: zimný štadión, mestský
futbalové štadióny (Cesta k štadiónu a Brezenská ulica), Sokolovňa.
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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 – 36. 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
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-

Basketbalový turnaj ZŚ

-

Streetbalový turnaj

-

Vianočný turnaj veteránov v stolnom tenise

-

Štefánska 8 hodinovka v korčuľovaní

REKORDY V ROKU:
Najteplejší mesiac:
júl, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 19,5 °C
Najchladnejší mesiac:
február, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla -8,4 °C
Najteplejší deň:
20. júl, teplota vzduchu dosiahla absolútne maximum 32,7 °C
Najchladnejší deň:
8. január teplota vzduchu klesla na -26,6 °C

Tohtoročný rok začal zimou s veľkým množstvom snehu. Bolo ho často plné
námestie. Počas všetkých troch mesiacov – január až marec bola v meste súvislá
snehová pokrývka. Mali sme si ho užiť do sýtosti, lebo naopak koniec roka bol tento
krát všade na Slovensku výnimočný. Snehu nebolo ani na Vianoce, v okolitých
lyžiarskych strediskách sa síce na Vianoce a Silvestra lyžovalo, ale väčšinou to bol sneh
technický. To bol aj dôvod, prečo sme v Brezne nemohli v decembri privítať účastníkov
svetového pohára v biatlone. Celkove bol december mesiacom veľmi teplým,
v porovnaní s ostatnými rokmi silne nadpriemerný.
Mimoriadne teplé bolo tohtoročné leto. Suchý až veľmi suchý, takmer bez
zrážok bol mesiac júl a september; naopak vlhký bol mesiac august.
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KLIMATICKÉ ÚDAJE V ROKU 2006
Úhrny zrážok v mm
Mes. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Mm

34

56

57

90

80

33

97

10

5,6

35

11

503,6

30

Priemerné teploty vzduchu v °C
Mes. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

°C

-4,6

-0,6

8,4

12,4

16,7

19,5

16,0

14,5

8,5

5,1

0,1

6,7

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

0

0

90

-8,6

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

II

III

Dni

28

31

31

IV

V

VI
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