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V BREZNE ZASADALA VLÁDA
Významnou udalosťou, ktorá ovplyvnila život obyvateľov mesta a okolia, bolo
stretnutie funkcionárov a obyvateľov mesta s predsedom a ostatnými členmi vlády dňa 13.
februára. Druhýkrát za štvrť roka sa totiž v regióne Horehronia uskutočnilo výjazdové
zasadnutie vlády Slovenskej republiky. Predstavitelia mesta a samosprávy na čele s
primátorom Brezna Ing. Jaroslavom Demianom tak v stredu 13. februára privítali vládnu
návštevu na pôde mesta. Na Mestskom úrade primátor mesta vyzdvihol fakt, že predseda
vlády veľmi pružne reagoval na list Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a
Stredného rudohoria, v ktorom predstavitelia mesta a obcí žiadali o riešenie problémov tohto
regiónu. Primátor podal krátku informáciu o meste a regióne, ale aj potrebe riešenia
základných oblastí jeho ďalšieho rozvoja. Ani hodinové meškanie nezabránilo predsedovi
vlády Robertovi Ficovi a ministrom vládneho kabinetu, aby v sále hotela Ďumbier
prerokovali a schválili pre obyvateľov mesta Brezna najdôležitejší bod programu: analýzu
sociálno-ekonomickej

situácie

okresu

Brezno

a návrhy

na

zlepšenie

v sociálnej

a hospodárskej oblasti. V analýze boli načrtnuté hlavne aktivity, na ktorých počíta mesto
najmä s podporou štátu - realizáciu rekonštrukcie a výstavby cesty I/66, realizáciu prípravy
priemyselnej zóny v Rohoznej, podpory konkrétnych návrhov v oblasti cestovného ruchu na
Chopku, na rozhraní katastrálnych území Brezna a Michalovej, v Lome nad Rimavicou a
Mazorníkove, kde by malo vzniknúť športovo-relaxačné centrum.
Program premiéra a ostatných členov vlády po obede pokračoval polhodinovou
návštevou súkromnej spoločnosti v Závadke nad Hronom, ktorá sa zaoberá výrobou a
predajom bezšvíkových potrubných súčastí. Róbert Fico si prezrel výrobnú halu a po
rozhovore s majiteľom spoločnosti sa vrátil do Brezna, aby sa spolu s ministrami zúčastnil na
pietnom akte kladenia vencov k pamätníku gen. M. R. Štefánika na námestí. Príhovory
predsedu vlády a primátora Brezna si so záujmom vypočulo približne päťsto ľudí. Vo svojom
príhovore sľúbil občanom mesta, že pomôže splniť niektoré z požiadaviek, predložených
v ich mene primátorom a ostatnými funkcionármi mesta. Po oficiálnej časti programu obaja
venovali niekoľko minút rozhovoru s občanmi, aby sa vzápätí presunuli do priestorov
Zimného štadióna L. Horského v Brezne.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok č.1, 26 fotografií
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PRÍSĽUB OBCHVATU MESTA
Občania, ktorí sa zaujímajú o dianie v Brezne, vedia, že už pred dvadsiatimi rokmi sa
hovorilo o nutnosti vybudovať obchvat okolo mesta. Táto potreba bola zakomponovaná
v mnohých územných plánoch týkajúcich sa tohto mesta a regiónu. Na to sú však nutné veľké
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. A tie sa predchádzajúcim vedeniam mesta
nepodarilo „vybaviť“. Až tohto roku – na výjazdovom zasadnutí vlády v Brezne, to prisľúbil
predseda vlády verejne všetkým občanom.

Hoci rozšírenie cesty I/66 z krajského do

okresného mesta je „hudbou vzdialenej budúcnosti“, vláda sľúbila, že rekonštrukcia cesty na
úseku z Brezna do Polomky začne do konca roka 2009, aby do 30. júna 2010 začala druhá
etapa výstavby od Polomky po Červenú Skalu.
Sľuby sa pomaly stávajú skutočnosťou. Už 3. novembra tohto roku sa uskutočnilo
verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvu preložky cesty I/66 Brezno – Polomka na
životné prostredie sa zúčastnili primátor mesta Ing. Jaroslav Demian, štátny tajomník
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing. Dušan Švantner, spracovatelia správy (Ing.
Saxová, Ing. Melcerová a Ing. Poništ), pracovníci úseku investičnej prípravy Slovenskej
správy ciest, investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica Ing. Juraj Valent a Ing. Dáša
Foltániová, poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja a mestského zastupiteľstva,
riaditeľka správy NAPANT−u Ing. Elena Gregorová a občania Brezna, ktorých problematika
obchvatu mesta zaujíma. Na verejnom prerokovaní smerovania južného obchvatu mesta
Brezno s pokračovaním až po Bacúch

sa oboznámili s návrhom

trasovania , ktorý je

pripravený v troch variantoch. V niektorých miestach sa ich trasy prelínajú a v niektorých sú
zas úplne rozdielne. Navrhovaná cesta obchádza mesto Brezno a takisto aj všetky obce až po
Bacúch. Predpokladané náklady na realizáciu tohto projektu sú 3,7 miliardy korún a je
plánované aj pokračovanie úpravy komunikácie až na východ hranice okresu. Ak sa to
podarí, určite môžeme za to vďačiť aj občanovi nášho mesta - štátnemu tajomníkovi
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a zároveň poslancovi Mestského zastupiteľstva
v Brezne Ing. Dušanovi Švantnerovi.

NÁVŠTEVA POSLANCA NÁRODNEJ RADY
V utorok 26. februára navštívil okres Brezno poslanec NR SR a exminister
spravodlivosti Daniel Lipšic. V Spojenej škole Brezno hosťa prijal riaditeľ Karol Mőller.
V aule školy sa prihovoril študentom a odpovedal na otázky prevažne z oblasti trestného
práva. Poslanca prijal primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian a oboznámil ho s aktuálnymi
problémami mesta a regiónu i s rozvojovými zámermi. Daniel Lipšic navštívil aj Jasenie, kde
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ho prijala starostka Elena Kordíková a poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanecký výjazd
skončil stretnutím s poslancami obcí okresu a mesta Brezna, ktorí kandidovali za KDH.
Spoločne diskutovali o aktuálnych problémoch regiónu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 2, 5 fotografií

POSLANKYŇA VÁŠÁRYOVÁ OPÄŤ V BREZNE
V pondelok 3. marca opäť navštívila Brezno a svoju poslaneckú kanceláriu na Námestí
gen. M. R. Štefánika 49 poslankyňa NR SR Magdaléna Vášáryová. Cieľom jej návštevy
bolo stretnutie so žiakmi deviatych ročníkov na Pionierskej 2 a na Mazorníkove. Práve tejto
vekovej kategórii chcela vysvetliť a objasniť význam vzdelania, dôležitosť učenia cudzích
jazykov a správania sa. Sama ovláda sedem cudzích rečí a napísala aj dve knihy o správaní.
Vyštudovala sociológiu a po rokoch účinkovania v divadle a filme sa v súčasnosti venuje
verejnému životu. Stretnutie žiakov s poslankyňou v Základnej škole s materskou školou
Pionierska 2 sprevádzala priateľská, družná a uvoľnená atmosféra. Prekvapením boli
spontánne otázky žiakov na témy: Kosovo, zavedenie eura a jeho význam, protiraketové
systémy v Európe, situácia v Iráne a Iraku. Žiaci sa pýtali aj na jej hereckú kariéru, na
súkromie, na manžela Milana Lasicu. Na záver návštevy sa zapísala do pamätnej knihy školy
s tým, že sa do tohto príjemného kolektívu detí a učiteľov ešte vráti

Jej druhá cesta

smerovala do Základnej školy s materskou školou Mazorníkovo, kde v kinosále vysvetlila
dôležitosť znalosti cudzích jazykov, práce s počítačom a vzdelávania. Zdôraznila, aké je
dôležité čítanie kníh, ktoré treba uprednostniť pred sledovaním bezduchých seriálov.
Nabádala, aby nezabúdali na to, že sú Brezňania, na čo by mali byť patrične hrdí.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 3, 2 fotografie

ČASŤ KASÁRNÍ V MAJETKU MESTA
Na pracovnom stretnutí počas výjazdového zasadnutia vlády v Brezne dostal minister
obrany úlohu – nájsť možnosti bezodplatného prevodu časti breznianskych kasární do
majetku mesta v termíne do 31. marca. Táto plocha má takmer desaťtisíc metrov štvorcových
a konkrétne ide o hornú časť kasární.
Vláda na svojom rokovaní dňa 2. júla

prevod časti kasární na mesto schválila.

Zámerom mesta je v uvedenej lokalite vybudovať tak dlho žiadaný dom smútku. Na základe
prísľubu predsedu pri rokovaní v Brezne dostalo mesto z rezervy predsedu vlády Slovenskej
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republiky dotáciu vo výške 600 000 korún na opravu strešnej krytiny a krovu na objekte
Mestskej knižnice na Rázusovej ulici v Brezne. Na základe uznesenia vlády nám ministerstvo
financií poskytlo aj dotáciu vo výške pätnásť miliónov korún na financovanie výstavby
viacúčelovej haly v meste.

STRENUTIA PRIMÁTORA S OBYVATEĽMI
Stretnutia primátora s obyvateľmi Brezna z rôznych častí mesta na konci jesene sa už
stali akousi tradíciou. Dôvodom ich organizovania je snaha funkcionárov mesta dozvedieť sa,
čo trápi obyvateľov, zároveň informovať o tom, čo samospráva počas roka urobila
a poskytnutie informácií, akými problémami sa bude zaoberať v nasledujúcom roku.
Najjednoduchšie a najrýchlejšie by to bolo, keby sa obyvatelia zúčastňovali verejných
zasadnutí mestského zastupiteľstva; tam by sa dozvedeli najviac. Ale na tieto chodí veľmi
málo obyvateľov.
Keď nejde hora k Mohamedovi... A tak problematika školstva, dopravy, riešenie
bytovej otázky, základnej infraštruktúry a sociálnych vecí boli spoločnými témami diskusií
primátora a obyvateľov na ôsmich tohtoročných stretnutiach, ktoré sa konali od 13. do 26.
novembra na rôznych miestach mesta a jeho okrajových častí. ( Starý Mazorník, Bujakovo,
Podkoreňová, Zimný štadión, ZŠ MPČĽ, Rohozná, Nám. M. R. Štefánika č. 3 a ZŠ
Pionierska 2.)
Na stretnutie s občanmi v Bujakove prišlo toľko ľudí, že

organizátori nemali

pripravených ani dosť stoličiek. Nosnou témou bola otázka vybudovania preložky cesty I/66 a
budúce využitie pôvodnej komunikácie. Obyvatelia sa dozvedeli o tom, že práve ich časti sa
dotýka vybudovanie obchvatu mesta, ktoré rieši tento problém v troch variantoch. V
Podkoreňovej ľudí zaujímalo riešenie technickej infraštruktúry miestnej komunikácie.
Primátor tam prezentoval skutočnosť, že projekt je pripravený a čaká sa na najbližšiu výzvu,
aby mesto mohlo podať žiadosť na ministerstvo životného prostredia s cieľom získať
spolufinancovanie od štátu a Európskej únie. Na starom Mazorníkove rezonovala otázka
dopravy, najmä nedostatočnej hustoty spojov. V budúcnosti tam mesto pripravuje dve
investičné akcie – prestavbu objektu bývalej základnej školy na Ulici Martina Benku na
domov sociálnych služieb, čo občania privítali a zlegalizovanie kanalizácie postavenej v
minulosti na troch uliciach – Horná, Dolná a Martina Benku. Sídlisko Mazorníkovo má
rôznorodejšie problémy. Obyvateľov znepokojuje najmä bezpečnosť a zabezpečenie
verejného poriadku. Z budúcoročného rozpočtu preto mesto plánuje vyčleniť väčšie výdavky
na mestskú políciu, ktorá prijme dvoch nových pracovníkov, aby sa zvýšil výkon služby v
tejto lokalite. V zasadačke mestského úradu takisto občania navrhovali lepšie zabezpečenie
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verejného poriadku. Do budúcnosti preto mesto sľúbilo rozšírenie kamerového systému. Bolo
by to potrebné hlavne na Štúrovu ulicu vzhľadom na to, že sa tam nachádzajú dva zábavné
podniky. V Rohoznej sa občania sťažovali na problém pri železničnej stanici. Tam je totiž
perón osadený tak, že nastupovanie do vlaku je komplikované pre deti a starších ľudí.
Občanov trápi aj skutočnosť, že vodiči

v tejto mestskej časti nedodržiavajú povolenú

rýchlosť.

SLÁVNOSŤ UKONČENIA REKONŠTRUKCIE POŠTY
V piatok 14. novembra štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Ing. Dušan Švantner a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ing. Libor Chrást slávnostne
otvorili brezniansku poštu, ktorá za päť mesiacov prešla komplexnou rekonštrukciou v
hodnote 25 miliónov korún. Za prítomnosti primátora Brezna Ing. Jaroslava Demiana,
prednostu Obvodného úradu Brezno Ing. Pavla Harňáka, poslancov mestského
zastupiteľstva, manažmentu a pracovníkov akciovej spoločnosti Slovenská pošta Banská
Bystrica slávnostne prestrihli pásku do vynovenej budovy. Dušan Švantner uviedol, že si tým
splnil sľub, ktorý dal sám sebe pri nástupe do funkcie štátneho tajomníka, veď priestory
breznianskej pošty a najmä jej pobočky na Mazorníkove už dávno nevyhovovali súčasným
požiadavkám. "Poďakovať treba pracovníkom, ktorí majú na starosti investície Slovenskej
pošty a tiež stavbárom, ktorí mimoriadne rýchlo priestory vynovili. Ani zamestnanci pošty
neverili, že sa ich podarí takto rýchlo zrekonštruovať. Vytvorili sme im zázemie pre pohodlnú
prácu. Dôstojné priestory vznikli v miestnosti obsluhy, čo ocenia občania z Brezna a okolia.
Do starej pošty som doviedol kompetentných ľudí, aby videli, v akých nedôstojných
podmienkach pracovníci breznianskej pošty pracujú a dali mi za pravdu, že je potrebné tieto
priestory zrekonštruovať," Breznianska pošta zmenila nielen vzhľad, ale aj organizáciu práce,
pretože od septembra v poštovej hale funguje osem univerzálnych priehradiek, nie sú
rozdelené na listové a peňažné ako v minulosti. Dôvodom bolo zrýchlenie a uľahčenie
vybavovania agendy, onedlho pribudne spoločná priehradka pošty a Poštovej banky,
umožňujúca širšie využitie produktov banky.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 4, 5 fotografií
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PREDSEDA SDKÚ V BREZNE
V stredu

12.

novembra Brezno

navštívil

predseda Sociálno-demokratickej

a kresťanskej strany - DS Mikuláš Dzurinda v sprievode poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky Magdy Vášáryovej, Jozefa Mikuša, Pavla Freša a Milana Horta.
Stretnutie s občanmi sa uskutočnilo v zasadačke mestského úradu. Celú diskusiu viedol
Mikuláš. Dzurinda, ktorý informoval o súčasnom dianí na politickej scéne na Slovensku, o
vyhrotených vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom, o rastúcej finančnej kríze vo svete a
jej dopadoch na Slovensko. Navrhol okruh tém, o ktorých chcel s občanmi diskutovať.
Napriek tomu, že je všeobecne známe, že občania neradi diskutujú na politické témy, prihlásil
sa celý rad občanov, nielen sympatizantov SDKÚ−DS, ale aj zo strán vládnej koalície a z
iných politických strán. Tak prebehla veľmi plodná diskusia na uvedené témy. Zároveň
SDKÚ−DS predstavila svoju systémovú programovú alternatívu, ktorá prichádza dva roky po
voľbách a v nej načrtáva to, čo by vláda mala robiť v záujme väčšiny ľudí v nasledujúcich
rokoch. Vzhľadom na pokročilý čas musel M. Dzurinda diskusiu ukončiť s tým, že sa veľmi
rád do Brezna na podobné stretnutie vráti. Rozlúčil sa so všetkými prítomnými a dal
pozdraviť všetkých občanov mesta Brezna aj celého okresu. Poslankyňa Národnej rady
Slovenskej republiky Magda Vašáryová má v objekte reštaurácie ELF na Námestí Štefánika
č.49 zriadenú svoju kanceláriu, kde prijíma v určených hodinách občanov.

MINISTERKA PRÁCE NA KONFERENCII
Na prvej konferencii sociálnych podnikov Banskobystrického kraja v piatok 19.
decembra v sídle Horehronského sociálneho podniku, n. o., Brezno prezentovali riaditelia
štyroch podobných podnikov skúsenosti s pilotným overovaním inovatívnej formy tvorby
pracovných miest. Zastúpenie mali horehronský, gemerský, veľkokrtíšsky a revúcky sociálny
podnik, ktoré realizujú projekty v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia. Spolufinancuje ich Európsky sociálny fond v programovom období 2007 – 2013. Na
konferencii vystúpila aj ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.
Očakáva sa, že overením na týchto sociálnych podnikoch získa ministerstvo podklady pre
optimálne nastavenie parametrov sociálnych podnikov v rámci republiky a skúsenosti pre
masívnejšie realizovanie tohto nástroja na podporu zamestnanosti, čo vyžaduje úzku
spoluprácu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľmi a samosprávou.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 5, 2 fotografie
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OSLAVY OSLOBODENIA MESTA
V stredu 30. januára si na spomienkových oslavách pripomenuli 63. výročie
oslobodenia

Brezna

predstavitelia

mesta

a

okresu,

členovia

Slovenského

zväzu

protifašistických bojovníkov a obyvatelia mesta, ktorí si počas pietneho aktu kladenia vencov
pri pamätníku na námestí uctili pamiatku padlých minútou ticha. V príhovore primátora
Brezna Ing. Jaroslava Demiana odzneli slová varovania pred ľahostajnosťou k šíreniu
extrémistických názorov najmä mladými ľuďmi, ktorí nezažili „na vlastnej koži“ vojnový
konflikt. Člen pléna ÚR SZPB a predseda ZO SZPB č. 1 v Brezne Ing. Ján Longauer
pripomenul úlohu najstaršej generácie približovať udalosti druhej svetovej vojny súčasníkom.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 6, 4 fotografie

ODOVZDANIE OCENENÍ ZA ROK 2007
Spomienkové oslavy oslobodenia mesta pokračovali 30. januára popoludní v hoteli
Ďumbier slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva, na ktorom oceňujú ľudí, ktorí
svojím prístupom k životu a dosiahnutými pracovnými úspechmi sú vzorom pre ostatných.
V takmer preplnenej banketovej sále boli okrem poslancov, pracovníkov mestského úradu aj
ocenených aj rodinní príslušníci ocenených a ostatní občania. Ocenených pozýval primátor
Ing. Jaroslav Demian postupne na pódium, kde im odovzdal ocenenie – krištáľovú vázu
a kvety. Prevzali tak ocenenia za rok 2007, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v závere
minulého roka.
„Rok sa stretol s rokom a my sme sa tu opäť zišli, aby sme si ocenili ľudí, ktorí sú pre
nás príkladom toho ako sa dá prežiť život. To, čo iní nazývajú osudom, sú pre nich väčšinou
skutočné činy. Dni, týždne, mesiace ubehli príliš rýchlo, vystriedali sa ako krátke okamihy v
našom živote. I my sme sa naučili akosi prirýchlo a veľa rozprávať, ale ubudlo nám
schopnosti a chuti aj skutočne počúvať jeden druhého. Je preto správne, keď sme ochotní
spomaliť svoj krok. Je správne, že aspoň niekedy chceme vyhovieť prosbe nášho srdca a
pobudnúť v spoločnosti krásnych myšlienok, činov a prijať pozdravenie od priateľov a
známych. Preto som úprimne rád, že ste prijali moje pozvanie na toto slávnostné zasadnutie,
na ktorom vás všetkých vítam. Osobitne som rád, že okrem našich dnešných ocenených môžem
medzi nami privítať návštevu z ďalekého Francúzska. Zavítal medzi nás Čestný občan mesta
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Brezna Daniel Compagnon. Jeho prítomnosť je o to vzácnejšia, že spolu s nami sa práve on
stane svedkom udelenia najvyššieho ocenenia francúzskemu páru Josephovi Nivetovi a pani
Barbare, ktorá sa, žiaľ, tejto slávnostnej chvíle nedožila.“ Týmito slovami sa primátor Brezna
Ing. Jaroslav Demian v pondelok 28. januára v hoteli Ďumbier prihovoril hosťom, poslancom
mestského zastupiteľstva a ostatným prítomným na slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, na ktorom ako každoročne odovzdal ocenenia jednotlivcom a kolektívom za
úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Ocenenia prevzali títo:
CENU PRIMÁTORA MESTA BREZNA:
Štefan Krištof za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti amatérskeho výtvarného umenia,
za reprezentáciu a propagáciu Brezna (prevzala ju jeho dcéra Mária Krištofová);
Mgr. Eva Dočekalová, rod. Fašková za osobnú iniciatívu a výsledky dosiahnuté pri
propagácii a reprezentácii Brezna prostredníctvom Hotelovej akadémie a Obchodnej
akadémie Brezno
Jarmila Obernauerová, rod. Michalková za doterajšiu činorodú a angažovanú prácu, ktorú
vykonáva pri reprezentácii Brezna prostredníctvom hereckého umenia.
CENU MESTA BREZNA:
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezna pri príležitosti 40. výročia vzniku za záslužnú
činnosť pri záchrane majetku a životov obyvateľov mesta i jeho okolia (prevzali ju súčasný
predseda Milan Medveď a zakladajúci člen Ján Pančík);
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č. 1 Brezno za
zásluhy pri šírení ideí protifašistického odboja a odkazu Slovenského národného povstania, za
starostlivosť o pamätníky a členov SZPB (prevzal ju predseda Ing. Ján Longauer);
Mária Macuľová, rod. Cígerová za dlhoročné pôsobenie v Matici slovenskej v Brezne a za
prácu v oblasti rozvoja kultúry v meste;
Štefan Giertl za propagáciu histórie i súčasnosti Brezna a jeho regiónu prostredníctvom
svojej literárnej a publikačnej činnosti;
Peter Berčík za dosiahnuté celoživotné dielo, úspešnú propagáciu a reprezentáciu Brezna a
celého regiónu doma i v zahraničí pri príležitosti jeho životného jubilea;
Peter Zifčák za celoživotné dielo, za vynikajúce výsledky v umeleckej a publicistickej
činnosti a za propagáciu Brezna a regiónu doma i v zahraničí.
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA BREZNA:
Joseph Nivet za rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov v oblasti školstva a kultúry a
Barbara Nivet, rod. Striešová za rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov v oblasti školstva a
kultúry in memoriam. Ocenenie prevzali predseda Spolku rodákov z českých krajín
a Slovenska vo Francúzsku Daniel Compagnon a predseda Spolku slovensko-francúzskeho
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priateľstva Mgr. Jaroslav Šurina.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 7, 2 fotografie
Videozáznam

MÁJOVÉ OSLAVY
Mesto Brezno, Strana SMER-SD, Lesy mesta Brezno, s. r. o., Mestské kultúrne
stredisko v predvečer prvomájových osláv pozvali občanov v pondelok 30. apríla o 16. hodine
na námestie na oslavu sviatku práce. Predtým ako členovia folklórnych súborov postavili máj
zabavil obyvateľov na námestí známy populárny Senzus. Lesnícku tradíciu obohatil
vystúpením aj folklórny súbor Kýčera z Čierneho Balogu.. Po postavení „mája“ nasledoval
kultúrny program, v ktorom účinkovali Detský folklórny súbor Šťastné detstvo, FS Mostár.
Program v tento deň začal vlastne už dopoludnia, a to podujatím pre všetkých - Lesníckymi
dňami s prezentáciou Lesov mesta Brezno, s. r. o., a všetkého, čo s drevom súvisí. 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.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 8, 20 fotografií

OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
V predvečer štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom 7. mája sa konali mestské
oslavy 63. 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.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 9, 2 fotografie

DNI MESTA BREZNA 2008
Záverečným sobotňajším koncertom skupín The Elements a Tublatanka a ohňostrojom
dopísali Dni mesta Brezna 2008 svoju históriu,

ktoré sa konali v dňoch 6. a 7.júna.

V piatok námestie omladlo Časom detskej radosti a študentskej veselosti, ktorý
priniesol zábavné a súťažné podujatia pre školákov, popoludňajšou Hudbou pre mladých,
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a Časom dobrej zábavy až do neskorých nočných hodín. Medzitým sa dom kultúry niesol
v znamení ženskej krásy na gala večere Miss Brezno stredných škôl.
V sobotu brezniansky rínok žil jarmokom ľudových výrobkov a Časom partnerstva
s breznianskymi súbormi záujmovej činnosti, ktoré predstavili svojich zahraničných
partnerov. Predpoludním sa začal Akt priateľstva pozostávajúci z podpisu medzinárodnej
zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi Breznom a rumunským Nadlakom a z položenia
kytíc k pomníku gen. M. R. Štefánika delegáciami partnerských miest. Popoludňajší program
mal príznačný názov Čas histórie. Začal sa tradične ako každý rok slávnostným príhovorom
primátora z balkóna starej radnice.
Divácky zaujímavé podujatie sa potom konalo na veľkej tribúne na námestí. Tohto
roku uplynulo 70 rokov od vzniku delostreleckej posádky v Brezne. Súčasťou bol Pietny akt
pri pomníku gen. M. R. Štefánika, nasledoval prelet lietadla L 39 Albatros. Zaujímavý bol
slávnostný akt pasovania za „Rytierov delostrelectva“ - udelenie čestného titulu, ktorí
organizovali bývalí príslušníci breznianskej delostreleckej posádky v Brezne. Za „Rytierov
delostrelectva“ s právom nosiť kríž rytiera pasovala česká a slovenská obec delostrelectva
tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj delostrelectva. Držiteľom tohto titulu sa počas Dní mesta stal
in memoriam aj povstalecký veliteľ breznianskych kasární Samuel Sekuris. Ocenenie za
neho prevzal jeho syn. Potom nasledovalo vystúpenie skupiny historického šermu Berezun,
koncert Posádkovej hudby Zvolen. Účastníci osláv si mali možnosť pozrieť ukážky výcviku
vojenských profesionálov, v závere vystúpil Vojenský folklórny súbor Jánošík. Počas
programu sme si mohli prezrieť delostreleckú techniku inštalovanú na námestí. „Keď ja
pôjdem do Brezna rukovať...“ bol názov výstavy k 70. výročiu založenia delostreleckej
posádky v Brezne, ktorú si návštevníci osláv mohli pozrieť v Horehronskom múzeu. Súbežne
s popoludňajším podujatím na námestí v synagóge prebiehala vernisáž medzinárodnej súťaže
kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu.
Mesto sa tak opäť počas Dní mesta odelo do slávnostného a vytvorilo priestor, aby si každý
mohol nájsť „to svoje“.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 10, 60 fotografií

VATRA ZVRCHOVANOSTI
Oslavy pri príležitosti 16. výročia vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej
republiky v Brezne sa aj tohto roku konali sa v nedeľu 20. júla; v sobotu boli oslavy na
Šumiaci. Organizátorom podujatia

konaného pri príležitosti tohto výročia - Vatry
100

zvrchovanosti - bola Slovenská národná strana a mesto Brezno. Oficiálny program pre širokú
verejnosť sa začal popoludní na futbalovom štadióne. Slávnostný príhovor mal predseda
Slovenskej národnej strany Ján Slota, ale aj podpredseda tejto strany, Brezňan Dušan
Švantner a primátor mesta. V kultúrnom programe vystúpila víťazka speváckej súťaže Elán
je Elán Viktória Matušovova so skupinou Panama, niekoľko stoviek divákov potešilo aj
vystúpenie Vojenského folklórneho súboru Jánošík. Program Vatry zvrchovanosti pokračoval
vo večerných hodinách zapálením vatry na Jamách a záverečným ohňostrojom.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 11, 20 fotografií

OSLAVY SNP
Pri príležitosti 64. výročia Slovenského národného povstania sa konali na námestí
v Brezne len krátke oslavy. Organizátori -

Základné organizácie Slovenského zväzu

protifašistických bojovníkov, ale aj príspevkové organizácie mesta sa tohto roku sústredili na
prípravu osláv na Krpačovej. Tu na autentické miesta – k pomníkom padlých pozvali na
sobotu 30. augusta aj občanov mesta Brezna. Na autentických miestach výsadku II.
paradesantnej brigády na Krpačovej uskutočnili regionálne oslavy. Oživiť ich tradíciu po
dvadsiatich rokoch sa rozhodli Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Brezne, mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko, Mestský športový klub,
Obvodný úrad v Brezne a obec Dolná Lehota. Organizátori privítali bezmála tisícku
návštevníkov, priamych účastníkov povstania, odbojárov, poslanca NR SR P. Pelegríniho,
čestného predsedu ÚR SZPB gen. majora v. v. K Schwarza, náčelníka veliteľstva Vzdušných
síl SR plk. Ing. J. Halušku, predsedu Klubu vojenských vyslúžilcov v Žiline plk. v. v. A.
Múdreho, štátneho tajomníka ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a podpredsedu
BBSK Ing. D. Švantnera, poslankyňu BBSK Mgr. T. Štulrajterovú, prednostu Obvodného
úradu v Brezne Ing. P. Harňáka, zástupcu primátora J. Račáka, starostov obcí a ďalších
hostí. K slávnostnej atmosfére dňa prispel kultúrny program. Popoludní si v Brezne výročie
povstania uctili aj vytrvalci – účastníci Polmaratónu SNP.

DEŇ ÚSTAVY
Popoludnie pri Lipke štátnosti v prvý septembrový pondelok zorganizovali
breznianski matičiari, aby si pri pamätnej tabuli na námestí pripomenuli 16. výročie prijatia
Ústavy Slovenskej republiky. Najvyšší zákon suverénneho nezávislého štátu poslanci
Slovenskej národnej rady prijali 1. septembra 1992 na svojej piatej schôdzi. Občanov mesta
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pozdravil

štátny

tajomník

ministerstva

dopravy

a podpredseda

Banskobystrického

samosprávneho kraja Ing. Dušan Švantner. Význam tohto sviatku pre slovenský národ vo
svojom príhovore zdôraznil aj prednosta Obvodného úradu v Brezne Ing. Pavol Harňák.
V kultúrnom programe s poéziou a spevom vystúpila spevácka skupina Senior pôsobiaca pri
Klube dôchodcov v Brezne. Predsedníčka Okresnej rady Matice slovenskej v Brezne Mária
Macuľová sa účastníkom poďakovala za ich účasť na oslavách, ktoré sa skončili štátnou
hymnou.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 12, 12 fotografie

ÚMRTIE POSLANCA
V zložení 21 – členného mestského zastupiteľstva od volieb, ktoré sa konali v dňoch 2.
decembra roku 2006, nastali po prvýkrát zmeny. Dňa 13. mája 2008 náhle zomrel poslanec
Mestského zastupiteľstva, zástupca primátora a prednosta Obvodného úradu v Brezne Ing.
Ján Medveď. Týždenník Horehronie uverejnil tento nekrológ, ktorého autorom je primátor
mesta:
„Za Ing. Jánom Medveďom. Trinásty máj bol pre nás všetkých smutným dňom. Práve
v tento deň náhle dotĺklo srdce Ing. Jána Medveďa - manžela, otca, syna, spolupracovníka,
priateľa, výnimočného človeka, ktorý mal život ešte pred sebou a ktorý ho aj prijímal plným
priehrštím.

Za jeho činmi stálo vždy jediné prianie: nasadiť svoje sily ku prospechu

všetkých. Počas svojho pôsobenia nielen vo funkcii prednostu, ale aj poslanca či zástupcu
primátora mesta nám ukázal, ako má vyzerať naplnený život. Život lásky, práce a
starostlivosti.

Ing. Ján Medveď sa narodil dňa 5. októbra 1954 v Husinej v okrese Rimavská

Sobota. Detstvo prežil spolu so svojimi dvoma sestrami v Brezne. Základnú školu vychodil
v Brezne a po jej skončení študoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Liptovskom
Hrádku. Potom úspešne absolvoval Fakultu riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave. Pracovné skúsenosti do roku 1995 nadobudol v Mostárni Brezno,
kde od roku 1974 začal pracovať ako robotník, manipulant trafostaníc, revízny technik
elektrických a zdvíhacích zariadení, neskôr zastával pozíciu vedúceho oddelenia riadenia
energetiky a vedúceho odboru a zástupcu investičného námestníka. V Mestskom úrade
102

v Brezne pracoval od 1. júna 1995. Do 13. februára 2005 vo funkcii prednostu mestského
úradu a potom ako vedúci odboru výstavby a životného prostredia. Od 28. decembra 2006 sa
zaradil do poslaneckého zboru Mestského zastupiteľstva v Brezne a zastával funkciu zástupcu
primátora mesta. Od roku 2006 pracoval vo funkcii prednostu Obvodného úradu v Brezne.
Rád sa venoval športu, pri ktorom sa stretával so svojimi kamarátmi. Bol veľkým fanúšikom
hokeja a futbalu. V mladosti hrával za mesto Brezno futbal aj aktívne. Zaujímal sa o kultúru
a históriu. Veľa času trávil na zveľaďovaní svojej chalupy, venoval sa záhrade, lebo mal rád
kvety a tešilo ho všetko nové a pekné.

Všetci v ňom strácame snaživého a zo života sa

radujúceho spolupracovníka. Ani sme si nestačili uvedomiť, že bol pri nás a správal sa ako
jednoduchý a skromný človek, ktorý zdieľal osudy iných. Dokázal smútiť s tými, ktorí si bolesť
či krivdu liečili smútkom, smiať sa s tými, ktorí smiechom smútok porážali.

Rozlúčili sme sa

s ním 16. mája na breznianskom cintoríne. Je ťažké lúčiť sa s človekom, ktorý bol nášmu
srdcu blízky, ktorého sme dlho a dobre poznali a ktorého sme mali veľmi radi. Česť Tvojej
pamiatke!“
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 15, 15 fotografií

NASTÚPENIE NOVÉHO POSLANCA
V utorok 27. mája na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva slávnostným
spôsobom zložil zákonom predpísaný sľub poslanca doterajší kandidát Milan Palovčík,
bytom Brezno, Nálepkova 7. Potvrdil ho svojím podpisom a z rúk primátora mesta prevzal
osvedčenie mestského zastupiteľstva o tom, že sa stal dňa 27. mája 2008 poslancom. Vo
voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 totiž získal kandidát na poslanca Milan
Palovčík, najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 2, v ktorom sa uprázdnil mandát po
zomrelom Ing. Jánovi Medveďovi.
Mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2006 – 2010 od tohto termínu tvoria títo
poslanci:
MUDr. Eva Wolframová
SMER-SD, SNS
PhMr. Jaroslav Ďalak
nezávislý
Ing. Milan Kováčik
SMER-SD, SNS
MUDr. Emília Bučková
SMER-SD, SNS
Ján Račák
SMER-SD, SNS
Bc. Milan Hašan
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SMER-SD, SNS
Mgr. Peter Morong
SMER-SD, SNS
Viera Mondlová
SMER-SD, SNS
Ing. Dušan Švantner
SMER-SD, SNS
MUDr. Erik Richter
SMER-SD, SNS
Milan Palovčík
HZDS
Ing. Janka Mihalovičová
SDKÚ-DS, KDH
Gabriel Obernauer
SMER-SD, SNS
Ing. Ján Pampurík
nezávislý
MUDr. Mária Molčaniová
SDKÚ-DS, KDH
Ing. Eva Dikaszová
SDKÚ-DS, KDH
Mgr. Mária Šajgalíková
SMER-SD, SNS
Jozef Tokár
SMER-SD, SNS
Ing. Daniel Bačko
SDKÚ-DS, KDH
Mgr. Eva Skačanová
SDKÚ-DS, KDH
Ing. Milan Dolňan
nezávislý
Počas roka zasadalo doterajšie mestské zastupiteľstvo celkom desaťkrát, z toho 1krát sa konalo slávnostné zasadnutie, dvakrát bolo zvolané mimoriadne zasadnutie. Mestské
zastupiteľstvo prijalo 229 uznesení. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočnili
v dňoch:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

1. riadne zasadnutie
Mimoriadne zasadnutie
2. riadne zasadnutie
Mimoriadne zasadnutie
3. riadne zasadnutie
4. riadne zasadnutie
5. riadne zasadnutie
6. riadne zasadnutie
7. riadne zasadnutie

19. februára
28. februára
8. apríla
27. mája
3. júna
26. augusta
21. októbra
25. novembra
9. decembra

VOĽBA NOVÝCH VICEPRIMÁTOROV
Úmrtím poslanca a zároveň zástupcu primátora mesta Ing. Jána Medveďa bolo treba
na mestskom zastupiteľstve namiesto neho zvoliť nového viceprimátora. Stalo sa tak na
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treťom pracovnom zasadnutí dňa 3. júna. Mestské zastupiteľstvo priamou voľbou na návrh
primátora zvolilo dvoch zástupcov primátora – poslancov

Jána Račáka a Mgr. Máriu Šajgalíkovú
Títo budú vykonávať funkciu viceprimátorov ako neuvoľnení na výkon tejto funkcie, tak ako
ich predchodca, zomrelý Ing. Ján Medveď.

Prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 19. februára
Na prvom pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v
utorok 19. februára, poslanci prerokovali sedemnásť navrhovaných bodov programu. Doplnili
ho krátkou správou o výsledkoch výjazdového zasadnutia vládneho kabinetu v Brezne s
uznesením, ktoré vláda prijala na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v okrese Brezno a
predloženými návrhmi na riešenie. Primátor mesta Ing. Jaroslav Demian spresnil: „Dva z
návrhov sa týkali aj Brezna. Už v minulosti sme prejavili záujem o získanie časti priestorov
breznianskych kasární, ale dostali sme odpoveď, že Armáda SR ich bude využívať minimálne
do roku 2015. Na pracovnom stretnutí s ministrami 13. februára v mestskom úrade som túto
otázku znova otvoril. Do 31. marca minister obrany dostal za úlohu hľadať možnosti prevodu
časti objektu kasární do majetku mesta. Máme predstavu, že tento priestor by bol vhodný na
umiestnenie budovy domu smútku, pretože susedí s „novým“ cintorínom. Druhá úloha súvisí s
našou najväčšou finančnou akciou – zastrešením a dobudovaním viacúčelovej športovej haly.
Minister financií na rokovaní vlády predloží návrh na vyčlenenie 15 miliónov korún z rezervy
vlády na dostavbu haly.“
Správu o plnení uznesení zastupiteľstva aj správu o deviatej zmene rozpočtu mesta z
minulého roka vzali poslanci na vedomie. Zo správy o činnosti mestskej polície za rok 2007
vyplýva, že v tomto roku budú policajti pokračovať v meraní rýchlosti na tých úsekoch
miestnych komunikácií, kde je rýchlosť znížená dopravným značením, v spolupráci s
Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Brezne. Pred rokovaním zastupiteľstva dostali
poslanci materiál, ktorý prezentoval zámery Dopravného podniku Brezno, s. r. o., ako bude
zabezpečovať od marca prevádzku mestskej hromadnej dopravy. Ing. Demian uviedol: „V
decembri nastala zmena vlastníka. Podiel spoločnosti Diago, s. r. o., kúpila Bystrická
dopravná spoločnosť a získala tak osemdesiatpercentný podiel v Dopravnom podniku Brezno.
Zameriava sa čisto na prevádzku mestskej hromadnej dopravy. Pretože je to citlivá otázka
vzhľadom na počet autobusových liniek, ich frekvenciu a výšku cestovného, poslanci navrhli
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zvolať mimoriadne rokovanie zastupiteľstva." Zámer vybudovať osadu (s pracovným názvom
Hlavina 2) poslanci schválili. Okrem obytnej časti sa v nej bude nachádzať komunitné
centrum a výrobné priestory sociálneho podniku, ktorý môže pomôcť riešiť nezamestnanosť
istej skupiny obyvateľov. „Prioritou je komunitné centrum. Sociálne byty chceme stavať s
podporou štátneho fondu rozvoja bývania ako byty najnižšej kategórie a využijeme možnosti
spolufinancovania

tohto

zámeru,“

povedal

primátor.

Poslanci

schválili

zavedenie

poukážkového systému pre dôchodcov. Okrem prania bielizne budú môcť využívať služby
kaderníčky, holičky, masérky alebo pedikérky, závisí len od rozhodnutia každého dôchodcu,
ktoré služby v hodnote 400 korún uprednostní. Mesto rozšírilo možnosť použiť poukážku pri
platení liekov v Lekárni pri nemocnici, s. r. o., Banisko 1. Z rozpočtu mesto vyčlenilo
na poukážkový systém milión korún. Cieľovou skupinou je 2 319 ľudí, ktorí k 1. januáru
tohto roka dosiahli vek 65 rokov. Neskôr poslanci prerokovali tri koncepcie rozvoja na roky
2008 – 2013 (škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta, kultúry a komunálneho športu).
Primátor uviedol: „Pretože sme už vyčerpali možnosti racionalizácie siete škôl a školských
zariadení, koncepcia určuje, ako sa budú existujúce subjekty ďalej rozvíjať.“ Koncepciu
rozvoja kultúry poslanci schválili a riaditeľovi Mestského kultúrneho strediska v Brezne dali
spracovať plán akčných úloh na tri roky dopredu. Požiadaviek je viac, ako reálnych zdrojov,
preto ich budeme plniť postupne. Podobný záver prijalo zastupiteľstvo po prerokovaní
koncepcie rozvoja športu.. Správy hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2007 a opatreniach na
odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách zastupiteľstvo
prerokovalo ešte pred bodom, ktorý sa týkal majetkových záležitostí. Poslanci schválili
začatie verejnej obchodnej súťaže na predaj dvoch nehnuteľností: budovy na Kuzmányho
ulici (vedľa hotela Ďumbier) a bývalej materskej školy v Podkoreňovej

Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 28. februára
Dôvodom zvolania mimoriadneho zastupiteľstva boli pretrvávajúce problémy
v doprave. Na zasadnutí, ktoré

sa uskutočnilo 28. februára,

bol predložený zámer

Dopravného podniku, s. r. o., - zabezpečenie prevádzky MHD v Brezne od 15. marca 2008.
Navrhli prevádzkovanie MHD liniek v meste v dvoch alternatívach. Poslanci mestského
zastupiteľstva odsúhlasili prvú, a to tri linky: 1. Mazorníkovo - Brezno, námestie - ČSA nemocnica - Tesco - železničná stanica, 2. Brezno, železničná stanica - nemocnica - Tesco Mazorníkovo, stredné odborné učilište - Mazorníkovo, 3. Mazorníkovo, otočka - Švermova Tesco - nemocnica - Mazorníkovo (pozn.: 2. alternatíva bola o šiestich linkách a o poskytnutí
dotácie vo výške asi päť miliónov korún). Bolo dohodnuté, že prevádzkovanie liniek MHD
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sa bude realizovať na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme. To znamená, že
z rozpočtu mesta bude potrebné poskytnutie dotácie vo výške 1,93 milióna korún ročne.
Uvedená zmluva sa uhrádza na obdobie platnosti dopravnej licencie, t. j. desať rokov. Mesto
v mestskej autobusovej doprave uhradí dopravcovi preukázanú stratu, ak dopravca preukáže
jej vznik a výšku a že ju svojím konaním nezavinil. Zo zmluvy o výkone vo verejnom záujme
dopravcovi vzniká prepravná, prevádzková a tarifná povinnosť. Na konci kalendárneho
obdobia sa vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie. Zmluva o výkone vo verejnom záujme
obsahuje najmä dopravné a prepravné výkony, predovšetkým požiadavky na kontinuitu,
pravidelnosť, kapacitu a kvalitu, prepravné výkony za regulované ceny, sumu za dohodnuté
prepravné výkony, ktorá tržby z dôvodu regulovaných cien vyrovnáva, atď. Uvedená
spoločnosť zároveň predložila plán na rok 2008, podľa ktorého navrhuje upraviť tarify
cestovného, zakúpenie elektronických čipových kariet s platnosťou od 1. marca 2008
a generálku už jestvujúceho vozového parku. V prípade, že by zmluva nebola podpísaná,
uvedená spoločnosť by musela prejsť na komerčnú prepravu, čo by znamenalo ukončenie
poskytovania zliav pre všetky skupiny obyvateľstva, vyššiu cenu základného cestovného
a zrušenie nerentabilných spojov.

Druhé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 8. apríla
V utorok 8. apríla sa uskutočnilo druhé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Po
otvorení zasadnutia a procedurálnych otázkach poslanci navrhli zmenu programu, aby prvým
bodom rokovania boli tzv. majetkové záležitosti. Predložených osemnásť bodov sa týkalo
kúpy a predaja pozemkov, vyhlásenia nehnuteľného majetku mesta za prebytočný a ďalších
žiadostí. Breznianska firma Stavohron získa pozemky na výstavbu hromadných garáží v
lokalite Mazorníkovo. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj uzavretie zmluvy na predaj
nehnuteľností firme Rolta, ktorá ako jediná reagovala na vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže
na budovu bývalej kotolne na Nábreží duklianskych hrdinov, a priamy predaj pozemku v
Banisku spoločnosti RD Business so sídlom v Košiciach na vybudovanie obchodného centra.
Po majetkových záležitostiach nasledoval návrh na zmenu rokovacieho poriadku. Dôvodom
bola nová forma expedovania materiálov poslancom mestského zastupiteľstva. Na ostatné
rokovanie predkladané materiály dostali v elektronickej podobe.
Primátor mesta predložil návrh zmluvy o spolupráci Brezna s rumunským mestom
Nadlak. Bezmála 50 % občanov Nadlaku má slovenskú národnosť a po niekoľkých
stretnutiach predstaviteľov oboch miest došlo k dohode, že uzavrú medzinárodnú zmluvu o
spolupráci.
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Nasledovali dva návrhy dodatkov k všeobecne záväzným nariadeniam (VZN) o dani
za psa, užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie
automaty a dodatok k VZN o poskytovaní dotácií a členských príspevkov.
Správu o činnosti príspevkových organizácií predložili Technické služby mesta
Brezna, Mestské kultúrne stredisko a Mestský športový klub v Brezne. Všetky tri správy
poslanci zobrali na vedomie.
K schváleniu záverečného účtu treba stanovisko hlavnej kontrolórky, ktorá
konštatovala, že návrh spracovali v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky zákonom predpísané
náležitosti. Preto odporúčala zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
mesta Brezna za rok 2007 a súhlasiť s celoročným hospodárením. Záverečný účet mesta
Brezna za rok 2007 schválili bez výhrad s výsledkom 9 264 303 korún a s prebytkom
hospodárenia na účely tvorby peňažných fondov 9 209 907 korún. Z toho 2 704 970 korún
pôjde do fondu rozvoja bývania a 6 504 936 korún do rezervného fondu. Poslanci v rámci
uznesenia schválili tvorbu a použitie fondu rozvoja bývania v celkovom objeme 4 452 671
korún aj tvorbu a použitie rezervného fondu. K spomínaným 6,5 milióna korunám sa do
rezervného fondu pripočítal zostatok príjmových finančných operácií v objeme 49,5 milióna
korún, čo spolu tvorí 56 miliónov korún nad rámec schváleného rozpočtu, tieto prostriedky sa
môžu použiť na krytie bežných, ale aj kapitálových výdavkov, čiže investícií mesta. V rámci
tohto materiálu poslanci schválili aj hospodárenie príspevkových organizácií.
Odbor rozvoja mesta a ekonomický odbor spracovali register investícií a úpravu
rozvojových programov na rok 2008. Medzi najväčšie investičné akcie, ktoré plánujú v tomto
roku dokončiť, patria sanácia skládky komunálneho odpadu s celkovým objemom 62,55
milióna korún, nadstavba internátu na Nálepkovej ulici a jeho prestavba na byty v objeme
17,58 milióna korún, rekonštrukcia cesty a chodníkov na Ulici ČSA, aj vybudovanie
autobusových zastávok.
Hlavná kontrolórka mesta predkladala tri správy z vykonaných kontrol, poslanci ich
zobrali na vedomie. S výsledkami hospodárenia oboznámili na zasadnutí mestského
zastupiteľstva konatelia dvoch obchodných spoločností - Lesy mesta Brezna, s. r. o., a Hotel
Ďumbier, s. r. o.
V bode rôzne odznela informácia o aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta a návrh programu Dní mesta Brezna v júni tohto roku. Mestské zastupiteľstvo
schválilo z rozpočtu mesta na rok 2008 dotáciu pre Hokejový klub Brezno vo výške 540 000
korún na rozvoj telesnej kultúry a športu. Akčné plány na roky 2008 – 2010 na realizáciu
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koncepcií rozvoja kultúry a na realizáciu rozvoja komunálneho športu v meste Brezne vzalo
na vedomie.
Prednostovi mestského úradu uložilo mestské zastupiteľstvo zaoberať sa riešením
zvýšeného výskytu holubov v Brezne. Po otázkach poslancov riaditeľom príspevkových
organizácií primátor mesta poďakoval prítomným a ukončil druhé riadne rokovanie
mestského zastupiteľstva.

Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 27. mája
V utorok 27. mája mimoriadne zasadli poslanci mestského zastupiteľstva, aby splnili
podmienku Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom
znení, ktorá prikazuje do pätnástich dní po tom, čo sa uprázdni mandát, vyhlásiť nastúpenie
náhradníka. V úvode zasadnutia si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého
zástupcu primátora a poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jána Medveďa. s ktorým sa
verejnosť rozlúčila 16. mája. Primátor mesta potom oficiálne informoval poslancov o zániku
mandátu vo volebnom obvode č. 2 a vyzval prednostu mestského úradu Ing. Antona Juršu,
ktorý pre volebné obdobie 2006 - 2010 vykonáva funkciu zapisovateľa Mestskej volebnej
komisie, aby podal informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných
v Brezne dňa 2. decembra 2006. Ten skonštatoval, že vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí získal kandidát na poslanca Milan Palovčík, bytom Brezno, Nálepkova 7, najväčší počet
hlasov vo volebnom obvode č. 2, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za
poslanca. Poslanci vzali informácie na vedomie a v súlade s § 51, ods. 2 zákona o voľbách do
orgánov samosprávy obcí mestské zastupiteľstvo vyhlásilo nastúpenie náhradníka Milana
Palovčíka za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezna vo volebnom obvode č. 2. Po
tomto kroku Milan Palovčík predstúpil pred prítomných, slávnostným spôsobom zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca, potvrdil ho svojím podpisom a z rúk primátora mesta
prevzal osvedčenie mestského zastupiteľstva o tom, že sa stal dňa 27. mája 2008 poslancom,

Tretie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 3. júna
Program tretieho pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne v utorok
3. júna na návrh primátora doplnili o voľbu jeho zástupcov vzhľadom na náhle úmrtie
predchádzajúceho viceprimátora Ing. Jána Medveďa. Na základe poslaneckých návrhov do
programu zaradili aj žiadosť rímskokatolíckeho úradu o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
kostola a o ústnu informáciu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
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Mestské zastupiteľstvo priamou voľbou na návrh primátora mesta za viceprimátorov
zvolilo Jána Račáka a Mgr. Máriu Šajgalíkovú ako neuvoľnených na výkon tejto funkcie.
Zároveň ich v zmysle zákona o rodine poverilo výkonom sobášiacich. V zmysle všeobecne
záväzného nariadenia o dotáciách poslanci na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola
schválili 300 000 korún z rozpočtu mesta. Po správe o plnení uznesení nasledoval návrh na
zmenu prestavby autobusovej zastávky na Švermovej ulici. Variantné riešenie zastupiteľstvo
zobralo na vedomie a primátorovi odporučilo na základe predložených dokladov realizáciu
autobusovej zastávky podľa pôvodnej alternatívy, resp. tak, ako ju odsúhlasil stavebný úrad
v roku 2007. Primátor mesta ako zástupca správnej rady Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.
o., predložil výsledky hospodárenia za rok 2007, ktoré zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na druhý polrok poslanci
schválili. Na rad prišli štyri správy z kontrol vykonaných útvarom hlavnej kontrolórky.
Poslednou z nich bola správa z vykonaných následných finančných kontrol hospodárenia
mestskej obchodnej spoločnosti Hotel Ďumbier, s. r. o., v roku 2007, ktorú zastupiteľstvo
zobralo na vedomie. Zároveň odporučilo primátorovi pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia schváliť riadnu individuálnu účtovnú uzávierku tejto spoločnosti a rozhodnúť
o úhrade straty. Odporučilo mu rozhodnúť o zrušení obchodnej spoločnosti a naložiť
s majetkom mesta - budovou hotela podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
a budovu hotela ponúknuť do dlhodobého prenájmu.
V rôznom primátor informoval o ponuke Televíznej spoločnosti BBSK, a. s.,
Banská Bystrica na odkúpenie kmeňových akcií vo výške 400 000 korún za jednu kmeňovú
akciu, pričom ponúkali 2,54 akcie, čo poslanci neschválili. Predložený návrh na
spolufinancovanie projektu vo výške päť percent k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu vzdelávanie (opatrenie 1. 1.) Premena tradičnej školy na modernú pre
Základnú školu s materskou školou MPČĽ 35 z rozpočtu mesta schválili.

Štvrté riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 26. augusta
Program štvrtého riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 26. augusta bol
naozaj rozsiahly. Po tom, ako poslanci vzali na vedomie plnenie uznesení mestského
zastupiteľstva k 31. júlu a po odsúhlasení zmeny programu rokovania sa začali zaoberať
majetkovými záležitosťami.
Poslanci urobili zmenu v porovnaní s návrhom VZN, keď znížili poplatok za návštevu
centra voľného času z päťdesiatich na štyridsať korún mesačne a nariadenie schválili. Návrhy
ďalších VZN – o hospodárení s bytmi vo vlastníctve mesta, o vykonávaní dezinfekcie a
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regulácie živočíšnych škodcov na území mesta, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou a zásady rozpočtového
hospodárenia − prijali bezo zmien. „Za stravovanie detí budú rodičia od 1.septembra platiť
iba do výšky nákladov za potraviny, režijné náklady bude znášať mesto zo svojho rozpočtu,“
uviedol primátor. „V súvislosti s dokončením 39 nájomných bytov na Nálepkovej ulici sme
preverovali žiadateľov, či sú ich žiadosti ešte aktuálne alebo čo sa od podania žiadosti
zmenilo – napríklad počet rodinných príslušníkov atď. Sociálna komisia mestského
zastupiteľstva z aktuálnych žiadostí zostavuje poradovník, na základe ktorého bude prideľovať
byty. Naposledy mesto prideľovalo 23 nájomných bytových jednotiek na sídlisku Mazorníkovo
v roku 2003 a 18 bytov nižšieho štandardu v lokalite Hlavina pred dvoma rokmi.“ Schválené
znenie VZN 6/2008 upravuje podmienky predaja výrobkov na stálej tržnici v centre mesta
(Ulica ČSA) a na príležitostných trhoch (Ondrejský jarmok). Ôsma úprava územného plánu
mesta, ktorú poslanci na rokovaní schválili, priniesla rozšírenie plochy priemyselnej zóny v
Rohoznej o sedem hektárov. Štyri správy z vykonaných finančných kontrol, ktoré uskutočnila
hlavná kontrolórka mesta, vzali poslanci na vedomie. Zamerala sa na uzatváranie dohôd o
prácach vykonávaných v minulom roku mimo pracovného pomeru v mestskom úrade,
cestovné náhrady pracovníkov mestského úradu, rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a
kontrolu hospodárenia obchodnej spoločnosti Lesy mesta Brezno, s. r. o. Správy o činnosti za
prvý polrok 2008 predložili tri príspevkové organizácie mesta – technické služby, mestský
športový klub a mestské kultúrne stredisko. Všetky hospodárili so zvereným príspevkom
a vlastnými príjmami tak, že za sledované obdobie dosiahli kladný hospodársky výsledok.
Návrh komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta na roky 2008 až 2013 mestské
zastupiteľstvo prerokovalo na zasadnutí a prijalo. Bez pripomienok mestské zastupiteľstvo
schválilo správu o činnosti mestskej polície za prvý polrok 2008, rovnako aj informatívne
správy o činnosti obchodných spoločností Dalkia Brezno, a. s., Fantázia Michalová, s. r. o., a
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica, a. s., v ktorej má mesto 2,7 −
percentné zastúpenie. V bode rôzne mestské zastupiteľstvo delegovalo poslancov do rád škôl
a školských zariadení v pôsobnosti mesta, v každej rade má mesto troch zástupcov. Poslanci
prijali Etický kódex mesta pre zavedenie eura. Je to deklarácia, že mesto nezneužije zavedenie
novej meny na zvyšovanie poplatkov, daní a iných platieb. Primátor Brezna predložil
poslancom list rímskokatolíckeho dekanského úradu, v ktorom vyjadril nesúhlas so zriadením
erotického salónu v centre mesta. Poslanci vzali list na vedomie, vyjadrili nesúhlas s
otvorením prevádzky a vyzvali jej majiteľa, aby prehodnotil podnikateľský zámer a
premiestnil prevádzku do inej lokality.
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Piate riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 21. októbra
V utorok 21. októbra sa uskutočnilo piate riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v
Brezne, ktorého program po procedurálnych otázkach a po návrhoch na zmeny, prípadne nové
znenie niektorých všeobecne záväzných nariadení doplnili o informatívnu správu primátora o
projekte investície do siete verejného osvetlenia. Poslanci s účinnosťou od 1.novembra
schválili návrh doplnku k Štatútu mesta, ktorý bol spracovaný v súlade so zákonom o
obecnom zriadení. Pokračovali schvaľovaním návrhov všeobecne záväzných nariadení: o
zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta v súlade so školským zákonom; o zmene a doplnení prevádzkového
poriadku pohrebiska tak, aby smútočné obrady mohli byť vykonávané aj počas dní
pracovného pokoja, pracovného voľna či v nedeľu; o reklamných, informačných a
propagačných zariadeniach na území mesta pre neaktuálnosť pôvodného nariadenia.
Ekonomický odbor pripravil informatívnu správu o zmenách rozpočtu mesta vykonaných
v treťom štvrťroku. Nasledovali tri správy hlavnej kontrolórky mesta z následných finančných
kontrol: čerpania kapitálových výdavkov v rozpočtových organizáciách mesta; uplatňovania
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v oblasti uzatvárania dohôd mimo pracovného
pomeru v MŠK; realizovaných v mestskom úrade. Poslanci zobrali na vedomie informatívnu
správu primátora o projekte investície do siete verejného osvetlenia a zámere mesta vstúpiť do
spoločnosti F IN. M. O. S., a. s., Bratislava.„Mesto pripravuje rekonštrukciu miestnych
komunikácií v širšom rozsahu a táto spoločnosť prišla s ponukou na komplexnú rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Rozhodli sme sa, že budeme verejné osvetlenie rekonštruovať na tých
uliciach, kde budeme robiť aj rekonštrukciu ciest a chodníkov, aby sme v budúcnosti predišli
nutným rozkopávkam pri oprave. Podľa spracovaného auditu verejné osvetlenie je po
technickej stránke zastarané a aby jeho účinnosť bola maximálna, treba niektoré úseky
prebudovať. Myslím si, že ak sa spolupráca s touto spoločnosťou osvedčí, v budúcnosti
pôjdeme ďalej, a tak ako pripravujeme druhú várku ciest od 1. novembra do konca mája,
postupne by sme na týchto uliciach zrealizovali aj verejné osvetlenie. Objem rekonštrukcie
verejného osvetlenia odhadujem maximálne na 15 miliónov korún,“ vysvetlil primátor.
Pri prerokúvaní majetkových záležitostí odsúhlasili nadobudnutie vlastníctva
k pozemkom do majetku mesta v miestnej časti Podkoreňová na vybudovanie čistiarne
odpadových vôd v nadväznosti na prijaté uznesenie; žiadosti o zníženie nájmu za prenajaté
nebytové priestory, o odkúpenie pozemku či nebytových priestorov súkromným a právnickým
osobám. Prerokovali aj žiadosť o predaj nehnuteľného majetku na Kuzmányho ulici pod
hotelom Ďumbier, ktorý po dlhšej rozprave schválili za 6,5 milióna korún. Do bodu rôzne bol
zaradený návrh na vyradenie zmarených investícií a petícia občanov mesta za verejné
112

zdôvodnenie jednotky tepla dodávanej spoločnosťou Dalkia, a.s., Brezno. Zastupiteľstvo túto
petíciu zobralo na vedomie a stanovilo komisiu na jej vybavenie, ktorá na budúcom rokovaní
bude o výsledku informovať. V ďalšej časti delegovali poslancov do Rady školy pri Základnej
škole s materskou školou na MPČĽ 35 vzhľadom na skončené funkčné obdobie. Na návrh
predsedu komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry bola táto komisia doplnená o
poslanca Milana Palovčíka. Po otázkach poslancov na riaditeľov príspevkových a
rozpočtových organizácií a interpeláciách primátor rokovanie ukončil.

Šieste riadne rokovanie mestského zastupiteľstva 25. novembra
Na Katarínu zišlo sa v zasadačke mestského úradu štrnásť (popoludní šestnásť)
poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa na rokovaní mimo schváleného pracovného plánu
zaoberalo aktuálnymi záležitosťami.
Šesť návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN) figurovalo v programe
rokovania v súvislosti so zmenou meny od 1. januára 2009. Preto poslanci postupne schválili
VZN o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní starých vozidiel a vyhradenom
parkovaní na území mesta aj trhový poriadok trhoviska na Ulici ČSA v Brezne. Sadzby dane
za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje sa
schválením nového VZN nemenia, rovnako miestne poplatky za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady; podmienky poskytovania služieb v zariadeniach sociálnych služieb, výška a
spôsob úhrady za služby v týchto zariadeniach, ani za opatrovateľskú službu. Najdlhšia
diskusia sa rozpútala pri prerokovávaní VZN o dani z nehnuteľnosti, do ktorého chceli
poslanci zapracovať daňové úľavy pre obyvateľov viacerých častí mesta, kde nie je
vybudovaná základná infraštruktúra. Pätnásťpercentné zníženie dane zo stavieb na bývanie
správca dane poskytne v budúcom roku obyvateľom miestnych častí Bujakovo, Predné a
Zadné Halny, ulíc Cesta osloboditeľov, Dvoriská, Hlboká, Hliník, Jelšová, Kozlovo,
Kôšikovo, Krátka, Kriváň, Kubická, Lúčky, Lúčna, Pestovateľská, Podkoreňová, Poľná,
Potočná, Rovne, Šiašovo, Vrbová a Zúbrik.
Mestské zastupiteľstvo potom schválilo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
výsledkoch a podmienkach v

škole za školský rok 2007/2008, ktoré predložili všetci

riaditelia základných, umeleckých škôl a centra voľného času v pôsobnosti mesta.
Hlavná kontrolórka mesta poslancov informovala o výsledkoch následných finančných
kontrol v mestskej príspevkovej organizácii Technické služby Brezno.
Po informatívnej správe o hospodárení obchodnej spoločnosti Hotel Ďumbier, s. r. o.,
Brezno za prvých desať mesiacov roka 2008 nasledovalo hlasovanie o ďalšom spôsobe
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fungovania tohto zariadenia. Pretože o dlhodobý prenájom hotela neprejavili podnikateľské
subjekty záujem, poslanci rozhodli o vyhlásení budovy a priľahlých pozemkov za prebytočné
pre účely prevodu nehnuteľného majetku mesta.
V predposlednom bode rokovania mestské zastupiteľstvo posudzovalo žiadosti,
týkajúce sa majetkových záležitostí a vzalo na vedomie informáciu o riešení petície občanov
Brezna, ktorou žiadali verejné zdôvodnenie ceny tepla, dodávaného spoločnosťou Dalkia.
Otázky poslancov riaditeľom príspevkových, rozpočtových organizácií zriadených mestom
a obchodných spoločností, v ktorých mám mesto majetkovú účasť, spolu s interpeláciami
poslancov ukončili program novembrového pracovného zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Posledné riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 9. decembra
Najdôležitejším bodom posledného rokovania mestského zastupiteľstva v tomto roku
bolo schvaľovanie návrhu rozpočtu mesta na roky 2009 − 2011 a rozvojových programov
Brezna na roky 2009 − 2011. Samotnému bodu predchádzalo stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta k uvedenému návrhu, ktoré poslanci zobrali na vedomie. Schválený rozpočet počíta s
bežnými príjmami vo výške 9 981 601 eur (300 706 000 korún), bežnými výdavkami 9 571
601 eur (288 354 000 korún) a prebytkom hospodárenia 410 009 eur (12 352 000 korún).
Kapitálové príjmy plánujú v objeme 601 640 eur (18 125 000 Sk), kapitálové výdavky 2 688
807 eur (81 003 000 Sk), schodok kapitálového rozpočtu predstavuje 2 087 167 eur (62 878
000 Sk), príjmy z finančných operácií 1 965 777 eur (59 221 000 Sk) a výdavky 222 731 eur
(6 710 000 Sk). Zároveň poslanci schválili rozvojové programy mesta na rok 2009 okrem
dotácií, ktoré nie sú záväznou časťou návrhu rozpočtu rozvojových programov, aj rozpočty
rozpočtových organizácií zriadených mestom na tento rok.
V rámci majetkových záležitostí poslanci súhlasili s uzatvorením zmluvy o zriadení
časovo neobmedzeného odplatného vecného bremena medzi Breznom a Stredoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, aj s umiestnením stavby vodovodného potrubia v rozsahu
geometrického plánu. Potom prerokovali návrhy žiadostí fyzických a právnických osôb na
odkúpenie pozemkov.
Hlavná kontrolórka mesta predložila dve správy z vykonaných následných finančných
kontrol, ktoré poslanci zobrali na vedomie, o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v
mestskom úrade (s bytmi v jeho vlastníctve) a o dodržiavaní všeobecne záväzných právnych
predpisov v personálnej a mzdovej oblasti v rozpočtovej organizácii Základná škola s
materskou školou, MPČĽ 35, Brezno.
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Zastupiteľstvo na rokovaní zobralo na vedomie list predsedu Krajského súdu
v Banskej Bystrici, ktorým žiadal o zabezpečenie voľby prísediacich a o návrh kandidatúry na
prísediacich krajského súdu na volebné obdobie 2009− 2013, pričom poslanci zvolili troch
prísediacich.
Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v roku poslanci vždy schvaľujú
návrhy na ocenenia – Cena mesta Brezna, Cena primátora mesta a Čestný občan mesta
Brezna. Poslanci zobrali na vedomie tri návrhy primátora na Cenu primátora mesta, schválili
štyri návrhy na Cenu mesta Brezna a tri na cenu Čestný občan mesta Brezna. V súlade so
zákonom o obecnom zriadení a v súlade so Štatútom mesta Brezna udelia ocenenie Čestný
občan mesta Brezna: národnému umelcovi Ladislavovi Chudíkovi za šírenie dobrého mena
mesta Brezna doma i v zahraničí, za vysoko profesionálnu hereckú činnosť, šírenie
slovenského jazyka doma i v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi
tvorivými umeleckými a hereckými výkonmi; Adriane Sklenaříkovej − Karembeau za
šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska vo svete, za verejno-prospešnú činnosť a za
činnosť spojenú s ochranou základných ľudských práv a slobôd; doc. PhDr. Samuelovi
Brečkovi, PhD. pri príležitosti životného jubilea 65 rokov, za celoživotné dielo, ktorým sa
významným spôsobom zaslúžil o obohatenie ľudského poznania a propagáciu mesta Brezna
doma i v zahraničí.
Hlavná kontrolórka mesta predložila návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej
kontrolórky mesta Brezna na prvý polrok 2009. Poslanci zobrali na vedomie aj terminovník
a návrh rámcového programu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2009.V bode rôzne
bol predložený návrh na schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5 % oprávnených
výdavkov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Vzdelávanie ,
prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena
tradičnej školy na modernú. Po otázkach poslancov riaditeľom príspevkových a rozpočtových
organizácií mesta a po interpelácii poslancov na primátora mesta tento posledné rokovanie
mestského zastupiteľstva ukončil.

Rokovania mestského zastupiteľstva mali pokojný priebeh; nedošlo k vážnejším
nezhodám medzi poslancami a primátorom, tak ako je to v niektorých iných mestách.
Verejnosť sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva zúčastňovala len sporadicky. Okrem
poslancov boli prizývaní vedúci pracovníci mestských organizácií a organizácií štátnej
správy.
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Mesto Brezno má v súčasnosti uzatvorené medzinárodné zmluvy o partnerstve a spolupráci
s týmito mestami:
MESTO

MEUDON

ŠTÁT

ROK A MIESTO PODPISU

FRANCÚZSKO

1999 v Meudon

NOVÝ BYDŽOV ČESKO

2000 v Novom Bydžove

CIECHANÓW

POĽSKO

2001 v Brezne

ČAČAK

SRBSKO – ČIERNA HORA

2006 v Brezne

AGRIA

GRÉCKO

2007 v Agrii

NADLAK

RUMUNSKO

2008 v Brezne

PRIATEĽSKÁ NÁVŠTEVA V RUMUNSKU
Vlani v novembri pri príležitosti konania Ondrejského jarmoku sa v Brezne stretli
zahraniční Slováci, medzi ktorými boli aj reprezentanti Rumunska. Na podnet samosprávy
mesta Nadlak sa v dňoch 21. - 23. januára uskutočnila priateľská návšteva delegácie Brezna
na čele s primátorom Ing. Jaroslavom Demianom. Dôvodom nadviazania kontaktov bola aj
skutočnosť, že polovica obyvateľstva Nadlaku je slovenskej národnosti. Členovia delegácie sa
o tom presvedčili aj počas návštevy. Boli milo prekvapení udržiavaním slovenského jazyka
a slovenských tradícií. Návšteva sa začala prijatím v mestskom úrade, pokračovala na pôde
evanjelickej cirkvi a Slovenského lýcea J. G. Tajovského, ktorý tam pôsobil. Prehliadli si
priestory mestskej a školskej knižnice, kde našli mnoho učebníc a slovenských kníh pre
všetky vekové kategórie. Pozvali ich do slovenského múzea a domu kultúry. Milým
prekvapením bolo stretnutie v klube Mladých sŕdc nadlackých dôchodcov, ktorí hostí privítali
repertoárom slovenských ľudových piesní. Súčasťou návštevy bolo stretnutie s politickou
a samosprávnou reprezentáciou župného mesta Arad, prijatie u primátora mesta, prezidenta
a zástupcu samosprávy ako aj u prefekta župy. Na záver priateľského stretnutia načrtli formy
možnej vzájomnej spolupráce v oblasti školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu.

NADLAK - ŠIESTE PARTNERSKÉ MESTO
Významnou udalosťou tohtoročných Dní mesta bolo podpísanie medzinárodnej
zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi Breznom a rumunským Nadlakom v sobotu 7. júna.
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„Je pre mňa cťou privítať dnes na pôde mesta Brezna, v obradnej sieni mestského úradu,
predstaviteľov mesta Nadlak z Rumunska. Zvlášť mi dovoľte osobne privítať primátora tohto
mesta Vasile Ciceaca. Som úprimne rád, že prijal oficiálne pozvanie na návštevu Brezna a že
jeho návšteva je príležitosťou a možnosťou na podpísanie medzinárodnej zmluvy
o partnerstve a spolupráci našich miest, ktorá je dôkazom toho, že i neformálne stretnutie
môže byť predzvesťou budúcich partnerských vzťahov,“ povedal v tejto súvislosti primátor
Brezna Ing. Jaroslav Demian. Vlani predstavitelia mesta Nadlak oficiálne po prvýkrát
navštívili Brezno s vtedy ešte nie úplne definovaným cieľom nájsť na Slovensku partnera pre
svoje aktivity. Mali možnosť spoznať mesto, jeho obyvateľov, kultúru a históriu, prírodné
danosti a ekonomické možnosti mesta i regiónu. Obojstranné kontakty vyústili do návrhu
oficiálnej zmluvy o partnerstve a spolupráci oboch miest. Mestské zastupiteľstvo mesta
Brezna návrh zmluvy schválilo 8. apríla tohto roka a v sobotu 7. júna ju slávnostne podpísali.
„Dúfam, že podpis zmluvy bude impulzom na rozširovanie vzájomnej spolupráce, ktorej
súčasťou bude ďalšie spoznávanie historických, prírodných a kultúrnych hodnôt našich miest,
regiónov a krajín, ale aj vzájomná podpora v oblasti hospodárskeho života. Verím, že naša
vzájomná spolupráca sa bude prehlbovať a že úsilie oboch miest bude viesť k ich rozvoju
a obojstrannej spokojnosti. Verím, že priaznivé vzťahy miest Nadlak a Brezno budú nielen
znamením dvoch miest, ale aj dvoch národov spoločnej Európy,“ zdôraznil primátor Brezna.
Vasile Ciceac, primátor Nadlaku - mesta, v ktorom vyše polovicu tvoria Slováci,
vyslovil spokojnosť s podpisom zmluvy a s rozšírením ich famílie. Zmluva bude oficiálne
spečatená počas augustových Dní mesta Nadlak. V tomto roku v Nadlaku už účinkovali
členovia Divadelného súboru Jána Chalupku a v Brezne čoskoro privítame aj nadlackú
divadelnú skupinu.
Obaja primátori sa zhodli na tom, že kultúra je predmostím vzťahov športových,
spoločenských a hospodárskych, kde budú hľadať spoločnú reč. V hospodárskej oblasti sa na
rozvoj medzinárodnej spolupráce ponúka aj možnosť využiť fondy Európskej únie. Zároveň
konštatovali, že mestá sú nástrojmi, ktoré by mali vytvoriť priestor pre podnikateľov z okresu
a kraja na ich vstup na trh.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 13, 5 fotografií

NA JARMOKU V MEUDON
Začiatkom decembra sa už dvanásť rokov v Meudone stretávajú všetky jeho
partnerské mestá pri príležitosti konania vianočných trhov. Okrem izraelskej delegácie tam
117

tento krát pricestovali delegácie z Nemecka, Poľska, Belgicka a Anglicka. Nechýbala ani
slovenská oficiálna delegácia z Brezna v zložení Mgr. Mária Šajgalíková a Ing. Milan
Dolňan. Spolu s nimi vycestovali aj študenti, ktorí prezentovali tradičné slovenské výrobky.
So slovenskými výrobkami, samotným mestom a regiónom je spätá ľudová hudba, ktorá sa na
trhoch stretáva vždy s veľkým úspechom. S delegáciou vycestovali štyria muzikanti
Folklórneho súboru Mostár. Tohtoročné vianočné trhy boli veľmi dobre technicky pripravené.
Obyvateľom Meudonu, no nielen im, radnica pripravila aj ďalší zaujímavý program ako
večerné vianočné pyromuzikálové predstavenie, ale aj športové podujatie − prezentáciu
ázijských bojových umení. Na nej sa predviedli nielen domáce športové kluby, ale aj športový
klub spoločného partnerského mesta Meudonu a Brezna − Ciechanówa.

KONFERENCIA V NOVOM BYDŽOV
V družobnom meste Nový Bydžov v Českej republike sa uskutočnila 8. a 9. mája pri
príležitosti osláv Dňa Európy medzinárodná konferencia, nad ktorou prebral záštitu Ing.
Oldřich Vlasák, poslanec Európskeho parlamentu, predseda Zväzu miest a obcí a výkonný
riaditeľ prezidenta Rady európskych obcí a regiónov. Na konferencii sa zúčastnilo päť
európskych krajín: Česko, Slovensko, Lotyšsko, Poľsko a Taliansko, dovedna približne
stotridsať účastníkov. Najpočetnejšia delegácia bola z Brezna. Vytvorené štyri pracovné tímy
na konferenciu prišli vynikajúco pripravené. Každá skupina prichystala prezentácie zo štyroch
oblastí: verejná správa, verejné služby, sociálne služby a napokon šport, kultúra a ďalšie
organizácie. Po príchode do Nového Bydžova účastníci vytvorili pracovné dielne, v rámci
ktorých každá krajina odprezentovala svoju oblasť. Vymieňali si skúsenosti, informácie a
budovali nové kontakty. A práve to bolo cieľom celého podujatia: vytváranie občianskej siete
medzi družobnými mestami. Celý projekt bol vyfinancovaný z Európskej komisie v rámci
programu Európa pre občanov.

NÁVŠTEVA V NOVOM BYDŽOVE
Na základe uzatvorenej partnerskej zmluvy s českým mestom Nový Bydžov 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
Brezňanov do Nového Bydžova . Návšteva pracovníkov mestského úradu a príspevkových
organizácií mesta sa uskutočnila v dňoch 12. – 14. júna. V obradnej sieni mestského úradu ich
privítal miestostarosta Bohumil Orel a tajomníčka Marcela Česáková,

nasledovalo

stretnutie s pracovníkmi na jednotlivých odboroch mestského úradu. Hostitelia im pripravili
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bohatý kultúrno-spoločenský program. Navštívili mestá Kutná Hora a správne centrum
Východočeského kraja Hradec Králové.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 14, 25 fotografií

NÁVŠTEVA NEMECKÉHO HALDENSLEBEN
V dňoch 6. – 9. 11. 2008 navštívili nemecké mesto Haldensleben – Ing. Jaroslav
Demian, primátor mesta a Ing. Dušan Švantner, štátny tajomník Ministerstva dopravy, poôšt
a telekomunikácií a poslanec mestského zastupiteľstva..
Mesto Haldensleben je partnerským mestom poľského Ciechanówa. aj francúzskeho
Meudonu, s ktorými má mesto Brezno uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Predstavitelia miest
sa tu stretli pri príležitosti konania medzinárodného fóra „Európa regiónov“.

DETI EURÓPY
V dňoch 24. októbra až 2. novembra 2008 sa v meste Brezno za finančnej podpory
Európskeho spoločenstva a Mesta Brezno realizoval projekt s názvom „DETI EURÓPY“,
ktorého cieľom bolo desaťdňové multilaterálne stretnutie žiakov základných škôl a ich
pedagógov zo štyroch družobných miest : Brezno (Slovensko), Nový Bydžov (Česká
republika), Ciechanów (Poľsko) a Meudon (Francúzsko).
Žiaci Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne spolu s pedagógmi
a žiakmi našich troch partnerských miest sa zapojili do programu podporujúceho spoznávanie
sa zúčastnených miest, zahŕňajúc semináre, kultúrne, športové a spoločenské aktivity, ktoré sa
niesli v znamení tém „Európska únia, multikultúrny dialóg, jazyková a kultúrna rozmanitosť“.
Deti počas desaťdňového pobytu v Brezne si vytvorili nové medzinárodné priateľstvá,
precvičili si znalosti anglického jazyka, zašportovali si v zmiešaných tímoch, predstavili si
vzájomné svoje rodné mesto, školu, krajinu. 29. októbra sa v rámci pripraveného programu,
uskutočnila prednáška a diskusia na tému „História a význam Európskej únie“. Čestným
hosťom uvedenej diskusie bol J.E. Henry Cuny – francúzsky veľvyslanec na Slovensku.
Pozvanie na toto stretnutie prijala aj viceprimátorka mesta Brezno Mgr. Mária Šajgalíková
a pán Georges Koch, prvý viceprimátor mesta Meudon. Záverečným spoločným dielom
všetkých detí bolo vytvorenie päťjazyčného slovníka so sto frázami.
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ROZPOČET
v tis. Sk

Rozpočet 2008
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia (prebytok )
Kapitálový rozpočet
príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia (schodok)
Finančné operácie
príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia (prebytok )
Výsledok hospodárenia (schodok))
Vyrovnanosť rozpočtu (prebytok )

251 937
233 526
18 411
86 387
116 059
- 29 672
19 216
6 710
12 506
- 11 261
1 245

Rozpočet na rok 2008 bol po prvýkrát zostavený a zastupiteľstvom schválený ako
schodkový (plánovaný schodok – 11 261 tis. Sk). Schválený rozpočet bol v priebehu
rozpočtového roka 2008 zmenený; finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý
bol schválený uznesením MsZ 203/2007 z 11.12.2007, následne bol zmenený rozpočtovými
opatreniami; celkom ich bolo 232 a išlo najmä o presuny rozpočtovaných prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky a o
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Po zmenách schváleného
rozpočtu sa finančné hospodárenie mesta riadilo upraveným rozpočtom:
v tis. Sk

Rozpočet 2008
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia ( prebytok )
Kapitálový rozpočet
príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia ( schodok)
Finančné operácie
príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia ( prebytok )
Výsledok hospodárenia ( schodok)

326 435
272 546
53 889
99 707
169 361
- 69 654
22 281
6 201
16 080
- 15 765

PRÍJMY
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy;
kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z predaja majetku. Cudzie príjmy

bežného

rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a príjmami
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od obcí na činnosť

spoločnej úradovne; u kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy

z predaja majetku a ostatné príjmy boli tvorené dotáciami zo ŠR a iných verejných rozpočtov.
Plnenie vybranej skupiny príjmov a porovnanie s minulými rokmi: ( v tis. Sk)
Bežné príjmy
1. Daňové príjmy
1.1. Podielová daň zo ŠR
1.2. Daň z nehnuteľnosti
1.3. Miestne poplatky
2. Nedaňové príjmy
2.1. Príjmy z majetku
2.2. Poplatky
3. Bežné transfery
Kapitálové príjmy
3.1. Vlastné príjmy
3.2. Kapitálové transfery

2004
210 956
71 259
46 579
13 338
11 162
43 729
31 764
11 179
95 968
19142
15 182
3 960

2005
268 908
146 626
105 958
26 353
14 226
53 026
41 955
8 912
64 855
39 804
35 705
4 189

2006
275 183
155 171
121 423
19 066
14 674
51 290
34 476
14 698
68 722
58 844
53 065
5 779

2007
307 079
170 026
135 204
18 849
15 954
69 065
48 771
17 703
67 988
15 243
15 075
168

2008
335 446
195 848
155 077
24 921
15 840
68 490
43 245
20 146
71 108
91 757
12 801
78 956

Plnenie rozpočtu príjmov má veľmi priaznivú rastúcu tendenciu. Najväčší podiel na raste
bežných príjmov majú najmä daňové príjmy, menovite podielová daň zo štátneho rozpočtu a
nedaňové príjmy.
Z bežných príjmov tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta Brezna
daňové príjmy. Ich rast v celom sledovanom období je evidentný; ide o príjmy, ktoré
zabezpečili bezproblémové financovanie samosprávnych činností mesta a umožnili aj
realizáciu niektorých rozvojových programov (vytvorením prebytku bežného rozpočtu za
posledné sledované roky). Tento trend (vytvorenie prebytku bežného rozpočtu) by sa malo
mesto snažiť dlhodobo udržať; a to aj v týchto časoch, keď sa očakáva pokles v napĺňaní
daňových príjmov, najmä podielovej dane zo ŠR.
Najväčší podiel na raste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu:
v tis. Sk

Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Rozpočet

Skutočnosť
35 000
37 500
42 200
101 925
118 000
118 080
154 900

36 036
37 527
42 850
105 958
121 423
135 204
155 078

Významný nárast v roku 2008 zaznamenal aj výber miestnych daní a vymáhanie pohľadávok
z miestnych daní.
Vývoj dane z nehnuteľnosti v sledovanom období v tis. Sk:
Rok
2002
2003

Rozpočet

Skutočnosť
12 186
13 330
121

11 573
13 669

2004
2005
2006

14 078
14 045
19 000

13 338
19 240
19 066

2007
2008

18 400
24 978

18 849
24 921

Z jednotlivých druhov miestnych daní, najväčší podiel na nich a najväčší nárast
zaznamenala daň zo stavieb, priaznivý vývoj zaznamenávame aj pri dani z pozemkov a po
dlhšom období aj pri poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
v tis. Sk

Daň z pozemkov

Skutočnosť 2004
Skutočnosť 2005
Skutočnosť 2006
Skutočnosť 2007
Rozpočet 2008
Skutočnosť 2008

Daň zo stavieb

2 450
5 813
2 694
2 577
3 261
3 261

Daň z bytov

10 341
19 061
15 248
14 936
20 224
20 225

547
1 479
1 125
1 336
1 493
1 436

Poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný
odpad
8 404
12 402
12 557
12 747
12 644
13 967

Výber ostatných miestnych daní bol v roku 2008 v súlade s rozpočtom v tis. Sk
Rozpočet 2008

Skutočnosť 2008
425
110
12
70
1 177

Daň za psa
Za nevýherné hracie automaty
Za predajné automaty
Za ubytovanie
Za užívanie verejného
priestranstva

429
111
8
138
1 187

Mesto má dlhodobo problém s napĺňaním rozpočtu vlastných kapitálových príjmov, aj
v roku 2008 sa nepodarilo splniť rozpočet vlastných kapitálových príjmov:
–

plnenie príjmov z predaja budov, stavieb

a bytov je len na úrovni 28,52 %,

–

plnenie príjmov z predaja pozemkov a nehmotných aktív je na úrovni 76,05%.

Celkovo bolo plnenie vlastných kapitálových príjmov na úrovni 63,74%.
Mesto v roku 2008 získalo pre svoje rozvojové programy cudzie zdroje vo výške
78 956 tis. Sk, tieto zdroje boli účelovo určené na financovanie výstavby nájomných bytov zo
ŠFRB, na sanáciu skládky odpadov a na výstavbu viacúčelového ihriska. Mesto získalo aj
dotáciu na financovanie dostavby zimného štadiónu.
VÝDAVKY
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 233 526 tis. Sk bol zmenený
rozpočtovými opatreniami na 272 546 tis. Sk; nárast rozpočtu bežných výdavkov oproti
schválenému rozpočtu až o 39 332 tis. Sk. Čerpanie bola na úrovni 100,11%.
Pri hodnotení čerpania rozpočtu bežných výdavkov možno konštatovať:
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•

bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet za sledované obdobie, ktorý ale nestačil na
krytie schodku kapitálového rozpočtu,

•

stále pretrváva tendencia rastu bežných výdavkov za sledované obdobie a to tak voči
schválenému rozpočtu ako aj v sledovanom časovom horizonte; po spomalení rastu
bežných výdavkov (roky 2006 a 2007) sa bežné výdavky zvýšili o 19 160 tis. Sk.

Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov:
v tis. Sk

Rok
2004
2005
2006
2007
2008

Rozpočet

Skutočnosť
205 850
225 870
251 785
233 443
272 546

203 999
221 456
251 091
253 698
272 858

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

Skutočnosť
rok
2003
2004
2005
2006
2007
Rozpočet 2008
2008

Platy

Poistné odvody
33 967
35 864
32 243
33 665
34 166
34 725
36 361

12 874
12 975
11 599
12 394
12 603
13 185
13 536

Prevádzkové
výdavky
26 302
34 162
37 033
36 227
29 697
38 108
49 088

Príspevky pre
PO
36 221
47 110
49 595
59 450
62 593
43 210
50 945

Dotácie podľa
VZN
1 770
1 378
3 025
3 115
2 420
2 959
4 135

Z prehľadu je zrejmé, že došlo k rastu všetkých výdavkových položiek; okrem príspevkov na
prevádzku pre príspevkové organizácie, kde došlo k poklesu výdavkov oproti roku 2007:
-

najväčší nárast bol zaznamenaný

u výdavkov na prevádzku a to tak z pohľadu

schváleného rozpočtu ako aj z dlhodobého hľadiska ( z porovnania predchádzajúcich
rokov),
-

k rastu došlo aj u osobných výdavkov (platy a poistné odvody); tento nárast vyplýva
z uplatnenia mzdového rastu v súlade s platnou legislatívou a s dojednanými
podmienkami v kolektívnej zmluve,

-

nárast bol zaznamenaný aj u dotácií, ktoré poskytujeme v súlade s platnou právnou
úpravou právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom.

U výdavkov na prevádzku k najvyššiemu nárastu voči schválenému rozpočtu došlo u:
o výdavkov na bežnú údržbu a udržiavacie práce na majetku mesta,
o výdavkov na služby (všeobecné a špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky,
propagácia, reklama, konferencie a pod.),
o výdavkov na nákup materiálu ( všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová
technika a pod.).
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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 upraveným rozpočtom.
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov, vybrané odvetvia podľa funkčnej klasifikácie v tis. Sk :
Rok

Činnosť úradu
23 501
33 819
37 596
39 364
42 222
47 845

2003
2004
2005
2006
2007
2008
Rok

Správa
a údržba ciest

2003
2004
2005
2006
2007
2008
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Matrika
535
650
656
704
778
862

Nakladanie
s komunálnym
odpadom

14 008
13 850
18 479
12 489
Šport

Verejné
osvetlenie

14 362
15 007
15 019
16 118

5 359
4 211
4 054
4 541

Kultúra
7 017
9 082
12 313
14 585
13 904
13 004

Civilná a požiarna
ochrana
77
309
1 019
878
930
396

6 266
8 195
9 358
8 060
10 002
8 527

Mestská polícia

Rozvoj obcí

6 082
6 495
8 013
9 352
9 390
9 797
Správa bytov
a nebytových
priestorov

7 617
10 140
6 506
9 259

Sociálne služby
5 938
6 362
6 589
7 800
9 077
11 731

9 090
14 892
11 094
15 747
Školstvo
90 908
92 743
90 290
100 362
105 202
98 043

Z čerpania rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie , t.j. podľa vybraných
odvetví je zrejmé, že najviac finančných prostriedkov sa vynakladá na školstvo; zdroje
financovania školstva sú štátny rozpočet - základné školstvo (prenesené kompetencie)
a podielové dane zo ŠR – originálne kompetencie v školstve.
Zo zdrojov ŠR a iných cudzích zdrojov je okrem školstva (prenesených kompetencií)
financovaný aj prenesený výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, životného prostredia,
matrík a pod.; 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.

K rastu bežných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo najmä u odvetví:
•
•
•
•
•

činnosť úradu
matrika
nakladanie s komunálnym odpadom
správa bytov a nebytových priestorov
rozvoj obcí
124

• sociálne služby
K poklesu bežných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo najmä u odvetví:
o civilná a požiarna ochrana
o správa a údržba ciest
o kultúra
o školstvo
o šport
Vývoj čerpania kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:
Nákup pozemkov
Nákup budov
Nákup vybavenia
Nákup dopravných prostriedkov
Projekty
Stavby, rekonštrukcie stavieb
Rekonštrukcie a modernizácie strojov
a zariadení
Príspevok - technické služby
Príspevok MsŠK
Príspevok MsKS
Príspevok ZŠ Pionierska 2
Príspevok ZŠ K. Rapoša Pionierska 4
Príspevok ZŠ MPČĽ
Príspevok ZUŠ
Príspevok CVČ

Skutočnosť 2005 Skutočnosť 2006 Skutočnosť 2007 Skutočnosť 2008
28
675
1 442
3 914
2100
0
1 293
390
407
1 139
4 603
1 356
0
999
1 633
0
1 506
2 645
4 629
7 413
90 019
49 284
37 357
140 553

9 000
1 912
0
0
0
3 100
0
0

7 722
0
120
300
1 848
600
550
0

2 020
3 705
152
291
152
1 400
600
32

K najväčšiemu nárastu kapitálových výdavkov došlo u výdavkov na rozvojové
programy, do tejto sféry smeruje najväčší objem výdavkov a to jednak na obstaranie
projektov, jednak na realizáciu samotných stavieb, ich rekonštrukciu a modernizáciu. Z
kapitálových transferov, t.j. kapitálových výdavkov, ktoré smerovali do rozpočtových
a príspevkových organizácií najvýznamnejší a najväčší príspevok dostal z príspevkových
organizácií Mestský športový klub Brezno a z rozpočtových organizácií - Centrum voľného
času.
V roku 2008 bolo v rámci rozvojových programoch mesta rozpočtovaných 31 akcií (v
roku 2007 to bolo 50 akcií). Z rozvojových programov roku 2007 sa do rozpočtu rozvojových
programov roku 2008 zaradili akcie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rekonštrukcia kotolní ČSA, ŠLN – drevné štiepky
sanácia starej skládky komunálneho odpadu
stavebné úpravy Mestského domu kultúry
prestavba a nadstavba ZŠ Pionierska 2
dostavba a stavebné úpravy zimného štadióna
prestavba internátu na ul. Nálepkova na byty
vodovod Podkoreňová
legalizácia kanalizácií
projekt organizácie dopravy
tribúna na námestí – nadstavba
rekonštrukcia kotolne MsÚ
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2 395
3 822
4 387
491
560
750
0
81
1 000

o IBV Potočná, Poľná
o vybudovanie domu dôchodcov
o rekonštrukcia námestia – 2. etapa (cesta ČSA)
o prevencia bezpečnosti cestnej premávky
o rekonštrukcia tepelných zdrojov
o detské ihriská
ostatné akcie rozpočtované a schválené na realizáciu v roku 2007 (celkom 33 akcií) do
rozpočtu v roku 2008 zaradené neboli a nebolo riešené ani ich pokračovanie v ďalších
programových obdobiach. K 17 vyššie uvedeným akciám pribudli do viacročného rozpočtu
2008-2010 ďalšie akcie, najmä:
• Hlavina 2
• Svetelná križovatka
• Kúpalisko Mazorník
• výstavba nových parkovísk
• rekonštrukcia mostov Mliekarenská, Budovateľská a Vŕbova
• rekonštrukcia mestskej veže
• rekonštrukcia radnice
• Lesopark Lazná, oddychová mestská zóna
• rekonštrukcia ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4
celkom 9 nových akcií.
V rozpočte rozvojových programov na rok 2008 bolo 26 akcií, po úprave (najmä po schválení
záverečného účtu za rok 2007) sa do rozpočtu zaradilo 45 akcií. Z týchto 45 akcií sa
nerealizovalo 14 akcií a pri týchto akciách nebolo riešené ani ich pokračovanie v ďalších
programových obdobiach, resp. riešené ich zaradenie alebo vyradenie z rozpracovaných
investícií (účet 042), ide napríklad o akcie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rekonštrukcia kotolní ČSA, ŠLN – drevné štiepky
stavebné úpravy Mestského domu kultúry Brezno
rekonštrukcia mostov Mliekarenská, Budovateľská a Vrbová
informatizácia základných škôl – vybavenie základných škôl počítačmi
komunitná a sociálna práca
kompostáreň – 1.etapa
priemyselná zóna Rohozná
infraštruktúra - Hlavina
IBV Potočná, Poľná
Svetelná križovatka Švermova- Sládkovičova- Laskomerského
prevencia bezpečnosti cestnej premávky.

Z celkového počtu 45 akcií – 10 akcií bolo realizovaných len na úrovni obstarania štúdií
alebo projektovej dokumentácie, okrem iných išlo o akcie zo starého zoznamu ako aj o akcie
nové, napríklad:
o vodovod Podkoreňová, Osloboditeľov, Potočná, Poľná, Rovne
o projekt organizácie dopravy
o legalizácia kanalizácií
o vybudovanie Hlaviny 2
o vybudovanie domu dôchodcov
o rekonštrukcia námestia – 3. etapa
o most Bujakovo
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o autobusové zástavky – Švermova
o dopravné ihrisko
o Kúpalisko Mazorník.
Z celkového počtu 45 akcií bolo v roku 2008 zrealizovaných – 15 akcií:
 Rekonštrukcia tepelných zdrojov
 Sanácia starej skládky komunálneho odpadu
 Prestavba a nadstavba na ul. Nálepkova na byty
 Tribúna na námestí
 Detské ihriská
 Rekonštrukcia budovy – soľná jaskyňa
 Rekonštrukcia budovy na Rázusovej ul. - rekonštrukcia Klubu dôchodcov
 Rekonštrukcia budovy mestskej polície na ul. Štúrova
 Rekonštrukcia vodovodu Rohozná
 Mestská veža – úprava priestorov
 Rekonštrukcia a modernizácia budovy a kotolne MsÚ (elektroinštalácia, rozvody,
bleskozvody apod.)
 Spevnené plochy, chodníky – polyfunkčný objekt. MPČĽ
 Dochádzkový systém
 Rekonštrukcia cesty ČSA ako súčasť rekonštrukcie námestia- 2.etapa
 Výstavba viacúčelového ihriska na Mazorníku

a ďalšie akcie sú rozpracované, okrem iných najmä najväčšie akcie mesta ako :
o Dostavba a st. úpravy Zimného štadióna – II. etapa
o Prestavba a nadstavba ZŠ P2
o Rekonštrukcia cesty ČSA – II. etapa rekonštrukcie námestia
Plnenie rozvojových programov bolo v roku 2008 uspokojivé z hľadiska finančného
plnenia bolo čerpanie na úrovni – 77,10% pri projektovej dokumentácii (rozpočtová položka
716) a 86,35% pri samotnej realizácii stavieb (rozpočtová položka 717). Problémom
s ohľadom na prognózu vývoja bežných i kapitálových príjmov mesta, ostáva vysoká
rozostavanosť stavieb a veľký počet začínajúcich stavieb (na úrovni štúdií a projektovej
dokumentácie).
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 roky 2006 - 2008
v tis. Sk

Príjmové
finančné
operácie
Výdavkové
finančné
operácie

Rozpočet
2006
51 502

Skutočnosť
2006
43 631

6 047

5 251

Rozpočet
2007
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Skutočnosť
2007
55 772

Rozpočet
2008
22 281

Skutočnosť
2008
22 536

6 047

6 258

6 201

6 199

Zostatok príjmových finančných operácií vo výške 16 337 tis. Sk (rozdiel medzi príjmovými
a výdavkovými finančnými operáciami) bude použitý:
- na vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške 13 066 tis. Sk,
- na vysporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedky poskytnutých v roku
2008 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu, vo výške 680 tis. Sk
- na prevod do fondu rozvoja bývania – príjmy z predaja bytov a nebytových priestorov
v obytných domoch, ktoré sú zákonne určené ako príjem fondu rozvoja bývania vo
výške 542 tis. Sk
- na prevod do rezervného fondu – príjem z predaja majetkovej účasti v obchodnej
spoločnosti vo výške 200 tis. Sk
- na tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 1 851 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia
Prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného
a kapitálového rozpočtu; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a
výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.
Hospodárenie mesta v roku 2008 dokumentuje nasledovná tabuľka:
Schválený rozpočet
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok
Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Zostatok finančných operácií
Príjmy
Výdavky
Schodok

Upravený rozpočet

Čerpanie

251 937
233 526
18 411

326 435
272 546
53 889

335 446
272 858
62 588

86 387
116 059
- 29 672

99 707
169 361
- 69 654

91 757
167 411
-75 654

19 216
6 710
12 506
338 324
349 585
- 11 261

22 281
6 201
16 080
426 142
441 907
- 15 765

22 536
6 199
16 337
427 203
440 269
- 13 066

Rozpočet na rok 2008 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo
výške 11 261 tis. Sk; po zmenách rozpočtu sa uvažovalo so zvýšením schodku na 15 765 tis.
Sk. Mesto plánovalo schodok rozpočtu vysporiadať použitím úveru zo ŠFRB a prebytkom
bežného rozpočtu.
Bežný rozpočet na rok 2008 bol zostavený ako prebytkový - prebytok vo výške
18 411 tis. Sk; po zmenách upravený bežný rozpočet kalkuloval s prebytkom 53 889 tis. Sk,
v konečnom zúčtovaní mesto hospodárilo s prebytkovým bežným rozpočtom, prebytok 62
588 tis. Sk.
Kapitálový rozpočet na rok 2008 bol zostavený ako schodkový, schodok bol
rozpočtovaný vo výške 29 672 tis. Sk; po zmenách, upravený kapitálový rozpočet kalkuloval
so schodkom 69 654 tis. Sk, v konečnom zúčtovaní mesto hospodárilo so schodkovým
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kapitálovým rozpočtom, schodok

75 654 tis. Sk. Schodok je krytý prebytkom bežného

rozpočtu a úverom zo ŠFRB.
Schodok rozpočtu vo výške 13 066 tis. Sk je vysporiadaný z návratných zdrojov
financovania – z úveru zo ŠFRB a z vlastných prostriedkov peňažného fondu, konkrétne
z fondu rozvoja bývania.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji výsledku hospodárenia obce v minulých
rokoch:
v tis. Sk

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

2004
230 098
210 956
19 142
228 980
203 999
24 981
6 957
- 5 839
19 737
5 900

2005
308 802
268 908
39 894
330 368
221 456
108 912
47 452
- 69 018
123 521
51 940

2006
334 027
275 183
58 844
318 789
251 091
67 698
24 092
- 8 854
51 156
5 251

2007
322 322
307 079
15 243
313 057
253 698
59 359
53 381
- 44 116
55 772
6 258

2008
427 203
335 446
91 757
440 269
272 858
167 411
62 588
- 75 654
22 536
6 199

13 837

71 581

45 905

49 514

16 337

1 118

- 21 566

15 238

9 265

-13 066

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2008 (spolu s porovnaním stavu
k predchádzajúcemu obdobiu):
v tis. Sk

Dlhodobé
bankové úvery

2001
55 325

2002
69 710

2003
55 587

2004
49 541

2005
107 616

2006
102 939

2007
97 406

2008
91873

Vývoj dlhovej služby za roky 2003 – 2008:
Počet obyvateľov k 31.12.
Dlhová služba v tis. Sk
Dlhová služba na 1 obyvateľa
v Sk
Splátky úverov a úrokov v tis.
Sk

2003
22 420
68 085
3 037

2004
22 229
60 177
2 707

2005
22 106
115 670
5 233

2006
21 997
110 558
5026

2007
21 870
107 546
4 918

2008
21 745
115 879
5 329

59 352

9 919

55 236

9 404

11 502

11 523

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Príspevkovým organizáciám mesto v roku 2008 poskytlo príspevok na prevádzku
a príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nasledovne:
Príspevok na prevádzku:
1.

Technické služby

2.

Mestské kultúrne stredisko

3.

Mestský športový klub

30 133 tis. Sk
8 261 tis. Sk
11 967 tis. Sk
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Príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného majetku:
1.

Technické služby

3 822 tis. Sk

2.

Mestské kultúrne stredisko

3.

Mestský športový klub

491 tis. Sk
4 387 tis. Sk

Hospodárenie príspevkových organizácií dokumentuje nasledovná tabuľka:
v tis. Sk

Počet zamestnancov
Mzdové náklady
Náklady –hlavná činnosť
Výnosy –hlavná činnosť
HV- hlavná činnosť
HV – celkom
Výnosy z transferov
Výnosy – obec - bežné
Výnosy – obec - kapitálové
Stav na účte 221 – bankový účet

Mestské kultúrne
stredisko
21
3 952
11 888
11 492
- 396
- 391
9 525
7 871
1 028
145

Mestský športový
klub
23
5 038
20 396
19 775
- 621
- 410
15 142
11 967
3 175
355

Technické služby
92
15 182
47 445
43 688
- 3 757
- 3 483
41 363
30 132
11 231
337

V tabuľke sú náklady a výnosy na hlavnú činnosť, pre porovnanie s výškou transferov
a následne aj s výškou príspevkov na prevádzku príspevkových organizácií. Z porovnania
vyplýva, že príspevok na prevádzku a výnosy z hlavnej činnosti nekryjú príspevkovým
organizáciám náklady na ich hlavnú činnosť.
Príspevkové organizácie vykonávali so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť
nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú boli zriadené. Náklady na túto činnosť boli kryté
výnosmi z nej, výnosy a náklady sa sledovali na samostatnom účte.
Príspevkové organizácie dosiahli na hlavnej aj podnikateľskej činnosti nasledovný výsledok
hospodárenia:
v tis. Sk

Názov organizácie
Výsledok hospodárenia na hlavnej
činnosti
Výsledok hospodárenia na
podnikateľskej činnosti
Výsledok hospodárenia

Technické služby

Mestské kultúrne
stredisko

Mestský športový klub

- 3833

-396

- 621

221
- 3612

5
- 391

211
- 410

Na základe výsledkov hospodárenie možno konštatovať, že príspevkové organizácie
mesta nedosiahli v roku 2008 vyrovnané hospodárenie; v hlavnej činnosti sú všetky stratové,
stratu na hlavnej činnosti vykrývajú dosiahnutým ziskom na činnosti podnikateľskej. Vo
všetkých prípadoch zisk z podnikateľskej činnosti nepokrýva stratu na hlavnej činnosti a
príspevkové organizácie skončili v roku 2008 svoje hospodárenie so stratou.
Príspevkové organizácie hospodária so zvereným majetkom mesta, nasledujúca
tabuľka dokumentuje s akým majetkom a

v akej hodnote hospodária (uvádzame aj

porovnanie s mestom).. V tabuľke sú ďalej uvedené náklady na odpisy tohto majetku, čím sú
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príspevkové organizácie nákladovo zaťažené (tieto náklady im vstupujú do celkových
nákladov):
v tis. Sk

Majetok (bez pozemkov)
v obstarávacej a zostatkovej
hodnote
pozemky
Náklady -odpisy
Rozostavané investície (042)

Mestské kultúrne
stredisko
20 034

Mestský
športový klub
74 674

Technické
služby
331 384

MESTO

12 008

47 333

234 090

194 092

0

12 318

0

394 144

1 043

3 176

11 471

10 292

0

3 622

734

218 254

436 290

Mestské zastupiteľstvo v tomto roku schválilo novú organizačnú štruktúru mestského
úradu. Po tejto zmene je nasledovná schéma jednotlivých útvarov mestského úradu:

Vedúci kancelárie primátora Mgr. Dana Kmeťová
Názov funkcie
Vedúci kancelárie
Samostatný odborný referent
na úseku medzinárodnej spolupráce a komunikácie
Asistent primátora
Sekretárka primátora
Personalista
Mzdový účtovník
Samostatný odborný referent na úseku krízového riadenia
Koordinátor systému manažérstva kvality

Počet úväzkov
0,5
0,5
1
1
0,5
1
1
0,5

Prednosta mestského úradu Ing. Anton Jurša
Názov funkcie
Prednosta mestského úradu
Sekretárka prednostu
Odborný referent na úseku servisu mestského zastupiteľstva
Správca dokumentácie systému manažérstva kvality
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Počet úväzkov
1
1
0,5
0,5

Vedúci odboru ekonomického
Vedúci oddelenia financií, daní a poplatkov
Vedúci oddelenia účtovníctva a výkazníctva
Vedúci oddelenia právneho a majetkového

Ing. Ružena Šefranková
Ing. Vít Villim
Alena Kánová
JUDr. Pavol Demko

Názov funkcie
vedúci odboru
vedúci oddelenia
Samostatný odborný referent na úseku dane z nehnuteľnosti
Samostatný odborný referent na úseku poplatku za komunálny odpad
Samostatný odborný referent na úseku ostatných daní
Samostatný odborný referent na úseku rozpočtu
Odborný referent na úseku rozpočtu
Odborný referent na úseku pokladničných operácií
Odborný referent na úseku finančných operácií
Samostatný odborný referent na úseku účtovníctva a výkazníctva
Právnik pre súdne konania a obchodno-právne vzťahy
Právnik na úseku správy nehnuteľností
Samostatný odborný referent na úseku správy nehnuteľností – pozemky
Samostatný odborný referent na úseku správy nehnuteľností – byty
Samostatný odborný referent na úseku správy nehnuteľností – nebytové priestory
Odborný referent evidencie majetku

Počet úväzkov
1
1,5
2
2,2
0,3
1
1
1
1
3,5
1,5
1
1
1
1
2

Vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia
Ing. Ján Gréner
Vedúci oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia
Ing. arch. Anna Lehotská
Vedúci oddelenia investičného, dopravy a komunálnych služieb
Ing. Mariana Daxnerová
Názov funkcie
Počet úväzkov
vedúci odboru
vedúci oddelenia
Samostatný odborný referent územného plánu
Samostatný odborný referent na úseku projektov
Samostatný odborný referent na úseku ŠFRB
Samostatný odborný referent na úseku životného prostredia
Samostatný odborný referent na úseku dopravy a komunikácií
Samostatný odborný referent na úseku investičnej činnosti
Samostatný odborný referent na úseku verejného obstarávania
Samostatný odborný referent na úseku stavebného dozoru
Samostatný odborný referent na úseku komunálnych činností
Samostatný odborný referent na úseku stavebného poriadku
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1
1,5
0,5
2,35
0,65
1
1
1,5
0,5
0,5
2
3,5

Odbor vnútorných vecí
Oddelenie organizačné
Oddelenie vnútornej prevádzky

Ing. Alena Káanová
Viera Maková
Ing. Anna Pravotiaková

Názov funkcie
vedúci odboru
vedúci oddelenia
Samostatný odborný referent na úseku matriky a ZPOZ
Samostatný odborný referent na úseku evidencie obyvateľstva
Samostatný odborný referent na úseku evidencie budov
Samostatný odborný referent na úseku správy registratúry
Referent podateľne
Odborný referent prvého kontaktu
Referent overovania podpisov a osvedčovania listín
Samostatný odborný referent na úseku informatiky
Samostatný odborný referent nákupu tovaru a materiálu
Samostatný odborný referent údržby budov
Referent dopravy
Vodič
Údržbár
Kurič
Upratovačka

Odbor školstva a sociálnych vecí
Oddelenie školstva
Oddelenie sociálnych vecí

Počet úväzkov
1
1
2
1
0,5
0,5
0,5
1
1
2
1
0,5
0,2
2,8
1
0,5
2,5

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková
Mgr. Viera Chudíková
Mgr. Mária Poláková

Názov funkcie
vedúci odboru
vedúci oddelenia
Samostatný odborný referent na úseku ZŠ a ZŠS
Samostatný odborný referent na úseku MŠ, ZUŠ a CVČ
Samostatný odborný referent na úseku výkazníctva a projektov
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Počet
úväzkov
1
1
1
1
0,5

Sociálny pracovník na úseku sociálnej pomoci, bytovej politiky a štátnych sociálnych dávok
Sociálny pracovník na úseku sociálnoprávnej ochrany a kurately
Sociálny pracovník na úseku opatrovateľskej služby
Sociálny pracovník pre ZSS – klub dôchodcov
Sociálny pracovník na úseku komunitnej sociálnej práce
Sociálny pracovník pre ZSS - DOR a sociálnoprávnu poradňu
Sociálny pracovník pre ZSS - útulok
Holička
Kaderníčka
Masérka
Pedikérka
Práčka
Domovník
Opatrovateľka

1
1,7
2
1
1
0,5
0,3
0,7
1,3
1
1
0,5
1
5

Nový prednosta Obvodného úradu v Brezne
Z dôvodu úmrtia prednostu Obvodného úradu v Brezne Ing. Jána Medveďa vláda
na svojom rokovaní vo štvrtok 22. mája prerokovala a schválila návrh na odvolanie riaditeľa
Obvodného pozemkového úradu v Brezne Ing. Pavla Harňáka a dňom 23. mája 2008 ho
vymenovala za prednostu Obvodného úradu v Brezne. Do funkcie, ktorú dovtedy vykonával
Pavol Harňák,

riaditeľa Obvodného pozemkového úradu,

menovala vláda Ing. Jána

Petroviča.

STAVEBNÝ RUCH V MESTE
V pamiatkovej zóne mesta sa tohto roku realizovala komplexná rekonštrukcia
ďalších pamiatkových objektov; brezniansku verejnosť znepokojoval už dlhšiu dobu
stavebno-technický stav domu na Námestí Štefánika číslo 14. Tento je zapísaný v štátnom
zozname kultúrnych pamiatok, už sa dlho neopravoval, a tak sa tam najčastejšie v podchode
zdržiavali asociálne živly. Zrejme to spôsobila aj skutočnosť, že mal viacerých majiteľov.
Rodina Krnová ho v tomto roku predala súkromnej firme, ktorá za krátku dobu objekt
komplexne zrekonštruovala. A tak sa tu vytvorili nové pekné priestory pre bývanie aj
podnikanie.
Na rekonštrukciu ešte len čaká pekný dom na Kuzmányho ulici - vedľa hotela
Ďumbier. Má zaujímavú fasádu, ktorú spolu s výzdobou hotela Ďumbier robil známy sochár
Padlička. Donedávna tam bývali nižšie sociálne vrstvy, len v roku 2006 odtiaľ vysťahovali
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posledných Rómov, a tak je objekt dosť zničený. V tomto roku ho predali súkromným
podnikateľom, takže sa očakáva jeho skorá rekonštrukcia.
Na ulici Boženy Němcovej, v doterajšej záhrade rodiny Horváthovej, postavil
súkromný podnikateľ nový polyfunkčný objekt; tento aj záverom roka prenajal. Do objektu
sa presťahovala z námestia pobočka Všeobecnej úverovej banky.

ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA
Prioritou číslo jedna bola aj tohto roku dostavba a stavebné úpravy zimného štadióna.
Po dopracovaní projektovej dokumentácie sa na jar roku 2005 začala prvá etapa výstavby.
Realizáciu diela vykonáva zhotoviteľ UNISTAV s.r.o. Prešov. V tomto roku sa pokračovalo
vo výstavbe. Od začiatku výstavby štadióna bolo do realizovaných prác investovaných
180 459 961 korún, v roku 2008 bolo prestavaných 37 392 000 korún. Pôvodný rozpočet
mesta na rok 2008 neuvažoval s dotáciou úradu vlády, ktorá predstavovala 15 miliónov
korún. Túto dotáciu dostalo mesto zo štátneho rozpočtu na základe prísľubu pri výjazdovom
zasadnutí vlády.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 16, 5 fotografií
Mestu sa tohto roku podarilo dokončiť dve významné investičné akcie, ktoré začali
ešte v roku 2007; prvou z nich je rekonštrukcia bývalého zdravotníckeho internátu na
Nálepkovej ulici na tridsaťdeväť nájomných bytov, druhou je sanáciu starej skládky
komunálneho odpadu.
Týždeň pred Vianocami v Brezne za účasti primátora mesta slávnostne odovzdali
tridsaťdeväť bytov na Nálepkovej ulici novým nájomníkom. Vybrali ich spomedzi
osemstopäťdesiat žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. Celková investícia na prestavbu
priestorov bývalého internátu na tridsaťtri jednoizbových, päť dvojizbových a jeden
bezbariérový byt predstavovala 27,5 milióna korún. Financovanie mesto zabezpečilo z troch
zdrojov − okrem vlastných zdrojov čerpalo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume
15 540 000 korún, k nemu nenávratný príspevok vo výške 85 000 korún a dotáciu z
ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 6 696 000 korún.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 17, 5 fotografií
Komunálny odpad z mesta a okolia sa ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia
ukladal na tzv. neregulovanú skládku v lokalite medzi Podkoreňovou a Rohoznou; tam, kde je
dnes dislokovaná aj nová skládka. Bolo to v podstate len voľné uloženie komunálneho
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odpadu, čo prirodzene tvorilo hrozbu pre životné prostredie. Orgány starajúce sa o ochranu
životného prostredia preto už v minulosti mestu uložili povinnosť zaoberať sa sanáciou takto
vzniknutej skládky komunálneho odpadu. Už pred rokom 2002, keď bol primátorom mesta
Ing. Vladimír Faško, bol spracovaný projekt na sanáciu skládky a bola vyvinutá maximálna
snaha získať prostriedky na realizáciu projektu. Rozpočtové náklady sa v prvej verzii
pohybovali okolo 80 miliónov korún, po úprave projektu a hľadaní nových metód pre sanáciu
sa náklad ustálil na necelých 63 miliónov korún. Mesto si to však nemohlo dovoliť financovať
len zo svojho rozpočtu; v opačnom prípade možno za dva roky by neopravilo ani meter
chodníka či cesty, nemohlo by

investovať do iných zariadení. Pôvodný projekt preto

zaktualizovali a v roku 2005 podali na ministerstve životného prostredia do operačného
programu Základná infraštruktúra s cieľom získať mimorozpočtové prostriedky. Žiadosť bola
akceptovaná a projekt bol v roku 2007 určený na realizáciu. Celkový náklad na realizáciu
predstavoval vyše 62,5 milióna korún, z toho dotácia z prostriedkov európskej únie
predstavuje 75%, zdroj štátneho rozpočtu SR – 20 %. Mesto zaplatilo za sanáciu skládky
komunálneho odpadu z vlastných zdrojov len 5%, čo je vyše tri milióny korún. Akcia začala
ešte v roku 2007, v priebehu II. polroka 2008 bola ukončená a odovzdaná Technickým
službám mesta Brezna.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 18, 5 fotografií
Spevnenú časť javiska vedľa mestskej veže mesto vybudovalo v rámci druhej etapy
rekonštrukcie námestia už v predchádzajúcom období, v roku 2002. V tomto roku sa
realizovalo prestrešenie javiska oceľovou konštrukciou. Nosnú konštrukciu nad javiskom
tvoria dve trojice lomených oceľových oblúkov osadených na štyri železobetónové základové
pätky. Na prestrešenie zvolili polykarbonátové dosky, ktoré položili na uhlopriečky. Súčasťou
stavby je aj úprava podlahy na javisku, na ktorú použili prírodný materiál s povrchovou
úpravou pre exteriér. Javisko bude plniť funkciu pódia pri kultúrno-spoločenských akciách.
Verejnosť kritizovala funkčnosť javiska; jeho nedostatočné prekrytie, zle sa na objekt
umiestňuje osvetľovanie.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 19, 5 fotografií
Ešte v roku 2006 si mesto dalo za cieľ postupne realizovať detské ihriská v zónach
mestského bývania. Podľa počtu detí žijúcich v jednotlivých častiach mesta bolo navrhnuté
umiestnenie detských zariadení tak, aby sa dosiahlo čo možno najrovnomernejšie plošné
rozmiestnenie v rámci celého mesta. V súčasnosti už mamičky s malými deťmi môžu
využívať osem novovybudovaných detských ihrísk (na Ulici Malinovského, na sídlisku
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Mazorníkovo - Ulica Májového povstania českého ľudu 3-10 a 14-21, na Ulici 9. mája 30, na
Ulici. Krčulovej 18, na Bujakove, ŠLN 26-29 a na starom Mazorníkovo), ktoré sú v správe
Technických služieb Brezno. Podľa schváleného návrhu realizácie detských ihrísk pre roky
2007 - 2010 poslancami mestského zastupiteľstva je v budúcom roku naplánovaná realizácia
v lokalitách Zadné Halny - Tehelňa a na dopravnom ihrisku pri Baldovskom moste.
V tomto roku v júni sa začalo s realizáciou na Nálepkovej ulici 5 a na ulici ČSA 32.
Tieto zariadenia sú zložené z hracích prvkov (šmykľavky, hojdačky, preliezačky
stolnotenisový stôl), ktoré spĺňajú všetky požiadavky na bezpečnosť a sú certifikované.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 20, 5 fotografií

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezno na roky 2008 – 2013
vypracovala bratislavská firma Fond Consult s.r.o.. Po prerokovaní v jednotlivých komisiách
bol tento predložený na schválenie do mestského zastupiteľstva. Za účasti odborných
pracovníkov mestského úradu a zástupcov spoločnosti Fond Consult, s. r. o., Bratislava boli
zodpovedané pripomienky poslancov. Po skončení diskusie poslanci Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Brezno na roky 2008 – 2013 schválili s pripomienkami.

HOREHRONSKÝ SOCIÁLNY PODNIK
Nezisková organizácia Horehronský sociálny podnik v Brezne začal fungovať v júli
tohto roku. Na celý projekt vláda vyčlenila takmer 100 miliónov korún. Manažérom sa do
konca roka podarilo zamestnať 50 ľudí, z toho piati sú v manažmente sociálneho podniku. To
už je konečný počet zamestnancov až do skončenia projektu. Riaditeľkou Horehronského
sociálneho podniku je Zuzana Portelekyová. Horehronský sociálny podnik sa orientuje na
produkciu výrobkov z dreva a na drobné stavebné práce. Ide o výrobu rebríkov, interiérových
a exteriérových profilov či škárovky. Podniky tohto druhu na základe zákona musia
zamestnávať minimálne po 50 ľudí, počas 28 mesiacov musia umiestniť postupne na trh práce
po 250 ľudí. Jednotlivé sociálne podniky musia vyškoliť a zamestnať minimálne 30 percent
znevýhodnených osôb na trhu práce a prípadné kladné hospodárske výsledky rozdeliť v
prospech sociálneho podniku a nie zakladateľa. Na Slovensku je v súčasnosti osem pilotných
sociálnych podnikov. Okrem štyroch v Banskobystrickom kraji sú po dva v Prešovskom a
Košickom kraji. Na ich podporu štát vyčlenil 780 miliónov korún (25,89 mil. €) z operačného
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programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia; použitie prostriedkov je prísne a viacstupňovo
kontrolované. Hoci podporu môžu čerpať 30 mesiacov, fungovať musia minimálne päť rokov.
Ak nie, celú podporu budú musieť vrátiť.

NAJVAČŠÍ ZAMESTNÁVATELIA
Aj pre Brezňanov je v súčasnosti najväčším zamestnávateľom v regióne akciová
spoločnosť Železiarne Podbrezová, keď z celkového počtu 3 637 zamestnancov ku koncu
roku 2008 viac než 1 500 zamestnancov tohto podniku sú obyvatelia Brezna. Aj v tejto
spoločnosti sa už koncom roka „prepúšťalo“ a v dôsledku svetovej hospodárskej krízy sa
hovorí o ďalšom znižovaní počtu zamestnancov.
Najväčším

zamestnávateľom so sídlom v samotnom meste Brezne je Nemocnica

s poliklinikou , nezisková organizácia, ktorá má ku koncu roku 2008 viac než 550
zamestnancov. Najväčší podiel – až 33,45 percent tvorí stredný zdravotnícky personál, lekári
predstavujú necelých 11 percent zamestnancov, robotníci a prevádzkoví pracovníci tvoria viac
než štvrtinu zamestnancov. V spotrebnom družstve COOP Jednota Brezno je v službách,
prevažne obchodných prevádzkach a pohostinstvách

v samotnom meste aj na Horehroní

zamestnaných viac než 300 ľudí. K väčším zamestnávateľom v Brezne patrila donedávna aj
Spoločnosť LANEX Slovakia, spol. s r.o. V mesiaci november 2003 začala na Brezenskej
ulici, v sídle bývalej Slovenky s výrobou veľkoobjemových vakov a iných technických
textílií, kedy tu začalo pracovať 50 pracovníkov. Výroba bola zameraná na tavenie tkanín a
popruhov, následné šitie, viazanie, lisovanie a balenie veľkoobjemových vakov, ktoré sú
využívané v ťažobnom, chemickom, gumárenskom, stavebnom a potravinárskom priemysle.
V roku 2007, po ukončení stavebných úprav výrobných priestorov,

dosiahla spoločnosť

maximálny počet zamestnancov - 146. Konateľom spoločnosti je Ing. Ladislav Varga.
Vzhľadom k vývoju situácie na trhu v roku 2008 dochádzalo k postupnému znižovaniu
zamestnancov a k 31.12.2008 ostalo v tejto spoločnosti zamestnaných už len 77 pracovníkov.
Vplyvom posilnenia eura voči českej korune k 31.12.2008 a výraznému zvýšeniu minimálnej
mzdy od 1.1.2009 sa rozhodli majitelia z ekonomických dôvodov ukončiť výrobu v Brezne k
30.4.2009 a presunúť ju do Českej republiky. Od 1.5.2009 sa plánuje táto

spoločnosť

zaoberať len obchodnou činnosťou so 4 zamestnancami. Výrobné družstvo Vzor so sídlom vo
Zvolene má v breznianskom závode na Rázusovej ulici ku koncu roku ešte 255
zamestnancov. Ženy, ktoré tu šijú pracovné odevy za minimálnu mzdu, sa v dôsledku krízy
začali zrejme oprávnene koncom roka báť prepúšťania. Budú mať nesmierny problém nájsť si
nejaké primerané miesto; v regióne totiž nemali ľudia s týmto zameraním na výber ani pred
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krízou. Vedúcim závodu je Milan Čunderlík. Súkromná podnikateľka Elena Faťunová
zamestnáva vo veľkosklade, administratíve, sedemnástich obchodných prevádzkach
a pohostinstvách

v Brezne a na Horehroní 183 ľudí; najviac ich je zamestnaných vo

veľkoplošnej predajni CBA na Mazorníku. Harmanec - Kuvert , spol. s r.o. patrí zatiaľ
s počtom zamestnancov takmer 150 tiež k väčším zamestnávateľom. Zaoberá sa výrobou
obálok a tašiek, má sídlo v objekte bývalých Harmaneckých papierní na Bujakove,
Padličkovo 3. Podľa počtu zamestnancov patrí do tejto kategórie od 100 do 150 pracovníkov
aj najväčšia breznianska stavebná firma HRONSTAV 01, spol. s r.o. a Poľnohospodárske
družstvo "Ďumbier" so sídlom v Brezne. K väčším firmám z hľadiska počtu zamestnancov
patria spoločnosti s ručením obmedzeným Brezno Industry, s.r.o. STASO, s.r.o. PIPECO
SLOVAKIA, s.r.o. BARBOT SLOVAKIA, s.r.o.
Ešte v deväťdesiatych rokoch patrila Mostáreň Brezno k veľkým firmám; bola známa
výrobou stavebných žeriavov, mala takmer 4 tisíc zamestnancov. Dnes už po tejto firme nesie
meno iba ulica jej pôvodného sídla, kde je v niekdajšom mostárenskom areáli umiestnených
niekoľko menších výrobných prevádzok a firiem:
K najväčším z nich – k firmám s počtom od 100 do 150 zamestnancov patrí
spoločnosť K - SUPRA, s.r.o. - strojárenská výroba so sídlom na Ulici Mostárenská 9/29.
História vzniku firmy siaha do obdobia pôsobenia strojárskeho koncernu Mostáreň Brezno;
pôsobí na slovenskom a medzinárodnom strojárenskom trhu dlhšiu dobu. Firma Kovanna sa
zaoberá predajom hutníckeho materiálu, strojov a náhradných dielov, ako aj projektovaním
kovových konštrukcií, firma PAPIERNIK vyrába kancelárske potreby, pričom jedným z
nosných výrobkov firmy sú kancelárske poradače. PIPECO SLOVAKIA, s.r.o. je výrobca
predizolovaného potrubia , firma PROTOMA sa zaoberá spracovaním odliatkov a servisom
žeriavov . Firma ZAMOS - NOVA s.r.o. vznikla ako nástupnícka firma po zásobovaní firmy
Mostáreň Brezno a.s.. Jej náplňou je najmä zabezpečovanie segmentových zvarovaných
kolien, prechodov a T kusov veľkých priemerov. Ďalej zabezpečuje náhradné diely pre všetky
žeriavy
Aj keď nie veľká z hľadiska počtu zamestnancov, ale svojimi úspechmi je firma
VONSCH spol. s r.o.

so sídlom na ulici Budovateľskej 13. Je to tím odborníkov s

dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti výkonovej elektroniky, prevažne
elektrických pohonov s vlastným vývojom a výrobou.
spoločnosti sú výrobky otáčkovej regulácie. V roku
veľtrhoch.
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Nosným výrobným programom
2008 získali niekoľko ocenení na

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO ĎUMBIER
Predsedom družstva sa v roku 2007 stal Ing. Roman ŠVANTNER, ktorý vystriedal
vo funkcii Ing. Daniela BAČKU.
Počet členov družstva aj počet pracovníkov má každoročne klesajúcu tendenciu.
Najlepšie to vidieť z tabuľky:
Ukazovateľ:
Rok 1996 Rok 2001 Rok 2002 ROK 2008
Počet členov družstva
620
525
510
212
Počet pracovníkov celkom:
284
186
177
111
Z toho v administratíve
40
33
32
15
robotníkov
244
153
145
96
V jednotlivých oblastiach výroby dosiahlo družstvo nasledovné výsledky:
Rok 2001 Rok 2002 Rok 2008
5 191 ha 5 114 ha
3471 ha

Rastlinná výroba
Družstvo hospodárilo na výmere
Z toho
ornej pôdy
lúky
pasienky
Zastúpenie jednotlivých plodín na ornej pôde
Obiloviny
Zemiaky
Jednoročné krmoviny
Viacročné krmoviny
Repka olejka

610 ha
676 ha
3 605 ha

830 ha
676 ha
3 608 ha

983 ha
890 ha
1598 ha

441
45
277
36
111

471
52
183
7
117

471
13
159
132
208

1 912

-1 350

-524

Hospodársky výsledok na úseku rastlinnej výroby

Rok 2001 Rok 2008
1 620
1 090
235
191
2 911
0

Živočíšna výroba
Stav hovädzieho dobytka celkom
Stav oviec
Stav ošípaných
Hospodársky výsledok na úseku živočíšnej výroby

-15 008

- 6198

Celkový hospodársky výsledok družstva za rok 2008 dosiahol stratu vo výške 2 078 tisíc
korún, priemerná mesačná mzda pracovníka dosiahla výšku 17 433 korún.

SÚKROMNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI
Počet súkromne hospodáriacich roľníkov sa každoročne mení. Záleží to od dotačnej
politiky štátu. Ovplyvňuje to aj situáciu v Brezne. V roku 1992 požiadalo o vydanie
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osvedčenia na podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve 57 roľníkov. Odvtedy mnohí
požiadali o zrušenie živnosti, ale pribudli aj noví podnikatelia v oblasti poľnohospodárstva.
V roku 2008 zaevidoval mestský úrad 3 nových súkromne hospodáriacich roľníkov, živnosť
zrušili dvaja. Na konci roka ich zostalo 45.
Súkromne hospodáriaci roľníci – vývoj od roku 1992

Rok Počet zrušených Počet nových
živností
1992

živnostníkov

Celkový počet
súkromne
hospodáriacich roľníkov

57

57

1993

19

9

47

1994

0

3

50

1995

6

4

48

1996

5

3

45

1997

7

5

43

1998

5

4

42

1999

3

0

39

2000

8

3

34

2001

6

4

32

2002

1

1

32

2003

4

9

37

2004

7

4

34

2005

1

3

36

2006

0

2

38

2007

1

7

44

2008

2

3

45

Dopravný podnik Brezno, s. r. o. bol zriadený s cieľom zlepšiť a zrýchliť prepravu
osôb v rámci mesta, teda jej hlavným predmetom činnosti je verejná cestná hromadná doprava
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osôb (MHD) - pravidelná a nepravidelná údržba motorových vozidiel v zmysle zákona
o cestnej doprave. Okrem hlavného predmetu činnosti spoločnosť vykonáva aj ďalšie činnosti
na komerčnej báze.
Začiatkom minulého roka došlo k premiestneniu autobusovej stanice z námestia
k železničnej stanici. Dopravná situácia sa skomplikovala; bolo preto treba prehodnotiť linky
mestskej hromadnej dopravy tak, aby došlo k obslužnosti celého územia mesta a jeho
priľahlých častí linkami MHD. Zastavovanie prímestskej autobusovej dopravy bolo totiž
s cieľom odľahčenia zaťaženia námestia a jeho hlavnej križovatky vylúčené z piatich
autobusových zastávok.
Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili ešte vo februári minulého roka
zastavovanie prímestských liniek na všetkých autobusových zastávkach, v dôsledku čoho
došlo ku kopírovaniu mestskej hromadnej dopravy a jej menšiemu využívaniu. Na základe
požiadaviek občanov boli v septembri 2007 spustené do prevádzky MHD linky do priľahlých
častí mesta - Bujakovo, Vrchdolinka a Podkoreňová. Žiaľ, po tomto kroku spoločnosť
prevádzkujúca prímestskú dopravu nastavila spoje tak, aby predchádzali príchod MHD. Tým
pádom došlo k zníženiu počtu cestujúcich mestskej hromadnej dopravy, resp. túto prepravu
využívali dôchodcovia za nulové cestovné, čo sa samozrejme odzrkadlilo na hospodárskom
výsledku spoločnosti.
Koncom novembra 2007 spoločnosť DIAGO, s. r. o., Brezno odpredala svoj
obchodný podiel spoločnosti DOPRAVNÝ PODNIK BREZNO, s. r. o. Novým spoločníkom
sa stala Bystrická dopravná spoločnosť, a. s., Banská Bystrica. Dopravný podnik vzhľadom
na dosiahnuté tržby nebol schopný naďalej udržiavať šesť liniek. Uvedené linky bolo nutné
obmedziť a od decembra minulého roka došlo k ich pozastaveniu.
V utorok 25. novembra tohto roku skolabovala autobusová doprava na Horehroní.
Nepremávala časť spojov, mnohí žiaci a zamestnanci sa preto nedostali do škôl či do
zamestnania. Stalo sa tak preto, že SAD BB, a. s. prestala bez predchádzajúceho oznámenia
vykonávať pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v okrese Brezno a v časti okresu
Banská Bystrica podľa schválených cestovných poriadkov. Vedenie Banskobystrického
samosprávneho kraja oslovilo okamžite po oboznámení sa so vzniknutou situáciou
predstavenstvo Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, či je ich spoločnosť po prevádzkovej
stránke schopná zabezpečiť základnú dopravnú obslužnosť dotknutého územia. Zvolenský
dopravca SAD Zvolen okamžite presunul celkove šesťdesiat autobusov zo všetkých svojich
siedmich závodov v Banskobystrickom kraji na vypadnuté prímestské linky v okresoch
Brezno a Banská Bystrica. V okrese Brezno to bolo dvadsať a v Banskobystrickom okrese
šesť liniek. Od štvrtku, 27. novembra už dopravu zabezpečoval zvolenský dopravca. Kríza sa
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v autobusovej doprave sa však neskončila. Ešte ďalšie dva týždne sa obyvatelia mesta
a regiónu sťažovali na vážne nedostatky v doprave; autobusy nechodili podľa cestovných
poriadkov, ich technický stav bol zlý, často nevzali všetkých cestujúcich

CENA ZA ČIN ROKA V CESTOVNOM RUCHU
V roku 2006 sa konala v Brezne medzinárodná konferencia Cestovný ruch v 21.
storočí, ktorú organizovala anglická poradenská firma L&R consulting a Katedra cestovného
ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Na
konferencii bola po prvýkrát udelená cena za čin roka v cestovnom ruchu; prvým držiteľom
ceny - Strieborného taniera sa stal podnikateľ Ľubomír Hríbik s manželkou z Telgártu –
majiteľ Penziónu U Hanky. Vznikla tradícia, a tak sa táto putovná cena udeľuje v našom
regióne každý rok

Tohto roku ju doterajší

držiteľ, riaditeľ čiernohronskej železničky

v Čiernom Balogu Ing. Aleš Bílek odovzdal na stretnutí 29. mája v hoteli Ďumbier Eve
Grénerovej výkonnej riaditeľke Fantázie Brezno, s.r.o., ktorá spravuje Hotel Rohozná
a EUROSALAŚ Brest Michalová. Cenu prevzala z rúk riaditeľa anglickej firmy "L & R
International Management Development Ltd.“ Gerry Carvera. Podujatie malo aj pracovný
charakter. Hovorilo sa o nutnej spolupráci pri presadzovaní územia na trhu cestovného ruchu,
o obnovení činnosti PRVA. Členovia Združenia turizmu Brezno,

ktoré svoju činnosť

v Brezne a regióne rozvíja už tretí rok, hodnotili súčasnú situáciu na Horehroní v cestovnom
ruchu. Konštatovali , že i napriek zvýšenému počtu ubytovacích zariadení poklesla
v porovnaní s rokom 2006 návštevnosť turistov aj počet prenocovaní. V priemere sa v našom
okrese zdržia návštevníci len 2,7 dní. Najvyššiu v kraji máme v súčasnosti priemernú cenu za
ubytovanie (589.- Sk), v roku 2007 náš okres dosiahol aj najvyššie tržby za ubytovanie.
Nezaznamenali sme prírastok nových produktov; v úrovni lyžiarskych stredísk nás už
predbehli iné regióny, počas letnej sezóny turisti u nás márne hľadajú termálne kúpaliská
a aquaparky, ktorých na Slovensku každým rokom pribúda. Organizuje sa tu množstvo
podujatí, väčšina z nich má však miestny alebo regionálny charakter a priláka k nám väčšinou
len domácich návštevníkov. Aj keď náš región

sa stal aj vo svete známym i vďaka

Čiernohronskej železničke a v poslednej dobe i aktivitám Lesníckeho skanzenu v Čiernom
Balogu pre náročných turistov očakávajúcich počas týždenného pobytu viacej zážitkov, je to
naozaj málo.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 21, 4 fotografie
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TURISTI A NÁVŠTEVNÍCI MESTA BREZNA
• Návštevnosť okresu Brezno klesá; v roku 2002 k nám prišlo 92 485 návštevníkov,
v roku 2008 už len 77 729 návštevníkov
• V breznianskych ubytovacích zariadeniach bolo počas roka ubytovaných 5 453
návštevníkov, čo je len 7 percent z ubytovaných v celom okrese Brezno
• Turisticko-informačnú kanceláriu v Brezne navštívilo počas roka
o Domáci:

11 250

o Zahraniční:
o spolu.

4 370
15 620 turistov

• Počet ubytovacích zariadení v okrese stúpa; v roku 2002 ich bolo 69, v roku 2008 už
106
• V roku 2008 pribudlo aj v Brezne ďalšie ubytovacie zariadenie; v Zadných Hálnach
pri Hrone je chalupa Lívia

144

TURISTI A NÁVŠTEVNÍCI MESTA BREZNA V ROKU 2007
Ubytovacie zariadenie počet
lôžok

Hotel Ďumbier
Hotel Rohozná
Penzión Alžbetka
Penzión Marína
Penzión Ulička
Ubytovňa Zimný štadión
Ubytovňa Jesenského
Europrivát Hálny
SPOLU
V ROKU 2008

počet návštevníkov
domáci

66
30
15
6
8
41
20
10
196
Počet
lôžok

Ubytovacie zariadenie
Hotel Ďumbier
Hotel Rohozná
Penzión Alžbetka
Penzión Marína
Penzión Ulička
Ubytovňa Zimný štadión
Ubytovňa Jesenského
Europrivát Hálny
Chalupa Lívia
SPOLU

1 319
720
24
72
20
1 786
20
45
4 006

618
202
59
0
5
181
32
21
1 118

1 937
922
83
72
25
1 967
52
66
5 124

počet návštevníkov
domáci

66
26
11
6
8
37
20
10
13
197

zahraniční spolu

2 307
410
175
58
21
2 301
42
59
80
5 453

zahraniční

spolu

počet prenocovaní
domáci

2 500
1 200
31
104
25
4 907
50
90
8 907

1 276 3 776
209 1 409
84
115
0
104
12
37
413 5 320
126
176
63
153
2 183 11 090

počet prenocovaní
domáci zahraniční spolu

1 178 3 485 3 060
253
663
525
210
385
209
0
58
86
4
25
30
204 2 505 5 474
58
100
104
52
111
23
30
110
86
1 989 7 442 9 597
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zahraniční spolu

2 580 5 640
350
875
354
563
0
86
7
37
629 6 103
194
298
20
43
14
100
4 148 13 745

využitie
kapacity
v%

15,67
12,87
2,10
4,75
1,27
35,55
2,41
4,19
9,85
využitie
kapacity
v%

23,41
9,22
14,02
3,93
1,27
45,19
4,08
1,18
2,11
11,60

priemerná
doba
pobytu

1,95
1,53
1,39
1,44
1,48
2,70
3,38
2,32
2,02
priemerná
doba
pobytu

1,62
1,32
1,46
1,48
1,48
2,44
2,98
0,39
0,91
1,56

POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2008
Mestská časť
Bez trvalého pobytu
Brezno
Mazorníkovo
Bujakovo
Predné Halny
Zadné Halny

Muži
118
5 639
2 611
119
238
233

Ženy Chlapci Dievčatá
79
33
24
6 356
870
841
2 704
461
460
127
29
39
211
112
93
220
74
54

Spolu za Mesto
Brezno

8 958

9 697

1 579

1 511 21 745

POČET OBYVATEĽOV PODĽA VEKOVEJ ŠTRUKTÚRY
Veková štruktúra
od 8 do 18 r.
od 18 do 54 r.
od 54 do 59 r.
nad 60 r.
Spolu

Spolu
3 967
12 626
1 679
3 473
21 745
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Spolu
254
13 706
6 236
314
654
581

POHYB OBYVATEĽSTVA
Stav k 31.12.2007
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Prírastok sťahovaním
Narodení
Zomrelí
Prirodzený prírastok
Sobáše
Celkový prírastok
Stav k 31.12.2008

21 871
213
377
-164
225
187
38
123
-126
21 745

V meste bol počas roka opäť zaznamenaný pokles počtu obyvateľstva. Sťahovaním
ľudí z mesta došlo k úbytku obyvateľov Brezna až o 164; aj tohto roku sa stalo to, že sa viac
ľudí z Brezna odsťahovalo, ako prisťahovalo. K tomuto javu dochádza už od roku 1997. Za
pozitívny jav z hľadiska demografického vývoja možno považovať skutočnosť, že máme
kladný prirodzený prírastok; viac detí sa narodilo, ako bolo v tomto roku zomrelých.
Na konci minulého roka sme mali 21 871 obyvateľov, v roku 2008 už len 21 745, čo
znamená, že sa znížil počet obyvateľov o 126. Takto sa počet obyvateľov mesta znižuje od
roku 1997, kedy sme dosiahli najvyšší počet obyvateľov v histórii mesta; zaznamenali sme už
23 tisíc obyvateľov.
HISTORICKÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEĽSTVA

ROK
Počet obyvateľov

1900
4 452

1950
7 159
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1970
12 873

1997
23 007

2008
21 745

NAJSTARŠÍ OBČANIA
V meste žilo ešte v minulom roku 41 obyvateľov starších ako 90 rokov, tohto roku sa
ich počet znížil na 12. Najstaršou obyvateľkou mesta v roku 2008 je Ida Žúdelová, ktorá sa
narodila 12. júla 1909, čiže dovŕšila tohto roku 99 rokov. Býva so svojimi príbuznými
v rodinnom dome na Ulici Jesenského 3. Deväťdesiatosem rokov sa dožil 17. novembra tohto
roku známy staviteľ, Michal Trepáč, ktorý býva na Ulici Krčulovej 8.

ÚMRTIE ČESTNÉHO OBČANA 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. V roku 2003 získal tento titul Jaroslav Siman,
prednosta Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Čestné občianstvo mu bolo udelené za
dlhoročnú spoluprácu

s hotelovou akadémiou, breznianskou nemocnicou, ale najmä za

záchranu mnohých ľudských životov aj občanov nášho regiónu. MUDr. Jaroslav Siman,
CSc. sa narodil 12. októbra 1933, bol rodákom z neďalekej obce Valaská. Svojou klinickou
i vedeckou prácou sa zapísal medzi najvýznamnejšie osobnosti chirurgie na Slovensku. Dňa
19. júla 2008 po krátkej a ťažkej chorobe vo veku nedožitých 75 rokov zomrel. Mesto
Brezno na pohrebe zastupovali pracovníci mestského úradu.

Rímsko-katolícky farský úrad Brezno
Dekanom aj farárom farnosti je od roku 2004 Jozef Hrtús, kaplánom od roku 2007
(bol kaplánom v Brezne aj v rokoch 2003 - 2005) Mgr. Marek Križan, kňaz bývajúci vo
farnosti je Mons. Ján Kubus. Na fare na Mazorníku je administrátor Mgr. Jaroslav
Máčovský. V Brezne je podľa posledného sčítania 15 300 ľudí rímsko-katolíckeho
vierovyznania.
Vo februári 2000 sa začalo s opravou a maľovaním farského kostola. Vymaľovanie
vykonal Dr. Peter Čambál so svojimi spolupracovníkmi. Okrem čistenia pôvodných obrazov
domaľoval 12 obrazov: štyroch cirkevných učiteľov (svätý Gregor, svätý Hieroným, svätý
Ambróz a svätý Augustín), štyroch evanjelistov, svätú Cecíliu - patrónku hudobníkov, Krista
Kráľa, Zvestovanie Panne Márii a Zmŕtvychvstanie Ježiša. Pracovníci Stavhronu vykonali
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montáž a demontáž lešenia, nalepili obklad a previedli klampiarske práce. Kúpili sa nové
svietidlá a koberce. Posviacku vymaľovaného farského kostola vykonal 1. apríla 2000
pomocný banskobystrický biskup Mons. ThDr. Tomáš Galis. V oprave kostola sa
pokračovalo aj v roku 2008, a to opravou fasády.
ŠTATISTIKA FARNOSTI
DRUH OBRADU
Krsty
dievčatá
chlapci
dospelí
Pohreby
ženy
muži
deti
Sobáše
katolíci navzájom
z toho s nekatolíkmi
Birmovaných
1. sv. prijímanie

rok 2008
108
46
58
4
73
42
31
1
33
25
7
0
80

rok 2007
101
43
58
1
86
37
49
38
30
8
30
73

Gréckokatolícka farnosť Brezno
Gréckokatolícka farnosť Brezno vznikla v roku 2003 rozhodnutím prešovského
eparchu Jána Babjaka vyčlenením z farnosti Šumiac. Na území tejto farnosti žije vyše 300
gréckokatolíkov. Podľa nového územného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi v SR patrí
farnosť Brezno do novozriadenej Bratislavskej eparchie. Do roku 2007 ju spravovali z
farnosti Banská Bystrica. Od septembra 2007 je správcom farnosti Brezno Ján Kovaľ,
patrónom blahoslavený hieromučeník Vasiľ Hopko. V Brezne je podľa posledného sčítania
224 občanov grécko-katatolíckeho vyznania .
Dňa 26. augusta navštívil gréckokatolícku farnosť Brezno Bratislavský
gréckokatolícky eparcha, vladyka Peter Rusnák, kde v Piaristickom chráme slúžil
archijerejskú svätú liturgiu. Súčasne posvätil kalichovú súpravu, ktorú zakúpili z milodarov
veriacich. Vladyka Rusnák po svojom inštalovaní do úradu bratislavského eparchu (9. marca
2008) navštevuje farnosti a filiálky spadajúce pod novozriadenú bratislavskú eparchiu s
približne 25000 veriacimi
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Evanjelický a. v. farský úrad Brezno
Dlhoročný brezniansky farár Dušan Fabricius si symbolicky vymenil miesto s Mgr.
Vladimírom Makom ešte v roku 2004. Rok bol pre farnosť náročný a dôležitý z viacerých
hľadísk; po rokoch sa podarilo zabezpečiť opravu priestorov v zadnej časti dvora, ktoré boli
pripravené pre zriadenie plánovanej pamätnej izby Martina Rázusa. Náročná hlavne
z hľadiska finančného bola pre evanjelikov oprava veže kostola. Už 30. júna mohli
konštatovať, že akcia za viac než milión korún bola ukončená.
Školský rok 2007/2008 bol pre breznianskych evanjelikov významný; v septembri
2007 sa konečne začalo vyučovanie náboženstva na základnej škole ako súčasť vyučovacieho
procesu.
Do kalendára podujatí a udalostí si v roku 2008 farnosť zapísala tieto udalosti:
17. február
18. máj
27. júna
14. – 19. júl
9. november
9. november

Výročitý konvent
Konfirmačná slávnosť
Mládež sa zúčastnila na stretnutí kresťanov v Bratislave
Organizuje sa biblický tábor pre deti vo dvore fary
Otvorenie pamätnej izby Martina Rázusa za účasti trnavského biskupa
Mgr. Milana Krivdu
Pripomenuli si 70 rokov od príchodu farára Ivana Taslera do
breznianskeho zboru

ŠTATISTIKA FARNOSTI
DRUH OBRADU
Krsty
dievčatá
chlapci
dospelí
Pohreby
ženy
muži
deti
Konfirmácia
dievčatá
chlapci
Sobáše

rok 2008
8
4
4
0
22
12
10
0
9
3
6
8

rok 2007
9
5
4
0
24
13
11
0
1
0
1
3

V Brezne prevládajú z hľadiska náboženského vyznania katolíci. Aj keď sa pri
poslednom sčítaní ľudu v roku 2001 hlásilo k evanjelickému vierovyznaniu 1800 obyvateľov
mesta, podľa zaplatenia členského za rok 2008 eviduje farský úrad 1 056 farníkov.
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MATERSKÉ ŠKOLY
V organizácii ani štruktúre materských škôl v Brezne v porovnaní s minulým rokom
nenastali zmeny. V každej z piatich materských škôl sa však znížil počet umiestnených detí,
takže ich počet klesol na 466, čo znamená v porovnaní s minulým rokom zníženie o 46.
Prehľad umiestnenia detí v materských školách v Brezne, porovnanie s minulým školským
rokom:
Materská škola

Počet detí
k 1.9.2007

k 1.9.2008

MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 – Nálepkova

129

107

MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 – ŠDC 3

122

119

MŠ pri ZŠ Pionierska 2 – B. Němcovej

47

40

MŠ pri ZŠ Pionierska 2 – Hradby 9

100

89

MŚ pri ZŠ MPČĽ 35

114

111

Spolu

512

466

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Mesto prevádzkuje k 1.9.2008 3 základné školy s materskými školami, ktoré po
zlúčení existujú ako jeden samostatný právny subjekt.
•

Základná škola s materskou školou, Ul. Májového povstania českého ľudu 35

•

Základná škola s materskou školu, Ul. Pionierska 2

•

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Ul. Pionierska 4

Ďalej je mesto zriaďovateľom a prevádzkovateľom:
•

Základná umelecká škola

•

Centrum voľného času

Školy a školské zariadenia na území mesta sú rozpočtové organizácie mesta, svojimi
príjmami a výdavkami sú napojené na rozpočet mesta.
Prehľad základných škôl v Brezne k 1.9.2008 ; porovnanie s predchádzajúcim rokom:
Základná škola

Meno riaditeľa

Počet žiakov
Školský rok 2007/2008

Školský rok 2008/2009

709

649

ZŠ s MŠ Pionierska 2

PaedDr. Danka Jarabová
Mgr. Vladimír Kubín

833

827

ZŠ s MŠ MPČĽ 35

Mgr. Miloslav Brodský

371

336

1 913

1812

ZŠ s MŠ Pionierska 4 Mgr. Ľubomír Fabuš

Spolu
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Prvého septembra nastúpilo do troch základných škôl v Brezne 1 812 žiakov, čo je
o 101 žiakov menej ako v minulom roku. Najviac sa znížil počet žiakov na Mazorníkove.
Ešte v minulom roku, od septembra

2007 vznikol zlúčením doterajších dvoch

základných škôl nový právny subjekt Základná škola s materskou školou Karola Rapoša,
Pionierska 4, Brezno. Počas školského roka sa menilo vedenie školy; v septembri 2007 po
zlúčení dvoch škôl bol poverený vedením nového subjektu Mgr. Ľubomír Fabuš a od 1.
marca 2008 po výberovom konaní sa stala riaditeľkou školy PaedDr. Danka Jarabová.
Významná je spolupráca školy so ŽP Šport, a.s. Podbrezová. Žiaci športových tried zameraní
na futbal sú zaradení v tréningovom procese úväzkových trénerov. Jedenkrát mesačne
zasadalo vedenie školy so zástupcami ŽP Šport a dvakrát ročne zasadala Rada športových
tried zložená zo zástupcov školy, trénerov a rodičov. Žiaci futbalových tried odohrali v mimo
vyučovacom čase v dresoch ŽP Podbrezová veľké množstvo priateľských, ligových
i pohárových zápasov. V škole pracoval na čiastočný úväzok aj koordinátor pre futbal, ktorý
mal na starosti hlavne propagáciu a výber žiakov do športových tried. Na spoluprácu v oblasti
športu bola orientovaná aj spolupráca s plaveckým oddielom Flipper. Žiaci 1.stupňa
absolvovali v rámci vyučovania plaveckú prípravku. V mimo vyučovacom čase sa venovali
tréningovému plávaniu a zúčastňovali sa plaveckých súťaží.
Základnú umeleckú školu navštevuje v školskom roku 2008/2009 445 žiakov, čo
znamená, že v porovnaní s minulým rokom sa počet žiakov po prvýkrát v histórii znížil. Škola
poskytuje vzdelávanie pre žiakov predškolského, školského veku a v štúdiu pre dospelých
v štyroch odboroch: v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom. Najväčší
záujem je stále o hudobný odbor; je tu zapísaných 276 žiakov, 115 žiakov má výtvarný
odbor, 28 literárny a 26 tanečný. Na škole vyučuje 22 učiteľov, riaditeľkou školy je naďalej
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 22, 5 fotografií
Centrum voľného času v školskom roku 2008/2009

navštevuje 569 detí, ktoré

pracujú v 43 záujmových útvaroch. Okrem štyroch interných pedagogických zamestnancov
s deťmi pracuje ďalších 19 externých pracovníkov.

STREDNÉ ŠKOLY
Sieť stredných škôl sa v porovnaní s minulým rokom zmenila. Od 1. septembra 2008
došlo z rozhodnutia zriaďovateľa - Banskobystrického samosprávneho kraja k začleneniu
tretej organizačnej zložky k doterajšej Spojenej škole, a to Stredného odborného učilišťa
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Mazorník. V súčasnosti má tak Spojená škola Brezno so sídlom na Laskomerského ulici tri
organizačné zložky
o Stredná priemyselná škola

SPŠ

o Stredná odborná škola podnikania

SOŠP

o Stredná odborná škola

SOŠ (bývalé Stredné odborné učilište)

Študenti na stredných školách v Brezne

Stredná škola

Počet študentov

Riaditeľ

Školský rok
2007/2008

Školský rok
2008/2009

Gymnázium Jána Chalupku

PhDr. Miroslav Glembek

491

495

Hotelová akadémia

Mgr. Eva Dočekalová

552

559

Obchodná akadémia

Mgr. Eva Dočekalová

137

131

Spojená škola

Ing. Karol Muller

441

376 + 405

Stredné odborné učilište

Ing. Marián Moravčík

454

-

Súkromná pedagogická
a sociálna akadémia

PaedDr. Eva Hlaváčová

63

129

2 138

2 095

Spolu
Záujem o stredné školy v Brezne
DRUH ŠKOLY
Hotelová akadémia
Obchodná akadémia
Gymnázium 8-ročné
Gymnázium 4-ročné
Učilište
Spojená škola
Pedagogická akadémia

Maturanti
96
35
23
70
58
133
0

Prihlásení do 1. ročníka

Prijatí do 1. ročníka

198
65
18
120
129
171
67

120
30
18
70
65
84
44

415
768
431
SPOLU
O štúdium na breznianskych stredných školách je stále veľký záujem. Tento všade
zatiaľ prevyšuje o takmer 50 percent možnosti školy, a tak si stále môžu vyberať tých
lepších. V porovnaní s minulým rokom sa znížil počet študentov, najviac je to vidieť na
Spojenej škole, kde bol vyšší počet študentov – maturantov, ako žiakov prijatých do 1.
ročníkov.
SPOJENÁ ŠKOLA
Od 1. septembra 2008 došlo z rozhodnutia zriaďovateľa

- Banskobystrického

samosprávneho kraja k začleneniu tretej organizačnej zložky, a to Stredného odborného
učilišťa Mazorníkovo k Spojenej škole. V súčasnosti je tak súčasťou Spojenej školy v
Brezne
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o Stredná priemyselná škola

SPŠ

o Stredná odborná škola podnikania

SOŠP

o Stredná odborná škola

SOŠ (bývalé Stredné odborné učilište)

SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA EBG
Škola vznikla 1. septembra 2006. V školskom roku 2006/2007 poskytovala vzdelanie
v odbore

vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Mala vytvorenú jednu triedu. Sídlila

v prenajatých priestoroch základnej školy. Zriaďovateľom školy je Európske vzdelávacie
centrum so sídlom v Závadke nad Hronom. Od 1.septembra 2008 škola ponúka vzdelávanie
v troch študijných odboroch denného štúdia :
o

vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

o učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
o sociálno-výchovný pracovník
v dvoch odboroch pomaturitného štúdia :
o

sociálno-právna činnosť

o špeciálna pedagogika
Mnohé kultúrne i športové aktivity sa uskutočňujú v priestoroch Európskeho
vzdelávacieho centra v Závadke nad Hronom (v sídle zriaďovateľa), kde sú vytvorené
vynikajúce podmienky predovšetkým na mimoškolskú činnosť. V rámci spolupráce
s partnerskými školami v Magdeburgu a Lipsku vybrané žiačky pomáhali ako tlmočníčky
z nemeckého jazyka počas praxe nemeckých študentov v partnerských zariadeniach
sociálnych služieb. Každá študentka študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská
činnosť prežila jeden deň na vozíčku v rámci projektu Bližšie k človeku. Pomáhali v Domove
dôchodcov a sociálnych služieb Luna v Brezne.
Začiatkom júna sa uskutočnila slávnosť pri príležitosti prijímania školy do siete škôl
EBG. Z rúk predsedu predstavenstva Dr. Beckmanna riaditeľka školy prevzala certifikát
kvality DIN EN ISO 9001 : 2000.

HOTELOVÁ A OBCHODNÁ AKADÉMIA
Vo februári bola tu inštalovaná výstava Anna Franková – Odkaz dejín dnešku.
Cieľom projektu v spolupráci s Nadáciou Miroslava Šimečku bolo podporiť mladých ľudí,
aby nielen kriticky pristupovali k myšlienkam nacizmu a fašizmu, ale aj odsudzovali prejavy
diskriminácie a intolerancie voči všetkým národnostným a náboženským menšinám. Touto
putovnou výstavou o osudoch židovského dievčaťa, ktorú zorganizovala škola, sprevádzala
154

širokú verejnosť a študijné skupiny zo škôl mesta Brezna skupina 18 žiakov z tejto školy.
Akadémia bola zapojená do nasledovných aktivít a projektov:
Zabudnuté príbehy – projekt zrealizovaný prostredníctvom vlastnej tvorby žiakov. Študenti
Puťoš a Zraková postúpili do celoslovenského kola. Ich vlastná tvorba – príbeh židovskej
rodiny a príbuzných v regióne vlastného bydliska - bola uverejnená v zborníku najlepších
prác a obaja žiaci sa zúčastnili exkurzie v Osvienčime.
Projekt VAGÓN – v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici sprevádzala návštevníkov
tejto putovnej výstavy vo vlakových vozňoch na železničnej stanici

6-členná skupiny

žiakov, Témou výstavy bol Holokaust v rámci stredoslovenského regiónu.
Projekt MEP – jeho cieľom je v rámci vyučovania predmetu etická výchova oboznámiť
žiakov s problematikou EÚ, jej činnosťou a problémami, ktorými sa zaoberá.
Účasť na súťaži GASTROFESTIVAL NITRA:
kategórie – obsluha – príprava slávnostnej tabule a servis pokrmov z rýb
kuchyňa – príprava jednoduchého menu z rýb
umiestnenie: 1. miesto obsluha 1. miesto najlepšie predjedlo
Prezentácia školy v Tisovci v rámci Dní mesta Tisovec:
- príprava slávnostne prestretých stolov
- príprava miešaných nápojov
- flambovanie mäsa a múčnikov
Prezentácia školy v Banskej Bystrici počas výstavy HOTEL A WELLNESS: -

príprava

slávnostne prestretých stolov
modelovanie z marcipánu
zdobenie medovníkov
vyrezávanie zo zeleniny – CARVING
Tradičná výstava GASTROVIANOCE v Brezne spojená s prezentáciou študentskej
spoločnosti.
Tohto roku začala Hotelová akadémia s novým spôsobom odovzdávania maturitných
vysvedčení. Slávnosť sa koná vo veľkej sále hotela Ďumbier za prítomnosti významných
hostí, pedagógov, rodičov a študentov školy. Prítomní študenti a pedagógovia majú na
slávnostnom akte odovzdávania oblečené slávnostné odevy - habity.
GYMNÁZIUM
Za najväčšiu udalosť považujú študenti tejto školy návštevu z Anglicka. Všetko sa to
začalo v roku 2006, keď sa breznianske gymnázium zapojilo do projektu Dreams&Teams,
ktorý je podporovaný organizáciou British Council. Jeho cieľom je príprava športových
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podujatí a formovanie „mladých lídrov“. Ešte v tom istom roku nadviazali partnerstvo
s Glenburn Sports College v Skelmersdale (ANG). Na jeseň gymnázium navštívilo ich
vedenie a na jar roku 2007 si úlohy vymenili. Delegácia sa vrátila s pozitívnou správou, že
dlho plánovaná návšteva priateľov z Anglicka by sa mala uskutočniť vo februári 2008.
O návšteve porozprávali študenti:
„ Celý tento školský rok sa činnosť nášho krúžku Dreams&Teams zameriavala na
prípravu tejto návštevy. S niektorými Angličanmi sme boli v akom-takom kontakte
prostredníctvom e-mailov, ale s väčšinou z nich sa nám nepodarilo skontaktovať. Čas rýchlo
plynul, ani sme sa nenazdali a prišiel február. Posledný týždeň pred návštevou sme sa
stretávali každý deň, aby sme doladili aj ten najmenší detail. Konečne nastal deň D, streda
13. február, a náš sen sa stal skutočnosťou. Keď som v škole zbadal skupinu tínedžerov, hneď
som vedel, že nie sú od nás. Vonku mrzlo a oni si prišli len v tričku a mikine. Prišli v hojnom
počte: traja chalani, deväť báb a dvaja učitelia. Ako býva zvykom, na úvod sme ich
predstavili nášmu vedeniu, ktoré nám počas celého pobytu vychádzalo maximálne v ústrety.
Nasledovala krátka prehliadka školy a beseda s našimi kvintánmi. Po nej sme sa zahrali tzv.
Ice Breakers, hry na zoznámenie. Ani sme sa nenazdali a bol už obed. Poobede sme si spravili
krátku prehliadku mesta, ktorá každého nášho hosťa úprimne zaujala. Vo štvrtok doobeda
sme sa spoločne vybrali do základnej školy na Pionierskej 4, kde sme pripravili športové
dopoludnie pre žiakov druhého ročníka. Takmer šesťdesiat detí urputne bojovalo, behalo,
skákalo a premýšľalo, aby získali čo najviac cukríkov. Síce víťaz mohol byť len jeden, ale
každé dieťa bolo odmenené. Touto formou by sme chceli poďakovať pani učiteľke Stankovej,
vedeniu školy a taktiež členom skupiny Berezun, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou a
ukázali nám časť zo svojho umenia. Poobede sme si zahrali v našej telocvični floorball a
basketbal, pri ktorých sme sa výborne zabavili. V piatok sme šli na výlet. Prišiel po nás
autobus a vybrali sme sa do Bystrianskej jaskyne. Exkurzia po nej bola veľmi poučná a
zaujímavá. Chcel by som poďakovať pánovi Vrabcovi a kolektívu za ochotný prístup a
odborný výklad. Pokračovali sme ďalej na Srdiečko. Tu sa väčšina z našich hostí prvýkrát
stretla so snehom, ale aj lanovkou. Vyviezli sme sa na Kosodrevinu, kde sme si dali obed. Aj
napriek nepriaznivému počasiu sme sa dokázali „vyblázniť“ v snehu. Večer sa išlo tancovať,
aj keď nie všetci sa na to tešili. V sobotu sa dočkali všetci, ktorí majú radi zimné športy, či už
lyžovanie alebo sánkovanie. Síce niektorí stáli na lyžiach prvýkrát, popoludní by ste to určite
nepovedali. Večer si šiesti členovia D&T zobrali k sebe domov na večeru dvojicu Angličanov.
Aj keď som sa spočiatku bál jazykovej bariéry, na tento večer určite tak rýchlo nezabudnem.
V nedeľu sme sa takisto boli lyžovať. Angličania boli už odvážnejší, preto sa im nevyhli aj
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trochu viac bolestivé pády. Večer sme mali ešte rozlúčkovú večeru, pri ktorej sme sa spolu
fotografovali a vymieňali sme si e-mailové adresy...“

VYSOKÁ ŠKOLA
V akademickom roku 2008/2009 prebieha už devätnásty rok výučba na breznianskom
detašovanom pracovisku

Materiálovo – technologickej fakulte Slovenskej technickej

univerzity. Do prvého ročníka v akademickom roku 2008/2009 prijali 40 študentov denného
štúdia. Vo štvrtok 6. novembra sa uskutočnila akademická slávnosť − imatrikulácia študentov
prvého ročníka Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, ktorí v
akademickom roku 2008/2009 začínajú študovať v detašovanom pracovisku v Brezne.
Slávnostný akt imatrikulácie sa konal v obradnej sieni Mestského úradu v Brezne za účasti
akademických funkcionárov fakulty: doc. Ing. Františka Horňáka, PhD. (v zastúpení dekana
fakulty), prodekanky pre I. stupeň vysokoškolského štúdia doc. RNDr. Márie Mišútovej,
PhD., a hostí: viceprimátora Brezna Jána Račáka a riaditeľa Spojenej školy Brezno Mgr.
Karola Müllera. Štyridsať študentov sa verbálnym a písomným zložením sľubu zapísalo do
matriky Slovenskej technickej univerzity a z rúk imatrikulátora prevzalo imatrikulačnú listinu.
Stali sa tak oficiálne študentmi najväčšej a zároveň najstaršej univerzity na Slovensku. Získali
výhody, ktoré vysokoškolským študentom vyplývajú zo zákona, ale zároveň sa zaviazali k
povinnostiam, ktoré sa od vysokoškolských študentov očakávajú v samotnom štúdiu, aj vo
verejnom či súkromnom živote. V príhovore hostia deklarovali spokojnosť, obojstranný
záujem a podporu vysokoškolskému štúdiu v detašovanom pracovisku v Brezne. Na záver
devätnástej imatrikulácie v Brezne zaznel Gaudeamus igitur.

NEZAMESTNANOSŤ
Na území okresu Brezno evidoval úrad práce na konci roku 2008
nezamestnaných.

3 971

V okrese je 30 082 ekonomicky aktívnych obyvateľov, miera

nezamestnanosti tak dosiahla výšku 13, 20 percenta. V porovnaní s minulým rokom sa
situácia v rámci okresu zhoršila; miera nezamestnanosti sa zvýšila. V porovnaní s okresom je
situácia so zamestnanosťou v meste Brezne lepšia. Z 11 088 ekonomicky aktívnych
obyvateľov na konci roka 2008 bolo 1 161 nezamestnaných, čo predstavuje 10,47 percent.
V porovnaní s minulým rokom sa situácia zhoršila v meste Brezne aj v rámci okresu.
Vzrastajúcu tendenciu má však nezamestnanosť v súvislosti s finančnou krízou v rámci
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celého Slovenska; začala stúpať v septembri tohto roku , zo 7,51 percenta je na konci roka
2008

priemerná celoslovenská nezamestnanosť už 8,39 – percentná, v samotnom meste

Brezne až 10,47 – percentná a obávame sa, že bude oveľa vyššia.
Štatistika nezamestnanosti v jednotlivých obciach okresu k 31. 12. 2008
p.č.

Mesto, obec

1

Brezno

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nemecká
Ráztoka
Predajná
Jasenie
Podbrezová
Osrblie
Dolná Lehota
Horná Lehota
Valaská
Hronec
Mýto
Čierny Balog
Bystrá
Jarabá
Drábsko
Sihla
Lom nad
Rimavicou
Michalová
Pohronská Polhora
Beňuš
Braväcovo
Bacúch
Polomka
Závadka n/
Hronom
Heľpa
Pohorelá
Šumiac
Telgárt
Valkovňa

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spolu
Dispon.počet

Ekonomicky
neaktívni
celkom

z toho
ženy

počet
obyvateľov

ekonomicky
aktívni

k 31.12.2007

%
Nezamestnanosti

1161

673

22 116

11 088

10,47

69
12
43
40
178
25
71
34
228
84
26
361
9
4
19
16
18

40
7
29
25
107
15
38
19
130
50
12
201
5
1
8
13
9

1 850
293
1 368
1 105
4 135
388
730
583
3 873
1 170
537
5 144
188
44
223
202
300

820
132
631
523
2 039
176
306
237
1 658
485
236
2 320
93
20
101
98
106

8,41
9,09
6,81
7,65
8,73
14,2
23,2
14,35
13,75
17,32
11,02
15,56
9,68
20
18,81
16,33
16,98

94
132
45
36
59
203
202

58
71
21
22
31
113
95

1 401
1 651
1 171
705
1 024
3 120
2 479

609
787
518
349
404
1 395
1 065

15,44
16,77
8,69
10,32
14,6
14,55
18,97

185
157
154
260
46

114
75
82
132
23

2 890
2 454
1 359
1 529
365

1 351
1 195
585
622
133

13,69
13,14
26,32
41,8
34,59

3971

2219

64 397

30 082

13,2

3414

x

x

x

11,35
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Vývoj nezamestnanosti v Brezne
25
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5
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percento nezamestnanosti
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1995 1996
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percento nezamestnanosti

15,61

14,04

10,47

15,41

16,25

21,43

20,48 19,34
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19,05 18,17

18,06

13,37

11,52

9,98

BYTOVÁ SITUÁCIA
Určite aj v súvislosti s blížiacim sa termínom - 1. januára 2009 - dňa zavedenia eura
na Slovensko, začali enormne stúpať na celom Slovensku ceny nehnuteľností. Nebolo tomu
ináč ani v meste Brezne. Aj tu vysoko vystúpili ceny nehnuteľností, zvlášť však hlavne bytov.
Práve začiatkom roka 2008 asi kulminovali, lebo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi
narástli aj o sto percent. A tak sa cena starého trojizbového bytu na Nálepkovej ulici
„vyšplhala“ aj na milión, novšie byty na Hradbách alebo ČSA sa predávali oveľa vyššie.
V druhej polovici roka sa stúpanie trhovej ceny zastavilo.
Obecné byty sa stavajú len málo, mesto eviduje v roku 2008 viac ako osemsto žiadostí
o poskytnutie sociálneho alebo nájomného bytu. Práve z nich vyberali nových nájomníkov,
lebo týždeň pred Vianocami, 17. decembra v Brezne za účasti primátora mesta slávnostne
odovzdali do užívania tridsaťdeväť bytov na Nálepkovej ulici.

Celková investícia na

prestavbu priestorov bývalého internátu na tridsaťtri jednoizbových, päť dvojizbových a jeden
bezbariérový byt predstavovala 27,5 milióna korún. Financovanie mesto zabezpečilo z troch
zdrojov − okrem vlastných zdrojov čerpalo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume
15 540 000 korún, k nemu nenávratný príspevok vo výške 85 000 korún a dotáciu z
ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 6 696 000 korún.
Naposledy mesto prideľovalo 23 nájomných bytových jednotiek na sídlisku
Mazorníkovo v roku 2003 a 18 bytov nižšieho štandardu v lokalite Hlavina pred dvoma
rokmi. Na Hlavinu sa nasťahovalo 127 Rómov, ktorí dovtedy bývali na uliciach Kuzmányho,
Rázusova, Vrbová a Predné Halny.

V jednom byte bývalo na začiatku najmenej 5 ľudí,

najviac 14. Postupne sa rodiny rozrastali , a tak sa počet bývajúcich v tejto osade stále
zvyšuje. Rómovia už v tomto roku v centre mesta nebývajú.
Mesto má v súčasnosti vo vlastníctve len 170 obecných nájomných bytov; tieto musia
vzhľadom na predchádzajúcu dotáciu na ich výstavbu od štátu zostať vo vlastníctve mesta 30
rokov, a tak môže v budúcnosti už len ťažko uspokojiť záujemcov o túto formu bývania.

BREZNIANSKA NEMOCNICA
Nemocnica s poliklinikou, nezisková organizácia vznikla v roku 2003 a jej členom je
aj mesto Brezno; riaditeľom je od roku 2003 MUDr. Anton Bučko. Vyprofilovala sa na
všeobecnú nemocnicu so spádovým územím okresu Brezno, ktorej hlavným predmetom
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činnosti je zabezpečenie akútnej a urgentnej zdravotníckej starostlivosti v regióne, a to ako
prednemocničnej.
Vlastná nemocničná starostlivosť je realizovaná lôžkovým fondom v počte 284 lôžok,
z ktorých 40 predstavujú lôžka liečebne dlhodobo chorých – začleneného zdravotníckeho
zariadenia. V priebehu roka bolo dočasne uzatvorených 83 lôžok:
o od 1. marca

18 lôžok na geriatrickej ošetrovacej jednotke

o od 1. apríla

15 lôžok na chirurgickom oddelení

o od 15.októbra 15 lôžok na psychiatrickom oddelení
o celý rok

15 lôžok fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
20 lôžok liečebňa dlhodobo chorých

V priebehu roku 2008 skutočná obložnosť činila 63,50 %, znížila sa oproti roku 2007
o 1,82 %. (65,32%). Priemerná ošetrovacia doba bola 6,46 dní, oproti roku 2007 (7,24) sa
znížila o 0,78 dní.. Priemerná ošetrovacia doba na oddeleniach nemocnice v roku sa
pohybovala od 3,81 (detské oddelenie) po 7,23 (OAIM). Výnimku predstavuje LDCH so
svojím špecifickým profilom, kde je priemerná ošetrovacia doba 21,87 dní a psychiatrické
oddelenie s priemernou ošetrovacou dobou 15,84 dní.

MZ SR odporúčaná priemerná

ošetrovacia doba je u LDCH 35 dní a na psychiatrii 20 dní.
Priemerný

evidenčný

počet

pracovníkov

prepočítaný

v organizácii

dosiahol

k 31.12.2008 stav 537,84 pracovníkov. Evidenčný počet pracovníkov k 31.12.2008 vo
fyzických osobách predstavoval 560 pracovníkov, čo je o 4 pracovníkov viac ako v minulom
roku . Prehľad o evidenčnom počte pracovníkov vo fyzických osobách podľa jednotlivých
kategórií a v porovnaní s minulým rokom uvádza nasledovná tabuľka:, v ktorej je súčasne
uvedený aj percentuálny podiel jednotlivých kategórií na celkovom počte pracovníkov
organizácie

Kategória
Lekári
Iní
odb.zdrav.prac.
Farmaceuti
SZP
Laboranti
THP
Robotníci

Spolu

31.12.2008

31.12.2007

Rozdiel

%

63
3

61
8

2
-5

11,25
0,54

12,21
0,18

1
186
133
36
138

1
186
119
33
148

560

556

0
0
14
3
-10
4

0,18
33,21
23,75
6,43
24,64
100

0,54
35,01
21,72
5,92
24,42
100

161

Prehľad o priemernej mzde a priemernej dohodnutej mzde v jednotlivých kategóriách
pracovníkov uvádza nasledovná tabuľka:

Druh pracovníka
Lekári
Farmaceuti
Iní zdrav.pracov.
SZP
Laboranti
Asistenti
THP
Robotníci
SPOLU

Priemerná mzda
2007
2008

38 483
27 672
15 348
14 415
13 693
12 510
17 058
9 493
15 867

Index

53 480
30 053
25 464
16 578
16 735
14 838
20 530
10 342
18 771

Hospodársky výsledok v roku 2008

Priemerná
dohodnutá mzda
2007
2008

1,4 17 288
1,1 12 425
1,7 8 937
1,2 9 702
1,2 8 280
1,2 8 122
1,2 10 545
1,1 6 654
1,2 9 236

41 305
13 434
13 055
12 156
9 587
9 961
14 305
7 203
13 125

Index

2,39
1,08
1,46
1,34
1,16
1,23
1,36
1,08
1,42

predstavuje stratu 27 075 tisíc korún. Prepad

v hospodárení NsP Brezno, n.o. bol spôsobený nárastom cien vstupov (ceny práce, cien
energií a cien liekov ) a poklesom výkonov pre zdravotné poisťovne vo všetkých segmentoch
poskytovania zdravotnej starostlivosti, markantne u chirurgických odborov.

OSTATNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Nie všetky zdravotné ambulancie sa nachádzajú v nemocnici tak, ako niekedy
v minulosti. Tohto roku sa otvorili v meste ďalšie ambulancie neštátnych odborných
a zubných lekárov. Aj väčšina neštátnych lekárov pre dospelých odišla z nemocnice a zriadili
si ambulancie priamo v meste. Väčšie zdravotné stredisko – Polimed bolo otvorené na
Rázusovej ulici č.39. Tu sú otvorené odborné ambulancie: gynekológia, krčné a ušné, interné
a očné. Niekoľko obvodných a odborných lekárov má svoje ambulancie aj v polyfunkčnom
objekte na Ulici ČSA 12 a na Námestí Štefánika 8. Tu je aj pohotovostná služba pre
dospelých. Pohotovosť pre deti je v polyfunkčnom objekte na Malinovského ulici, kde sú
zároveň aj niektoré odborné ambulancie (detská neurológia, ...) Veľa zubných ambulancií je
rozptýlených v meste v súkromných objektoch.
V meste je v súčasnosti už 8 lekární; jedna je priamo v nemocnici, dve na námestí,
najstaršia lekáreň je na Kuzmányho ulici, v polyfunkčnom dome na Malinovského ulici je
lekáreň Aurum, ďalšia je na Ulici ČSA.

Nová lekáreň bola otvorená v roku 2008 v

zdravotnom stredisku Polimed na Rázusovej ulici.
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Na spektre kultúrnej ponuky participujú organizácie, ktoré z hľadiska zdroja financovania
môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:
z rozpočtu mesta je financované
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO - mestská príspevková organizácia, do ktorej je
začlenená mestská knižnica, dom kultúry, kino

Mostár, noviny Horehronie, turisticko-

informačná kancelária
z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja je financované
HOREHRONSKÉ MÚZEUM – príspevková organizácia, ktorá okrem zbierkovej
a výskumnej činnosti prispieva do spektra kultúrnej ponuky i poskytovaním kultúrnych
služieb a realizovaním kultúrnych aktivít.
Zo súkromných zdrojov je financovaná činnosť klubov
SÍRIUS KLUB vznikol v tomto roku. Je na Nábreží dukelských hrdinov, súkromný
podnikateľ ho po rekonštrukcii zriadil v objekte bývalej Sokolovne. Konajú sa tam hlavne
diskotéky a iné zábavné podujatia pre mládež.
BOMBURA KLUB je naďalej známym centrom alternatívnej kultúry.
MATICA SLOVENSKÁ

má aj v tomto roku sídlo v priestoroch mesta; spolu

s Horehronským múzeom vyvíja svoje aktivity v mestskej radnici.

V meste pôsobia aj dva kresťanské spevácke zbory; Cirkevný zbor Apoštola Pavla a
Miešaný spevácky zbor Jubilate Deo. Formou poskytovania priestorov

s úhradou

prevádzkových nákladov aj finančným príspevkom ročne podporuje mesto nasledovné súbory
záujmovo-umeleckej činnosti: Folklórny súbor Mostár, Detský folklórny súbor Šťastné
detstvo, Dychový orchester mesta Brezna, Spevácky zbor mesta Brezna, Divadelný súbor
Jána Chalupku mesta Brezna, Country skupina Vodopád, Tanečno-športový krúžok AJKA
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OTVORENIE PLESOVEJ SEZÓNY
Na piatom Mestskom reprezentačnom plese v hoteli Ďumbier v sobotu 12. januára
bezmála stoštyridsať hostí zažilo večer plný tanca, hudby a vynikajúceho jedla. Svoje kreácie
predviedla tanečná skupina Stella zo Žiaru nad Hronom, ktorá je niekoľkonásobným
majstrom Slovenska v spoločenských tancoch, ale aj tanečná skupina Extrava Dansa
z Bratislavy. O tanečnú zábavu sa postarali Maxim Turbulens zo susedného Česka, ale aj naša
hudobná kapela The Elements z Čierneho Balogu. Prekvapením večera bola speváčka Iveta
Bartošová.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 23, 5 fotografií

VÝSTAVA MIEROVÝCH MISIÍ
Známe rímske príslovie Inter arma, silent musae (Keď rinčia zbrane, mlčia múzy)
vyvracia výstava, ktorú slávnostne otvorili v piatok 18. januára v Brezne. Expozícia totiž
pozostávala z dvoch častí;. jednou z nich bola výstava fotografií a dokumentov z pôsobenia
slovenských vojakov v mierových misiách na Balkáne, druhú tvorili insitné maľby
vojvodinských Slovákov, ktoré zobrazujú mierový život v tejto oblasti. Vojaci si proste našli
cestu k tamojším obyvateľom, nenechali ich umlčať a dokonca s nimi nadviazali kontakt.
Priestor výstavám poskytlo Horehronské múzeum, organizačne ich pripravili Asociácia UN VETERÁN Slovakia, Vojenský útvar 5574 Nemecká, Banskobystrický samosprávny kraj
a Mestské kultúrne stredisko Brezno. Záštitu nad nimi prevzali primátor Brezna Ing. Jaroslav
Demian a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella.

PROPAGÁCIA MESTA
Od 17. do 20. januára bol v Bratislave už 14. ročník veľtrhu cestovného ruchu
SLOVAKIATOUR. . Patrí určite k najvýznamnejším a najväčším veľtrhom na Slovensku,
kde dostávajú regióny priestor, aby predstavili nové produkty cestovného ruchu a presvedčili
potenciálnych návštevníkov, že majú dôvod vybrať si dovolenku práve v ich regióne.
Naposledy v roku 2002 sa na tomto veľtrhu prezentoval spoločne vlastnou expozíciou
v samostatnom stánku región Horehronie. Posledných päť rokov buď absentoval, alebo ho
v expozícii Banskobystrického samosprávneho kraja zastupovala Turisticko-informačná
kancelária v Brezne.
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V tomto nás už ostatné regióny určite predbehli. Aj preto vyšlo Združenie turizmu
v Brezne v minulom roku s aktivitou a vyzvalo obce a ostatné subjekty, ktorým záleží na
rozvoji regiónu, k spoločnej účasti na tejto prestížnej výstave. Vzhľadom na veľké finančné
náklady bolo treba združiť finančné prostriedky. Počítalo sa aj s podporou Združenia miest
a obcí Horehronia a Stredného rudohoria. Starostovia však rozhodli o tom, že účasť na
veľtrhu z rozpočtu tohto združenia nepodporia. Združenie turizmu preto požiadalo o finančnú
podporu jednotlivé obce a ubytovateľov. Podarilo sa mu združiť aspoň minimálnu časť
finančných prostriedkov, a tak sa región Horehronie na výstave predsa len prezentoval.
Organizáciu účasti vzala na seba Turisticko-informačná kancelária v Brezne, ktorá
zabezpečila vydanie regionálnych informačných a propagačných materiálov aj zber
propagačných materiálov jednotlivých subjektov a spolu s Horehronským múzeom výtvarné
riešenie a inštaláciu plošnej expozície. Fantázia, s. r. o., Poprad a hotel Rohozná zabezpečili
na veľtrhu ponuku tradičných výrobkov aj dopravu, Vydra Čierny Balog

spolu

s pracovníčkami TIK poskytovala počas štyroch dní trvania informácie priamo na veľtrhu.
Aj napriek negatívnemu postoju niektorých starostov obcí pri príprave, výsledkom
spolupráce regiónu bola úspešná prezentácia. Zaujímavé riešenie expozície, informátorky
v dobových meštianskych kostýmoch a pohorelských krojoch i ponuka syrových výrobkov
prilákali k nášmu stánku množstvo odborných návštevníkov aj širokú verejnosť. Do siete
ponuky regionálnych a informačných materiálov boli zaradené kompletné informácie
o všetkých lyžiarskych lokalitách, plagáty „tipy na výlety“ mapovali produkty cestovného
ruchu, poskytovali aj kalendáre tradičných podujatí a podrobný horehronský kalendár na rok
2008. Návštevníkov pozývali aj prostredníctvom nových produktov - tipy na víkendy. Do
informačnej siete zaradili aj v tomto období časť vydávanej publikácie - Sprievodca po
regióne, ktorá mapuje a propaguje všetky aktivity regiónu v oblasti cestovného ruchu.
Poskytovali podrobné informácie o produktoch v regióne aj ubytovateľoch, ktorí finančne
podporili účasť na veľtrhu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 23, 25 fotografií

PLES ŠPORTOVCOV
V piatok 25. januára sa konal už dvanásty ročník Plesu športovcov regiónu. Až do
ranných hodín sa pod taktovkou MTB music a česko-slovenskej skupiny Brouci Band
(beatles) zabávalo stotridsať hostí. Nechýbali medzi nimi primátor Brezna Ing. Jaroslav
Demian, poslankyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Tatiana Štulrajterová,
prednosta obvodného úradu Ing. Ján Medveď a náčelník mestskej polície Ing. Peter Pančík.
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Dobrú atmosféru okrem hudobných skupín ešte vylepšil tanečno-športový klub F.R.E.SH. zo
Zvolena.

FAŠIANGOVÁ VESELICA
V piatok 8. februára Združenie rodičov SOU Brezno - Mazorníkovo v Omega klube
usporiadalo 3. fašiangovú veselicu. Na rozdiel od iných má táto veselica jednu zvláštnosť panuje tu skutočne rodinná pohoda a dobrá nálada. Účastníci sa už vzájomne poznajú, čo
prispieva k dobrej atmosfére. Tento rok okrem štandardnej stravy, švédskych stolov,
miešaných nápojov a neodmysliteľnej tomboly príjemnú atmosféru podporili aj tanečníci
z folklórneho súboru Mostár .

PUTOVNÁ VÝSTAVA
Výstava Anna Franková za dvanásť rokov existencie prešla celý svet. Jej podtitul
Odkaz dejín dnešku vystihuje poslanie: primeraným spôsobom priblížiť študentom cez osud
ich rovesníčky Anny nezmyselnosť teórie čistej rasy, ktorá viedla k likvidácii ľudí rôznych
etník, vierovyznaní a kultúr v čase pred a počas druhej svetovej vojny. Putovná výstava, ktorú
vo štvrtok 7. februára otvorili v domove mládeže Obchodnej a Hotelovej akadémie v Brezne,
uviedli študenti prezentáciou dojmov z vlaňajšej návštevy koncentračného tábora v
Osvienčime. Inštaláciu výstavy zabezpečili pracovníci Múzea SNP z Banskej Bystrice.
Sprievodcami výstavy sa stali devätnásti študenti viacerých ročníkov oboch akadémií po tom,
čo sa zúčastnili na dvojdňovom workshope pod vedením pracovníčky Nadácie Milana
Šimečku. Symbolickú pásku pri otvorení prestrihol pracovník odboru ľudských zdrojov a
vzdelávania Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja RNDr. Miloš Novák za účasti
predstaviteľov mesta, pracovníkov Horehronského múzea a členov Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č. 2 v Brezne. Odbornou garantkou výstavy
bola učiteľka dejepisu Jana Hubáčková.

BREZNIANSKY KONIARIK
Pod záštitou Asociácie furmanov Slovenska sa v Brezne na Lúčkach v sobotu 23.
februára uskutočnila furmanská súťaž Brezniansky koniarik. Podobne ako vlani v prvom
ročníku súťaž absolvovalo pätnásť furmanov a víťazstvo si vybojoval gazda z Brusna –
Chrenovca.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 24, 5 fotografií
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VÝSTAVA TROFEJÍ
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v spolupráci s Obvodným
lesným úradom v Brezne v dňoch 1. a 2. marca v priestoroch reštaurácie Omega uskutočnila
chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v tridsiatich dvoch poľovných revíroch v roku 2007,
ktorú si prišlo pozrieť takmer šesťsto návštevníkov. Najhodnotnejšia trofej jelenieho parožia
bola ohodnotená striebornou medailou s bodovou hodnotou 201,90 CIC (strelec Peter Hafeli
v revíri Lešník Odštepného lesného závodu Čierny Balog). Výstava návštevníkom ponúkla
niekoľko dôležitých informácií a faktov. V roku 2007 štrnásť poľovných revírov v okrese
obhospodarovali poľovnícke združenia organizované v SPZ na výmere 43 236 ha. Jedenásť
poľovných revírov bolo obhospodarovaných v réžii Lesov Slovenskej republiky, š. p., na
výmere 57 503 ha. Sedem poľovných revírov s výmerou 21 650 ha obhospodarovali iné
poľovnícke subjekty. V okrese Brezno je poľovne obhospodarovaných dovedna 122 389 ha,
z toho je 89 780 ha lesa, 32 512 ha poľnohospodárskych pozemkov a 97 ha iných pozemkov
a vodných plôch.

Chovateľskú prehliadku vhodne dopĺňali panely s fotodokumentáciou

z lovu zahraničnými hosťami, z činnosti okresnej organizácie, poľovníckych združení,
krúžkov mladých priateľov poľovníctva, zo skúšok kandidátov na prvý poľovný lístok,
z výstavky

a predaja

umelecky

stvárnených

vyrezávaných

podložiek

pod

trofeje

a gravírovaných nožov a dýk s poľovníckou tematikou. Z celkového počtu plánovaných 151
jeleňov bolo ulovených 128, z toho striebornou medailou ohodnotených 9 jeleňov
a bronzovou 18 jeleňov. Z plánovaného odstrelu 93 srncov bolo ulovených 77, z plánovaných
119 kusov diviačej zveri 159. Na výstave zlatou medailou ohodnotili kly diviaka uloveného
strelcom MUDr. Milanom Urbánim v revíri Pohorelá (bodová hodnota 122,50 CIC) a kly
diviaka uloveného Mariánom Gregorom z poľovníckeho združenia Čertovica Brezno (121,61
CIC). Strieborné medaily získali kly z diviakov ulovených Ing. Stanislavom Kubandom
z revíru Klatná a Milanom Palovčíkom v revíri Devana. Zo šeliem ulovili 5 medveďov a 11
vlkov, z ktorých dve lebky ohodnotili striebornou a bronzovou medailou. V porovnaní
s odstrelom v roku 2006 bol minuloročný vyšší o 16 jeleňov, 8 srncov a 83 diviakov. Na
zvýšených stavoch odstrelu zveri má podiel miernejšia zima, ale hlavne snaha poľovníkov
a lesníkov o jej ochranu a pravidelné prikrmovanie hlavne v zimnom období okrem
objemového krmiva aj jadrovým, kukuricou, repou, silážou a tlmenie škodcov a predátorov..

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Deviaty ročník Týždňa slovenských knižníc si v Mestskej knižnici v Brezne
pripomenuli ľudovými rozprávkami spisovateľa Pavla Dobšinského. Knižnicu navštívili žiaci
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Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, žiaci špeciálnej základnej
školy, ale aj deti z Materskej školy na Nálepkovej ulici. Za celý týždeň sa v oddelení pre deti
a mládež vystriedalo asi stopäťdesiat detí spolu s učiteľkami, ktoré im vštepujú vzťah a lásku
ku knihám. Týždeň slovenských knižníc sa skončil, ale v mestskej knižnici budú ďalej
prebiehať besedy, o ktoré je v marci veľký záujem.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 25, 5 fotografií

FESTIVAL HORSKÉHO FILMU
Šiesty ročník festivalu horského filmu - Ďumbierfest - zorganizovali počas víkendu
7. a 8. marca občianske združenie Nairam a mestský dom kultúry. Návštevníci Ďumbierfestu
v Bombura klube a v Mestskom dome kultúry v Brezne videli filmy z medzinárodného
festivalu Hory a mesto, ale aj ďalšie filmy súvisiace s horským prostredím a extrémnymi
športmi. Na Ďumbierfest do Brezna zavítali hostia - známy režisér a dokumentarista Pavol
Barabáš či špičkový horolezec Peter Hámor. Kým Peter Hámor v piatok po skončení filmovej
projekcie rozprával o siedmich najvyšších vrcholoch sveta, ktoré sám zdolal a besedoval s
divákmi, Pavol Barabáš v sobotu prednášal o svojej práci a poskytol akýsi prierez
celoživotným dielom. O hudobnú stránku festivalu sa postarali skupiny Los Babraccos, Miki
Rurka band a Skaprašupina. Vybrané filmy uvideli aj žiaci základnej školy na Mazorníkove.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 26, 5 fotografií

MATIČNÉ STRETNUTIE
Na plánovanom stretnutí v matičnej kancelárii v Brezne sa v pondelok 10. marca
stretli členovia Okresnej rady Matice slovenskej. Hlavným bodom programu bolo spresnenie
činnosti šestnástich miestnych odborov. Zasadnutie navštívili predseda Odboru mladých
matičiarov PhDr. Marcel Pecník a člen Prezídia Matice slovenskej a riaditeľ Domu Matice
slovenskej v B. Bystrici Igor Kovačovič, ktorému k jeho blížiacemu sa jubileu sedemdesiatym narodeninám v mene všetkých kyticu odovzdala predsedníčka Okresnej rady
Matice slovenskej v Brezne Mária Macuľová.

SÚŤAŽ TANEČNÍKOV VIDEOKLIPDANCING
V sobotu 29. marca sa v Mestskom dome kultúry v Brezne uskutočnila celoslovenská
tanečná súťaž Disco Clip Club – videoklipdancing. Vyhlasovateľom súťaže bola Slovenská
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únia tanca a tanečného športu, organizátormi Centrum voľného času v Brezne a tanečná škola
K-Dance. Videoklipdancing je projekt, ktorý prináša choreografie pop-scény na tanečný
parket. Prostredníctvom hudobných staníc VIVA či MTV môžeme sledovať najnovšie trendy
a videoklipy tých najväčších hviezd. V Mestskom dome kultúry v Brezne sa zišlo
stoosemnásť

tanečníkov,

ktorí

súťažili

v kategóriách

detí,

juniorov,

dospelých

videoklipdancing jednotlivcov a kolektívov, vo Freestyle duo a kolektívov. Na súťaži sa
predstavili aj domáci tanečníci CHECKY DANCERS z Centra voľného času v Brezne .
V kategórii sólo dospelí obsadili vo finále 4. a 7. miesto. V rámci súťaže vyhlásili výsledky
Slovenského pohára 2007 vo videoklipdancing. Medailu za 1. miesto v juniorskej kategórii
kolektívov prevzala aj členka a trénerka CHECKY DANCERS Lucia Piliarová za hosťovanie
v tanečnej skupine CUTIES z tanečnej školy K-Dance. Tomuto tanečnému žánru sa venuje
v súčasnosti v Európe tristotisíc tanečníkov.

PREVZALI OCENENIA ZA PRÍKLADNÚ PRÁCU
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš v stredu 26. marca
na stretnutí, na ktorom sa zúčastnila aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Jana
Laššáková, udelil ocenenia za vynikajúcu dlhoročnú pedagogickú činnosť a aktívny prístup
k vytváraniu podmienok na výchovno-vzdelávací proces trinástim pedagógom a dvanástim
riaditeľom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Z nášho mesta ocenenými
pedagógmi je PhDr. Danka Jakubčová (Gymnázium Jána Chalupku Brezno) a medzi
ocenenými riaditeľmi stredných škôl Mgr. Eva Dočekalová (Hotelová a Obchodná akadémia
Brezno).

NOC S ANDERSENOM V KNIŽNICI
V piatok 28. marca deti v Mestskej knižnici v Brezne prežili úžasné chvíle pre ne ešte
v neznámej Noci s Andersenom. Táto zaujímavá akcia knižníc je venovaná najznámejšiemu
autorovi rozprávok Hansovi Christianovi Andersenovi. Zapojilo sa do nej dovedna 636
knižníc z Čiech, Slovenska, Poľska a Slovinska, z toho 76 zo Slovenska. Do breznianskej
knižnice prišlo jedenásť štvrtákov zo Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša z
Pionierskej 4, s učiteľkou Renátou Vatamanovou a dve knihovníčky Evka Štulajterová a
Monika Bačová. Nevidiaci študent Tomáš Schwarzbacher im prečítal Brailovým písmom
napísané Cisárove nové šaty, ukázal pomôcky (hovoriaci počítač, mobilný telefón, šachy).
Boli tam aj veselí šašovia. Hľadali poklady a odpovedali na otázky súvisiace s autorom, hrali
sa hry pre dobrých kamarátov. Deti písali pozdravy na krásne pohľadnice k tejto „noci“
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svojim rodinám a významným osobnostiam.

Zaujatí rôznymi aktivitami si ani nevšimli,

ako sa zotmelo. V tmavých, len baterkami osvetlených priestoroch našli kostru, ktorá strážila
sladkú tortu. Večerná diskotéka v maskách ich poriadne roztancovala a unavila pred
večierkou. Tá bola o 24. hodine, kedy si pustili večerníček. Veselé zážitky pokračovali ráno
po výdatných raňajkách.

SPRIEVODCA PO REGIÓNE
Publikáciu Od prameňa Hrona s podtitulom Sprievodca po Horehroní, ktorú
Turisticko-informačná kancelária v Brezne (TIK) vydala začiatkom roka, slávnostne uviedli
do života vo štvrtok popoludní 27. marca v Horehronskom múzeu na Námestí gen. M. R.
Štefánika 13. Na slávnosti si hostia vypočuli , ako vznikala najnovšia publikácia, ktorú
pracovníčky TIK-u pripravili do tlače za pár mesiacov. Nie je taká rozsiahla ako monografia
Brezna, ktorú vydalo mesto v roku 2005. Určená je návštevníkom regiónu, ktorí chcú počas
krátkeho pobytu vidieť všetky jeho „rarity“ a v skratke spoznať jeho históriu.
Sedemdesiatdvastranová publikácia Od prameňa Hrona obsahuje tristo farebných fotografií a
sprievodný text v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý čitateľa oboznámi s ľudovou
kultúrou horehronského regiónu, no nielen to. Nájde v nej kalendár tradičných podujatí, na
ktorých sa môže počas roka zúčastniť, prináša mu prehľad zaujímavostí, mapuje aktivity
jednotlivých obcí regiónu a ich kultúrne pamiatky. Je to návod, ako počas pobytu na
Horehroní môžu turisti spojiť športové aktivity, ktoré ich väčšinou k nám privedú, s
návštevou kultúrnych podujatí. Tipy na zmysluplné využitie času pripravujú pre turistov
pracovníčky TIK-u pravidelne a zverejňujú ich na webovej stránke města.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V piatok 4. apríla v Horehronskom múzeu slávnostne otvorili výstavu fotografií Petra
Berčíka s názvom „Tri roky po... Pozvanie organizátorov (Lesy mesta Brezno, fotograf Peter
Berčík, Horehronské múzeum) prijali ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová,
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš, štátny tajomník
ministerstva dopravy a podpredseda BBSK Dušan Švantner, primátor Brezna Jaroslav
Demian, generálny riaditeľ š. p. Lesy SR Jozef Minďáš a ďalší vzácni hostia. Svojou
prítomnosťou na vernisáži potvrdili, že im osud našich lesov nie je ľahostajný, čo vyjadrili aj
v príhovoroch. Na fotografiách v prvej časti výstavy Peter Berčík zachytáva kalamitou
postihnuté lesy. Druhá časť je o tom, že aj v ničote sa dá vidieť krása a prebúdzajúci sa nový
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život - nová hora. Výstavu tematicky zameranú na priblíženie krásnej prírody skúšanej
pohromami a ťažkej práce v nej mohli návštevníci obdivovať do konca apríla.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 26, 5 fotografií

STRETNUTIE „ZPOZÁKOV“
V utorok 1. apríla v obradnej sieni Mestského úradu v Brezne otvorila stretnutie
ZPOZákov - členov Zborov pre občianske záležitosti mesta a obcí okresu členka Regionálnej
rady Združenia ZPOZ Viera Maková. Pôvodne sa na stretnutí mala konať prehliadka zborov
pre občianske záležitosti okresu. Na prehliadke sa nemohol zúčastniť ani jeden kolektív, a tak
mesto Brezno pripravilo vlastný program. Stretnutie otvoril primátor Ing. Jaroslav Demian,
ktorý privítal účastníkov, poprial im príjemný pobyt na pôde mestského úradu a vyjadril
presvedčenie, že si odnesú príjemné zážitky. Program pokračoval príhovorom predsedníčky
Regionálnej rady Ing. Tatiany Čontofalskej, ktorá vysoko vyzdvihla poslanie zborov pre
občianske záležitosti, ktoré sprevádzajú človeka od jeho narodenia, počas celého života, až po
jeho úmrtie. Poslaním členov zborov je „ mať rád človeka - nezištne odovzdávať seba iným,
sprevádzať človeka vo chvíľach šťastia, ale prežívať s ním aj ťažké chvíle zármutku“. Toto
poslanie pochopili všetci, ktorí pracovali a pracujú v kolektívoch zborov pre občianske
záležitosti. Medzi takýchto obetavých ľudí patria aj dlhoroční, aktívni členovia, ktorých obce
navrhli na ocenenie pri príležitosti 55. výročia vzniku zborov v Slovenskej republike: Božena
Chomičová z Hornej Lehoty, Ing. Mária Beťáková a Mária Žačoková zo Šumiaca a Vladimír
Strmeň z Brezna. Ocenenia im odovzdala a za doterajšiu prácu poďakovala Ing. Tatiana
Čontofalská. A aby účastníci mali zo stretnutia aj príjemný kultúrny zážitok, o to sa postaral
kolektív ZPOZ mesta Brezno, ktorý ho spestril hudobnými a textovými vstupmi a na záver sa
predstavil ukážkou obradu - prijatie novomanželov po cirkevne uzavretom manželstve.
Účastníci stretnutia odchádzali plní zážitkov a predsavzatí, že na stretnutí o rok aj oni
predvedú ukážky svojej práce.

JUBILEUM SPEVÁCKEHO ZBORU
V prvý aprílový piatok sa v breznianskom Mestskom dome kultúry stretli priaznivci
spevu a hudobnej kultúry na slávnostnom jubilejnom koncerte pri príležitosti 30. výročia
vzniku Speváckeho zboru mesta Brezna. Koncert tvorili tri programové bloky (piesne so
sakrálnou tematikou, piesne priateľov a piesne národov), kde odzneli skladby starých
majstrov, ľudové piesne i černošské spirituály. Zbor spieval pod dirigentskou taktovkou prof.
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PaedDr. Milana Pazúrika, CSc., a PaedDr. Zuzany Giertlovej za klavírneho sprievodu
PaedDr. Gabriely Pravotiakovej (sólo soprán Zuzana Borisová). Jubilanta svojím
vystúpením pozdravil aj hosť podujatia- spevácky zbor Edelweiss z ukrajinského Ľvova,
s ktorým brezniansky spevokol nadviazal partnerské vzťahy. Súčasťou slávnostného koncertu
bola aj videoprojekcia o činnosti zboru na veľkoplošnej obrazovke. Vo vestibule domu
kultúry bola k tretiemu decéniu tohto kolektívu inštalovaná výstava fotografií a dokumentov.
Po skončení koncertu sa v reštaurácii Omega uskutočnil spoločenský večer zboru
a pozvaných domácich i zahraničných hostí, kde im odovzdali pamätné listy k jubileu zboru
Po koncerte odovzdal zakladateľovi Komorného ženského zboru Jánovi Soušekovi Cenu
primátora mesta Ing. Jaroslav Demian, rovnako aj dirigentovi SZMB prof. PaedDr. Milanovi
Pazúrikovi, CSc. Jubilujúce hudobné teleso prišli pozdraviť zástupcovia všetkých záujmovoumeleckých združení z Brezna, Dychového orchestra Železiarní Podbrezová, Trenčianskeho
speváckeho zboru, Zvolenského speváckeho zboru, aj poľských speváckych zborov z miest
Krosno a Ciechanów.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 27, 15 fotografií

DEŇ NARCISOV
Kvet narcisa zdobil v piatok 11. apríla nejedného človeka v breznianskych uliciach.
Prispením do verejno-prospešnej zbierky počas desiateho ročníka Dňa narcisov v Brezne
vyjadril svoju spolupatričnosť pacientom s onkologickým ochorením a úsilie pomôcť tým,
ktorí nemajú šťastie byť zdraví. Akciu organizuje Liga proti rakovine na celom Slovensku už
po dvanásty krát. Živých kvetov bolo o niečo menej ako po minulé roky, čo však nezabránilo
ľuďom, aby sa v rekordne vysokom počte na zbierke zúčastnili. Ako nás informovala hlavná
organizátorka podujatia v Brezne Mária Parobeková, v prospech ušľachtilej myšlienky v
uliciach mesta, nemocnici aj iných inštitúciách a v školách vyzbierali dovedna 94 966 korún.

VÝSTAVA DREVENÝCH HRAČIEK
V apríli sa konala zaujímavá výstava v meštianskom dome múzea na námestí.
Múzeum prevzalo z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene výstavu drevených hračiek
– originálov, prototypov a návrhov, ktoré ich autori poslali do súťaže Etudy z dreva súťažného cyklu o naj... drevený výrobok, ktorý mal v roku 2007 už deviaty ročník. Tak ako
po minulé roky vypísali dve súťažné kategórie. Do prvej kategórie zaradili sériovo vyrábané
hračky, do druhej originály, prototypy a modely hračiek. Absolútnym víťazom tohto ročníka
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súťaže o naj... drevenú hračku sa stala stavebnica BUPEN, ktorú porota odporučila zaviesť aj
do priemyselnej výroby. V zmysle záverečného hodnotenia predložených súťažných prác
porota skonštatovala vysokú úroveň dizajnérskeho a remeselného prevedenia ocenených
súťažných prác, ich originalitu a výtvarné riešenie drevenej hračky.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 28, 5 fotografií

MATIČNÉ STRETNUTIE
Štvrtkové popoludnie 24. apríla breznianski matičiari venovali spomienke na Juraja
Boška, učiteľa, kantora v evanjelických cirkevných školách, skladateľa, organizátora
kultúrneho života v Brezne a na Horehroní, na ktoré pozvali jeho rodinných príslušníkov
a hostí. Pri príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín si slovom, fotografiami a ukážkami
z jeho hudobnej tvorby uctili tvorivý život tohto výnimočného človeka.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 29, 5 fotografií

SEMINÁR SESTIER
V utorok 6. mája sa uskutočnil okresný seminár sestier, pôrodných asistentiek a iných
nelekárskych zamestnancov Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., pri príležitosti
Medzinárodného dňa sestier, venovanému zakladateľke moderného ošetrovateľstva - Florenc
Nightingalovej (narodila sa 12. mája 1820 a celý svoj život venovala zmenám zdravotnej
starostlivosti). Na seminári sa zúčastnilo stopäťdesiattri sestier. Prednášky boli na tému
Novinky v pediatrii. Zaoberali sa novými trendami výživy, probiotikami. Vzhľadom na
blížiace sa leto aj prevenciou nádorového ochorenia kože a novým označením prípravkov na
ochranu pred slnečným žiarením. Zaujímavá bola aj aktuálna téma - výskyt vírusovej
hepatitídy A v minulom roku v okrese Brezno. Záverečná prezentácia bola o komunitnom
ošetrovateľstve.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 30, 5 fotografií

VODOPÁD NA FESTIVALE
V pondelok 6. mája sa country hudobná skupina Vodopád z Brezna vrátila z 11.
ročníka prestížneho bluegrassového festivalu v holandskom Voorthuizene, ktorý väčšina
muzikantov a priaznivcov štýlu bluegrass pozná ako EWOB (European World of Bluegrass).
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Festival sa konal v dňoch 1. až 3. mája a účastníkov vybrala medzinárodná odborná porota na
základe prihlášky a zvukových nahrávok na cédečkách zaslaných záujemcami.
Počas troch festivalových dní vystúpilo na podujatí celkom štyridsaťštyri skupín zo
štrnástich, najmä európskych krajín. Slovenská republika bola zastúpená troma skupinami,
medzi ktoré sa prebojoval aj brezniansky Vodopád. Breznianska country skupina Vodopád
hrala v medzinárodnom zložení (slovensko-česko-francúzskom): Ondrej Paciga – kontrabas,
spev, Cyril Kováč – bendžo, Stanislav Švantner – gitara, spev, Eva Lukáčová - spev, Zdeněk
Vítek – mandolína, Josef Forman – ústna harmonika (obidvaja ČR), Philippe Naudot –
akordeón, spev (Francúzsko). Zahrali deväť skladieb a pesničiek v slovenskom, anglickom a
francúzskom jazyku. Predviedli výborný výkon, rozhodne sa nestratili medzi európskym
výberom, čo ocenilo aj skandujúce publikum, preplnené muzikantmi z rôznych kútov sveta.
Každá kapela prezentovala vlastný koncertný „miniprogram“, určený na festival počas
dvadsiatich piatich minút čistého času, ktorý nemilosrdne monitorovali niekedy až rušivo
pôsobiace pódiové hodiny. K dobrej atmosfére prispeli aj priatelia z holandského mestečka
Stein Karin a Lei Schoutropovci, ktorí spoznali Vodopád vďaka Nízkotatranskému poháru v
Podkoreňovej. Vo svojom takmer westernovom ranči vytvorili veľmi príjemné domáce
prostredie na regeneráciu síl tela a ducha „ucestovaným“ členom skupiny

CENA KVET KULTÚRY A UMENIA
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš v stredu 21. mája
odovzdával ocenenia Kvet kultúry a umenia. V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo
Zvolene cenu prevzal jeden umelecký kolektív a desať osobností kultúry a umenia z kraja.
Zámerom Dňa kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja je morálnospoločenské ocenenie práce a výnimočných tvorivých výkonov nositeľov kultúry a umenia z
regiónu v oblasti umeleckej tvorby, záujmovo-umeleckej činnosti, kultúrno-výchovnej práce,
ľudovo-umeleckej tvorby a ochrany kultúrneho dedičstva, ktorí obetavo a spravidla bez
finančného ohodnotenia pôsobia v miestnej kultúre. Medzi ocenenými kolektívmi bol aj
Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna, ktorého členovia prevzali Kvet kultúry a umenia
za vynikajúce výsledky v oblasti ochotníckeho divadla a za reprezentáciu kraja doma
i v zahraničí.

FESTIVAL COUNTRY
Tradičný festival „Country za mestskou stodolou“ – jeho 17. ročník - prilákal na
námestie v druhú májovú sobotu priaznivcov tohto hudobného žánru. V celodennom
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programe festivalu sme mali možnosť vypočuť si okrem domácich slovenských skupín aj
zahraničných hostí z Poľska a Česka.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 31, 15 fotografií

DEŇ MATIEK
Na nedeľu 11. mája pozval primátor mesta pri príležitosti Dňa matiek na námestie
všetky matky, staré matky na slávnostné stretnutie. Slávnostný príhovor na tribúne predniesol
Ing. Ján Medveď, viceprimátor mesta.. Podujatie organizoval Zbor pre občianske záležitosti
mesta Brezna, ktorý pripravil pre pozvaných hostí pekný kultúrny program. Krásne slnečné
počasie priviedlo na námestie mimoriadne veľa obyvateľov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 32, 5 fotografií

BOMBUROVA ŠABĽA
Počas Dní mesta v sobotu 7. júna v synagóge vyhodnotili a sprístupnili najúspešnejšie
práce 13. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry - Bomburova šabľa,
ktorá bola tohto roku vyhlásená na tému Peniaze, peníze, peneži - euro
V kategórii do 15 rokov prišlo 130 kresieb od 120 autorov a v kategórii nad 15 rokov
138 kresieb od 26 autorov z Českej republiky, Kanady, Nemeckej spolkovej republiky,
Poľskej republiky, Srbska a Slovenska. Organizátori tohto roku zvolili mimoriadne aktuálnu
tému Peniaze, peníze, peneži - euro. Formou kresleného humoru chcú prispieť k tomu, aby sa
ľudia čo najskôr preorientovali a stotožnili s novou situáciou.

V kategórii do 15 rokov

porota prvé miesto udelila Máriovi Popperovi z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne, druhé
miesto patrí jeho spolužiačke Lujze Štulrajterovej a tretie miesto Michalovi Vojtasovi zo
Základnej školy s materskou školou MPČĽ v Brezne.
Víťazom kategórie nad 15 rokov sa stal výtvarník Andrej Mišánek z Popradu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 33, 5 fotografií
.

MISS STREDNÝCH ŠKÔL
V Mestskom dome kultúry súťažilo 6. júna v rámci Dní mesta už po 9-krát na súťaži
Miss stredných škôl Brezna. Desať finalistiek súťaže v disciplínach: spoločná hip-hopová
choreografia, cigánsky tanec, komunikačné kolo, promenáda v plavkách obohatená o brušný
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tanec a záverečná prezentácia v spoločenských šatách, k tomu speváci Zdenka Predná, Peter
Cmorík, hip-hopový tanečník Laci Strike so skupinou, magická šou v podaní Street Dance
Academy a moderátor Martin „Pyco“ Rausch. Takýto bol program v piatkový podvečer
v mestskom dome kultúry.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor Brezna, ktorý bol aj predsedom desaťčlennej
medzinárodnej poroty; jej členmi boli aj primátori partnerského Ciechanówa a Nadlaku..
Miss stredných škôl mesta Brezna sa v roku 2008 stala Katarína Brozmanová, študentka
Spojenej školy v Brezne, odbor - stredná škola podnikania.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 34, 25 fotografií

AUTOSALÓN NA NÁMESTÍ
Breznianske námestie sa v piatok 20. júna a v sobotu 21. júna zmenilo na „autosalón
pod holým nebom“, kde predajcovia prezentovali najnovšie modely viacerých značiek.
Dokonca priamo na mieste predali tri automobily. V internetovom hlasovaní O
najsympatickejšie auto leta zvíťazilo BMW X5. Zatiaľ čo v testovacích jazdách sa ženám
najviac pozdávalo BMW radu 1, mužom učarovala Mazda CX7. Počasie bolo ideálne na
spojenie vychádzky do mesta s prehliadkou „nablýskaných tátošov“, preto usporiadatelia
zaznamenali väčšiu návštevnosť ako vlani počas prvého ročníka podujatia Auto Day
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 35, 5 fotografií

ROZLÚČKA S LETOM
Už v minulom roku sa rozhodli mestské príspevkové organizácie – Mestský športový
klub a Mestské kultúrne stredisko organizovať podujatie pre obyvateľov mesta v prírode – na
Dieli. Pôvodne zrejme chceli motivovať ľudí, aby sa vybrali peši do prírody za kultúrou
a spojili tak príjemné s užitočným. V minulom roku tento zámer nevyšiel; vonku lialo takmer
celý deň. Tohto roku v druhú septembrovú sobotu, kedy sa konal druhý ročník firemných
a rodinných hier s názvom Rozlúčka s letom na Dieli bolo počasie pekné - ako na
objednávku.. Už od ranných hodín sa v prekrásnej prírodnej scenérii schádzali zástupcovia
firiem, organizácií či rodiny, aby sa mohli zapojiť do súťaží a vychutnali si deň v príjemnej
spoločnosti. Súťažné disciplíny boli veľmi zaujímavé, veď nešlo len o to, kto vyhrá, ale
hlavne o dobrú zábavu. Súťažiaci si zmerali sily v streľbe, kope do bránky, jazde zručnosti a v
štafete Okrem hier čakali na návštevníkov stánky s občerstvením, ľudová hudba či vozy
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ťahané štvornohými tátošmi. Úsmev nechýbal ani najmenším ratolestiam, ktoré sa popoludní
rozbehli na kopec, odkiaľ do oblakov púšťali kúpené alebo vlastnoručne urobené šarkany. Po
skončení všetkých súťažných disciplín prišlo na rad vyhodnotenie výsledkov: Vo firemných
hrách bolo najúspešnejšie družstvo mestských lesov pred mestským športovým klubom a
občianskym združením Jasienok, Záver podujatia patril hudobným hosťom – súťažiacej z
televíznej šou Elán je Elán Monike Agrebi a populárnej skupine Metalinda.

BREZNO V POHYBE
Športová šou Brezno v pohybe organizovalo breznianske Centrum voľného času na
zimnom štadióne v sobotu 6. septembra. Podujatie bolo propagované v celoslovenských
médiách a stretlo sa so záujmom obyvateľov – hlavne žien. Po zahrievacom kole spinningu s
Ivanom Mičudom, inštruktorom zo Zvolena, sa okolo sedemdesiat nadšencov a milovníkov
športu rozpálilo na troch hodinách rôznych štýlov aerobiku s Luciou Medekovou, Milanom
Adámkom z Bratislavy, Lukášom Kolekom z Prahy a v závere tae bo s Jankou Kolesárovou
takmer „zrútilo štadión“. O fantastickú atmosféru sa postarali nielen inštruktori, ale aj samotní
cvičenci od Bratislavy cez Prievidzu, Banskú Bystricu, Žilinu, Martin, Liptovský Mikuláš až
po Košice. Organizátorom však chýbala účasť breznianskej verejnosti, ktorí by prišli
cvičencov povzbudiť.

BREZŇANIA V NÁRODNOM DIVADLE
Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno v pondelok 8. septembra otváral
tohtoročnú divadelnú sezónu v Slovenskom národnom divadle uvedením inscenácie Ferka
Urbánka Pani richtárka. Ako prví z amatérskych súborov účinkovali breznianski divadelníci
v novootvorenej budove SND. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora Ing. Jaroslava
Demiana a s Radou pre neprofesionálne divadlo na Slovensku. Medzi hosťami nechýbali také
osobnosti, ako Ladislav Chudík s manželkou, spisovateľ Anton Ťažký, Peter Kováčik,
divadelní kritici, poslanci. Mestského zastupiteľstva v Brezne, personálna riaditeľka ŽP, a. s.,
Ing. Mária Niklová s Máriou Sotákovou. . Na spoločenskom stretnutí po predstavení všetci
vysoko ocenili prácu súboru, režiséra Dr. Jána Sládečka, ako aj celkovú angažovanosť súboru
v jubilejnom 85. roku činnosti. Poďakoval im aj primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 36, 5 fotografií
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DIVADELNÁ CHALÚPKA 2008
V dňoch 17. – 20. septembra sa v Brezne a v blízkych obciach (Čierny Balog,
Závadka nad Hronom, Pohronská Polhora, Hronec, Polomka, Podbrezová, Slovenská Ľupča a
Medzibrod) uskutočnil štvrtý ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalúpka. Okrem
šiestich inscenácií určených dospelým divákom ponúkal festival aj päť inscenácií a miniatúr
určených deťom, verejnú prezentáciu tvorivých dielní prebiehajúcich počas festivalu a
sprievodné koncerty. Toto všetko sa organizátorom festivalu podarilo zmestiť do štyroch dní
v rozpätí 17. − 20. septembra. Podobne, ako to bolo v ročníkoch predchádzajúcich, aj tento
rok dramaturgia orámcovala festival inscenáciami profesionálnych divadiel. Poetiku i humor
prinieslo popradské Divadlo Commedia so svojou inscenáciou Kapustnica patrila nepochybne
k jedným z vrcholov festivalu. Tohtoročný festival priniesol aj dve zahraničné inscenácie.
Ani v jednom prípade sa však diváci nemuseli obávať jazykovej bariéry, pretože tieto
inscenácie pochádzali z českého Červeného Kostelca a slovenskej obce Pivnica v Srbsku. Don
Quijote aneb veselý konec rytíře smutné postavy DS Červený Kostelec bola živá a živelná
inscenácia ponúkajúca svojráznu interpretáciu klasického diela svetovej literatúry. Týmto
krokom sa najmä stredoškolákom ponúkala možnosť získať na inak možno trochu nudné
učivo iný, sviežejší pohľad. Jedno z dvoch predstavení inscenácie Tajomstvo balzamu, ktoré
na festivale uviedlo Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice, bolo tiež organizované ako
predstavenie pre stredné školy. Mladí diváci tak mali možnosť spoznať absurdnú drámu,
ktorej posolstvo by mohlo pokojne rezonovať aj v súčasnosti. Zatiaľ čo elegantná
konverzačná inscenácia Šofér slečny Daisy zvolenského Divadla Jozefa Gregora−Tajovského
divákov a diváčky konfrontovala s témou staroby a starnutia, moderná a úderná inscenácia
hry

Zlomatka

bratislavského

divadla

ASTORKA

Korzo‘90

priniesla

čoraz

viac

odtabuizovanú tému homosexuality a vyrovnávanie sa s ňou v rodinnom prostredí. Obe
inscenácie boli divácky najočakávanejšie a istotne aj najúspešnejšie. Hlavnú úlohu
v inscenácii Zlomatka stvárnila Zuzana Kronerová, ktorú na pôde mestského úradu spolu so
zahraničnými účastníkmi a organizátormi festivalu privítala zástupkyňa primátora Mgr.
Mária Šajgalíková. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj tento rok sa na
Divadelnej chalúpke dostalo veľké množstvo priestoru detskému divákovi.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 37, 5 fotografií
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STRUNOBRANIE 2008
V sobotu 20. septembra sa na breznianskom námestí za nie najlepšieho počasia
uskutočnila Krajská prehliadka country, bluegrassovej, trampskej a folkovej hudby a štýlov z
nich vychádzajúcich. Zúčastnili sa na nej folk-rocková skupina LENKA FERENČÍKOVÁ
BAND z Kremnice, folková skupina JASOŇ zo Sklených Teplíc, folková formácia MY LEN
TAK zo Zvolena a pesničkári Dominika Fričová zo Žiaru nad Hronom a Matej Struhár z
Brezna. Ako hosť prehliadky vystúpila jednotka slovenskej worldmusic, skupina DRUŽINA z
Banskej Bystrice. Napriek chladnému počasiu predviedli súťažiaci kvalitné výkony a spolu
s neveľkým počtom divákov vytvorili príjemnú atmosféru. Porota konštatovala, že všetci
interpreti niečím zaujali a niečo im museli vytknúť. Vzájomný pomer medzi týmito
protipólmi určil víťazov. Medzi pesničkármi zvíťazila a postup na celoslovenský festival si
vybojovala Dominika Fričová. Zo skupín porota pririekla víťazstvo skupine LENKA
FERENČÍKOVÁ BAND. Skupina LENKA FERENČÍKOVÁ BAND bola skutočným
vrcholom súťaže. Matej Struhár ako domáci zástupca mal najväčší fanklub. Bohužiaľ už
tradične negatívnym rysom prehliadky bola nízka divácka účasť, ktorú sa napriek všemožnej
snahe organizátorov zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici i
spoluorganizátorov z Brezna nedarí zvýšiť.
.

DETSKÉ CHALUPKOVO BREZNO
V stredu 8. októbra sa v Základnej škole s materskou školou MPČĽ 35 v Brezne
uskutočnil druhý ročník prehliadky tvorivosti detí horehronských materských škôl
Breznianski Chalupkovci. Po privítaní riaditeľom školy Mgr. Miloslavom Brodským
podujatie otvorila zástupkyňa primátora Mgr. Mária Šajgalíková. Bezmála štyridsať malých
talentov z okresu Brezno súťažilo v troch kategóriách: prednes poézie a prózy; hra na
hudobnom nástroji a spev umelej piesne, výtvarná tvorba. Okrem toho porota posudzovala
sedemdesiatdva výtvarných prác zaslaných do okresnej výtvarnej súťaže na voľnú tému, ktoré
budú vystavené v breznianskej synagóge. Poroty v jednotlivých kategóriách, ktorým
predsedali pedagógovia Základnej umeleckej školy v Brezne, výkony jednotlivcov zaradili do
zlatého, strieborného a bronzového pásma. Porotcovia spomedzi detí na účinkovanie na
sobotňajšom Večere víťazov 41. Chalupkovho Brezna vybrali Viktóriu Vajzerovú a Michala
Uhrína v prednese poézie a prózy, Natáliu Košútovú v hre na flaute a Dominiku Klimkovú v
speve umelej piesne. Za hlavných organizátorov (mesto Brezno, odbor školstva a sociálnych
vecí, Základná škola s materskou školou MPČĽ 35,Únia žien Slovenska) súťažnú prehliadku,
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ktorú sprevádzala radostná a tvorivá atmosféra, ukončil riaditeľ mestského kultúrneho
strediska Július Obernauer.

CHALUPKOVO BREZNO
V dňoch 10. – 13. októbra sa konala v Brezne celoslovenská prehliadka záujmovej
umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov - 41. ročník Chalupkovho Brezna. Vyše
sto súťažiacich na najvýznamnejšej akcii slovenských učiteľov v oblasti kultúry okrem
zdravého súťaženia strávilo v Brezne príjemný a programovo bohatý víkend, do ktorého
rámca zapadol seminár Reforma školstva pre 21.storočie, Večer s Ladislavom Šimonom,
spomienka na Vojtecha Wicka, večerné hovory o pedagogike, položenie kytíc k pamätníkom
velikánov pôsobiacich v Brezne, výstavy v synagóge i v Horehronskom múzeu a záverečný
výlet do Bacúcha. „ Je obdivuhodné, že napriek svojmu krásnemu poslaniu si učitelia nájdu
čas pre seba, aby rozvíjali svoju tvorivosť, svoj talent... „. Na Večere víťazov to zdôraznila aj
zástupkyňa primátora Brezna Mgr. Mária Šajgalíková a zároveň dodala: „Chalupkovo
Brezno dopisuje 41. ročník, všetci sa už určite tešíte na ďalší, ten bude existovať len vďaka
obetavým organizátorom, ktorým patrí veľký potlesk. Mohli by sa aj roztrhať, keby nebolo
vás, vás − vážení pedagógovia. Verím, že ich nesklamete a na budúci rok vás bude ešte viac.
Verím, že ste sa v Brezne cítili dobre, pretože my vás tu privítame veľmi radi.“
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 38, 25 fotografií

ŠŤASTNÉ DETSTVO OSLAVOVALO
Folklórny súbor Šťastné detstvo oslávilo tridsiate narodeniny.

Týždne úmorného

cvičenia a nekonečné prípravy osláv tridsiateho výročia založenia detského folklórneho
súboru Šťastné detstvo vyvrcholili v piatok 17. októbra v Mestskom dome kultúry v Brezne.
Galaprogram začal vo foyeri výstavou Tridsať rokov spevu a tanca, ktorú otvoril riaditeľ
mestského kultúrneho strediska Július Obernauer a o slávnostné prestrihnutie pásky sa
postarala hlavná hostiteľka večera umelecká vedúca a choreografka Angela Černáková.
Rodičia, starí rodičia, zástupcovia mesta a pozvaní hostia mali možnosť sledovať takmer
trojhodinové vystúpenie terajších aj bývalých členov súboru. Mladí folkloristi dokonalým a v
tej chvíli bezkonkurenčným tancom a spevom roztlieskali v sále celé publikum. Výsledok v
podobe nádherného umeleckého zážitku priniesla pevná ruka „tety Agi“, ktorá sa na tento deň
usilovne pripravovala a súboristov „vycepovala“ ku kvalitnému a nielen oku, ale aj srdcu
lahodiacemu výkonu. Na záver programu Šťastnému detstvu k tridsiatym narodeninám
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zagratulovala aj viceprimátorka mesta Mgr. Mária Šajgalíková. Po oficiálnej časti sa pozvaní
hostia presunuli oslavovať do hotela Ďumbier, kde ich privítal organizačný vedúci a
moderátor večera Peter Varga.

Presne o polnoci zástupcovia občianskeho združenia

jubilujúceho súboru a jeho predsedníčka Eva Vlčková odovzdali pamätné listy, diplomy za
čestné členstvo.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 39, 15 fotografií

KLUB MAROŠKO
Klub Martina Rázusa Maroško a Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne v stredu
15. októbra pre členov, ale aj ďalších občanov mesta pripravili spomienkové stretnutie.
V Horehronskom múzeu „na trinástke“ si pripomenuli literárne osobnosti, ako sú Gustáv
Kazimír Zechenter - Laskomerský, Matej Tasler, ale najmä Martin Rázus (120. výročie jeho
narodenia). Výstižnými myšlienkami tieto osobnosti sprítomnila Alžbeta Prepletaná. Jej
manžel Jozef Prepletaný „spomienkové povravenie“ obohatil Rázusovou básňou Verš bez
poézie. Predseda klubu Martina Rázusa Maroško Štefan Giertl v rámci rozpravy informoval
o tom, ako pokračujú práce na Pamätnej izbe Martina Rázusa a ďalších osobností kultúrnych
dejín Brezna. Stretnutie sa skončilo položením kytice z čachovských kvetov k soche Martina
Rázusa a zaspievaním hymnickej piesne Kto za pravdu horí.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 40, 5 fotografií

.WESTERNOVÉ PRETEKY
Na Podkoreňovej bolo v dňoch 25. - 27. júla tohto roku veľmi rušno. Konal sa tu už
tretí ročník Nízkotatranského pohára v Ródeu. Okrem westernových pretekov ako
Majstrovstvách Slovenska v ródeových disciplínach bol aj bohatý kultúrny program.
Najväčším lákadlom bola skupina Horkýže slíže a mnoho ďalších.

KNIŽNICA K VÝROČIU RÁZUSA
Mestská knižnica v spolupráci s Klubom dôchodcov a Obvodnou organizáciou Únie
žien Slovenska v Brezne v utorok 28. októbra zorganizovala slávnostné predpoludnie
venované 120. výročiu narodenia Martina Rázusa. Pripomenuli si na ňom život a dielo
človeka, ktorý v Brezne žil a pôsobil ako evanjelický farár. Nasledoval kvíz, v ktorom súťažili
seniori proti juniorom a zahanbiť sa nedalo ani jedno družstvo. Celé dopoludnie vládla
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priateľská atmosféra a dobrá nálada. Na záver sa prítomným prihovoril predseda klubu
Maroško Štefan Giertl, ktorý porozprával zaujímavosti zo života spisovateľa Martina Rázusa

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Primátor Brezna, Zbor pre občianske záležitosti Človek − človeku a Mestský úrad,
odbor školstva a sociálnych vecí vo štvrtok 23. októbra do veľkej sály hotela Ďumbier na
vystúpenie Máji Velšicovej pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozvali dôchodcov mesta.

COUNTRY VEČER
Priestory bývalého M−klubu v Brezne v sobotu 22. novembra ožili dobovou
westernovou atmosférou. Na tradičnom v poradí už dvadsiatom ôsmom Country večere sa
tam stretli priaznivci hudby a životného štýlu country and western. Hostiteľom večera bola
breznianska country skupina Vodopád. Do skorých ranných hodín si účastníci podujatia
vychutnávali tóny hudby v podaní skupín Blue Rams z Třinca, Neznámi zo Šterús pri
Piešťanoch a samozrejme domáceho Vodopádu. O tanečné ukážky country tancov sa postarali
tanečníci zo združenia Sillmarion z Bratislavy, ktorí záujemcov vyučovali skupinové
americké, mexické, talianske a írske tance, čo sa stretlo s obrovským záujmom. Tanečné
kreácie sa striedali s hranou hudbou − to dodalo večeru sviežosť a príjemné spestrenie.
Zabávajúci sa ani nezbadali, že svitol nový deň.

FRANCÚZSKE DNI
Šestnásty ročník podujatia

Francúzske dni vyvrcholil v stredu 30. októbra

galakoncertom. V úvodnom slove galaprogramu Mosty priateľstva iniciátor vzniku
Francúzskych dní v Brezne Jaroslav Šurina večer v mestskom dome kultúry označil za
výnimočný, pretože výnimočná bola príležitosť, na základe ktorej sa realizoval. Keď sa
folklórne súbory Nadeje a Mostár pred tridsiatimi rokmi rozhodli pre vzájomnú spoluprácu,
pri jej zrode stáli Gustáv Nikel a Ladislav Vagaday z Mostára a Daniel Compagnon z
Nadejí z Paríža. Za tie roky sa medzi súbormi vytvoril pevný most priateľstva. Mostár a
Nadeje dodnes spolupracujú a Nadeje tancujú tance, ktoré sa naučili v Brezne. Večer s
názvom Mosty priateľstva preto patril najmä Nádejam, ktoré za tých tridsať rokov sa snažili
spoznať naturel Slovákov a pochopiť ho najmä prostredníctvom osobných priateľstiev s
členmi Mostára. Diváci v dvojhodinovom programe, na ktorého tvorbe sa podieľali Daniel
Compagnon, Stela Ihringová a Ľubomír Rosík, okrem Nádejí, seniorov, juniorov a ľudovej
hudby Mostára, tlieskali aj fujaristom Ladislavovi Libicovi, Ľubovi Medveďovi, Vladovi
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Kysuckému, ku ktorým sa pridal aj Daniel Compagnon, ľudovej hudbe Bukovinka z
Braväcova, heligonkárom Ľubo Rosíkovi, Jánovi Weissovi a Danielovi Compagnonovi,
Martinovi Tesákovi, ktorý zahral na gajdách, a detskému folklórnemu súboru Šťastné detstvo
s ľudovou hudbou. Počas slávnostného večera do života uviedli milú publikáciu s názvom
Nadeje − Mostár, tridsať rokov spolupráce a kamarátstva, ktorú zostavila bývalá členka
Mostára Eva Švajdová. Bulletin pokrstili Daniel Compagnon a niekdajší tanečník Mostára
Miloš Pokorný. Rozlúčkou s priateľmi v zaplnenej sále bol temperamentný cigánsky tanec
Nádeji a Mostára. Do programu Francúzskych dní v Brezne jeho organizátori okrem Mostov
priateľstva zaradili aj utorkový klavírny recitál Véronique Thual Chauvel v koncertnej sieni
Základnej umeleckej školy. V obradnej sieni mestského úradu popoludní privítali hostí −
viceprimátora mesta Meudon Georgesa Kocha, Josepha Niveta a ďalších. Joseph Nivet,
Jaroslav Šurina a Jana Orlická slávnostne pokrstili knihu C. Baláža a D. Compagnona s
názvom Slovensko − Francúzsko, Slovaquie − France. K podujatiu každoročne
neodmysliteľne patrí položenie kvetov k soche generála M. R. Štefánika na námestí.

FRANCÚZSKY VEĽVYSLANEC V BREZNE
V čase príprav na projekt Deti Európy v Brezne svoju účasť na tomto podujatí
prisľúbil veľvyslanec Francúzskej republiky a Slovensku Henry Cuny. Svoje slovo dodržal a
v stredu 29. októbra vo veľkej sále hotela Ďumbier s deťmi diskutoval na tému História a
základné hodnoty Európskej únie.

PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
Diváci v preplnenej sále Mestského domu kultúry v Brezne v sobotu 15.novembra
sledovali trojhodinový program, v ktorom sa v osemnástich vstupoch predstavilo štyridsaťtri
heligonkárov. V poradí už ôsmy ročník festivalu Podstavekova heligónka zožal obrovský
úspech, o ktorom svedčil búrlivý potlesk a spev ozývajúci sa z hľadiska. Medzi divákmi bol aj
vedúci banskobystrickej kancelárie prezidenta republiky Ing. Miroslav Bancík zastupujúci
prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý nad podujatím prevzal záštitu, a primátor Brezna Ing.
Jaroslav Demian v spolupráci s ktorým sa Podstavekova heligónka každoročne uskutočňuje.
Tohto roku organizátori v Brezne privítali vzácneho hosťa šesťdesiatosemročného Václava.

AKTIVITY SENIOROV
Klub dôchodcov v Brezne na Rázusovej ulici začal svoju činnosť v roku 1978,
v tomto roku oslávil 30. výročie svojho vzniku. Po niekoľkomesačnej

prestávku, keď

prebiehali rekonštrukčné práce, ho opätovne slávnostne otvorili a uviedli do plnej činnosti
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dňa 4. júna. Náklady na rekonštrukciu dosiahli výšku 2, 2 milióna korún.

S novými

priestormi sa zmenila aj činnosť klubu. Pod jeho hlavičkou začali pracovať rôzne záujmové
útvary. Počet členov klubu dôchodcov, ktorí sa začali zapájať do novootvorených krúžkov, sa
v posledných mesiacoch zvýšil.“ Vedúcou klubu je

Katarína Kokavcová, ktorá vlani

„prevzala štafetu“ od dlhoročnej vedúcej Boženy Pôbišovej. Členovia krúžku nazvaného
Prechádzky prírodou od jari do konca leta nazbierali a vysušili bylinky, ktoré by mali v
krátkom čase odniesli do domovov dôchodcov. V júni získalo prvých 47 absolventov
počítačového kurzu osvedčenia, mnohí z nich sú členmi klubu dôchodcov. Okrem
pravidelných stretnutí klub dôchodcov pripravuje jednorazové podujatia, ako Zdravie
prichádza z prírody alebo prednáška Zdravá výživa s prof. Ing. Dušanom Zacharom, DrSc.
Každoročne koncom leta sa seniori vyberú na kúpalisko do Číža. V auguste pomáhali s
realizáciou Polmaratónu SNP. Spevokol Senior vystúpil 1. septembra v programe osláv Dňa
ústavy pri Lipke štátnosti. Spoločne s mestským športovým klubom dôchodcovia pracovali na
zorganizovaní Rozlúčky s letom na Diele, v programe podujatia im venovali jeden blok, kde
seniori súťažili. Podľa vzoru dôchodcov z partnerského mesta Nový Bydžov začali v Brezne
vydávať periodikum Seniorský prameň. Prvé číslo pripravili pri príležitosti otvorenia
zrekonštruovaného klubu dôchodcov a zároveň ho pokrstili. Venovali im ho pracovníci
odboru školstva a sociálnych vecí. Periodikum obsahuje rôzne okienka, ktoré nazvali Pramene
a zdá sa, že členovia klubu dôchodcov majú záujem o takéto informácie. Nájdu v ňom
kalendár kultúrnych podujatí, životných jubileí členov klubu, niečo z histórie mesta,
informácie z rokovania mestského zastupiteľstva, dozvedia sa, čo sa momentálne deje v
mestskom úrade a v klube dôchodcov, sú tam rubriky o literatúre, zdraví, varení, krížovky
a sudoku.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 40, 10 fotografií

ANKETA TOP SEVEN BREZNA 2008
Výsledky piateho ročníka tejto prestížnej ankety vyhlásili v mestskom dome kultúry
vo štvrtok 20. novembra na gala večere, ktorý moderoval Ľudovít „Mravec“ Jakubovie.
Odovzdávanie cien víťazom bolo popretkávané magickou ohnivou šou, vystúpením rockovej
kapely The Elements, írskymi tancami Avalon irish dance group a pesničkami v podaní
Kataríny Hasprovej Dovedna 5116 hlasov do 12. novembra poslali účastníci ankety TOP
seven Brezna 2008, čím v jednotlivých kategóriách stanovili poradie:
TOP študent:
1. Michaela Schınová, Gymnázium Chalupku Brezno (1983 hlasov),
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2. Katarína Lenhardtová, Hotelová akadémia Brezno (986)
3. Lenka Kováčiková, Spojená škola Brezno(520),
4. Dominik Jezerčák, Obchodná akadémia Brezno (485),
5. Lucia Bukovská, SOU Brezno (331)
TOP organizácia:
1. Miestny spolok SČK (1156)
2. Hasičský a záchranný zbor (976),
3 Hokejový klub pri MŠK (840)
4. Centrum voľného času(796),
5. Folklórny súbor Mostár (782);
TOP podnik:
1. Dance Café bar (1151),
2.Piccolo Café (994),
3. Reštaurácia Elf (951),
4. Reštaurácia Alžbetka (775),
5.Reštaurácia hotela Ďumbier(425)
6. Reštaurácia Omega (156);
TOP zdravotná sestra:
1. Marta Turňová (202),
2. Katarína Kániková(145),
3. Janka Ponická(142),
102 nominovaných;
TOP podnikateľ:
1. Ján Maruškin (343),
2. Marián Botka (280),
3. Rastislav Kokavec st. (147),
91 nominovaných;
TOP spoločnosť:
1.Akton elektro (2081),
2. Mýval, s.r.o. (1182),
3. Autotrade, s.r.o. (1011),
4. Enspol (209);
TOP zaujímavosť regiónu:
1. Čiernohronská železnica (2537),
2. Vydrovská dolina (1474),
3. Kalvária Predajná (278),
4. Historická mestská radnica (256);
Absolútny TOP:
MÁRIA PAROBEKOVÁ
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 41, 5 fotografií
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ONDREJSKÝ JARMOK
Jubilejný 520. Ondrejský jarmok priviedol do Brezna menej predajcov a návštevníkov
ako vlani, čo sa odzrkadlilo aj na vzornom dodržiavaní verejného poriadku. Mestskí policajti
zistili od štvrtka 27. Do soboty 29. novembra päť prípadov neoprávnene zabratých miest na
predaj, a to u troch predávajúcich z Piešťan a u dvoch cudzích štátnych príslušníkov, ktorí ako
miesto bydliska uviedli Banskú Bystricu. Niektorí dodatočne zaplatili za povolenie predávať
na jarmoku v mestskom úrade, ostatní zbalili tovar a odišli. Aj štátni policajti skonštatovali,
že tradičný brezniansky jarmok sa zaobišiel bez vážnejších incidentov, nezaznamenali žiadnu
krádež ani výtržnosť, ktorá by narušila atmosféru prvého adventného víkendu. Čo sa týka
atmosféry, ničím nepripomínal návštevníkom, že je jubilejný; bol to obyčajný predajný trh,
kde tohto roku ľudia viac obzerali ako kupovali, bez kultúrneho programu a inej motivácie
k jeho návšteve.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 42, 35 fotografií

PREDVIANOČNÁ A VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
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.

Pozostáva zo sedemnástich figúr vysokých dva a pol metra. Od

Mikuláša až do Troch kráľov býva odvtedy od roku 2003 každoročne vystavený v tomto
priestore 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. Vo veľkej sále hotela Ďumbier sa prezentovala počas dvoch dní - 2. a 3.
decembra Hotelová akadémia výstavou cukrárenských výrobkov, ukážok slávnostného
stolovania, prípravy miešaných nápojov a zdobenia tradičných vianočných medovníkov
z tvorby študentov.
V Horehronskom múzeu sa konala do 18. decembra 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
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v Horehronskom múzeu od 4. decembra. Po názvom Vianočná pošta bola v múzeu
inštalovaná výstava historických pohľadníc zo zbierok múzea.
Deň pred

Mikulášom 5. decembra sa zapálil za účasti mnohých detí vianočný

stromček na námestí. Pred zapálením sa deti mohli povoziť s Mikulášom v novom kostýme
na koči okolo námestia, na pódiu potom rozdával spolu s čertom z veľkého koša darčeky.
Škoda, že podujatiu neprialo počasie; pršalo, a tak sa deti museli skrývať pod dáždnikmi.
Mikuláš s čertom boli na novom pódiu na námestí. Podujatie pripravilo Mestské kultúrne
stredisko, k organizácii prispela aj Slovenská národná strana a strana Smer.
Pod názvom Chvála Tebe, Bože náš sa konal 7. decembra benefičný koncert v
rímsko-katolíckom kostole, kde účinkovali významní umelci – Martin Babjak a brezniansky
rodák Ivan Zvarík, Chrámový zbor Apoštola Pavla, súrodenci Bažíkovci, Pravoslávny
katedrálny zbor Prešov, Evanjelický brezniansky zbor a ďalší. Ekumenické účinkovanie
spevokolov štyroch rôznych cirkví – evanjelickej, rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej
a pravoslávnej zavŕšilo záverečné spoločné požehnanie duchovných týchto cirkví.
Už od 9. decembra

predávali pri mestskej veži členovia LIONS klubu Brezno

tradičný vianočný punč. Slávnostné otvorenie predaja urobil prezident klubu Brezno MUDr.
Ján Mačkin. Počas dvoch týždňov sa ľudia zastavovali pri veži, aby podporili charitatívnu
činnosť klubu. Hrala tam aj živá hudba – členovia country skupiny Vodopád alebo
reprodukovaná hudba. Výťažok z akcie venovali na kúpenie invalidného vozíka Terézii
Haškovej, zdravotne postihnutému Stanislavovi Paučulovi

ako príspevok na rekondičný

pobyt a Petrovi Srnkovi na kúpu osobného počítača,
Niekoľko podujatí sa konalo aj v mestskom dome kultúry. Slávnostný program, pod
názvom „Pokoj vám“ pripravil predvianočný program folklórny súbor Mostár, hosťom
programu bol folklórny súbor Šumiačan zo Šumiaca, hráči na ľudové hudobné nástroje Ľubo
Tatarka z Banskej Bystrice a Martin Tesák z Pohronskej Polhory

Na podujatí Folkové

Vianoce pozvalo Mestské kultúrne stredisko na vystúpenie Mariána a Martina Geišbergovcov
a skupiny UMK. Spevácky zbor mesta Brezna, Dychový orchester a SFS Šťastné detstvo
pozvali na Spoločný vianočný koncert do domu kultúry.. Početné publikum najviac zaujali
koledy mladých folkloristov a spoločné vystúpenie spevokolu s dychovkou. Finančný
výťažok z tohto podujatia venovali na zriadenie Pamätnej izby Martina Rázusa a ďalších
významných osobností z oblasti literatúry a kultúrneho života Brezna.
Od začiatku decembra každého, kto prišiel do breznianskej ZUŠ-ky, zaujala pekná
vianočná výzdoba, o ktorú sa pričinili žiaci výtvarného odboru. Sviatok svätého Mikuláša vo
štvrtok 6. decembra oslávili verejným koncertom mladších žiakov. O týždeň 13. decembra
svojím umením upútal výber starších žiakov. Pokoj a slávnostnosť adventného večera
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podčiarkovali skladby hudobných majstrov všetkých období od baroka až po dvadsiate
storočie. Popretkávali ich scénky detí literárno-dramatického odboru a koledy v podaní
ľudového aj akordeónového odboru.
Okrem vianočnej výzdoby a niekoľkých ľudí pri veži na vianočnom punči však
navonok nič nenasvedčovalo, že sa blížia Vianoce. Na námestí chýbal predvianočný jarmok,
miesta, kde by sa mohli stretnúť pri vianočných jedlách obyvatelia aj návštevníci tak, ako to
bolo v mnohých slovenských mestách. K dobrej vianočnej atmosfére neprispela ani
skutočnosť, že tohtoročný december a celé Vianoce boli bez snehu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1
Iné kultúrne aktivity - priečinok 43, 5 fotografií
Školstvo - priečinok 44, 5 fotografií

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB
Mestský športový klub združuje deväť športových klubov na rôznej úrovni. Všetky
športové kluby združené v MŠK sú samostatné právne subjekty so štatútom občianskeho
združenia. V oblasti vrcholového športu pôsobia kluby: hokejový, volejbalový, atletický,
biatlonový, strelecký klub a klub karate. Zvláštne postavenie v klubovom športe má
Slovenský cykloklub Ďumbier, aj keď ho skôr zaraďujeme ako klub pre rekreačný šport,
každoročne sa zúčastňuje série pretekov GIANT cyklomaratónu. Okrem tejto série celoročne
pripravuje rôzne cyklistické vychádzky pre širokú verejnosť do blízkeho aj vzdialenejšieho
okolia mesta Brezno. V rekreačnom športe má nezastupiteľné miesto Klub slovenských
turistov, ktorý so svojou základňou pripravujú vychádzky pre širokú verejnosť do celého
Slovensko.
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Počet členov v kluboch a oddieloch združených v MŠK Brezno
Počet
členov

Klub

Meno prezidenta

Hokejový klub

169

Peter Ľupták

Volejbalový klub MŠK Brezno

35

Ing. Peter Pohorelský

Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno

164

Mgr. Milutín Černák

Karate klub Milana Piliara MŠK Brezno

50

Peter Jenča

Klub biatlonu ŠŠSM – MŠK Brezno

46

Jaroslav Kamenský

Športovo strelecký klub MŠK Brezno

35

Štefan Švarc

Stolnotenisový oddiel MŠK Brezno

30

Ing. Milan Macuľa

Klub slovenských turistov Brezno

82

Ing. Anton Jurša

Slovenský cykloklub Ďumbier

74

Ing. Ján Kirdaj

ADRENALÍNOVÉ PRETEKY
Zaujímavý relax v podobe motoskijıringu ponúkali v sobotu 12. januára v Brezne na
Lúčkach, kde sa zhromaždilo množstvo priaznivcov tohto adrenalínového športu. Skijıring
je športová lyžiarska disciplína, v ktorej je lyžiar ťahaný koňom, prípadne sobom, psami
alebo motorkou. Vznikol v škandinávskych krajinách pred niekoľkými storočiami ako spôsob
cestovania na dlhé vzdialenosti v zime. V tento deň si návštevníci mohli okrem korčuľovania
na ľadovej ploche pozrieť vystúpenie krasokorčuliarok z Banskej Bystrice a vystúpenia
mažoretiek zo Zvolena. Športovcov prišlo podporiť 423 návštevníkov.

EURÓPSKY POHÁR V BIATLONE
V biatlonovom areáli v Osrblí sa od 17. do 20. januára uskutočnilo 6. kolo Európskeho
pohára v biatlone. S biatlonom je naše mesto dosť spojené; Prezident Slovenského zväzu
biatlonu a predseda organizačného výboru pohára PaedDr. Juraj Sanitra je občanom mesta,
v organizačnom výbore je aj primátor mesta, z Brezna pochádza viac bývalých aj súčasných
reprezentantov.
Po neúspešnej minulej sezóne, keď počasie neumožnilo uskutočniť preteky Svetového
pohára, sa v Brezne - Osrblí tohto roku predsa konalo toto významné európske podujatie, na
ktorom sa zúčastnilo 25 štátov a na štart sa postavilo takmer 250 pretekárov. Preteky sa
uskutočnili v štyroch kategóriách: muži, ženy, juniori a juniorky. Na programe boli preteky
v šprinte, v stíhacích pretekoch a preteky štafiet.

189

Za Slovensko štartovalo najsilnejšie mužské družstvo na čele s Marekom
Matiaškom a Pavlom Hurajtom. V kategórii juniorov a junioriek sa predstavili aj úspešní
pretekári z nášho regiónu Terézia Poliaková, medailistka z majstrovstiev Európy Martina
Darmová a tiež Peter Kazár, Tomáš Hasilla a Norbert Gröne, ktorí majú za sebou dobré
výsledky v juniorských kategóriách. V kategórii žien sa predstavila úspešná Breznianka
Eliška Švikruhová.
Počas troch súťažných dní, kedy daždivé počasie dalo zabrať nielen pretekárom, ale aj
organizátorom a návštevníkom, sa aj prostredníctvom televíznej obrazovky mali možnosť
diváci presvedčiť, že Slovensko dokáže zabojovať na biatlonovom poli. Vynikajúci výsledok
Pavla Hurajta (3. miesto v rýchlostných pretekoch na 10 kilometrov, 2. miesto na 12, 5
kilometra) videl priamo v Osrblí aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
V rýchlostných pretekoch žien na 7, 5 kilometra sa umiestnila Breznianka Eliška Švikruhová
na 8. mieste, na 10 kilometrov na 11. mieste. V štafetách mužov na 4 x 7, 5 km sa umiestnilo
Slovensko na 3. mieste s pretekármi - Hurajt, Marián Matiaško, Kazár, Miroslav Matiaško,
v štafetách ženy – 4 x 6 km sa Slovensko umiestnilo na 4. mieste s pretekárkami Halinárová,
Švikruhová, Kalinová, Slezáková.

PO STOPÁCH OSLOBODENIA
XXI. ročník prechodu po stopách SNP sa aj napriek zlým snehovým podmienkam
uskutočnil 26.januára. Trať účastníkov viedla z Čierneho Balogu do Brezna. Mestský
športový klub pre toto podujatie zabezpečil pamätné listy, občerstvenie a dopravu účastníkov
na miesto štartu.

VYHLÁSENIE NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV
Vyhlásenie najlepšieho športovca roka a športovej osobnosti roku 2007 a
vyhodnotenie súťaže, ktorú organizuje každoročne Mestský športový klub, sa uskutočnilo 29.
februára na zimnom štadióne Ladislava Horského. Zábavno-športové aktivity sem v posledný
februárový piatok prilákala množstvo záujemcov. V programe popoludnia organizátori Mestský športový klub, Mestské kultúrne stredisko a komisia pre šport pri Mestskom
zastupiteľstve v Brezne - popri veľkej video diskotéke, ponúkli aj hokejovo-futbalový zápas,
vystúpenie mažoretiek, krasokorčuliarov aj hudobných skupín. Vyvrcholením večera bolo
udelenie ocenení. Športová komisia za najlepšieho športovca mesta Brezna 2007 vyhlásila
Kláru Ábelovú z Atletického klubu Mostáreň MŠK. Po sčítaní hlasovacích lístkov
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zasielaných na e-mailové adresy športovou osobnosťou mesta Brezna 2007 sa stal Pavol
Sásik z Hokejového klubu Brezno.
Nominácie na najlepšieho športovca 2007:
Klára Ábelová
– Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno
PaedDr. Roman Snopko
– Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno
Michaela Schonová
– Klub biatlonu ŠŠSM - MŠK
Dagmar Mondlová
– Klub biatlonu ŠŠSM - MŠK
Mária Kokavcová
– Volejbalový klub MŠK
Miroslava Sabaková
– Volejbalový klub MŠK
Patrik Kučerák
– Karate klub Milana Piliara MŠK
Dominika Ťažká
– Karate klub Milana Piliara MŠK
Ing. Ján Kirdaj
– Slovenský cykloklub Ďumbier
Dušan Sliačan
– Športovo strelecký klub MŠK
Ing. Sásik Pavol
– Hokejový klub Brezno
O víťazovi v tejto kategórii rozhodovala športová komisia spolu so zástupcami jednotlivých
klubov. V tajnom hlasovaní vyhrala
KLÁRA ÁBELOVÁ z altetického klubu Mostáreň MŠK Brezno
Nominácie na športovú osobnosť mesta Brezno 2007:
Klára Ábelová
– Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno
PaedDr. Roman Snopko
– Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno
Eliška Švikruhová
- Klub biatlonu ŠŠSM – MŠK
Marek Kaštan
- Klub biatlonu ŠŠSM – MŠK
Zuzana Boháčiková
- Volejbalový klub MŠK
Ing. Anton Jurša
- Klub slovenských turistov
- Karate klub Milana Piliara
Mgr. Peter Jenča
Miroslav Kováčik
- Slovenský cykloklub Ďumbier
Dušan Sliačan
- Športovo strelecký klub MŠK
Ing. Sásik Pavol
- Hokejový klub Brezno
Svojho favorita si mohli občania mesta Brezno voliť prostredníctvom hlasovacieho lístka,
alebo prostredníctvom zaslania e-mailovej správy. V tejto kategórii po sčítaní hlasov, ktoré
prebehlo pod dohľadom notára, vyhral
Ing. PAVOL SÁSIK
z Hokejového klubu

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA DETÍ
O putovný pohár primátora Brezna v piatok 30. mája bojovali škôlkari na 11. ročníku
Športovej olympiády detí predškolského veku. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v rámci Dní
mesta Brezna, pretekalo 96 detí z 24 materských škôl okresu v chlapčenských a dievčenských
disciplínach: hod loptičkou, skok do diaľky, beh na 30 m a štafety. Na malých olympionikov
sa prišiel pozrieť aj primátor Brezna, riaditeľ ŽP Šport, a. s, Podbrezová, riaditeľ MŠK
Brezno a ďalší. Na najvyšší stupeň víťazov sa postavili a putovný pohár primátora mesta
získali športovci z Materskej školy ŠDC Brezno. Druhé miesto obsadili škôlkari z Telgártu
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a tretia priečka patrí MŠ Hradby Brezno. Z chlapcov bol najúspešnejší Dávid Federič
z breznianskej materskej školy na Hradbách a medzi dievčatami Monika Kuňáková
z materskej školy v Telgárte.

MEMORIÁL LADISLAVA HORSKÉHO
Turnaj hokejových nádejí sa konal 21. februára 2008. Na turnaji sa stretli 4 mužstvá zo
Zvolena, Prievidze, Gelnice a domáceho Brezna. Hralo sa systémom každý s každým.
Celkové poradie mužstiev:
1. Zvolen
2. Prievidza
3. Brezno
4. Gelnica
Individuálne súťaže:
Najužitočnejší hráč turnaja:
Najlepší brankár:
Najlepší obranca:
Najlepší útočník:

Michal Beňačka
Frederik Foltán
Ján Tutoky
Viktor Doletiva

Brezno
Prievidza
Gelnica
Zvolen

TURNAJ MIX VOLEJBAL
Turnaj MIX Volejbal neregistrovaných zmiešaných družstiev sa konal 19. apríla 2008
na pôde základných škôl Pionierska 4 a Pionierska 2. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré
sa pravidelne stretávajú na zápasoch MIX ligy. V tejto silnej konkurencii si prvé miesto
vybojovalo družstvo COOP Jednoty.

BREZNIANSKA LATKA
Podujatie Breznianska latka – súťaž v skoku do výšky - bolo pôvodne plánované ako
večerná akcia s kultúrnym programom. Táto myšlienka sa preniesla do budúceho ročníka.
Tento rok sa latka konala 3. júna 2008 na zimnom štadióne Ladislava Horského. Na podujatie
prišlo niekoľko výborných atlétov. Jedným nich bol aj Peter Horák z Dukly Banská Bystrica.

Výsledková listina:
staršie žiačky
1. Lucia Mokrášová
2. Patrícia Kohútová
3. Radoslava Ivanová
dorastenky
1. Dunajská Tatiana
2. Ábelová Klára
3. Červienková Janka

155 cm
150 cm
145 cm

173 cm
173 cm
165 cm
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starší žiaci
1. Jánošík Ján
2. Dekrét Matúš
3. Prekop Andrej
dorastenci
1. Póč Maroš
2. Ševčík Juraj
3. Bodnár Miroslav
muži
1. Horák Peter
2. Škvarka Michal
3. Lopúch Dominik

165 cm
160 cm
155 cm
195 cm
193 cm
187 cm
220 cm
206 cm
199 cm

GIANT CYKLOMARATÓN
Po týždennej prestávke sa kolotoč bikemaratónskeho diania presunul na Horehronie.
Mesto Brezno a jeho okolie už po štvrtýkrát privítalo bikových nadšencov v svojej plnej
kráse. Pretek GIANT biketour Brezno bol súčasťou Cyklomaratónskej série a Slovenského
pohára MX. Rok 2008 bol pre organizátorov – cykloklub Ďumbier Brezno - prelomový.
Rozhodli sa premiestniť miesto štartu a cieľa a taktiež pozmenili trať. Nové zázemie pre
„hlavný stan“ poskytlo okolie futbalového štadiónu. Trať maratónu sa podrobila niekoľkým
zmenám; organizátorom urobil „škrt cez rozpočet“ pretek automobilov do vrchu, a tak museli
trať pozmeniť. Trasa začínala na Námestí M.R. Štefánika, po úvodných metroch mestom sa
bikeri dostali k známemu miestu z minulých ročníkov; nasledovalo stúpanie na Lúčky, ďalšie
na Chatu Bernardín potom cez Valaskú spať do Brezna. Na krátkej trati z dĺžkou 48 km a
prevýšením 1250 metrov si pre víťazstvo prišiel slovenský reprezentant Milan Barényi,
ktorého na ďalší deň čakal pretek v Rakúskom Windhaagu. Druhý cieľom prešiel Ľubomír
Ondruš a tretie miesto si vybojoval Milan Rovňák
V ženskej kategórii si najlepšie počínala reprezentantka v biatlone a horskej cyklistike
Ľubomíra Kalinová, druhá v poradí bola Anna Bruthansová a pre tretie miesto si prišla
Elena Ondášová. Na dlhej trati s dĺžkou 78 km a prevýšením 2050 si vybojoval víťazstvo
Patrik Kuril, druhý preťal pomyselnú pásku Zdeňek Fáber a tretie miesto „nepustil z rúk“
Michal Lami. V cieli panovala dobrá nálada, doprevádzaná country hudbou. Organizátori z
SCK Ďumbier ukázali aj tento rok vysoký štandard. Vynikajúcu prácu odviedli aj policajti a
regulovčíci, ktorí dohliadali na bezpečnosť pretekárov.

BEH OLYMPIJSKEHO DŇA
V tomto olympijskom roku pripadol beh olympijského dňa na termín 20. júna.
Najväčšiu účasť na tomto dni ako každoročne potvrdila základná škola s materskou školou
Pionierska 2.
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HOKEJBALOVÁ LIGA
Tento rok sa začal už druhý ročník Hokejbalovej Horehronskej ligy – HbHL 2008. Do
súťaže sa prihlásilo 16 mužstiev. K ukončeniu HbHL sa uskutočnil aj záverečný turnaj, ktorý
sa uskutočnil 7.septembra. Na záver sa odovzdávali ceny za 2. hokejbalovú horehronskú ligu
Brezno 2008; zvíťazili Damix pred druhým Winners a tretím družstvom Rolta. Súčasťou
odovzdávania trofejí sa stali individuálne ocenenia pre hráčov; najlepším strelcom základnej
časti je Michal Jozefko (Damix Brezno), rovnako aj najproduktívnejším hráčom základnej
časti a najproduktívnejším hráčom play off. Hráčmi s najvyšším počtom gólových prihrávok v
play off sú Martin Pastva (Dogy Brezno) a Jozef Frgolec (Damix Brezno). Ocenenie
najlepší strelec v play off získal Juraj Fábry (Winners Brezno) a za najlepšieho brankára
označili Jána Cpina (Damix Brezno). Mužstvo Rolta Brezno si odnieslo ocenenie Team
Spirit.

POLMARATÓN SNP
Slnečné sobotné popoludnie 30. augusta patrilo vytrvalcom, ktorí sa postavili na štart
15. ročníka Polmaratónu SNP a bolo ich dovedna šesťdesiatsedem. Zároveň si odvážlivci
vyskúšali skrátenú trať (3860 m) minimaratónu a dvojgeneračný beh rodiny. O perfektný
servis pre pretekárov sa postarali členovia klubu dôchodcov, ktorí zabezpečovali
občerstvovaciu a hygienickú stanicu. Úlohu garantov regulárnosti pretekov na seba prevzali
učitelia telesnej výchovy Spojenej školy a Hotelovej akadémie Brezno. Celú ťarchu prípravy
a priebeh polmaratónu zabezpečoval Mestský športový klub Brezno, ktorému do tímu
usporiadateľov a zapisovateľov pribudli študenti MTF STU z detašovaného pracoviska
Brezno. Možno predĺžený víkend a pekné počasie majú na svedomí, že na štadión prišlo
privítať pretekárov málo divákov. O otvorenie sa postarali seniorské spevácke skupiny okresu
Brezno a žiaci tamojšej ktorých sa snažili Mloci z Prešova.
Kategória:
1. Miesto
beh rodiny
Temniakovci
Výsledky minimaratónu
Siman
celkové poradie Polmaratónu SNP Magyar
Polmaratón muži 18-39-roční
Magyar
Polmaratón muži 40-49-roční
Faško
Polmaratón muži 50-59-roční
Galovič
Polmaratón muži 60 a viacroční
Demeter
Polmaratón ženy
Janečková
Polmaratón ženy 35 a viacročné:
Janečková
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2. Miesto
Faškovci
Fabok
Pastor
Pástor
Polák
Berky
Roško
Nováčková
Hudáková

3.miesto
Ridzoňová
Blasinski
Blasinski
Buc
Mikovíny
Samec
Hudáková
Dóšová

STREETBALOVÝ TURNAJ
Dňa 30.8. 2008 sa na Námestí v Brezne uskutočnil už šiesty ročník Streetballového
turnaja. Prvé miesto vyhral Tim Ballers z Martina, na druhom mieste skončil tím Barani z
Banskej Bystrice a na tretom mieste tím Unni z Krupiny. Všetky Breznianske tímy vypadli v
štvrfinále a semifinále. Počas turnaja sa konali aj sprievodné súťaže; v smečovaní a v hádzaní
spoza trojkového oblúka. Obidve súťaže vyhrali hráči z tímu TMEL. Taktiež mohli diváci
vidieť vystúpenie tanečnej skupiny BRSTREETS. Organizátorom turnaja bol Tim Bordel,
MSK a Kvark s.r.o., účastníkmi tímy s názvami Bordel, Zberba, JBC, Jumpers (všetci
Brezno), Jumpers B (Valaska), Ballers (Martin), Barani (BB), Unni (Krupina), Venusine
Gulicky (Martin), RBA (Revúca), Tmel (Detva), Opite Zveri (Brezno, BA)

BEH OKOLO MOSTÁRNE
Tradičné športové podujatie organizovalo aj tohto roku Mestský športový klub a jeho
atletický oddiel. V šiestich vekových mládežníckych kategóriách štartovalo za príjemného
počasia 171 pretekárov.
Výsledky atletickej súťaže:
Žiaci ročník
1. Lukáš Kamenský
a mladší
2. Filip Vojtko
3. Matej Kollár
Žiačky ročník 1996
1. Terézia Medveďová
a mladšie
2. Alžbeta Murgašová
3. Dáša Fašková
Žiaci základnej školy

Družstvá :

Základná škola Pionierska 4, Brezno
Základná škola Polomka
Základná škola Č. Balog – Jánošovka
Základná škola Č. Balog – Jánošovka
Základná škola Beňuš
Základná škola Beňuš
Základná škola Čierny Balog, Janošovka
Základná škola Čierny Balog, Janošovka
Základná škola Pionierska 4, Brezno

1. Peter Štulajter
2. Martin Kupec
3. Juraj Kováčik

1. Základná škola Čierny Balog, Janošovka
2. Základná škola Pionierska 4, Brezno
3. Základná škola Pionierska 2, Brezno

Žiačky základnej školy 1. Ivona Fialková
2. Jana Halušková
3. Dominika Strelcová

Základná škola Čierny Balog, Janošovka
Základná škola Pionierska 2, Brezno
Základná škola Pionierska 2, Brezno

Družstvá:

1. Základná škola Pionierska 2, Brezno
2. Základná škola Základná škola Pionierska 2, Brezno
3. Základná škola Mazorníkovo, Brezno

Študenti SŠ

1. Tomáš Hasilla
2. Ľubomír Ridzoň
3. Michal Šima

Gymnázium Jána Chalupku Brezno
Gymnázium Jána Chalupku Brezno
Spojená škola Brezno
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Družstvá:

Študentky SŠ:

1. Gymnázium Jána Chalupku Brezno
2. Spojená škola A
3. Spojená škola B
1. Fialková Paulína
2. Šimová Lucia
3. Styková janka

Družstvá:

Gymnázium Jána Chalupku Brezno
Gymnázium Jána Chalupku Brezno
Spojená škola Brezno

1. Gymnázium Jána Chalupku Brezno
2. Spojená škola Brezno
3. Hotelová a Obchodná akadémia Brezno

HOKEJBALOVÝ TURNAJ
Hokejbalový turnaj o Pohár riaditeľa MŠK Brezno sa uskutočnil v nedeľu 7. septembra na
Zimnom štadióne L. Horského. O hlavnú výhru 20 000 korún

si sily zmerali družstvá

s názvom: Damix Brezno, Dogy Brezno, Wanderers Valaská, Rolta Brezno, Hawk Telgárt,
Victors Podbrezová, Citrus team Banská Bystrica, Devils Veľký Krtíš. V semifinálových
zápasoch sa stretli družstvá Damix Brezno – Devils Veľký Krtíš ( 9:1 ) a Dogy Brezno –
Citrus Team Banská Bystrica ( 4:6 ). Vo finále podľahol Damix Brezno Citrusu Team-u
Banská Bystrica ( 3:5 ).
Konečné poradie hokejbalového turnaja O pohár riaditeľa MŠK Brezno:
1.
2.
3.

Citrus team Banská Bystrica
Damix Brezno
Dogy Brezno

Víťaz si odniesol putovný pohár a hlavnú výhru 20 000 ,-Sk.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe CD 1, priečinok 45, 50 fotografií

REKORDY V ROKU:
Najteplejší mesiac:

júl, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 18,0 °C

Najchladnejší mesiac:

február, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla -0,8 °C

Najteplejší deň:

23. jún, teplota vzduchu dosiahla absolútne maximum 30,8 °C

Najchladnejší deň:

17. február, teplota vzduchu klesla na -16,0 °C

Najdaždivejší mesiac:

júl, za celý mesiac napadlo 148,9 mm

Priemerná ročná teplota:

8,6 ° C
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Tohtoročný rok začal miernou zimou s malým množstvom snehu, ktorý už vo februári
zmizol. Ani jeden deň v mesiaci februári sme nezaznamenali snehovú pokrývku väčšiu ako
jeden centimeter. Vlastne počas troch zimných mesiacov tohto roku (január – marec) padal
sneh len 17 dní. Tohto roku bola Veľká noc zavčasu – koncom marca. Práve vtedy, počas
veľkonočnej nedele, pokryl sneh všetky okolité stráne. Jar bola príjemná, ničím nebola
výnimočná. Krásny mesiac bol jún, vlastne 23. jún teplota vzduchu dosiahla absolútne
maximum 30,8 °C. Aj priemerná mesačná teplota bola vyššia v júni ako v auguste. V letných
mesiacoch júl a august napadalo najviac zrážok; také upršané aj keď celkom teplé leto.
Pekná bola hlavne jeseň; aj v septembri jeden deň teplota vzduchu dosiahla absolútne
maximum 30,8 °C.
Tohtoročné Vianoce boli bez snehu. Aj keď prvý začal padať už v novembri, súvislá
snehová pokrývka v decembri sa udržala iba jeden deň, na začiatku mesiaca. Celý december
bol teplotne nadnormálnym, omnoho teplejším, ako sme v Brezne zvyknutí.Ak sa priemerná
ročná teplota vzduchu v Brezne pohybuje od 6,5 do 7,5 ° C, tak tento rok bol teplotne
nadnormálnym s odchýlkou od 1 do 1,5 ° C od dlhodobého priemeru.

KLIMATICKÉ ÚDAJE V ROKU 2008
Úhrny zrážok v mm
Mes. I

II

III

IV

V

VI

VII

Mm

24,8

71,4

54,5

75,1

86,3

49,1

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

148,9 130,0 37,2

75,9

39,07 96,1

888,8

Priemerné teploty vzduchu v °C
Mes. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

°C

0,8

2,9

8,8

13,4

17,7

18,0

17,1

11,5

9,1

3, 8

0,49

8,6

-0,8

Maximálne denné teploty vzduchu v °C
Mes. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

°C

17,6

17,4

20,4

29,0

30,8

30,5

30,0

30,8

21, 4

19,8

7,5

30,8

Rok

11,3

Minimálne denné teploty vzduchu v °C
Mes. I

II

°C

-16,0 -8,0

-14,5

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-3,2

-0,4

7,0

6,1

6,7

0,2

-2,8

-9,0

-13,0 -16,0
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Trvanie slnečného svitu v hodinách
Mes. I

II

Hod.

134,4 121,6 135,7 184,6 211,5 192,4 236,9 134,6 90,1

54,1

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

47,4 57,3

Rok
1600,6

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

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Dni

4

12

9

9

14

13

8

6

8

9

10

111

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

9

1

34

XI

XII

Rok

9

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

II

III

IV

Dni

0

4

0

20

V

VI

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

II

III

IV

Dni

V

VI

VII

VIII

IX

5

19

15

20

7

X

66

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

II

III

Dni

12

5

17

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

9

9

52

XI

XII

Rok

7

3

27

Počet dní so snežením
Mes. I

II

III

Dni

3

6

8

IV

V

VI

VII
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VIII

IX

X

