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SLÁVNOSŤ UKONČENIA REKONŠTRUKCIE STANICE
Pred jedenástimi rokmi začala rekonštrukcia železničnej stanice v Brezne, Pre
nedostatok finančných prostriedkov však bola po krátkom čase zastavená. Počas tohto
obdobia nefungovalo žiadne zariadenie slúžiace cestujúcej verejnosti na občerstvenie. Od
minulého roka sa však situácia zmenila, v rekonštrukcii sa pokračovalo. A tak v piatok
trinásteho februára otvorili zrekonštruované priestory na železničnej stanici, kde

po

slávnostnom prestrihnutí pásky štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR Ing. Dušan Švantner povedal: „Veľmi ma mrzelo, že železničná stanica nemohla slušne
zabezpečovať potreby občanom, ktorí cestovali vlakom či autobusom. Od železničnej
spoločnosti som požadoval, aby sa táto krivda napravila. S potešením môžem povedať, že v
nových priestoroch sa nachádza reštaurácia a kuchyňa, ktoré budú poskytovať kultúrne
posedenie a stravovanie našim občanom. Mimo týchto priestorov sú na poschodí miestnosti
určené zamestnancom stanice.“

PREZIDENT V BREZNIANSKEJ NEMOCNICI
S kyticou kvetov, ako symbolom poďakovania za pomoc a zdravotnícku starostlivosť
účastníkom nedávnej tragédie v Polomke, zavítal 15. marca podvečer medzi lekárov a
zdravotnícky personál Nemocnice s poliklinikou v Brezne prezident SR Ivan Gašparovič.
Prinesenú kyticu na znak úcty daroval lekárke MUDr.Lucii Gorduličovej, ktorá prvá z
nemocnice poskytovala pomoc zraneným z autobusu.
Prezident Gašparovič vo svojom krátkom príhovore zdravotníkom ocenil ich prístup.
"Viem, že ste to robili, pretože ste cítili ľudskú a profesionálnu povinnosť a ja vám chcem za
to v mene svojom poďakovať," povedal na znak uznania najvyšší ústavný predstaviteľ
Slovenskej republiky. Aj keď zastávku prezidenta v Brezne, ktorý cestoval z Trebišova, prijali
v nemocnici s potešením, nie všetci chcú spomínať na nedávne tragické dni. Spomienky bolia
hlavne tých, ktorí to zažili na vlastnej koži. Po návšteve a poďakovaní zamestnancom
nemocnice v Brezne viedla cesta Ivana Gašparoviča do sály mestského domu kultúry, kde
pozdravil účastníčky slávnostného programu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
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VÝZNAMNÁ NÁVŠTEVA
V druhú marcovú sobotu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zavítali do Brezna
prezident SR Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady SR Pavol Paška, predseda vlády SR
Róbert Fico, minister vnútra Róbert Kaliňák a poslanec Európskeho parlamentu Vladimír
Maňka, ktorých v mestskom dome kultúry privítal viceprimátor mesta Brezna a okresný
predseda strany Smer – SD

Ján Račák. V prvej časti programu sa dámam prihovoril

prezident a v dvadsaťminútovom bloku humorným slovom všetci predstavitelia. Druhú
polovicu podujatia, ktoré moderoval Peter Marcin, spríjemnil spevom Robo Kazík
a nechýbala ani módna prehliadka. Mesto Brezno prvýkrát zaznamenalo takú vzácnu
návštevu, akou boli traja najvyšší predstavitelia štátu. Sála mestského domu kultúry bola
zaplnená.

SLÁVNOSŤ OTVORENIA NOVEJ POŠTY
Po rekonštrukcii priestorov, ktorá trvala len niekoľko mesiacov, otvorila Slovenská pošta
v zastúpení generálnym riaditeľom Ing. Liborom Chrástom a štátnym tajomníkom
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ing. Dušanom Švantnerom nové
pracovisko pošty v Brezne na Mazorníkove. Slávnosť otvorenia pošty s aktom prestrihnutia
pásky sa konala 19. marca.
Mesto Brezno sa konečne vysporiadalo s nedôstojnými priestormi a zároveň presunulo
poštu č. 3 do stredu sídliska. Podľa slov štátneho tajomníka Ing. Dušana Švantnera je to jeho
ďalší krok v plnení sľubov, ktoré dal tomuto regiónu.

VOĽBY PREZIDENTA
Predseda Národnej rady SR Pavol Paška vyhlásil na sobotu 21. marca prvé kolo voľby
prezidenta Slovenskej republiky. Nakoľko sme si v 1. kole prezidenta nezvolili, druhé kolo sa
uskutočnilo o dva týždne, v sobotu 4. apríla. Na post prezidenta SR kandidovali:
Dagmar Bollová

bývalá poslankyňa NR SR

Ivan Gašparovič,

súčasný prezident

Zuzana Martináková

predsedníčka Slobodného fóra

Milan Melník

kandidát ĽS-HZDS

František Mikloško

kandidát Konzervatívnych demokratov Slovenska,

Iveta Radičová

spoločná kandidátka opozície

Milan Sidor

kandidát Komunistickej strany Slovenska.
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Prvé kolo voľby prezidenta na Slovensku vyhral úradujúci prezident Ivan Gašparovič,
ktorý získal 46,71 percenta hlasov (876 061 hlasov). Na druhom mieste, s výrazne menšou
stratou než naznačovali prieskumy verejnej mienky, skončila opozičná kandidátka Iveta
Radičová so ziskom 38,05 percenta (713 735 hlasov). Iveta Radičová teda získala o 162 326
hlasov menej ako Ivan Gašparovič. Účasť v prvom kole v rámci celého Slovenska bola 43,63
percenta oprávnených voličov.

Do druhého kola postúpili prví dvaja kandidáti

- Ivan

Gašparovič a Iveta Radičová.
V okrese Brezno v 1. kole prezidentských volieb v 69 volebných okrskoch bolo
zapísaných 51 314 oprávnených voličov. Zúčastnilo sa 23 405 voličov (45,61 %), ktorí pre
všetkých kandidátov odovzdali 23 162 platných hlasov.
Výsledky hlasovania: 1. Ivan Gašparovič (14 515 hlasov), 2. Iveta Radičová (5704), Zuzana
Martináková (1097), František Mikloško (655), Milan Melník (483), Milan Sidor (379),
Dagmar Bollová (329).
V meste Brezne bola v 1. kole volieb zaznamenaná 43,31 percentná účasť voličov, čo
znamená o niečo menej ako účasť voličov v rámci celého Slovenska i samotného okresu
Brezno. Ivan Gašparovič získal aj v našom meste najviac hlasov (4227), za ním skončili
Iveta Radičová (2348), Zuzana Martináková (382), František Mikloško (237), Milan Sidor
(129), Milan Melník (114) a Dagmar Bollová (93).
V okrese Brezno v 2. kole prezidentských volieb v 69 volebných okrskoch bolo
zapísaných 51 193 oprávnených voličov. Zúčastnilo sa 26 719 voličov (52,19 %). Výsledky
hlasovania: 1. Ivan Gašparovič - 73, 24 percent, čo znamená 19 419 hlasov,

2. Iveta

Radičová - 26,76 percent, čo znamená 7 097 hlasov.
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A ako sme volili v 2. kole vo všetkých 21 volebných okrskoch v Brezne, najlepšie
ukazuje tabuľka.
Ivan Gašparovič
Číslo
okrsku

počet
zapísaných
voličov

počet
zúčastnených
voličov

Percento
účasti

počet hlasov

percento
hlasov

Iveta Radičová
počet
hlasov

percento
hlasov

1

911

433

47,53%

269

62,56%

161

37,44%

2

747

306

40,96%

209

68,75%

95

31,25%

3

907

494

54,47%

335

68,23%

156

31,77%

4

968

541

55,89%

299

56,20%

233

43,80%

5

892

494

55,38%

324

65,59%

170

34,41%

6

706

351

49,72%

239

69,48%

105

30,52%

7

978

497

50,82%

327

66,87%

162

33,13%

8

898

495

55,12%

341

68,89%

154

31,11%

9

938

478

50,96%

312

65,41%

165

34,59%

10

772

479

62,05%

287

60,04%

191

39,96%

11

655

336

51,30%

225

67,57%

108

32,43%

12

776

362

46,65%

246

68,14%

115

31,86%

13

797

401

50,31%

256

64,16%

143

35,84%

14

814

368

45,21%

244

67,22%

119

32,78%

15

1001

494

49,35%

319

64,71%

174

35,29%

16

1077

521

48,38%

333

63,92%

188

36,08%

17

965

431

44,66%

266

62,00%

163

38,00%

18

1023

474

46,33%

311

65,75%

162

34,25%

19

631

294

46,59%

191

64,97%

103

35,03%

20

814

229

28,13%

160

71,75%

63

28,25%

21

234

98

41,88%

59

60,82%

38

39,18%

Spolu

17 504

8 576 48,99%

5 552 65,16%

2 968 34,84%

Vysvetlivky ku skratkám:
SDKÚ
HZDS
KSS
SNS
KDH
HZD
SMER
ZRS
ÚSVIT
SaS
ND

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA
HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE
HNUTIE ZA DEMOKRACIU
SOCIÁLNA DEMOKRACIA
ZDRUŽENIE ROBOTNÍKOV SLOVENSKA
SLOBODA A SOLIDARITA
NOVÁ DEMOKRACIA

VOĽBY DO EUROPARLAMENTU
Súčasťou predvolebnej

kampane boli podujatia, ktoré zároveň obohatili kultúrno-

spoločenský život mesta. Po prvýkrát bol medzi kandidátmi na poslanca do Európskeho
parlamentu aj Brezňan Ing. Dušan Švantner, podpredseda Slovenskej národnej strany.
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Takmer 2000 občanov z nášho regiónu a aj z celého Slovenska prišlo podporiť tohto
kandidáta v nedeľu 31. mája na futbalový štadión v Brezne. Lídra kandidátky Slovenskej
národnej strany do Európskeho parlamentu, nášho rodáka Ing. Dušana Švantnera podporil
svojou aktívnou účasťou i vystúpením aj primátor mesta. V programe sa predstavil operný
spevák Ivan Ožvát a folklórny súbor SĽUK. Na stretnutie prišiel podporiť kandidáta č. 1 aj
predseda SNS Ján Slota. Spolu s primátorom a operným spevákom zaspieval Ing. Švantner
pieseň Na Kráľovej holi. Potom odovzdal špeciálny pretekársky bicykel zdravotne
postihnutému Ladislavovi Bočkorovi z Lopeja. Na záver sa poďakoval všetkým za účasť na
predvolebnom stretnutí, vyzval občanov, aby v sobotu 6. júna išli voliť, aby si vybrali
volebný lístok SNS s číslom 13 a on s vďakou prijme preferenčné hlasy.
Slovensko v sobotu 6. júna žilo voľbami do Európskeho parlamentu, na ktorých sa
zúčastnilo dovedna 19,64 percenta oprávnených voličov. Na prvom mieste sa umiestnila
strana Smer-SD, ktorá získala 32,01 % voličov (264 722 hlasov), a tým päť miest v
europarlamente. Druhé miesto si rozdelili tri opozičné strany: SDKÚ-DS (16,98 %, 140 426
hlasov, dve kreslá), rovnaký počet europoslancov vyšle aj SMK (11,33 %, 93 750) a
KDH(10,87 %, 89 905). Po jednom poslancovi do Bruselu pošlú dve koaličné strany: ĽSHZDS (8,97 %, 74 241) a poslednou nad hranicou zvoliteľnosti SNS (5,55 %, 45 960).
V okrese Brezno sa na voľbách do europarlamentu zúčastnilo len 10 109 (19,66 %)
voličov, ktorí kandidátom odovzdali 9663 platných hlasov. Výsledky hlasovania
a najúspešnejší kandidáti jednotlivých strán v okrese:

Strana

Smer – SD
SNS
SDKÚ – DS
ĽS HZDS
KDH
Slobodné fórum
Sloboda a solidarita
KSS

Počet získaných
hlasov
mesto okres
1133
828
649
195
180
79
153
77

3610
2060
1441
800
676
315
308
232

Najúspešnejší
kandidát
Boris Zala
Dušan Švantner
Eduard Kukan
Sergej Kozlík
Anna Záborská
Milan Izák
Ján Oravec
Karol Ondriaš

Počet preferenčných
hlasov
v meste
v okrese
462
740
392
107
118
41
76
11

1797
1831
1229
551
355
119
218
88

V meste Brezne bola tento krát účasť vyššia ako v okrese; dosiahla 20,14 % voličov.
Možno to ovplyvnila aj skutočnosť, že po prvýkrát bol medzi kandidátmi na poslanca do
Európskeho parlamentu aj Brezňan Ing. Dušan Švantner, podpredseda Slovenskej národnej
strany. Určite aj preto získala v týchto voľbách jeho strana v okrese až 18,88 percent hlasov (v
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rámci Slovenska iba 5,5 % hlasov ). Bohužiaľ, napriek tomu, že bol na kandidátnej listine pod
číslom jedna a v celom okrese získal najviac preferenčných hlasov zo všetkých kandidátov –
1831 (len v samotnom Brezne mu preferenčný hlas dalo 704 voličov), do europarlamentu
nebol zvolený. Predbehol ho kandidát z druhého miesta – Jaroslav Paška.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.01, 10 kusov
STRETNUTIA PRIMÁTORA S OBČANMI
Každý rok v jesenných mesiacoch sa stretáva primátor mesta s občanmi, aby si
vypočul ich problémy a získal podnety na zlepšenie kvality života v jednotlivých mestských
častiach.

Aj tohto roku sa uskutočnili v mesiaci októbri stretnutia na rôznych miestach

v meste: v Rohoznej, Podkoreňovej, Bujakove, na Mazorníkove, v budove Základnej školy
Pionierska 2, v zasadačke zimného štadióna, v rokovacej sále zastupiteľstva na námestí.
Samostatné stretnutie sa uskutočnilo aj s našimi dôchodcami v dennom centre Prameň.
Primátor na stretnutiach

reagoval na mnohé podnety, ktoré sa vyskytli. Najviac otázok

občania smerovali na riaditeľa technických služieb. Väčšinou sa ponosovali na „tmu“ nielen v
meste, ale aj v prímestských častiach. Často sa opakovali otázky, týkajúce sa starostlivosti
o verejnú zeleň. Zaujímalo ich aj to, kto sa stará o zeleň bezprostredne od paneláka ku
chodníku. Naše nariadenie však hovorí, že údržbu tejto zelene, kosenie trávy zabezpečujú
jeho obyvatelia. Na týchto stretnutiach odznel návrh na zmenu nariadenia tak, aby táto
činnosť pripadla len technickým službám; tie by automaticky požiadali o zvýšenie príspevku
a to mesto v súčasnosti nemôže. Obyvatelia sa sťažovali na vodárenskú spoločnosť, nakoľko
nerieši havarijný stav na uliciach Martina Benku a Fučíkovej. Podnety občanov sa týkali aj
dopravy; navrhovali zaviesť cestovných taríf platných MHD s niektorými prímestskými
linkami. V prímestskej časti Rohozná žiadali občania vybudovanie nového transformátora v
lokalite Rohozná – Hliník. Na stretnutiach s obyvateľmi na Mazorníkove primátor
informoval o príprave podania žiadosti na podporu zo štrukturálnych fondov Európskej únie
na projekt výstavby vodovodu a kanalizácie pre ulice Cesta osloboditeľov, Potočná, Poľná,
Rovne, pretože mesto nie je schopné celý projekt vyfinancovať z „vlastného“. Častokrát na
týchto stretnutiach občania dávali podnet náčelníkovi mestskej polície; sťažovali sa na
túlavých psov, rušenie nočného pokoja. Kritika občanov sa týkala aj mestského rozhlasu; za
dôležitý zdroj informácií ho považujú hlavne obyvatelia bývajúci v prímestských častiach. To
je však niekoľkoročný problém, ktorým sa mesto zaoberá rok čo rok. Na opravy sa ročne
vynaložia veľké finančné prostriedky, napriek tomu to asi nestačí.
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OTVORENIE IHRISKA
V sobotu 7. novembra za účasti splnomocnenca vlády pre šport a mládež Dušana
Galisa, europoslanca Vladimíra Maňku, poslankyne NR SR Janky Laššákovej, primátora
mesta Ing. Jaroslava Demiana, ďalších poslancov BBSK a ostatných vzácnych hostí
slávnostne otvorili

viacúčelové ihrisko nachádzajúce sa v areáli základnej školy MPČĽ

Mazorníkovo. Dušan Galis poďakoval primátorovi mesta za využitie možností zrealizovania
výstavby ihrísk a ich správne umiestnenie. Obe ihriská budú slúžiť nielen žiakom základných
škôl, ale aj širokej verejnosti..

VOĽBY DO VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV
Ašpirácie stať sa poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja sa prejavili aj
u obyvateľov nášho mesta. Z celkového počtu 39 kandidátov na poslanca za celý Brezniansky
okres až 22 boli kandidáti s trvalým pobytom v Brezne, z ostatných obcí okresu bolo len 17
kandidátov.
Kandidáti na poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja za okres s trvalým
pobytom v meste Brezno:
1. Marek Alberty, 33r., podnikateľ, Liberálna strana
2. Daniel Bačko, Ing., 53r., poľnohospodársky inžinier, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Michal Baránek, Bc., 45r., geodet, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska
konzervatívna strana
4. Pavel Belko, 53r., zástupca riaditeľa, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
5. Emil Caban, Ing., 51r., stavebný inžinier, Sloboda a Solidarita
6. Jaroslav Demian, Ing., 46r., primátor, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
7. Božena Kilvádyová, MUDr., 59r., lekárka, Nezávislý kandidát
8. Milan Kováčik, Ing., 60r., technik, Nezávislý kandidát
9. Marián Kvačkaj, 53r., ekonóm, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Eduard Linder, Ing., 45r., manažér, Nezávislý kandidát
11. Petra Longauerová, 24r., robotníčka, Združenie robotníkov Slovenska
12. Anton Lysina, Ing., 49r., lesný inžinier, Slobodné Fórum, Demokratická strana,
Agrárna strana vidieka
13. Mária Majerčíková, Ing., 38r., finančná sprostredkovateľka, Sloboda a Solidarita
14. Janka Mihalovičová, Ing., 58r., dôchodkyňa, Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Milan Palovčík, 53r., konateľ, Komunistická strana Slovenska
16. Ján Račák, Bc., 51r., riaditeľ, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko
17. Lenka Šramková, Mgr., 45r., hovorkyňa ÚVZ, Sloboda a Solidarita
18. Ľubica Štugnerová, 47r., obchodný zástupca, Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
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19. Dušan Švantner, Ing., 62r., štátny tajomník Min. DPT SR, Slovenská národná strana,
Hnutie za demokraciu
20. Jozef Tokár, 53r., riaditeľ, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
21. Jozef Vyhnálik, Ing. arch., 34r., architekt, ÚSVIT
22. Eva Wolframová, MUDr., 44r., očná lekárka, Slovenská národná strana, Hnutie za
demokraciu
Kandidáti na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
o Igor Danihel, PhDr., 53r., riaditeľ POS, Nezávislý kandidát
o Pavel Chovanec, Ing., 57r., mediátor, ÚSVIT
o Marian Kotleba, Mgr., 32r., informatik, Nezávislý kandidát
o Vladimír Maňka, Ing., 50r., europoslanec, SMER - sociálna demokracia, Ľudová
strana - Hnutie za demokratické Slovensko
o Jozef Mikuš, Ing., 49r., poslanec NR SR, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita,
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
o Milan Murgaš, doc., Ing., CSc., 58r., predseda BBSK, Nezávislý kandidát
o Emil Samko, Mgr. et Mgr., PhD., 42r., podnikateľ, Rómska iniciatíva Slovenska
o Jozef Sásik, Ing., 51r., znalec - lesníctvo, Slovenská ľudová strana
o Jozef Šimko, JUDr., 58r., podpredseda VÚC BBSK, Slovenská národná strana,
Hnutie za demokraciu
Predvolebná kampaň začala v Brezne prostredníctvom veľkoplošných bilbordov. Boli
umiestnené na ploche trávnika naproti mestskému úradu, ale aj pre hypermarketmi.
Predvolebné zhromaždenia mali veľké strany; Slovenská národná strana si pozvala voličov na
nedeľu popoludnie 8. novembra do Mestského domu kultúry, SMER - SD na stredu 11.
novembra, nezávislý kandidát Milan Murgaš mal svoju kampaň v sále hotela Ďumbier.
Na historicky tretích voľbách do orgánov vyšších územných celkov na Slovensku sa
v sobotu 14. novembra 2009 očakávala malá účasť. Zmýlili sa však prognostici, politológovia
aj sociológovia. V rámci Slovenska sa zúčastnilo 22, 90 % oprávnených voličov. Takýto
vysoký

počet

voličov

sa

vzhľadom

na

predchádzajúce

voľby

neočakával.

V Banskobystrickom kraji prišlo ešte viac, až 27,06 % voličov. V našom kraji sa predsedu
vyššieho územného celku v prvom kole regionálnych volieb nepodarilo zvoliť; o dva týždne
sa preto aj Brezňania zúčastnili na druhom kolo volieb. Tento krát sa mali rozhodnúť len
medzi dvoma kandidátmi, ktorí postúpili z prvého kola - Vladimírom Maňkom a Jozefom
Mikušom.
V okrese Brezno sa na prvom - kole volieb zúčastnilo 22, 98 % voličov. V samotnom
meste Brezne bola tento krát účasť na voľbách vyššia v porovnaní s okresom; tu sa zúčastnilo
na voľbách 4 161 občanov z celkového počtu 17 839 zapísaných voličov, čo predstavuje
účasť 23,33 - percentnú.
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Účasť na voľbách do vyšších územných celkov v jednotlivých rokoch v meste Brezne
na prvom - kole volieb:
Rok:
2001
2005
2009

Percento účasti voličov:
14, 40 %
13, 44 %
23,33 %

A ako sme volili poslancov? Pretože za náš okres podľa počtu obyvateľov sme do
zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja mohli zvoliť piatich poslancov,
zvolení boli tí, ktorí sa v počte získaných hlasov v rámci okresu umiestnili na prvých piatich
miestach. Poslancami na ďalšie volebné obdobie 2009 – 2013 sa stali:
•

Pavel Belko, 53r., zástupca riaditeľa, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
Počet získaných hlasov: 2 254

•

Jaroslav Demian, Ing., 46r., primátor, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
Počet získaných hlasov: 2 945

•

Dušan Švantner, Ing., 62r., štátny tajomník Min. DPT SR, Slovenská národná strana,
Hnutie za demokraciu
Počet získaných hlasov: 2 048

•

Jozef Tokár, 53r., riaditeľ, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
Počet získaných hlasov: 1 904

•

Eva Wolframová, MUDr., 44r., očná lekárka, Slovenská národná strana, Hnutie za
demokraciu
Počet získaných hlasov: 2 885
Čo sa dá o tejto voľbe povedať:
o

Ing. Jaroslav Demian bol zvolený do banskobystrického zastupiteľstva už po
tretíkrát, bude teda poslancom tretie volebné obdobie

o

Ing. Dušan Švantner bol zvolený do banskobystrického zastupiteľstva po
druhýkrát, bude poslancom druhé volebné obdobie

o Ostatní traja sú poslancami v tomto orgáne po prvýkrát
o Všetci kandidáti majú trvalý pobyt v Brezne
o Z obcí okresu nezvolili za poslanca ani jedného kandidáta
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Ako skončili na voľbách ostatní kandidáti, najlepšie vidieť z tabuľky:
Meno kandidáta:
Koalícia:
Počet hlasov
Dušan Ďurčenka

ĽS-HZDS, SMER

Tatiana Štulrajterová

NEKA

Ján Račák

ĽS-HZDS, SMER

Milan Kováčik

NEKA

Daniel Bačko

KDH, SDKÚ-DS

Janka Mihalovičová

KDH, SDKÚ-DS

Emil Caban

SaS

Božena Kilvádyová

NEKA

Marián Kvačkaj

KDH, SDKÚ-DS

Igor Kirsch

KDH, SDKÚ-DS

Eduard Linder

NEKA

Marcel Pollák

ND

Mária Weissová

SaS

Lenka Šramková

SaS

Mária Majerčíková

SaS

Ján Ševc

KSS

Ľubica Štugnerová

KDH, SDKÚ-DS

Milan Palovčík

KSS

Slavomír Kupčok

NEKA

Jozef Daniš

HZD, SNS

Marek Trnavský

NEKA

Roman Švantner

ASV, DS, SF

Anton Lysina

ASV, DS, SF

Janka Turňová

ÚSVIT

Miroslav Švantner

ZRS

Marek Alberty

LS

Petra Longauerová

ZRS

Timotej Brenkus

SĽS

Alexandra Morongová

ÚSVIT

Michal Baránek

KDS, OKS

Ján Kostka

ÚSVIT

Miriam Uhrinová

EDS

Andrej Čarnogurský

ZRS

Jozef Vyhnálik

ÚSVIT

1 897
1 860
1 685
1 589
1 581
1 405
1 355
1 301
1 165
1 045
937
930
928
924
898
812
807
796
747
671
583
537
535
470
449
427
391
367
320
265
247
245
210
154
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V sobotu 28. novembra sa konalo druhé kolo regionálnych volieb, v ktorých
obyvatelia Slovenska volili už len predsedov samosprávnych krajov. Keďže ani v našom kraji
sme v 1. kole nezvolili predsedu, aj obyvatelia nášho mesta išli k urnám po druhýkrát. Na
voľbách v rámci celého Slovenska (volilo sa ešte v štyroch krajoch) sa zúčastnilo už len 18,37
% voličov. V Banskobystrickom kraji prišlo k volebným urnám tentokrát tiež menej voličov
ako v 1. kole, len 18,01 %. V okrese Brezno sa na 2. kole volieb zúčastnilo 15,27 % voličov.
Zvíťazil Vladimír Maňka (Smer-HZDS), ktorému svoj hlas odovzdalo 50 806 voličov
(53,70 %), druhý postupujúci z 1. kola Jozef Mikuš (SDKÚ-DS) získal len 43 791 hlasov
(46,29 %).
Vladimír Maňka, 50-ročný poslanec Európskeho parlamentu, ktorý kandidoval za
strany SMER - sociálna demokracia a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
bude vo volebnom období 2009 - 2013 predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.

SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.02, 7 kusov

OSLAVY OSLOBODENIA MESTA
V stredu 28. januára si predstavitelia mesta Brezna a okresu, členovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a obyvatelia mesta pri pomníku na námestí uctili pamiatku
padlých hrdinov, ktorí v druhej svetovej vojne položili životy za našu slobodu. Spomienkové
oslavy pri príležitosti 64. výročia oslobodenia Brezna spod fašistickej okupácie sa niesli v
nostalgickom duchu, ktorý upevnili úvodným slovom riaditeľ mestského kultúrneho strediska
Július Obernauer, príhovormi primátor mesta Ing. Jaroslav Demian a predseda ZO SZPB č.
1 Ing. Ján Longauer. Mesto Brezno na chvíľu zastavilo čas a minútu ticha venovalo tým,
ktorým ďakujeme za najvzácnejší dar - za život.

ODOVZDANIE OCENENÍ ZA ROK 2008
Spomienkové oslavy oslobodenia mesta pokračovali 28 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

19

Ing. Jaroslav Demian postupne na pódium, kde im odovzdal ocenenie – krištáľovú vázu
a kvety. Prevzali tak ocenenia za rok 2008, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v závere
minulého roka.
„Dnešný deň je pre nás vzácnou príležitosťou, aby sme pomyselne zalistovali v knihách života
ľudí, ktorí svoje schopnosti a vedomosti využívajú v prospech nás ostatných a na stránkach
týchto kníh si prečítali zaujímavú mozaiku rôznych životných osudov. Dnes sa tu stretlo desať
ľudí, desať rôznych osudov, ktoré predsa majú niečo spoločné. Je to ochota pristupovať k
životu tvorivo a túžba prekročiť vlastné hranice. Naši vzácni hostia, ktorým budem mať česť o
krátku chvíľu odovzdať udelené ocenenia, pracujú v rôznych oblastiach spoločenského a
hospodárskeho života. Každý svojím dielom prispel k tomu, že meno nášho mesta Brezna je
známe nie len v Slovenskej republike, ale aj za jej hranicami. Je jedno či prostriedkom na
zviditeľnenie mesta je športové zápolenie, láska k umeniu a slovu, láska k naším najmenším
ratolestiam, alebo schopnosť darovať kúsok ľudského tepla v podobe spolupatričnosti a
nehy.“
Týmito slovami sa hosťom, poslancom mestského zastupiteľstva a všetkým prítomným
prihovoril primátor mesta Ing. Jaroslav Demian

na slávnostnom odovzdaní ocenení.

V programe vystúpili členovia Speváckeho zboru mesta Brezna, žiaci základnej umeleckej
školy, členky Zboru pre občianske záležitosti Človek – človeku, operní speváci…
Poďakovali sa tak všetkým jednotlivcom a kolektívom, ktorí si v tento slávnostný deň
prevzali ocenenia:
CENA PRIMÁTORA MESTA BREZNA bola odovzdaná týmto jednotlivcom:

Anna Zifčáková, rod. Zifčáková, bytom Brezno, Vránskeho 37 za úspešnú reprezentáciu
mesta Brezna doma i v zahraničí a za dosiahnuté vynikajúce výsledky v športovej oblasti.

Mgr. Marta Pavlusová, rod. Póčová, bytom Brezno, Clementisova 22 za úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech mesta, za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, výchovu mladých
ľudí a za dlhoročnú činnosť v Zbore pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom
úrade Brezno.

Mgr. Anna Peterajová, rod. Jursová, bytom Brezno, ul. E. M. Šoltésovej 1 za úspešnú a
záslužnú činnosť v prospech mesta, za rozvoj kultúry v meste Brezne a za jeho propagáciu v
regióne Horehronia i v celej Slovenskej republike.
CENA MESTA BREZNA bola udelená týmto jednotlivcom: a kolektívom:
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Ferdinand Hrablay , bytom Polomka, Zápotockého 52 za kultúrny a spoločenský rozvoj
mesta Brezna a jeho propagáciu v regióne, v Slovenskej republike i v zahraničí pri príležitosti
jeho životného jubilea.

Mgr. Milutín Černák, bytom Brezno, Malinovského 11 za vynikajúce výkony v oblasti
športu a za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinil o kultúrny a športový rozvoj
mesta Brezna, jeho propagáciu doma i v zahraničí.

Domov sociálnych služieb KOTVA, Brezno, Halny 39 za dlhoročnú úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech mesta Brezna a jeho obyvateľov.

Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom úrade Brezno (ZPOZ)
pri príležitosti 55. výročia založenia za vynikajúce tvorivé výkony, za verejno-prospešnú
činnosť pre občanov mesta Brezna i celého Slovenska, za činnosť, ktorou sa významným
spôsobom zbor pričinil o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu v regióne Horehronia i v
celej Slovenskej republike.
ČESTNÝ OBČAN MESTA BREZNA sa stal:
nár. umelec Ladislav Chudík, bytom Bratislava, Starohradská 14 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.

Adriana Sklenaříková – Karembau, bytom Banská Bystrica, Beskydská 3 , narodila sa
v Brezne, 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 Brečka, PhD. pri príležitosti životného jubilea 65 rokov,
brezniansky rodák, bytom Bratislava, Lazaretská 35 za celoživotné dielo, ktorým sa
významným spôsobom zaslúžil o obohatenie ľudského poznania a propagáciu mesta Brezna
doma i v zahraničí.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.03, 40 kusov
Videozáznam č.1

21

MÁJOVÉ OSLAVY
Sviatok práce oslávili obyvatelia nášho mesta na námestí v Brezne v posledný aprílový
štvrtok. O tradičné stavanie mája pri zvonici sa postarali folkloristi z breznianskeho
Folklórneho súboru Mostár a atmosféru podujatia spevom spríjemnili deti z Detského
folklórneho súboru Šťastné detstvo. V kultúrnom programe sa predstavil folklórny súbor
Jánošík zo Zvolena a populárny spevák Pavol Hammel. Námestie pri tribúne nebolo plné.

OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
V predvečer štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom 7. mája sa konali mestské
oslavy 64. 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 prihovorila zástupkyňa primátora mesta Mgr. Mária
Šajgalíková, za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov mal slávnostný príhovor Anton
Pôbiš.

DNI MESTA BREZNA 2009
Tohto roku sa oslavy historických výročí mesta konali o týždeň skôr ako obvykle, 29.
až 31. mája. Už od piatku slnko striedal dážď, teplo zasa chladný vietor. Počasie však
neodradilo rodiny s deťmi, mládež a ostatných návštevníkov od toho, aby si vychutnali
oslavnú atmosféru tohto podujatia.
V piatok sa najmladšia generácia stretla na olympiáde materských škôl na štadióne a
školáci si zmerali sily a schopnosti v súťažných disciplínach na námestí. Úlohy moderátora sa
výborne zhostil Peter „Pinďo“ Lengyel. V Základnej škole na Pionierskej 2 vesmírnym
svetom previedol žiakov a učiteľov prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella a v Spojenej škole
sa so študentmi o literárnej tvorbe, kultúrnej politike a všeličom inom porozprával spisovateľ
Ladislav Ťažký. Večer vyvrcholil koncertom populárnej speváčky Katky Knechtovej na
námestí, o dobrú náladu sa postarala tanečná škola Juraja Fábera a skupina ZB DP. Ženská
krása a šarm panovali na gala večere Miss Brezno v mestskom dome kultúry.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.04, 10 kusov
V sobotu na „breznianskom rínku“ remeselníci predviedli rôzne druhy umení, o ukážky
tkania kobercov, podkúvania koní, ochutnávky jedál z tradičnej kuchyne či aspoň o
„koštovku“ pečeného býka bol skutočne záujem. Nechýbala ani skupina historického šermu
Berezun, ktorá na pevnom stanovišti v parku pri kostole žila celý deň ako v stredoveku.
22

Námestím sa ozýval spev a tanec domácich folkloristov z Mostáru a Šťastného detstva,
náladu spríjemnili malá dychová hudba Mostárenka a country skupina Vodopád. Toto všetko
sa odohrávalo tohto roku na celom námestí; v parku za kostolom aj pred kostolom, na námestí
na novom pódiu. Malé pódium bolo postavené aj v parku za kostolom, na bývalom
autobusovom nástupišti boli stánky s občerstvením, za mestskou radnicou bol „salaš“
s ovcami, ponúkali tu aj výrobky z ovčieho syra a baraní guľáš. Pri kostole si mohli
návštevníci kúpiť občerstvenie . pečeného býka.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.05, 12 kusov
V synagóge zasa otvorili medzinárodnú súťaž kresleného humoru a satiry O
Bomburovu šabľu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.06, 10 kusov
O tretej sa z balkóna starej radnice primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian slávnostne
prihovoril poslancom NR SR, predstaviteľom partnerských miest, zástupcom mesta a obcí,
vzácnym hosťom a verejnosti. Spoločne si pri soche generála M. R. Štefánika pripomenuli 90.
výročie jeho predčasnej tragickej smrti. „Milan Rastislav Štefánik bol jedným z
najvýznamnejších Slovákov v našich novodobých dejinách, doslova sa dotkol hviezd nielen
ako uznávaný vedec – astronóm, ale aj ako vojak – letec, generál, ktorý zohral významnú
úlohu pri konštituovaní prvej Československej republiky. Táto osobnosť spojila a naďalej
spája francúzsky a slovenský národ i naše mestá Meudon a Brezno...,“ povedal vo svojom
príhovore Ing. Jaroslav Demian. Štvrtého mája pred desiatimi rokmi v Meudone slávnostne
odhalili sochu M. R. Štefánika,

pričom na myšlienku postavenia kópie sochy prišiel

výnimočný človek, jeho excelencia Vladimír Valach, vtedajší veľvyslanec Slovenska vo
Francúzsku, ktorý už žiaľ nie je medzi nami.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.07, 15 kusov
Po oficiálnej časti predstavitelia navštívili výstavu Štefánik – vojak, politik, astronóm
v Horehronskom múzeu a v evanjelickej fare (v priestoroch starej sypárne) slávnostne otvorili
expozíciu Literárne Brezno s podnázvom Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta.
Zrealizovať ju nebolo ľahké, no vďaka ústretovosti mesta a pomocnej ruke mesta a mnohých
priaznivcov a podporovateľov sa to nakoniec podarilo. Podstatnú časť tvorí obrazový materiál
na dvadsiatich troch paneloch, tiež exponáty či videoprojekcia dokumentárnych filmov.
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Záver Dní mesta sprevádzal dážď, no dobrá nálada ľudí neopúšťala. Mohli si
zaspievať so skupinou Vestis, Daliborom Jandom a obdivovať veľkolepý ohňostroj, ktorým sa
skončili Dni mesta Brezna 2009. Mesto ponúklo priestor všetkým, ktorí mali chuť sa zapojiť
do športového, kultúrneho života, aspoň na pár minút im umožnilo zabudnúť na bežný
kolobeh a prežiť chvíle vo víre súťaží, hudby, spevu a tradičných remesiel.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.08, 20 kusov
Na Dni mesta oficiálne pozvanie na deň 30. mája prijali: poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky Janka Laššáková, Tibor Lebocký a Jozef Mikuš, štátny tajomník
ministerstva dopravy Dušan Švantner, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Milan Murgaš, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš a biskup zvolenského dištriktu
evanjelickej cirkvi a. v. Milan Krivda. Primátor mesta vo svojom príhovore privítal aj
zástupcov oficiálnych delegácií z našich partnerských miest; delegáciu z Nového Bydžova
z Českej republiky, ktorú viedol starosta Pavel Louda, delegáciu z poľského Ciechanówa,
ktorú viedol prezident mesta Waldemar Wardzinski, delegáciu z rumunského Nadlaku pod
vedením primátora mesta Vasile Čičak, delegáciu zo srbského Čačaku na čele s primátorom
mesta Velimírom Stanojevičom, delegáciu z gréckej Agrie, ktorú viedol zástupca primátora
Zachos Charalambos a prvého zástupcu primátora mesta Meudon vo Francúzsku Georgesa
Kocha. Vo svojom uvítacom príhovore primátor zdôraznil skutočnosť, že tohtoročné oslavy
sa nesú aj v duchu významných výročí:
„Rok 2009 je nielen pre Brezno rokom, v ktorom si pripomíname niekoľko
významných, ale i smutných okamihov. Jedným z nich je 90. výročie od tragického úmrtia
nášho prvého Európana Milana Rastislava

Štefánika.

Bol osobnosťou, ktorá svojim

myslením a činmi predišla svoju dobu. Uznávaný vedec, astronóm, vojenský letec, generál,
ktorý zohral významnú úlohu pri konštituovaní prvej Československej republiky. Nie náhodou
ho spomínam. Generál Milan Rastislav Štefánik, spojil tak geograficky a kultúrne vzdialené
národy - Francúzov a Slovákov, no predovšetkým spojil Brezno a Meudon. Tieto dve mestá
už desať rokov píšu svoju spoločnú históriu vzájomnej spolupráce.... V našom meste však žili
a pôsobili viaceré významné osobnosti. Ich životy a osudy vtlačili nezmazateľný ráz tomuto
mestu a regiónu. ....Prečo to spomínam práve teraz? Práve dnes si opäť uctíme slovenských
dejateľov, ktorí žili a pôsobili v Brezne. Slávnostne otvoríme expozíciu Literárne Brezno –
Martin Rázus a iné literárne osobnosti mesta Brezno. Ona bude nám, ako i budúcim
generáciám pripomínať, že tu žili a pracovali. Poďakovanie patrí Klubu Maroško,
pôsobiacemu pri oblastnom výbore Matice slovenskej, na podnet ktorého sa na expozícii
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intenzívne pracovalo. Chcel by som sa poďakovať každému, kto pomohol, kto prispel
a vyjadril mu tým svoju úctu. „Š
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Plagát v elektronickej podobe Vozára
VATRA ZVRCHOVANOSTI
Oslavy 17. výročia Vyhlásenia deklarácie o zvrchovanosti SR v Brezne v nedeľu 19.
júla sa niesli v znamení vynikajúceho vystúpenia folklórneho súboru Šarišan na futbalovom
štadióne. K zaplneným tribúnam sa prihovoril podpredseda celoslovenskej Slovenskej
národnej strany Ing. Dušan Švantner, zástupkyňa primátora mesta Brezna Mgr. Mária
Šajgalíková a podpredseda Prezídia Matice slovenskej Igor Kovačovič. Ing. Dušan Švantner
všetkých prítomných prekvapil nečakaným darom, ktorý venoval dvom rodinám z Brezna.
Konkrétne obdaroval trojičky, ktoré sa v tomto roku narodili rodine Kvietkovcov a
Kováčikovcov. Zapálenie Vatry zvrchovanosti na Jamách za účasti veľkého množstva ľudí
bolo tradičným vyvrcholením osláv, ktorými si pripomíname cestu k samostatnosti
Slovenskej republiky.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.09, 40 kusov

OSLAVY SNP
V sobotu 22. augusta pri príležitosti osláv 65. výročia Slovenského národného povstania si
pri Pomníku padlým v prvej a v druhej svetovej vojne v Brezne uctili pamiatku tohto
významného momentu. „Slovenské národné povstanie je udalosť, ktorá má osobitné miesto
v našich národných dejinách, a tým aj v našich mysliach a srdciach. Povstanie je svedectvo
hrdinského odporu malého národa proti veľkej vojenskej presile... Mier je dnes základom
života a šťastia, veď v mieri sa môžu rozvíjať a v praxi uplatňovať tie ušľachtilé myšlienky,
ktoré pred 65 rokmi viedli vás, tu prítomných priamych účastníkov SNP do boja proti chorobe
a bezpráviu. V kritických chvíľach sa prejavila vaša nesmierna odvaha, láska k rodnej zemi i
ľudská spolupatričnosť. Z úprimného srdca vám ďakujem za vaše hrdinské postoje. Tým
hrdinom, ktorí spočinuli na vojenských cintorínoch či v masových hrboch, alebo sa už
nedožili týchto dní, sa hlboko klaniame a nikdy na nich nezabudneme,“ týmito slovami sa na
slávnostnom zhromaždení prihovoril primátor mesta Ing. Jaroslav Demian, ktorému v rámci
osláv v obradnej sieni mestského úradu odovzdali Rytiersky kríž delostrelectva . Čestný kríž
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delostrelectva prevzal aj pplk. v. z. Ing. Eduard Linder, o slávnostný akt pasovania sa
postaral plk. v. v. Ing. Štefan Csontos.
Tradícia udeľovania vznikla v Martine, kde pred štyrmi rokmi 14. mája na slávnostnom
nástupe na nádvorí bývalého Vyššieho delostreleckého učilišťa nastúpilo dvanásť batérií.
„Česká a slovenská obec delostrelecká založila úplne novú tradíciu pre nás seniorov, ktorí vo
svojej dobe niečo dosiahli, a zaslúžia si takúto úctu a pozornosť. Slovo „Rytier“ neznamená
len honor, ale tiež určitý spoločenský stav, ktorý požíva úctu a uznanie ostatných. Je to
vlastne priznanie a ocenenie ľudí, ich čestnej a statočnej práce, ktorí v oblasti armády
a najmä v oblasti delostrelectva niečo dokázali a dosiahli. Pripomína tiež našu mladosť,
vzťah k delostrelectvu a vojenským tradíciám,“ povedal pplk. v. v. Jozef Schulz.
Na pôde mesta Brezna pasovali prvých Rytierov delostrelectva 25. júna 2005 pri
príležitosti osláv 60. výročia vzniku povojnových delostreleckých útvarov, ktoré mali
posádku v Brezne. Pred rokom sme si pripomenuli 70. výročie vzniku delostreleckej posádky
Brezno, ktorá vznikla premiestnením hrubého delostreleckého pluku 101 s čestným názvom
PlukDr. Eduarda Beneša, z Prahy do Brezna. „Od tých čias tak, ako to sľúbil prvý veliteľ
posádky plukovník delostrelectva Pavel Koc, sa stala súčasťou mesta, prežívala s ním chvíle
dobré i zlé. Významnú úlohu zohrala pri príprave, vyhlásení a priebehu SNP. Veliteľom
posádky bol vtedy major delostrelectva Samuel Sekuris, ktorého umučili v koncentračnom
tábore Mauthausen. Tridsiateho apríla 2008 sa na námestí v Brezne uskutočnil slávnostný
akt pasovania Rytierov delostrelectva po druhýkrát. RKD udelený in memoriam Samuelovi
Sekurisovi, prevzal jeho syn Samuel Sekuris, ktorý sa narodil v auguste 1944 pred vyhlásením
SNP (v tomto roku sa dožíva 65 rokov). Do rytierskeho stavu prijali bývalých veliteľov
posádky Brezno - generála Antona Muržica a plukovníka Michala Lajčáka spolu s ďalšími
bývalými príslušníkmi breznianskej posádky. Pasovali aj dôstojníka francúzskej armády
a príslušníkov MO SR,“ pokračoval Jozef Schulz.

V tomto roku 17. februára Česká

a slovenská obec delostrelecká na návrh breznianskych delostreleckých vyslúžilcov udelila
Rytiersky kríž delostrelectva aj primátorovi Brezna Ing. Jaroslavovi Demianovi. V návrhu sa
hovorí: „Ing. Jaroslav Demian po dve funkčné obdobia napomáhal činnosti klubu
delostreleckých vyslúžilcov. Za jeho úzkej spolupráce uskutočnili sa spomienkové oslavy 60.
výročia vzniku povojnových breznianskych delostreleckých útvarov, 65. a 70. výročia vzniku
breznianskej delostreleckej posádky. Pomáhal nám aj vo funkcii prednostu Obvodného úradu
Brezno, ktorú predtým vykonával.“
Primátor mesta Brezna sa tak po primátorovi mesta Martin stal v poradí druhým
nositeľom RKD. Trojicu uzatvára primátor mesta Senica, ktorý toto ocenenie dostal pri
26

príležitosti spomienkových osláv 65. výročia vzniku 3. delostreleckého pluku Liptovského
v júli 2009. Zväz vojakov za zásluhy v odboji udelil čestné uznanie priamemu účastníkovi
SNP Jánovi Zemkovi, ktorý si ho prevzal v deň osláv v Brezne.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.10, 15 kusov

DEŇ ÚSTAVY
Prvého septembra 1992 SNR prijala najvyšší zákon suverénneho nezávislého štátu –
Ústavu SR. Tento dokument sa stal základom budovania demokratickej spoločnosti na
princípe národnom a občianskom. Jeho hlavný zmysel pre občanov spočíva v istote, že ak
niekto ohrozí ich práva a slobody, ako aj ďalšie hodnoty, majú právo požiadať o ich ochranu.
Zároveň Ústava SR slovenskému národu otvorila cestu k suverénnej štátnosti a k nadviazaniu
lepších medzinárodných vzťahov. Pri príležitosti Dňa Ústavy SR sa v prvý septembrový
utorok pri Lipke štátnosti uskutočnili oslavy Dňa Ústavy SR v Brezne oslavy, ktoré po
sedemnásty krát zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej a Slovenská národná strana.
Prítomným sa prihovoril štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing.
Dušan Švantner a predsedníčka breznianskej matice PhDr. Ing.

Ivana Kružliaková.

V programe vystúpil kolektívny člen matice Spevácky zbor mesta
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.11, 15 kusov

TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA
Strach, smútok, bezmocnosť panovali od soboty rána 21. februára v Polomke, kde sa stala
tragická dopravná nehoda. Ešte nič netušiaci ľudia nechápali, čo sa vlastne stalo. Množstvo
sanitiek, záchranárskych vozidiel, vrtuľníky... Zrazu pravdivé slová o tom, že autobus s 37
cestujúcimi sa zrazil s motorovým osobným vlakom vyvolali slzy, žiaľ a vnútorný nepokoj.
Slnko na Slovensku akoby zahalil čierny mrak. Na mieste havárie pomáhalo množstvo
záchranárov, pomocnú ruku podali ľudia z obce, okoloidúci, nechýbali ani predstavitelia
vlády. Na mieste zahynulo 12 ľudí; väčšinou z okresu Bánovce nad Bebravou. Záchranári
z breznianskej nemocnice ošetrili ešte jedenásť ľudí z autobusu a päť z vlaku, ktorí utrpeli
zranenia s predbežnou dobou práceneschopnosti v trvaní menej ako 7 dní. Škodu na autobuse
odhadli na 16 500 eur, Železniciam SR poškodením motorového vlaku vznikla škoda za 33
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000 eur. Vyšetrovateľ Policajného zboru v Brezne začal trestné stíhanie pre zločin
všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti , za čo páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 4 až
10 rokov. Vláda SR na tento deň vyhlásila štátny smútok, vlajky na budovách štátnych
orgánov, orgánov územnej samosprávy, ale aj na ďalších inštitúciách boli stiahnuté na pol
žrde.
MUDr. Lucia Gorduličová, lekárka z breznianskej nemocnice, kde pracuje na
oddelení anesteziologicko-resustitačnom,

so svojou sestrou boli na mieste tragédie v

Polomke medzi prvými. Počuli nárek, videli ľudí zakliesnených v autobuse a zmätok. Chceli
ísť lyžovať, no namiesto toho zachraňovali ranených. Lucia a Iveta Gorduličove boli medzi
prvými, ktorí sa tesne po havárii snažili pomôcť ľuďom z havarovaného autobusu. K hrozivo
vyzerajúcej havárii autobusu s lyžiarmi a vlakom sa postavili absolútne profesionálne, aj
napriek tomu, že podobnú tragédiu videli po prvý raz v živote. Lekárka sa pohybovala vo
vnútri zdemolovaného autobusu, počula nárek, pomáhala ťažko zraneným, videla mŕtvych,
ktorým už nebolo pomoci. Obraz hrôzy zrejme už nikdy nedokáže vymazať zo svojich
spomienok. „Keď som prišla na miesto, obišla som všetkých zranených, ktorí stáli vonku.
Zisťovala som, aké majú zranenia, aby som získala obraz čo sa stalo,“ vysvetlila lekárka
Lucia Gorduličová. Potom sa pustila do záchrany. Vošla cez rozbité zadné okno do autobusu
a videla hrôzu, počula nárek. „Pristúpila som k jednej žene, dýchala s ťažkosťami. Vlekár s
chlapcom, ktorý tiež pomáhali sa k nej nevedeli dostať, tak som im poslúžila ako doska a cezo
mňa ju vytiahli von,“ opísala. V obhliadke tragickej situácie v útrobách havarovaného
autobusu pokračovala ďalej. „V prednej časti som zbadala dvoch zaseknutých mužov. Keď ich
otočili, videla som im do tváre, bohužiaľ ani jeden z nich už nedýchal,“ spomína na hrôzu
Gorduličová. K množstvu tiel, zakliesneným pod sedadlami sa ani nedostala. „Mnohým som
ani nevidela do tváre, nedalo sa k nim vôbec dostať. Vyšla som teda von a začala sa venovať
zraneným ľuďom vonku,“ dodala lekárka.

Z celkovo 21 zranených previezli troch do

Revúcej, štyroch vážnejšie zranených do Banskej Bystrice a zvyšných do nemocnice v
Brezne.

Mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2006 – 2010 tvoria títo poslanci:
VOLEBNÝ OBVOD č.1
MUDr. Eva Wolframová
SMER-SD, SNS
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PhMr. Jaroslav Ďalak
nezávislý
Ing. Milan Kováčik
SMER-SD, SNS
MUDr. Emília Bučková
SMER-SD, SNS
Ján Račák
SMER-SD, SNS
Bc. Milan Hašan
SMER-SD, SNS
Mgr. Peter Morong
SMER-SD, SNS
Viera Mondlová
SMER-SD, SNS
VOLEBNÝ OBVOD č.2
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
VOLEBNÝ OBVOD č.3
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
VOLEBNÝ OBVOD č.4
Ing. Milan Dolňan
Nezávislý
Počas roka zasadalo doterajšie mestské zastupiteľstvo celkom deväťkrát, z toho 1-krát
sa konalo slávnostné zasadnutie, jedenkrát bolo zvolané mimoriadne zasadnutie.
Mestské zastupiteľstvo prijalo 232 uznesení.
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Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

slávnostné zasadnutie
1. riadne zasadnutie
2. riadne zasadnutie
mimoriadne zasadnutie
3. riadne zasadnutie
4. riadne zasadnutie
5. riadne zasadnutie
6. riadne zasadnutie
7. riadne zasadnutie

28. januára
10. februára
14. apríla
19. mája
9. júna
25. augusta
12. októbra
12. novembra
9. decembra

Prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 10. februára
Poslanci na tomto zastupiteľstve po správe o plnení uznesení prijatých na mestskom
zastupiteľstve schválili návrh VZN o úprave podmienok poskytovania finančných
prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN-08/2007 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov
na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tento návrh bol
predložený z dôvodu novely zákona č. 305/2005 Z. z. a schválenia zákona č. 466/2008.
Zmeny sa dotkli aj podmienok poskytovania finančných príspevkov vo vzťahu k deťom, nad
ktorými je nariadená ústavná starostlivosť. Ide o finančné príspevky na dopravu, úpravu
a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a tvorby úspor.
V majetkových záležitostiach boli prerokované ponuky na kúpu, či predaj časti
pozemkov vo vlastníctve mesta Brezna fyzickým a právnickým osobám. Tento bod bol na
zastupiteľstve doplnený o žiadosť spoločnosti STAVMEX Komjatice, s.r.o. ktorá mestu
Brezno ponúka na odkúpenie 20 bytov v Brezne, Mazorníkove na Ulici MPČĽ. Poslanci
uvedený návrh odsúhlasili.
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany SR ponúkla mestu Brezno stavbu
ubytovne v Brezne na Sekurisovej ulici za 116 178,71 Euro s DPH (3, 5 milióna korún). Túto
ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnosti poslanci schválili.
Ďalším bodom rokovania bolo, v zmysle zákona o obecnom zriadení,

vyhlásenie

voľby hlavného kontrolóra mesta a schválenie volebného poriadku pre voľbu hlavného
kontrolóra. Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta
14. apríl 2009, zároveň bol schválený volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra
a volebná komisia v trojčlennom zložení.
V zmysle zákona NR SR o obecnej polícii a štatútu mestskej polície v Brezne náčelník
mestskej polície predložil správu o činnosti mestskej polície Brezno za rok 2008. Poslanci
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správu zobrali na vedomie. Mestská polícia v roku 2008 riešila v zmysle zákona
o priestupkoch 1316 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 414 priestupkov nahlásených
občanmi mesta a 902 priestupkov bolo zistených samotnými príslušníkmi MsP. V blokovom
konaní na mieste zaplatených bolo 890 priestupkov.
Dve správy predložila hlavná kontrolórka mesta, obe poslanci zobrali na vedomie
a to správu o kontrolnej činnosti za rok 2008 a správu o plnení opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách v roku 2008. Útvar
hlavnej kontrolórky vykonal v minulom roku 31 kontrolných akcií. Najvyšší kontrolný úrad
SR na základe Plánu kontrolnej činnosti na rok 2008 vykonal kontrolu hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v meste Brezno za rok 2007. Správu
o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
v Meste Brezne zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
V bode rôzne bol primátorom predložený zoznam ulíc a okrskov pre voľby prezidenta
Slovenskej republiky 2009. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o vytvorených
volebných okrskoch, volebných miestnostiach pre voľby prezidenta SR, konaných 21. marca
2009 a v druhom kole 4. apríla 2009.
Po interpeláciách poslancov primátor mesta ukončil prvé pracovné rokovanie
zastupiteľstva v Brezne.
Druhé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 14. apríla
Druhé pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva v Brezne sa uskutočnilo s
rozsiahlym programom. Ešte na prvom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci v zmysle
zákona o obecnom zriadení vyhlásili voľby hlavného kontrolóra, pričom za deň voľby
hlavného kontrolóra stanovili 14. apríl na rokovaní mestského zastupiteľstva. Na mestský
úrad boli doručené dve prihlášky. Jedna prihláška uchádzača nespĺňala náležitosti schválené
pre voľbu hlavného kontrolóra. Na druhom pracovnom rokovaní bola opätovne do funkcie
hlavného kontrolóra zvolená Ing. Ingrid Veverková.
Po voľbe hlavného kontrolóra mesta nasledovala kontrola plnenia uznesení prijatých
na predchádzajúcich zasadnutiam mestského zastupiteľstva. Z dôvodu zmeny hlasovacieho
zariadenia ako aj sprehľadnenia textu a zosúladenia s existujúcimi právnymi a internými
normami

bola schválené zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta

Brezna. Nasledovali tri návrhy všeobecne záväzných nariadení (VZN) mesta Brezna a to:
Návrh VZN mesta Brezna č. 02/2009 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie plagátov
v čase kampane k voľbám do Európskeho parlamentu konaných 6. júna 2009, návrh VZN
mesta Brezna č. 3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach
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v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb a návrh VZN č.
4/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Brezno. Všetky tri návrhy boli zastupiteľstvom schválené.
Dôvodom na spracovanie nového VZN o poskytovaní sociálnych služieb je stanovenie
podmienok na zabezpečenie určitých sociálnych služieb pre klientov. V návrhu VZN sú
upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb, spôsob a výška úhrady v zariadeniach
útulok, zariadenie núdzového bývania, práčovne. Súčasne podmienky poskytovania, výška
a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu, odľahčovaciu službu a pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa a podpory zosúladenia rodinného a pracovného života. Ešte v auguste
minulého roka bolo schválené VZN mesta Brezna č. 01/2008 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezna s účinnosťou od 1. októbra 2008. V súlade s týmto VZN
a s aktualizovanými finančnými pásmami na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach boli ceny
prepočítané na tri desatinné miesta, v súlade s tzv. „generálnym zákonom“, ako aj ďalšími
právnymi normami. Na základe uvedeného bol predložený hore menovaný návrh VZN č.
4/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Brezno. Návrh nového VZN zároveň zahŕňa už aj príspevky
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín pre diétne stravovanie v súlade so stanovenými finančnými pásmami určenými MŠ
SR pre uvedenú kategóriu stravníkov účinných od 1. februára 2009. V tomto návrhu VZN sú
už aj príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, školských kluboch detí,
základnej umeleckej škole a v centre voľného času prepočítané a uvedené v mene euro.
Po predložených a schválených všeobecne záväzných nariadeniach nasledovali
majetkové záležitosti - boli prerokované ponuky na odkúpenia, či odpredaje časti pozemkov
vo vlastníctve mesta Brezna fyzickým a právnickým osobám.
Po majetkových záležitostiach, nasledovali správy o činnosti príspevkových
organizácií zriadených mestom Brezno za rok 2008. Správu predložil riaditeľ Technických
služieb, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska a riaditeľ Mestského športového klubu.
Všetky tri správy poslanci zobrali na vedomie.
Ďalším bodom rokovania bolo predloženie záverečného účtu Mesta Brezno, ktorému
predchádzalo stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, v zmysle zákona o obecnom zriadení.
Hlavná kontrolórka mesta v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
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odporučila mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Mesta
Brezna za rok 2008 výrokom „súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad. Poslanci
celoročné hospodárenie mesta Brezna za rok 2008 „bez výhrad“ schválili.
Vzhľadom na negatívne hospodárenie a vykazovanie strát obchodnej spoločnosti
HOTEL ĎUMBIER , s.r.o. spracovalo oddelenie právne a majetkové návrh na likvidáciu
uvedenej obchodnej spoločnosti. Poslanci uvedený návrh schválili ku dňu 30. apríla 2009
a jej vstup do likvidácie. Zároveň zastupiteľstvo za likvidátora spoločnosti ustanovilo
súčasného konateľa spoločnosti Hotel Ďumbier s.r.o. Založením obchodnej spoločnosti
GASTRO ĎUMBIER , s.r.o. sa vytvorí možnosť pre využitie nehnuteľného majetku mesta
Brezna – budovy hotela Ďumbier. Mestské zastupiteľstvo schválilo založenie obchodnej
spoločnosti GASTRO ĎUMBIER, s.r.o. .
Po ekonomických záležitostiach nasledovala správa o plnení Komunitného plánu
rozvoja sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2008 – 2013, túto správu poslanci zobrali na
vedomie. Správu o svojej činnosti predložil aj Spoločný obecný úrad so sídlom na Mestskom
úrade Brezno za rok 2008, ktorú zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Štyri správy predložila hlavná kontrolórka mesta: správa z vykonanej následnej
finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta na Mestskom úrade Brezno,
správa z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona
č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v oblasti uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v Centre voľného času Brezno a správa z vykonanej následnej finančnej
kontroly vybavovania sťažností v roku 2008 na Mestskom úrade Brezno. Všetky štyri správy
zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Ďalšia správa, ktorá bola predložená a prerokovaná zastupiteľstvo a vypovedá o svojej
činnosti je správa o činnosti komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna za rok 2008.
Uvedenú správu poslanci zobrali na vedomie, pričom odporučilo predsedovi finančnej
komisie o prehodnotenie účasti členov komisie a v prípade potreby pripraviť na najbližšie
pracovné rokovanie návrh na zmenu v zložení komisie. Zároveň uložilo prednostovi
mestského úradu pripraviť zmenu rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva
mesta Brezna.
V bode rôzne nasledovalo prerokovanie petície občanov mesta, ktorou vyslovili
nesúhlas so zmenou ÚPN mesta Brezna a s budovaním osady Hlavina II. Svoju nespokojnosť
občania mestskej časti Zadné a Predné Hálny deklarovali aj svojou osobnou účasťou na
rokovaní zastupiteľstva. Pričom sa poslanci uzniesli na zrušení uznesenia z februára minulého
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roka č.7/2008 a zaviazali prednostu mestského úradu vytypovať iné lokality na umiestnenie
neprispôsobivých občanov mesta do konca roka 2009.
Ešte začiatkom minulého roka bola schválená koncepcia rozšírenia súčasného
cintorína, odbor rozvoja mesta dal vypracovať materiál „Posúdenie lokalít pre rozšírenie
cintorína s domom smútku Brezno“. Tento dokument zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Ďalší návrh, ktorý bol predložený v bode rôzne bol návrh na zriadenie karanténnej stanice pre
psov. Správu poslanci zobrali na vedomie.
V mesiaci október 2008 na základe verejnej súťaže bola podpísaná zmluva o dielo
s víťazom verejného obstarávania – Eurovia Cesty, a.s. Košice. Predmetom zmluvy o dielo je
oprava miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta Brezno v rozsahu a v súlade
s technickým opisom a výkazom výmer na miestne komunikácie, ide o 9 miestnych
komunikácií s celkovou dĺžkou takmer 23 km. Oprava miestnych komunikácií na území
mesta bude v zmysle zmluvy o dielo ukončená do konca mája 2009. Informatívnu správu
o stave opravy miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta Brezna v rokoch
2009 – 2010 zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
V bode rôzne mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.
104/20004 o poskytovaní dotácií pre Hokejový klub vo výške 17 920 Eur účelovo určenú na
vzdelávanie , výchovu a rozvoj telesnej kultúry a športu, pre Nemocnicu s poliklinikou
v Brezne, n.o, vo výške 16 600 eur účelovo určenú na zakúpenie prenosného ultrazvukového
prístroja v celkovej hodnote 60 000 eur.
Predposledným bodom v rámci bodu rôzne bola predložená žiadosť o udržiavanie
verejného poriadku a ochranu nehnuteľností na nám. M. r. Štefánika 22 v Brezne –
informácia, ktorú poslanci zobrali na vedomie.
Ako posledným bodom bodu rôzne poslanci schválili volebné okrsky k voľbám do
Európskeho parlamentu konaných 6. júna 2009.
Nasledovali

otázky

poslancov

na

riaditeľov

príspevkových

a rozpočtových

organizácií. Po interpeláciách poslancov na primátora mesta, tento ukončil druhé pracovné
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 19. mája
Primátor mesta Brezna zvolal dňa 19. mája mimoriadne rokovanie mestského
zastupiteľstva z dôvodu prerokovania a schválenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia
mesta Brezna. Predmetom riešenia bola zmena funkčného využitia územia v lokalite Banisko
z funkcie rekreačnej vybavenosti na funkciu občianskej vybavenosti – územie zmiešané
mestské s možnosťou umiestnenia obchodných centier, obchodov, stravovacích objektov,
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objektov administratívy a spresnenie regulatívov technického vybavenia územia a
verejnoprospešných stavieb v lokalite Podkoreňová. Tento návrh poslanci schválili
Firma HM Trading, s. r. o., Brezno, predložila mestskému úradu ponuku so
zameraním na budovanie priemyselných parkov (tzv. hnedých parkov) na základe výzvy
Ministerstva

hospodárstva

Slovenskej

republiky

v

Operačnom

programe

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre
podnikateľov. Zastupiteľstvo uvedenú ponuku zobralo na vedomie a schválilo spoluprácu s
touto spoločnosťou v oblasti budovania priemyselných parkov na základe výzvy ministerstva
hospodárstva.
Mesto Brezno dostalo písomnú ponuku spoločnosti Kooperatíva poisťovňa, a.s.,
Vienna Insurance Group, na odkúpenie dvoch akcií na meno spoločnosti Komunálna
poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili priamy
predaj dvoch kmeňových akcií v celkovej nominálnej hodnote 6640 eur za kúpnu cenu 6640
eur. Zastupiteľstvo tiež odsúhlasilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu životné prostredie, Operačný cieľ 1.1 Zásobovanie pitnou vodou z
verejných vodovodov a 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle
záväzkov SR voči EÚ na projekt Brezno – Podkoreňová vodovod, kanalizácia, ČOV a so
spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov. Železnice SR navrhli mestu Breznu
realizáciu prevodu vlastníctva majetku (pozemky pod autobusovou stanicou) s celkovou
výmerou 7 541 m2 v prospech mesta. Mestské zastupiteľstvo uvedenú ponuku zobralo na
vedomie, schválilo kúpu uvedeného majetku, pričom požiadalo primátora, aby rokoval so
Železnicami SR o kúpnej cene. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili zaradenie do
investičných akcií mesta Brezna na rok 2009 akciu Rozšírenie kamerového systému na
sídlisku Mazorníkovo a prerušili prerokovanie petície obyvateľov Záhradnej ulice v Brezne za
rekonštrukciu miestnej komunikácie s tým, že sa budú predmetnou petíciou zaoberať na
riadnom pracovnom zasadnutí MsZ .

Tretie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 9. júna
V utorok 9. júna sa uskutočnilo štvrté rokovanie mestského zastupiteľstva s
rozsiahlym programom. V úvode prednosta mestského úradu predložil správu o plnení
prijatých uznesení a po ňom poslanci schválili návrh na zmenu rokovacieho poriadku
siedmich rokovacích komisií mestského zastupiteľstva. Pre úpravu postupov a podmienok na
prideľovanie obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie vo vlastníctve
mesta Mestský úrad v Brezne prijal opatrenie, ktorým sa zaviazal odstrániť tento nedostatok
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prostredníctvom novelizácie všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN) o hospodárení s
bytmi vo vlastníctve mesta. Poslanci návrh VZN č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Brezna č. 2/2008 o hospodárení s bytmi, schválili.
Poslanci v bode majetkové záležitosti prerokovali žiadosti fyzických a právnických
osôb na odkúpenie nehnuteľností či pozemkov. Ďalej schválili návrh na zriadenie nocľahárne
a nízkoprahového denného centra, určeného aj iným skupinám obyvateľov, ktoré potrebujú
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné
ošatenie, priestor na uspokojenie základných životných potrieb. V minulom roku poslanci
schválili dokument Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2008 – 2013. Pre občanov so
sociálnymi a spoločenskými problémami navrhli vznik zariadenia komunitného centra. Návrh
na zriadenie komunitného centra v budove bývalej materskej školy v Zadných Halnoch s
účinnosťou od 1. júla 2009 poslanci schválili.
Hlavná kontrolórka mesta Brezna predložila tri správy z vykonaných finančných
kontrol: správu z vykonanej kontroly dodržania všeobecne záväzných predpisov v personálnej
a mzdovej oblasti v rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou Pionierska 2,
Brezno, správu z kontroly vybavovania petícií v roku 2008 v mestskom úrade a správu z
vykonaných kontrol v Hoteli Ďumbier, s. r. o., pričom ani pri jednej nezistila nedostatky.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informatívne správy o výsledkoch hospodárenia za
rok 2008 obchodnej spoločnosti Sekológ , s. r. o., a združenia Ekológ, ktoré prevádzkuje
skládku komunálneho odpadu v Brezne, neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou v
Brezne a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica, kde má mesto
Brezno 1,3 percenta akcií. V bode rôzne poslanci prerokovali a schválili prevod činnosti
mestskej knižnice z príspevkovej organizácie mestského kultúrneho strediska priamo pod
mestský úrad s účinnosťou od 1. júla 2009.
Poslanci zobrali na vedomie sťažnosť obyvateľov Predných Halán, ktorým susedia –
Rómovia z obytného domu vytvárajú nevyhovujúce podmienky na bývanie, a prerokovali
petíciu obyvateľov Zadných Halán, kde na Záhradnej ulici je zlý technický stav miestnej
komunikácie. Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov informoval o odovzdaní funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
poslancov mestského zastupiteľstva za rok 2008.Na záver po otázkach poslancov riaditeľom
príspevkových organizácií a interpelácií na primátora mesta rokovanie mestského
zastupiteľstva skončilo.
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Štvrté riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 25. augusta
V utorok 25. augusta 2009 sa v Brezne uskutočnilo riadne rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Brezne s rozsiahlym programom rokovania. Po predloženej správe o plnení
uznesení prijatých na rokovaniach mestského zastupiteľstva, v rámci plnenia uznesení, bola
predložená informácia o X. zmene a doplnení Územno-plánovacej dokumentácie mesta
Brezna, ktorú predložila zástupkyňa spoločnosti REPOS, s.r.o.Zvolen. Poslanci obidve správy
zobrali na vedomie.
Nasledovali majetkové záležitosti, , v rámci ktorých boli predložené výsledky verejnoobchodných súťaží o najvhodnejších návrhoch na uzavretie kúpnych zmlúv na predaj
nehnuteľného majetku mesta Brezno, žiadosti fyzických a právnických osôb o prenájom,
kúpu či zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta Brezna. V rámci bodu majetkové záležitosti
poslanci zobrali na vedomie vzdanie sa funkcie likvidátora Obchodnej spoločnosti HOTEL
ĎUMBIER Ing. Ľubomíra Garaja . Zároveň poverili primátora mesta menovaním
likvidátora a stanovením odmeny pre likvidátora za likvidáciu obchodnej spoločnosti HOTEL
ĎUMBIER s.r.o v likvidácii so sídlom na Nám. Gen. M. R. Štefánika, Brezno.
V zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku poslanci zobrali na vedomie informáciu primátora mesta o
vytvorených volebných okrskoch, vrátane zoznamu k nim prislúchajúcich ulíc a o volebných
miestnostiach k voľbám do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 14. novembra 2009.
V Brezne bude vytvorených 17 volebných okrskov. V súvislosti s uvedeným poslanci zobrali
na vedomie informáciu o vydaní Oznámenia o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie
plagátov v čase kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov. Týmto oznámením
mesto Brezno informuje politické strany, politické hnutia , petičné výbor, prípadne ďalšie
subjekty zamerané na podporu alebo slúžiace na prospech propagácie volieb do orgánov
samosprávnych

krajov

prostredníctvom

propagačných

materiálov

na

verejných

priestranstvách vyhradeným mestom Breznom v čase volebnej kampane k voľbám do
orgánov samosprávnych krajov.
Poslanci

na augustovom rokovaní zastupiteľstva

zobrali na vedomie správy o činnosti

príspevkových organizácií Technických služieb mesta Brezna, Mestského kultúrneho
strediska, mestského športového klubu a Mestskej polície v Brezne za I. polrok 2009. Ďalšou
ekonomickou správou bolo predloženie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2009,
monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2009 a plnenie rozvojových
programov mesta Brezna za I. polrok 2009. S uvedenou správou súvisela aj predložená zmena
rozpočtu mesta Brezna na rok 2009, ktorú mestské zastupiteľstvo schválilo.
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Zastupiteľstvo schválilo aj rozvojové programy mesta Brezna na rok 2009 – zmena,
zmenu rozpočtu rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Brezno ako aj
zmenu rozpočtu kapitálového príspevku príspevkovým organizáciám zriadených mestom
Brezno a schválenie prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 2 milióny stotisíc eur.
Nasledovalo päť správ, ktoré predložila hlavná kontrolórka mesta. Išlo o správy z vykonaných
následných finančných kontrol, v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta.
Všetky správy poslanci zobrali na vedomie.
Mesto Brezno v zmysle zákona zabezpečuje pre chorých a ťažko zdravotne
postihnutých občanov opatrovateľskú službu, ktorej súčasťou je aj donáška stravy do
domácnosti. Preto bol na tomto zastupiteľstve schválený návrh na poskytovanie stravovania
prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby a úhrada za službu s
účinnosťou od 1. septembra 2009.
Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri Základnej škole s materskou
školou Pionierska 2 zastupiteľstvo delegovalo v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a vyhláške Ministerstva školstva SR do Rady školy pri Základnej škole s
materskou školou Pionierska 2 štyroch poslancov mestského zastupiteľstva. V bode rôzne bol
schválený návrh zápisu do kroniky za rok 2008. V zmysle zákona o rodine môže matričný
úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom
vhodnom mieste. Z dôvodu zvýšenej náročnosti pri zabezpečovaní svadobných obradov
mimo obradnej siene bol navrhnutý paušálny poplatok vo výške 99,5 eura. Tento návrh
poslanci schválili. V bode rôzne podal informáciu predseda komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Z dôvodu nástupu primátora mesta
Brezna na funkciu poslanca Národnej rady SR bola zastupiteľstvom schválená zmena
„termínovníka“ zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v roku 2009.
Po otázkach poslancov na riaditeľov príspevkových organizácií a interpelácií na
primátora mesta sa riadne rokovanie mestského zastupiteľstva skončilo.
Piate riadne rokovanie mestského zastupiteľstva 12. októbra
V pondelok 12. októbra sa uskutočnilo pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva.
Po procedurálnych otázkach a správe o plnení uznesení schválených na predchádzajúcich
zasadnutiach nasledovali majetkové záležitosti. Poslanci sa zaoberali žiadosťami fyzických a
právnických osôb, ktoré žiadajú prenájom či predaj nehnuteľného majetku a iné. Pre zmenu a
doplnenie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorá zásadným spôsobom pozmenila
podmienky nakladania s majetkom vo vlastníctve obcí, bolo nevyhnutné prispôsobiť novým
podmienkam aj Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta Brezna.
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Poslanci zásady schválili s tým, že minimálne ročné sadzby sa upravujú o 20 % smerom
nahor. Mestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu mesta Brezna na vybudovanie zberného dvora
združenia Ekológ vo výške takmer 34 400 eur, ako príspevok mesta v rámci združenia obcí
Ekológ pre spolufinancovanie projektu z EÚ fondov na vybudovanie zberného dvora pre
separovaný zber komunálneho odpadu.
Hlavná kontrolórka na rokovaní predložila dve správy z vykonaných následných
finančných kontrol, ktoré poslanci zobrali na vedomie. V bode rôzne predložili návrh na
zloženie komisie pre posúdenie zápisov do mestskej kroniky. Mestské zastupiteľstvo uložilo
komisii kultúry na najbližšom zasadnutí predložiť návrh na zloženie komisie pre posúdenie
zápisov do kroniky tak, aby bola zložená z tímu expertov a odborníkov za účelom
posudzovania jednotlivých kapitol kroniky.
Evanjelický cirkevný zboru a. v. v Brezne doručil mestu žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta vo výške 28 215 eur na výmenu strešnej krytiny lode evanjelického kostola.
Poslanci návrh zobrali na vedomie, pričom žiadosť neschválili.
V bode rôzne zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústnu informáciu o petícii občanov za
zachovanie prevádzky súkromného detského zariadenia Margarétka na Mazorníkove. Poslanci
tiež zobrali na vedomie žiadosť bytového spoločenstva Krčulova 5 - 7 o schválenie výstavby
kotolne.
Siedme riadne rokovanie mestského zastupiteľstva 12. novembra
Zasadnutie

mestského

zastupiteľstva

sa

uskutočnilo

mimo

plánovaného

harmonogramu s ambíciami prerokovať nové všeobecne záväzné nariadenia mesta,
upravujúce miestnu daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady.
Nestalo sa tak. V prvom prípade bolo potrebné teraz platné VZN novelizovať z dôvodu, že
nás okresná prokuratúra v Brezne upozornila na nesúlad niektorých ustanovení VZN so
zákonom. Ide o ustanovenia o úľavách na dani z nehnuteľnosti. V druhom prípade boli v
rámci verejného pripomienkového konania podané také pripomienky k VZN, že predkladateľ
sa rozhodol návrh prepracovať. Oba VZN budú prerokované na zasadaní MsZ 14. decembra.
Poslanci schválili návrh VZN č. 10/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o
podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a
ďalších sociálnych služieb. Poslanci ďalej neschválili návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa
platné VZN o hospodárení s bytmi vo vlastníctve mesta. Na vedomie zobrali správy o
kontrolách vykonaných útvarom hlavnej kontrolórky a schválili plán kontrolnej činnosti
útvaru na prvý polrok 2010. V rôznom sa ďalej poslanci zaoberali sťažnosťou občana mesta
Brezna, predstaviteľa stolnotenisového oddielu, ktorému údajne podľa zákona 211/2000 Z. z.
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v Centre voľného času v Brezne neposkytli informácie. Poslanci zobrali na vedomie žiadosť
Evy Krnáčovej o prerokovanie problematickej prímestskej dopravy v Brezne, časť Bujakovo.
Dohodli sa, že na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva pozvú zástupcov SAD
Zvolen, s ktorými budú o tomto probléme diskutovať. Zaoberali sa aj žiadosťou obyvateľov
miestnej časti Predné Halny o riešenie rómskej problematiky, ktorí opätovne poukazujú na
veľmi ťažké spolunažívanie s touto komunitou, a to hlavne v časti Predné Halny 10. Poslanci
túto správu zobrali na vedomie. Táto problematika bola prerokovaná aj na predchádzajúcom
zastupiteľstve.
Posledné riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 14. decembra
V pondelok 14. decembra poslanci mestského zastupiteľstva v tomto roku zasadali
posledný krát. Po správe o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich rokovaniach bolo
predložených šesť návrhov všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“): návrh VZN –
07/2009 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno – Zmeny a doplnky X, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.065 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno, návrh
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. VZN-08/2009,
ktorým sa ruší VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.
VZN- 15/2008, návrh VZN o dani z nehnuteľností č. VZN-09/2009, ktorým sa ruší VZN o
dani z nehnuteľnosti č. VZ-16/2008, návrh č. VZN-11/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených ne území mesta Brezno,
návrh VZN- 12/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Brezno číslo VZN- 04/2009 o
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Brezno a návrh VZN-13/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Brezna č. 12/2008 o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní starých vozidiel a
vyhradenom parkovaní na území mesta Brezna. Na všetkých návrhoch sa poslanci
zastupiteľstva uzniesli.
V majetkových záležitostiach zastupiteľstvo schvaľovalo prevody a nájmy
nehnuteľného majetku mesta do vlastníctva fyzických a právnických osôb. Na základe
predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2010- 2012 a návrh rozpočtu na rok 2010,
hlavná kontrolórka mesta predložila kladné stanovisko k uvedenému návrhu. Poslanci toto
zobrali na vedomie.
Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2009 - 2011 je zostavený ako programový v súlade
s právnymi predpismi. Návrh rozpočtu na rok 2010 bol prerokovaný so štatutárnymi
zástupcami príspevkových a rozpočtových organizácií a následne podľa možností upravený
podľa ich návrhov. Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2010 – 2012 je založený na
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plánovaní úloh a aktivít s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových
prostriedkov. Je zostavený ako vyrovnaný. Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta
Brezno na rok 2010.
Po ekonomických správach nasledovali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
našich rozpočtových organizácií a to Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 za
školský rok 2008/2009, ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, ZŠ a MŚ MPČĽ 35, Základnej
umeleckej školy a Centra voľného času – všetky predložené správy zastupiteľstvo schválilo.
Nasledovali dve správy z vykonaných finančných kontrol a to správa z kontroly realizácie a
financovania investičnej akcie „Tribúna na námestí- nadstavba“ a hospodárenie a nakladanie
s pohľadávkami v oblasti platieb nájomného za užívanie nebytových priestorov a pozemkov,
ktoré predložila hlavná kontrolórka mesta a ktoré poslanci zobrali na vedomie.
V rôznom odznela ústna informácia zástupcu spoločnosti SAD Zvolen o zabezpečení
prímestskej a mestskej hromadnej dopravy v Brezne. S blížiacim sa koncom roka, poslanci
schvaľovali návrhy na ocenenia jednotlivcom, fyzickým a právnickým osobám a kolektívom
za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. V januári budúceho roka budú udelené dve
ceny primátora mesta, dve ceny mesta a dve čestné občianstva mesta Brezno.
Po otázkach poslancov na riaditeľov organizácií a interpelácií poslancov na primátora
mesta, tento prítomným poďakoval a ukončil posledné tohtoročné rokovanie mestského
zastupiteľstva v Brezne.
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; najviac
ich bolo na mimoriadnom zasadnutí venovanom rómskej problematike. Okrem poslancov boli
prizývaní vedúci pracovníci mestských organizácií a organizácií štátnej správy.

Mesto Brezno má v súčasnosti uzatvorené medzinárodné zmluvy o partnerstve a spolupráci
s týmito mestami:
MESTO

ŠTÁT

MEUDON
NOVÝ BYDŽOV
CIECHANÓW
ČAČAK
AGRIA
NADLAK

ROK A MIESTO PODPISU

FRANCÚZSKO
ČESKO
POĽSKO
SRBSKO – ČIERNA HORA
GRÉCKO
RUMUNSKO

1999 v Meudoun
2000 v Novom Bydžove
2001 v Brezne
2006 v Brezne
2007 v Agrii
2008 v Brezne
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DNI EURÓPY V MEUDON
Naše partnerské mesto Meudon začiatkom mája pripravilo kultúrno-spoločenské
podujatie pod názvom Dni Európy. V rámci tohto podujatia v spolupráci so slovenským
veľvyslanectvom vo Francúzsku, Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom obrany FR
pripravili spomienkové oslavy venované slovenskému velikánovi generálovi Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 90. výročia jeho tragického úmrtia. Oslavy sa
uskutočnili v meudonskom observatóriu, pri jeho soche, vernej kópii, tej, ktorá zdobí
breznianske námestie. Na slávnostnom akte sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva obrany
SR, zástupca ministra obrany FR, veľvyslanec SR vo FR, český veľvyslanec vo FR, vojenskí
pridelenci rôznych krajín, primátori partnerských miest Meudonu, primátor mesta Brezna Ing.
Jaroslav Demian a bývalý primátor Ing. Vladimír Faško. Milan Rastislav Štefánik bol jedným
z najvýznamnejších Slovákov v našich novodobých dejinách, generál, ktorý zohral významnú
úlohu pri konštituovaní prvej Československej republiky. Pri príležitosti 10. výročia jeho
smrti - v roku 1929 - inštalovali na našom námestí jeho sochu, jej kópiu sme v roku 1999
darovali partnerskému mestu, a tak je od tohto roku v Meudone. Toto inštalovanie bolo pred
desiatimi rokmi nie náhodou spojené i s podpisom oficiálnej zmluvy o partnerstve našich
miest..
Primátor mesta Ing. Jaroslav Demian vo svojom príhovore všetkých ubezpečil, že
mesto Brezno bude i naďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu tak, aby sa naše mestá a
národy navzájom nielen spoznávali, ale aj kultúrne a spoločensky obohacovali v rámci
zjednocujúcej sa Európy.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.50, 20 kusov

NA JARMOKU V MEUDON
Začiatkom decembra sa už trinásť rokov v Meudone stretávajú všetky jeho partnerské
mestá pri príležitosti konania vianočných trhov. Okrem izraelskej delegácie tam tento krát
pricestovali delegácie z Nemecka, Poľska, Belgicka a Anglicka. Nechýbala ani slovenská
oficiálna delegácia z Brezna v zložení
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.12, 10 kusov
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PARTNERSKÉ DNI
Mesto Brezno v predposlednom októbrovom týždni usporiadalo kultúrno-spoločenské
podujatie Partnerské dni 2009, na ktorých sa tentokrát prezentovali hostia z partnerského
českého mesta Nový Bydžov. Priaznivci hudby mohli navštíviť brezniansky Bombura klub,
kde sa so svojím repertoárom predviedli skupiny Total Randal a Jedna kapela. V mestskom
dome kultúry Divadelný spolok Jirásek ponúkol vynikajúcu francúzsku komédiu Gangsteři z
Valence a pre deti rozprávku Kterak děd Vševěd. Žiaci breznianskych základných škôl sa
zúčastnili v dome kultúry na kvíze Čo vieš o družobnom meste Nový Bydžov, pričom hostí
z Čiech milo prekvapili svojou vedomostnou úrovňou. Z prvého miesta sa tešila Základná
škola s MŠ Pionierska 4, druhé miesto si odniesla Základná škola s MŠ Pionierska 2 a tretie
Základná škola s MŠ MPČĽ. Súťaž oživilo vystúpenie hudobnej skupiny Kantoři z Českej
republiky.
Začiatok víkendu

patril medzinárodnej konferencii s názvom Kultúra a šport

odstraňuje bariéry, spája mestá a národy do jednej Európy. V hoteli Ďumbier sa zástupcovia
mesta Brezna, umeleckých a športových kolektívov stretli s predstaviteľmi partnerských miest
– poľského Ciechanówa, rumunského Nadlaku, francúzskeho Meudonu, českého Nového
Bydžova, pričom cieľom bolo vytvorenie a výmena databázy kontaktov umeleckých
a športových kolektívov, organizovaných podujatí medzinárodného charakteru s možnosťou
rozširovania ďalšej spolupráce.
V rámci Partnerských dní 2009 v Horehronskom múzeu otvorili výstavu fotografií
breznianskeho autora Jaroslava Šurinu, ktorá emotívnym pohľadom predstavila Bretónsko –
najzápadnejšiu časť Francúzska a autorské výstavy z tvorby výtvarníkov z Nového Bydžova s
názvom Zdeněk Honzák – akvarely, Ján Skalický – abstrakce.
Záujemcovia o hokej si mohli prísť na svoje na turnaji, kde boli zatúpené tri družstvá:
Hokejový klub Brezno – Hokejový klub Nový Bydžov – HC 05 Banská Bystrica. Na
vyhodnotení organizátori skonštatovali radosť z pokračujúceho upevňovania priateľských
vzťahov a oznámili poradie tímov; prvé miesto získalo breznianske hokejové družstvo, na
druhom sa umiestnilo družstvo z Banskej Bystrice a tretie miesto patrilo mestu Nový Bydžov.
V pondelok popoludní si predstavitelia a zástupcovia nášho mesta spolu s našimi
hosťami - zástupcami jednotlivých partnerských miest symbolicky uctili pamiatku gen. M. R.
Štefánika položením kytíc k jeho pomníku.
Na tomto podujatí zástupcovia Spoločnosti generála M. R. Štefánika z Brezovej pod
Bradlom Ing. Ján Tatar a Mgr. Mária Gallová odovzdali ocenenie o čestnom členstve
Spoločnosti generála M. R. Štefánika prvému zástupcovi primátora mesta Meudon
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Georgesovi Kochovi a prezidentovi Asociácie Slovákov a Čechov žijúcich vo Francúzsku
Danielovi Compagnonovi.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č 39, 30 kusov

Rok 2009 je pre celú našu spoločnosť a samozrejme i pre naše mesto veľmi náročným
rokom, hospodárska kríza zasiahla všetky oblasti spoločenského života. Na tento zlý vývoj
muselo reagovať aj mesto, a to znížením rozpočtu o viac ako 860 tisíc eur. V reálnom
rozpočte to znamená výpadok príjmov približne o 9 percent. Tejto realite

sa muselo

prispôsobiť hospodárenie mesta ako celku.
Napriek tomu sa v tomto roku začal realizovať projekt komplexnej opravy budov
Základnej školy Pionierska 2. Ide o výmenu rozvodov elektriny, vody, kúrenia a
rekonštrukcie WC. V hlavnej najstaršej budove nadstavba učebného pavilónu prinesie štyri
nové učebne, zateplenie a výmenu okien všetkých budov. Škola získa malú telocvičňu a nové
učebne informatiky. Celkové náklady na realizáciu predstavujú 1 749 330 eur, z čoho mesto
bude hradiť 87 466 eur. Projekt je realizovaný z fondov Európskej únie.
Napriek hospodárskej kríze mesto v tomto roku uskutočnilo aj rekonštrukciu
miestnych komunikácií a chodníkov, dovedna pätnásť. Pre nedostatok financií muselo mesto
odložiť realizáciu výstavby autobusových zastávok na Ulici ČSA.
Vzhľadom na negatívne hospodárenie a vykazovanie strát obchodnej spoločnosti
HOTEL ĎUMBIER , s.r.o. spracovalo oddelenie právne a majetkové návrh na likvidáciu
uvedenej obchodnej spoločnosti. Poslanci uvedený návrh schválili ku dňu 30. apríla 2009
a jej vstup do likvidácie. Zároveň zastupiteľstvo za likvidátora spoločnosti ustanovilo
súčasného konateľa spoločnosti Hotel Ďumbier s.r.o. Namiesto tejto spoločnosti založili
obchodnú spoločnosť GASTRO ĎUMBIER , s.r.o. Predpokladá sa, že takto sa vytvorí
možnosť pre využitie nehnuteľného majetku mesta Brezna – budovy hotela Ďumbier.
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ROZPOČET
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009. Rozpočet mesta
bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19. 12. 2008 uznesením č. 203/2008.

Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet

BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy
Výdavky
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy
Výdavky
FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmové
Výdavkové

9 981 610
9 571 601

10 025 114
9 822 211

601 640
2 688 809

1 759 037
5 355 404

1 965 777
222 731

3 677 452
218 102

Po poslednej úprave mesto hospodárilo s nasledovným rozpočtom :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie mesta – prebytok
z toho :

15 461 603
15 395 717
65 886

Bežné príjmy

10 025 114

Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

9 822 211
202 903

Kapitálové príjmy

1 759 037

Kapitálové výdavky

5 355 404

Schodok kapitálového rozpočtu

-3 596 367

Príjmové finančné operácie

3 677 452

Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií

218 102
3 459 350

Rozpočet na rok 2009 po všetkých vykonaných zmenách ostal schodkový, schodok sa
zvýšil až na 3 393 464 €/ 102 231 tis. Sk; prebytok bežného rozpočtu sa znížil na 202 903 €/
6 113 tis. Sk, schodok kapitálového rozpočtu sa zvýšil na 3 596 367 €/ 108 344 tis. Sk; tento
schodok musel byť vykrytý okrem prebytku bežného rozpočtu a finančných prostriedkov
z peňažných fondov aj úverovými prostriedkami.
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PRÍJMY
Upravený rozpočet

10 025 114
1 759 037

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Skutočnosť
10 581 374,30
1 779 441,69

% plnenia
105,55
101,16

Bežné príjmy
Príjmy bežného rozpočtu t.j. vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami.
Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na prenesený výkon štátnej správy, príjmami od obcí
na činnosť Spoločného obecného úradu (ďalej len SOÚ).
Upravený rozpočet

Skutočnosť
5 996 111,12

% plnenia
102,72

1 473 035,11
1 345 955
Nedaňové príjmy
2 841 872
3 112 228,07
Granty a transfery
Daňové príjmy
Tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

109,44
109,51

5 837 287

Daňové príjmy

Upravený rozpočet

Skutočnosť
% plnenia
4 516 706
4 670 610,96
103,41
Daň z príjmov a kap. majetku
815 869
815 869,47
100,00
Daň z majetku
504 214
509 404,06
101,03
Dane za tovary a služby
Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv.
podielová daň zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR), ktorá predstavuje 44,14 % z celkových
skutočných bežných príjmov. K zmene rozpočtu podielových daní zo ŠR mesto pristúpilo
v súvislosti s pretrvávajúcou hospodárskou a ekonomickou krízou, v ktorej dôsledku boli
mestám a obciam znížené podielové dane. Úprava podielových daní bola zverejnená na
stránke MF SR dňa 3. 7. 2009. Mestu však boli v roku 2009 poukázané podielové dane o 153
905 EUR vyššie, ako bol rozpis MF SR.
Nedaňové príjmy
- sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov
a platieb, z úrokov a výnosov z termínovaných vkladov, z iných nedaňových príjmov.
Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Nedaňové príjmy
Z podnikania a vlast. majetku
Administratívne a iné poplatky
Úroky
Iné nedaňové príjmy

935 703
289 497
13 617
107 138

935 701,63
414 007,46
14 317,04
109 008,98

100,00
143,01
105,14
101,75
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Granty a transfery - bežné trasfery
P.č.

Poskytovateľ

Suma

Účel

1.

Krajský školský úrad

2 036 739,00 Školstvo – normatívne FP

2.

Krajský školský úrad

3.

Krajský školský úrad

4.

ÚPSVaR v Brezne

5.

ÚPSVaR v Brezne

12 117,11 Trh práce

6.

ÚPSVaR v Brezne

17 186,21 Stravné pre deti v hmotnej núdzi

7.

ÚPSVaR v Brezne

20 337,29 Aktivačné práce

8.

ÚPSVaR v Brezne

20 782,52 Osobitný príjemca rod. prídavkov

9.

ÚPSVaR v Brezne

27 726,66 Osobitný príjemca soc. dávok

104 408,80 Školstvo – nenormatívne FP
12 450,00 Školský úrad v Brezne – pren. komp.
5 177,83 Školské potreby pre deti v hm. núdzi

10. ÚPSVaR v Brezne

18 500,00 vzdelávanie

11. MVaRR SR

12879,40 Prenesené kompetencie - ŠFRB

12. MVaRR SR

25 321,13 Projekt EÚ–prestavba ZŠ Pionierska 2

13. MŠ SR

54 105,34 Projekt ZŠ s MŠ Pionierska 4

14. MŠ SR

37 823,00 Projekt ZŠ s MŠ MPČĽ

15. MŠ SR

8 000,00 Chalupkovo Brezno

16. MF SR

8 298,00 Mestská knižnica - regále

17. MF SR
18. Krajský stavebný úrad

386 675,00 Dotácia z dôvodu výpadku pod. daní
40 152,00 SOÚ - stavebný úrad

19. KÚCDaK

2 293,00 SOÚ - pozemné komunikácie

20. Krajský úrad ŽP

3 206,82 Životné prostredie

21. Krajský úrad B. Bystrica
22. Obvodný úrad Brezno

356,58 Na hroby padlých vojakov
7 298,28 Na registráciu obyvateľstva

23. Obvodný úrad Brezno

26 094,46 Na činnosť matriky

24. Obvodný úrad Brezno

31 405,76 Voľby prezidenta

25. Obvodný úrad Brezno

18 567,70 Voľby poslancov EÚ

26. Obvodný úrad Brezno

27 713,49 Voľby VÚC

27. Obce okresu Brezno

32 658,71 Na činnosť opatr. služby administrat.

28. Obce okresu Brezno

340,92 Na činnosť SOÚ za rok 2008

29. BBSK

6500,00 Dni mesta Brezno

30. BBSK

1 000,00 Družobná návšteva v Nadlaku

31. Fond sociálneho rozvoja

3 263,12 Terénna sociálna práca - projekt

CELKOM

3 009 378,73
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Legenda :
KÚCDaK B.B.
KÚ ŽP B. Bystrica
MŠ SR
ÚPSVaR v Brezne
MF SR
BBSK

Krajský úrad pre cestnú dopravu a komunikácie Banská Bystrica
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica
Ministerstvo školstva SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
Ministerstvo financií SR
Banskobystrický samosprávny kraj

Mestu Brezno boli v roku 2009 poukázané nasledovné bežné granty :
P.č.

Poskytovateľ

Suma

Účel

1.

EÚ - Brusel

2.

DEXIA banka Slovensko a.s.

497,91 Mestský ples

3.

PZ Bacúch

829,86 Na bežné výdavky

4.

Európska banka pre obnovu
a rozvoj (EBOR)

CELKOM

6 766,92 Projekt r. 2008 – Deti Európy

94 755,26 Komunálny príspevok – v zmysle
úverovej zmluvy
102 849,94

Z poskytnutých grantov neboli vyčerpané FP EBORu.

Kapitálové príjmy
Upravený rozpočet
Príjem z predaja majetku
Tuzemské kapitálové granty

794 092
964 945

Príjem z predaja majetku - budov a bytov dosiahol výšku

Skutočnosť

% plnenia

808 422,11
971 019,58

101,80
100,63

475 987,42 EUR

V roku 2009 mesto realizovalo nasledovné predaje budov a bytov :
o budova na ul. Kuzmányho 1
142 567,88 EUR
o budova na ul. Krčulova (celá)
83 000,00 EUR
o budova na ul. Štúrova (sklenárstvo)
16 400,00 EUR
o budova na ul. ČSA 6 (podiel mesta)
49 500,00 EUR
o budova Kolkáreň
3 319,39 EUR
o stavba + verejné osvetlenie autobusové nádražie
143 431,77 EUR
o obytný dom na ul. Štúrova
23 493,00 EUR
o byty (splátky + predaje v celku)
7 635,38 EUR
o akcie Komunálnej poisťovne a.s.
6 640,00 EUR
Príjem z predaja majetku - pozemkov dosiahol výšku 332 434,69 EUR
Mesto zrealizovalo predaj nasledovných pozemkov :
 pozemky na ul. Kuzmányho 1
73 192,59 EUR
 pozemky na ul. ČSA 6
13 555,00 EUR
 pozemky na ul. Štúrova (sklenárstvo)
29 309,81 EUR
 pozemky na ul. Štúrova (obytný dom)
9 700,00 EUR
 pozemok pod autobusovým nádražím
152 558,00 EUR
(mesto odkúpilo pozemok od ŽSR a následne
ho odpredalo Bystrickej dopravnej spoločnosti a.s.)
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pozemky pod garážami na Mazorníku
pozemky na ul. Horná
pozemky pod garážami na ul. Clementisova
pozemok na Tehelni
pozemok pod stánkom na ul. 9. mája
pozemok na Banisku
pozemky v Mlynnej
pozemky ostatné

869,63 EUR
9 286,04 EUR
6 889,00 EUR
1 955,48 EUR
2 410,32 EUR
19 920,00 EUR
2 416,96 EUR
9 700,00 EUR

V roku 2009 bolo rozpočtovaných 964 945 EUR kapitálových príjmov z grantov
a transferov. Skutočné plnenie za rok 2009 bolo 971 019,58 EUR, čo predstavuje 100,63 %.
Rozdiel vo výške 6 074 EUR predstavuje kapitálový transfer na rekonštrukciu okien v ZUŠ,
ktorý bol poukázaný MVaRR SR a tento môže mesto čerpať až do 30.06.2011.
P.č.

Poskytovateľ

1.

MVaRR SR

2.

MVaRR SR

3.

Projekt EÚ (80%)

4.

Projekt – ŠR (15%)

CELKOM

Suma

Účel

22 226,65 Zadržaná kolaudačná rata z roku 2008 na
byty Nálepkova 11
6 074,00 Okná ZUŠ
843 485,35 Rekonštrukcia ZŠ Pionierska 2
99 233,58 Rekonštrukcia ZŠ Pionierska 2
971 019,58

VÝDAVKY
Upravený rozpočet

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

9 822 211
5 355 404

Skutočnosť
9 548 917,02
5 306 374,70

% plnenia
97,22
99,08

Bežné výdavky
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
FK
Názov
Upr. rozpočet Skutočnosť
% plnenia
01116 Obce
1 810 855 1 794 122,41
99,08
0112 Finančná a rozpočtová oblasť
24 130
19 425,54
80,50
0133 Iné všeobecné služby
33 252
29 550,30
88,87
0160 Všeobecné verejné služby
77 688
77 688,95
100,00
0170 Transakcie verejného dlhu
168 024
136 286,11
81,11
0220 Civilná ochrana
896
548,9
61,26
0310 Policajné služby
406 290
404 308,78
99,51
0320 Ochrana pred požiarmi
8 464
8 415,61
99,43
0451 Cestná doprava
49 740
49 750,01
100,02
04513 Správa a údržba ciest
636 334
636 174,00
99,97
0473 Cestovný ruch
35 476
35 476,00
100,00
0510 Nakladanie s odpadmi
777 281
599 064,44
77,07
0520 Nakladanie s odpadovými vodami
10 027
4 741,31
47,29
0610 Rozvoj bývania
12 879
12 894,98
100,12
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0620
0630
0640
0660
0810
08202
08205
08207
08209
0830
0840
09111

Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové služby
Umelecké súbory
Knižnice
Pamiatková starostlivosť
Ostatné kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoloč. služby
Predškolská výchova
Predšk. výchova-mimorozpočtové
09121 Základné vzdelanie
Zákl.vzdelanie-mimorozpočtové
09601 Zariadenie školského stravovania
ZŠS - mimorozpočtové
09501 Záujmové vzdelávanie - ŠKD
ŠKD - mimorozpočtové
09501,02 Záujmové vzdelávanie
ZUŠ, CVČ-mimorozpočtové
10201 Zariadenie soc. služieb - staroba
10202 Ďalšie soc. služby – staroba
10402 Zar. soc. služieb – rodina a deti
10403 Ďalšie soc. služby – rodina a deti
10701 Dávky sociálnej pomoci
10702 Zariadenie soc. služieb - útulok
10703 Ďalšie soc. služby
CELKOM

283 151
13 536
135 370
51 401
500 722
25 559
84 802
2 213
194 159
34 527
19 617
823 861
0
2 302 659
0
273 034
0
176 730
0
349 069
0
61 299
253 815
16 282
21 440
1 660
85 489
60 480
9 822 211

266 820,49
11 591,98
135 370,00
41 690,39
500 103,00
25 050,00
83 596,07
212,98
191 740,60
33 262,57
18 986,54
823 861,00
15 943,82
2 212 709,73
4 168,29
273 033,29
53 575,40
176 730,00
9 408,00
349 069,00
37 919,50
59 146,74
246 110,01
15 704,58
20 012,58
1 380,77
84 238,76
49 034,99
9 548 917,02

transfery v rámci sektora verejnej správy na vládnej úrovni - príspevky
Prijímateľ
Upravený rozpočet
Skutočnosť
1 133 413
1 133 412,22
Technické služby
464 873
464 873,00
Mestský športový klub
255
022
255 022,01
Mestské kultúrne stredisko
15 996
15 996,00
SOÚ – opatrovat. služba

94,23
85,64
100,00
81,11
99,88
98,01
98,58
9,62
98,75
96,34
96,79
100,00
96,09
100,00
100,00
100,00
96,49
96,96
96,45
93,34
83,18
98,54
81,08
97,22

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00

Príspevky príspevkovým organizáciám sú komentované podľa zaradenia výdavkov
v jednotlivých funkčných klasifikáciách.
- bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám :
Prijímateľ
Upravený rozpočet
Skutočnosť
35 849
35 230,00
Športové kluby
25 559
25 050,00
Kultúrne telesá
9 343
8 704,00
Členské príspevky
10 930
11 479,46
Na nemocenské dávky
20 274
16 724,46
Na odchodné a odstupné
10 655
10 643,47
Dotácie neziskovým org.
28 799
28 520,62
Na dávku v hmotnej núdzi

% plnenia
98,27
98,01
93,16
105,03
82,49
99,89
99,03
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- bežné transfery nefinančným subjektom :
Prijímateľ
Upravený rozpočet
53 000
GASTRO Ďumbier s.r.o.

Skutočnosť
53 000,00

Kapitálové výdavky
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej
klasifikácie
FK
Názov
Upr. rozpočet
01116 Obec
179 280
0451 Cestná doprava
3 390
04513 Správa a údržba ciest
225 894
0510 Nakladanie s odpadmi
55 831
0520 Nakladanie s odpadovými vodami
86 304
0610 Rozvoj bývania
28 915
0620 Rozvoj obcí
326 366
0810 Rekreačné a športové služby
3 331 157
10202 Ďalšie soc. služby – opatr. služba
13 380
10403 Ďalšie soc. služby
498
09121 Školstvo
1 104 389
CELKOM
5 355 404

2/2

% plnenia
100,00

Skutočnosť
% plnenia
170 519,11
95,11
3 390,44
100,01
225 894,67
100,00
55 829,49
100,00
86 000,74
99,65
28 913,95
100,00
293 981,62
90,08
3 331 141,20
100,00
6 314,74
47,20
0,00
0,00
1 104 388,74
100,00
5 306 374,70
99,08

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej
klasifikácie

EK
Názov
711
Nákup pozemkov
712
Nákup budov a ich častí
713
Nákup strojov, prístr. a zariadení
716
Projektová dokumentácia
717
Realizácia stavieb
721,722 Kapitálové transfery
CELKOM

Upr. rozpočet
197 208
74 030
86 444
226 898
4 597 029
173 795
5 355 404

Skutočnosť
% plnenia
197 207,11
100,00
74 030,20
100,00
86 444,07
100,00
208 555,45
91,92
4 566 345,67
99,33
173 792,20
100,00
5 306 374,70
99,08

V programovom rozpočte na rok 2009 a následnými úpravami sa realizovali práce na 19
investičných akciách v celkovom objeme 5 306 374,70 €.

Plnenie rozvojových programov
Mesto sa snaží pokračovať v začatých projektoch a rozvojových programoch, čo znamená, že
objem preinvestovaných zdrojov sa napriek kríze neznížil, naopak mesto pristúpilo k prijatiu
úveru, aby dokončilo svoje rozostavané investičné akcie a to najmä akcie

„Dostavba

a nadstavba zimného štadióna“ a „Rekonštrukcia námestia – 3.etapa“. Na základe rozhodnutia
urýchliť dokončenie stavby „Dostavba a nadstavba zimného štadióna“ sa väčšina zdrojov,
vrátane prijatého úveru, použila práve na dokončenie tejto stavby.
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Z uvedeného dôvodu bola realizácia ostatných rozvojových programov pozastavená
a pokračovalo sa len v realizácii nasledovných rozvojových programov:
o dostavba a nadstavba zimného štadióna
o rekonštrukcia ciest a chodníkov ČSA
o prestavba a nadstavba ZŠ Pionierska 2
o viacúčelové ihrisko
o svetelná križovatka Švermova - Fučíkova;
ďalej sa zabezpečovala príprava nasledovných rozvojových programov, na úrovni
zabezpečenia projektovej dokumentácie:







autobusová zastávka ČSA
voda, kanál, ČOV Podkoreňová
dom dôchodcov - - prestavba ZŠ na DD
mosty Budovateľská, Vrbová
voda, kanál Osloboditeľov, Poľná, Potočná
výmok Sekurisova

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA
Príspevkové organizácie mesta hospodária podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov
a výsledku hospodárenia.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za hlavnú činnosť
Technické služby

Náklady, v tom :
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Ostatné služby
Mzdové náklady
Ostatné náklady
Odpisy
Výnosy, v tom :
Vlastné
Príspevok zriaďovat.
Splatná daň z príjmov

1 748 678
235 902
153 633
24 739
32 930
731 778
27 839
541 857
1 737 754
64 377
1 673 377
3 513
- 14 437

Mestské kultúrne stredisko Mestský športový klub

343 092
10 311
40 039
7 190
87 360
153 250
5 260
39 682
350 370
47 366
303 004
2
7 276

Výsledok
hospodárenia
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za podnikateľskú činnosť
Technické služby

Náklady
Výnosy
Splatná daň z príjmov

Výsledok
hospodárenia
(po zdanení)

155 992
157 247
243
1 012

708 618
27 179
219 933
34 654
57 708
233 483
17 112
118 549
734 440
147 361
587 079
2
25 820

Mestské kultúrne stredisko Mestský športový klub

112 070
116 517
426
4 021

79 618
90 362
570
10 174

Príspevkové organizácie celkove dosiahli takýto výsledok hospodárenia :
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Technické služby

Mestské kultúrne stredisko Mestský športový klub

1 904 670
1 895 001
3 756
- 13 425

Náklady
Výnosy
Splatná daň z príjmov

Výsledok
hospodárenia

455 162
466 887
428
11 297

788 236
824 802
572
35 994

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA
Prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového
rozpočtu; schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného
a kapitálového rozpočtu.
Hospodárenie mesta v roku 2009 dokumentuje nasledovná tabuľka :
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Čerpanie
BEŽNÝ ROZPOČET
príjmy
9 981 610
10 025 114
10 581 374,30
výdavky
9 571 601
9 822 211
9 548 917,02
Prebytok
410 009
202 903
1 032 457,28
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
príjmy
601 640
1 759 037
1 779 441,69
výdavky
2 688 809
5 355 404
5 306 374,70
Schodok
- 2 087 169
- 3 596 367
- 3 526 933,01
FINANČNÉ OPERÁCIE
príjmy
1 965 777
3 677 452
3 677 453,21
výdavky
222 731
218 102
218 102,15
Zostatok fin. operácií
1 743 046
3 459 350
3 459 351,06
Príjmy
10 583 250
11 784 151
12 360 815,99
Výdavky
12 260 410
15 177 615
14 855 291,72
Schodok
- 1 677 160
- 3 393 464
- 2 494 475,73
Prebytok bežného rozpočtu vo výške 667 757,55 EUR bude pridelený do rezervného
fondu.
Zostatok nevyčerpaných kapitálových prostriedkov vo výške
bude rozdelený : - do fondu rozvoja bývania
- do rezervného fondu

14 332,26 EUR
7 635,38 EUR
6 696,88 EUR

AKTIVITY POLITICKÝCH STRÁN
V Brezne nemá každá strana, ktorá je zaregistrovaná na ministerstve vnútra, svoju členskú
základňu. Pred voľbami však vyvíjajú aktívnu činnosť mnohé strany a hnutia, o ktorých
činnosti počas roka ani obyvatelia mesta nevedia. Tento rok je rokom volebným, a tak sa
zaktivizovali viaceré strany.
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Pravidelnú aktívnu činnosť počas roka vyvíja už tradične Slovenská národná strana;
má v meste svoju členskú základňu, mestské a okresné orgány. Každoročne tu organizuje
podujatia pre svojich priaznivcov, s veľkým záujmom sa stretáva hlavne Vatra zvrchovanosti
v júli a Deň ústavy pri Lipke slovenskej štátnosti.
Aktívne počas celého obdobia vystupuje aj Strana SMER . Sociálna demokracia.
Nie každá strana má mestské štruktúry, niektoré strany sú s okresnou pôsobnosťou aj
orgánmi. Ak dedukujeme podľa toho, ktoré politické strany delegovali svojich členov do
okrskových komisií na posledných tohtoročných voľbách – do vyšších územných celkov –
v meste majú svoje orgány a sympatizantov tieto strany:

Názov strany

Predseda okresnej rady

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA

Ing. Ladislav Bulák Brezno

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Pavel Belko Brezno

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

Daniel Kianica Brezno

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

Ing. Dušan Švantner,
Brezno

KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE

Marián Kvačkaj Brezno

HNUTIE ZA DEMOKRACIU

Jozef Daniš Čierny Balog

SMER , SOCIÁLNA DEMOKRACIA

Ján Račák, Brezno

SLOBODA A SOLIDARITA

Ing. Emil Caban Brezno
(aktivista)

PRIMÁTOR POSLANCOM NÁRODNEJ RADY
Už aj okres Brezno má na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu jedného
zástupcu v Národnej rade SR. Ako náhradníci za zvolených europoslancov na Slovensku mali
do parlamentu nastúpiť štyria noví poslanci, medzi nimi na základe výsledkov volieb v roku
2006 a rozhodnutia predsedníctva strany je aj primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian.
Predsedníctvo Smeru-SD rozhodlo, že nahradí Borisa Zalu, ktorý bol zvolený vo voľbách za
europoslanca a uvolnil tak kreslo v Národnej rade. Prvýkrát zasadol do poslaneckej lavice 8.
septembra, stal sa tu členom Zahraničného výboru NR SR
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ZIMNÝ ŠTADIÓN
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 vykonával na základe výberového konania UNISTAV s.r.o. Prešov. V tomto
roku sa pokračovalo vo výstavbe. Na začiatku tohtoročnej zimnej sezóny - 23. októbra bol
objekt odovzdaný do dočasného užívania. Od začiatku výstavby štadióna bolo do
realizovaných prác investovaných 8 816 002, 68 €, to znamená takmer 266 miliónov korún.
Aby mesto mohlo dokončiť štadión, na augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
poslanci schválili navýšenie úveru o dva milióny stotisíc eur. Prostriedky, ktoré mali podľa
prísľubu prísť na účel dostavby zimného štadióna od Slovenského zväzu ľadového hokeja,
nakoniec neprišli. A tak bol úver jediným riešením pri snahe dokončiť tak finančne náročnú
stavbu.
Ešte jedno stavebné konanie sa však musí konať, aby bol objekt definitívne
odovzdaný do správy majetku mesta. Stane sa tak vtedy, keď dočasné užívanie športoviska
preukáže stopercentnú spoľahlivosť všetkých zariadení. Na mieste dnešnej unikátnej stavby
bol pôvodne nekrytý zimný štadión. Nová hala spočíva na šiestich
železobetónových pylónoch

120 metrov dlhých

nachádzajúcich sa na každej strane. Zimný štadión po

rekonštrukcii dostal nový názov – Aréna Brezno. Vznikla tak hala na viacúčelové využitie
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.13, 20 kusov

NOVÝ MOST CEZ HRON
Frekventovaný most ponad rieku Hron pri autobusovej a železničnej stanici v Brezne
bol veľmi zlom stavebno-technickom stave. Jeho stav sa veľmi zhoršoval potom, čo v roku
2007 tu presťahovali z námestia autobusové nástupište. Bol veľmi zaťažený, veď denne tu
prešli desiatky autobusov. Preto ho začiatkom septembra Banskobystrický samosprávny kraj
ako vlastník a správca začal rekonštruovať.
Rekonštrukcia mostného objektu 5294- 2 na ceste III/529 4, ponad rieku Hron pred
železničnou stanicou v Brezne začala 21. septembra tohto roku. Počas niekoľkých dní došlo k
terénnym úpravám, príprave nájazdových rámp a vybudovaniu provizórneho mostného
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objektu s nosnosťou 40 ton, ktorý dočasne nahradí starý most. Vlastníkom mosta je
Banskobystrický samosprávny kraj a ten sa rozhodol do jeho rekonštrukcie masívne
investovať. Výsledkom investície vo výške 929 tisíc eur (takmer 28 miliónov korún) bude
úplne nový most vedúci na autobusovú a železničnú

stanicu. Jeho rekonštrukcia bola

zaradená medzi priority Odboru dopravy a komunikácií Banskobystrického samosprávneho
kraja.. V septembri bolo stavenisko odovzdané staviteľovi, nový most plánujú spojazdniť v
druhej polovici roku 2010.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.14, 6 kusov

REKONŠTRUKCIA ŽELEZNIČNEJ STANICE
Pred jedenástimi rokmi začala rekonštrukcia železničnej stanice v Brezne, ktorá však
bola zastavená až do minulého roka, kedy sa v rekonštrukcii začalo pokračovať. Tohto roku
vo februári sa konala kolaudácia a ukončenie stavby. V rámci rekonštrukcie boli upravené
bufety, čakárne pre cestujúcich,
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.15, 5 kusov

REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Vlani v máji mesto Brezno podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z Regionálneho operačného programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, prioritná os 1. Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania na
realizáciu projektu „Prestavba a nadstavba Základnej školy Pionierska 2, Brezno”. Žiadosť
bola schválená a tak mohli 1. mája tohto roku začať stavebné práce na najväčšej a
najvyhľadávanejšej breznianskej základnej škole.- Cieľom projektu je skvalitnenie
podmienok a zvýšenie úrovne pre realizáciu vzdelávacieho procesu modernizáciou zariadenia
základnej školy. Zariadenie školy má nevyhovujúci stavebno–technický a hygienický stav,
dochádza k veľkým tepelným stratám, preto je nevyhnutné zateplenie a výmena okien, tiež
sociálneho a hygienického zariadenia. Opraviť tiež treba vnútorné rozvody, podlahy, ako aj
oplotenie areálu, vybavenie si žiada modernizáciu. Priestory suterénu hlavnej budovy nie sú
využívané, preto škola nespĺňa podmienky pre zvyšujúci sa štandard a kvalitu vzdelávania.
Rekonštrukciou hlavnej budovy školy, spojovacej chodby, družiny s jedálňou a
oplotenia sa dosiahne skvalitnenie podmienok a zvýšenie úrovne na realizáciu vzdelávacieho
procesu bezpečnosť žiakov. Nadstavbou v prístavbe učební učebne a zvýši sa štandard
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procesu vzdelávania. suteréne hlavnej budovy sa vytvoria nové telocvične, sociálneho
zariadenia a šatní, čím sa podporia aktivity a dosiahne sa zlepšenie hygienických podmienok.
Obstaraním vnútorného vybavenia sa zvýši informatizácie všetkých užívateľov, a tým sa
kvalita vzdelávania.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 749
330,60 eura, pričom výška nenávratného finančného príspevku je 1 661 864,07 eura, čo
predstavuje 95 % celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu. Spolufinancovanie
zo strany žiadateľa mesta Brezna je 5 % z celkových oprávnených nákladov. Realizácia
aktivít projektu začala 1. mája a skončiť by mala do 30. septembra 2010.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.16, 15 kusov
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 Kuzmányho ulici - vedľa hotela Ďumbier. Má zaujímavú
fasádu v duchu klasicizujúcej secesie zdobenú dekoratívnymi reliéfmi a erbom mesta. Spolu
s výzdobou hotela Ďumbier ju robil známy sochár Padlička, ktorý je pochovaný na
breznianskom starom cintoríne. Boli to jedni z prvých nájomných domov, postavených v roku
1923. Donedávna tam bývali nižšie sociálne vrstvy, len v roku 2006 odtiaľ vysťahovali
posledných Rómov, a tak je objekt dosť zničený. V tomto roku objekty

mesto predalo

súkromnému podnikateľovi Pavlovi Pančíkovi z Brezna, ten to následne predal Jánovi
Kánovi z Banskej Bystrice. Začala sa ich postupná rekonštrukcia, ktorú realizuje breznianska
firma Hronstav.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.17, 10 kusov
REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ
Mesto obhospodaruje takmer 180 km miestnych komunikácií, na ktorých je povinné
robiť opravy a údržbu. Ešte v roku 2008 na základe verejnej súťaže bola podpísaná zmluva
o dielo s víťazom verejného obstarávania – Eurovia Cesty, a.s. Košice. Predmetom zmluvy
o dielo je oprava miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta Brezno v rozsahu
a v súlade s technickým opisom a výkazom výmer na miestne komunikácie, Ide o 9 miestnych
komunikácií o celkovej dĺžke takmer 23 km s celkovou plochou 28 481.55 m2. Napriek
hospodárskej kríze mesto v tomto roku uskutočnilo aj rekonštrukciu chodníkov, dovedna
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pätnásť ulíc o celkovej ploche 1 327,12m2. Bola uskutočnená komplexná rekonštrukcia
týchto ulíc:
















Sládkovičova
Pionierska
prepoj medzi ulicami Pionierska a Sládkovičova
ŠLN
Dr. Clementisa,
MPČĽ
Československej armády
Hviezdoslavova
Jesenského
Bottova
Malinovského
L. Sáru
Vránskeho
Školská
Kozmonautov

SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.18, 25 kusov

NAJVAČŠÍ ZAMESTNÁVATELIA
Výrobné družstvo Vzor so sídlom vo Zvolene v breznianskom závode na Rázusovej ulici
malo ku koncu minulého roku ešte 255 zamestnancov. Ženy, ktoré tu šijú pracovné odevy za
minimálnu mzdu, sa v dôsledku krízy začali oprávnene báť prepúšťania. Budú mať nesmierny
problém nájsť si nejaké primerané miesto; v regióne totiž nemali ľudia s týmto zameraním na
výber ani pred krízou. Pod zamestnancami Výrobného družstva Vzor, závod Brezno sa po
prvý raz vážne zatriasla stolička tohto roku vo februári. Pôvodne mali prísť o prácu dvadsiati
piati, napokon ich prepustili bezmála trojnásobok. Ale 168 žien koncom roka stále prácu má.
Zatiaľ ešte šijú pracovné odevy pre pôvodného odberateľa, firmu Vanmoer v Belgicku.
V decembri vyviezli 26 tisíc kusov pracovného oblečenia, v januári a februári plánujú
vyexpedovať spolu 40 tisíc kusov. Ale črtajú sa aj nové šance.
K najväčším zamestnávateľom aj v tomto roku pre Brezňanov ostáva Akciová spoločnosť
Železiarne Podbrezová, keď z celkového počtu takmer 3 tisíc zamestnancov ku koncu roku
2009 1 145 zamestnancov tohto podniku sú obyvatelia Brezna. Aj v tejto spoločnosti sa už
koncom minulého roka „prepúšťalo“ a v dôsledku svetovej hospodárskej krízy znížili aj tohto
roku počet zamestnancov takmer o 800 ľudí, polovicu z nich tvorili Brezňania.
Najväčším zamestnávateľom so sídlom v samotnom meste Brezne je Nemocnica
s poliklinikou, nezisková organizácia, ktorá má ku koncu roku 2009 viac než 550
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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.
Spotrebné družstvo COOP Jednota Brezno má v celom okrese 66 obchodných prevádzok, na
území mesta je ich v tomto roku 12. Táto organizácia má v službách, prevažne obchodných
prevádzkach a pohostinstvách v samotnom meste aj na Horehroní zamestnaných 356 ľudí,
z toho 31 technicko-hospodárskych pracovníkov, 205 predavačov, 29 prevádzkových
pracovníkov, 71 vedúcich prevádzkových jednotiek, 6 údržbárov a 14 ostatných pracovníkov.
V celej organizácii pracuje 98 Brezňanov.
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 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.
Aj keď nie veľká z hľadiska počtu zamestnancov (aj so spolupracovníkmi je ich 25, ale
svojimi úspechmi je firma VONSCH spol. s r.o. so sídlom na ulici Budovateľskej 13
významná Pre túto spoločnosť bol rok 2009 mimoriadne náročný, ale aj dôležitý. V dôsledku
svetovej hospodárskej krízy, ktorá zasiahla všetky odvetvia priemyslu a neobišla ani
VONSCH, bola spoločnosť nútená robiť zmeny. S prudkým poklesom záujmu o nosný
výrobný program – frekvenčné meniče - sa manažment vyrovnal orientáciou na aplikačne
veľmi zložité riešenia riadenia banských lokomotív pre banský priemysel, ktorý kríza
zasiahla len okrajovo, a zároveň už vývoj pracoval na nových riešeniach riadenia malých
vodných elektrární a fotovoltických elektrární. Tento nový výrobný program bol úspešne
predvedený na veľtrhu Elosys v Trenčíne a zároveň bola spustená priamo vo firme jedna
z prvých malých fotovoltických elektrární produkujúcich zelenú energiu, ktorá sa spotrebúva
pri výrobnom procese. Spoločnosť VONSCH začala týmto svoju novú epochu – zapojila sa
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medzi ekologické podniky a novým „zeleným“ výrobným programom v zrekonštruovaných
priestoroch na budúci rok oslávi 20. výročie svojho založenia.

ZRUŠENIE HOTELA ĎUMBIER
Jeden z dlhoročných symbolov mesta a cestovného ruchu na Horehroní - hotel Ďumbier
v Brezne bol tohto roku zrušený, ako ubytovacie zariadenie skončil. Poslanci mestského
zastupiteľstva, vzhľadom na negatívne hospodárenie a vykazovanie strát obchodnej
spoločnosti Hotel Ďumbier, schválili na zasadnutí v utorok 14. apríla návrh na likvidáciu tejto
spoločnosti ku dňu 30. apríla 2009.
Obchodnú spoločnosť Hotel Ďumbier v decembri 1997 založilo mesto Brezno na využitie
budovy hotela, ktorá je majetkom mesta a objekt patrí medzi tzv. rodinné striebra nášho
mesta. Prevádzka hotela však bola v poslednom období pri vyťaženosti iba 12 percent vysoko
stratová a finančne narástla na sumu vyše 66.000 eur (dva milióny korún), to bol dôvod
likvidácie spoločnosti. Poslanci zároveň schválili založenie novej obchodnej spoločnosti
Gastro Ďumbier. Tá bude zabezpečovať len využitie reštauračnej a kaviarenskej časti, ktoré
sú schopné sa uživiť. Bývalá ubytovacia časť bude slúžiť potrebám mesta. Mestské
zastupiteľstvo zároveň schválilo aj prevzatie úverového dlhu spoločnosti voči banke Dexia za
protihodnotu, ktorou je hnuteľný majetok zanikajúcej spoločnosti v účtovnej hodnote
183.183,65 eura (5.518.590,63 Sk). Nadobudnutie tohto majetku mestom bolo odôvodnené
pred poslancami úmyslom mesta zriadiť novú spoločnosť, ktorá má predpoklad byť
ekonomicky úspešnejšia.
Ďumbier v centre mesta Brezno bol postavený v roku 1910 ako hotel mestského typu a počas
svojej prevádzky prešiel viacerými rekonštrukciami. V ubytovacej časti mal k dispozícii 31
dvojposteľových izieb s vlastným sociálnym zariadením, sprchovacím kútom, televíznym
prijímačom so satelitným príjmom a telefónom. V objekte sa nachádza aj historická sála pre
200 ľudí, v ktorej sa pravidelne uskutočňujú slávnostné podujatia organizované mestom a
ďalšími inštitúciami. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo mesto do budúcna neuvažuje s
odpredajom budovy, ale nevyužité priestory bude prenajímať, prípadne ich využije pre vlastné
potreby.
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TURISTI A NÁVŠTEVNÍCI OKRESU BREZNO
Trendy vo vývoji cestovného ruchu na Horehroní sú negatívne. Dôkazom toho sú
štatistické údaje za posledné roky a výnimkou nie je ani rok 2009. Náš okres mal v roku 2009
104 ubytovacích zariadení, čo je najvyšší počet v rámci Banskobystrického kraja (Banská
Bystrica 95, Zvolen 51 ). Napriek tomu, že sa od roku 2001 počet ubytovacích zariadení viac
než zdvojnásobil, počet návštevníkov okresu sa od roku 2002 každoročne znižuje. Toto však
platí aj o ostatných okresoch, pretože v rámci Banskobystrického kraja je návštevnosť u nás
po okrese Banská Bystrica druhá najvyššia. Zamyslieť sa treba aj nad skutočnosťou, že klesá
počet návštevníkov zo zahraničia; títo ešte v roku 2008 tvorili 19,23 percent z celkového
počtu, v roku 2009 už len 18 percent.
Od roku 2001 sa v našom okrese znižuje aj priemerná dĺžka pobytu domácich
a zahraničných návštevníkov. Ak sa v roku 2001 zdržali u nás návštevníci v priemere 3,6 dní,
v roku 2009 klesol priemerný počet prenocovaní na 2,7 dňa. V priemernej dĺžke pobytu
domácich a zahraničných návštevníkov nás v rámci nášho kraja predbehol v minulom roku
okres Banská Bystrica, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtiš, Žarnovica aj Žiar nad Hronom;
okresy Zvolen a Krupina samozrejme takisto, ale tam majú kúpeľné mestá Sliač, Kováčová
a Dudince. Kratšie ako u nás pobudli vlani turisti v okresoch Detva, Rožňava, Lučenec a
prekvapivo aj v okrese Banská Štiavnica. Každoročne od roku 2002 sa znižuje v našom
okrese aj počet prenocovaní; ak sme v roku 2002 zaevidovali 295 159 prenocovaní, v roku
2009 už len 177 928.
Tržby za ubytovanie dosiahli v našom okrese za posledných 10 rokov najvyššiu mieru
v roku 2008. V tomto roku tu bola priemerná cena ubytovania 19,17 € za osobu/noc. V roku
2009 ubytovatelia v snahe získať väčší počet návštevníkov ceny znížili, a tak bola priemerná
cena za osobu na noc len 17,70 €. Tržby však napriek tomu v minulom roku klesli o 21,93
percenta.

TURISTI A NÁVŠTEVNÍCI MESTA BREZNA
Čo sa dá povedať o súčasnom stave cestovného ruchu v našom meste na základe štatistiky
týkajúcej sa počtu ubytovaných v ubytovacích zariadeniach priamo v Brezne, pri porovnaní
roku 2008 s rokom 2009 :

o v porovnaní s rokom 2008 sa v roku 2009 znížil počet ubytovacích zariadení v Brezne;
začiatkom roka bol zrušený hotel Ďumbier s najväčšou kapacitou - 66 lôžok, klesol aj
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počet lôžok v meste na celkový počet 173, svoje kapacity rozšíril penzión Marína,
ubytovňa na Jesenského ulici aj ubytovňa na zimnom štadióne
o v roku 2009 sa však znížil aj počet návštevníkov - takmer o celoročnú priemernú
návštevnosť hotela Ďumbier; zrejme všetci potencionálni návštevníci zrušeného hotela
sa ubytovali mimo mesta
o zrušenie hotela Ďumbier sa len mierne odrazilo na využití kapacity ostatných
ubytovacích zariadení v Brezne a priemernej dĺžke pobytu jedného návštevníka
o priemerná dĺžka pobytu jedného návštevníka v Brezne bola v roku 2009 1,92 dňa, čo
je v porovnaní s okresným aj krajským priemerom menej
o najčastejšie sa v Brezne ubytujú obchodní cestujúci, zamestnanci firiem a organizácií
na služobnej ceste
o najlepšie využila svoju kapacitu ubytovňa na Zimnom štadióne; takmer na 50 percent,
ale tu sú ubytovaní turisti len v menšej miere .
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TURISTI UBYTOVANÍ V MESTE BREZNE
V ROKU 2009
Počet
lôžok

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

počet
návštevníkov
domáci
zahraniční spolu

26
11
12
8
44
50
10
12
173

567
234
156
55
2 528
84
145
25
3 794

358
292
5
30
108
107
0
20
920

925
526
161
85
2 636
191
145
45
4 714

počet
prenocovaní
domáci
zahraniční spolu

760
364
172
58
7 378
163
433
40
9 368

712 1 472
424
788
6
178
100
158
190 7 568
213
376
0
433
28
68
1 673 11 041

využitie priemerná
kapacity doba
v%
pobytu

15,51
19,63
4,06
5,41
47,12
2,06
11,86
1,55
13,40

1,59
1,50
1,11
1,86
2,87
1,97
2,99
1,51
1,92

V ROKU 2008
Počet
lôžok

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

počet návštevníkov
domáci

66
26
11
6
8
37
20
10
13
197

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

zahraniční

spolu

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

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%

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

priemerná
doba
pobytu

1,62
1,32
1,46
1,48
1,48
2,44
2,98
0,39
0,91
1,56
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Sú udalosti, ktoré tohto roku ovplyvnili spoločenskú atmosféru obyvateľov nášho
mesta celkove, respektíve v jednotlivých mestských častiach. Tento rok sa dá nazvať aj
volebným, veď sa konali trikrát. Najviac zaujali našich občanov tie prvé, voľby prezidenta.
Dôkazom toho je najvyššia účasť; k volebným urnám v 22 volebných okrskoch mesta Brezna
prišlo až 48,99 percent voličov. Vyššia účasť breznianskych voličov ako sa vzhľadom na
skúsenosti z roku 2001 a 2005 predpokladalo, bola aj na voľbách do vyšších územných
celkov; zúčastnilo sa ich 23,33 percent oprávnených voličov. Najmenej zaujali našich
obyvateľov voľby do euro parlamentu ; takých, ktorí prišli v Brezne k volebným urnám, sa
našlo len 20,14 percent.
Negatívny postoj k mnohým javom vyjadrili obyvatelia aj formou petícií. Tento
spôsob vyjadrenia svojho názoru využili obyvatelia jednotlivých mestských častí viac ako
inokedy. Na mestský úrad prišlo počas roka až 9 petícií. Tú, ktorej obsahom bola snaha za
zachovanie jediných súkromných detských jaslí na breznianskom sídlisku Mazorníkovo
podpísalo vyše šesťsto ľudí. Šírili sa reči o tom, že budovu, ktorú majú v prenájme tieto
súkromné detské jasle, chce od mesta odkúpiť Krajský školský úrad v Banskej Bystrici.
Výpoveď zo zmluvy o prenájme by tak čakala tiež tamojšie kaderníctvo a ďalšie subjekty
umiestnené v areáli tohto objektu na ulici 9. mája číslo 55. Spomínaný záujemca plánoval do
nich presťahovať Špeciálnu základnú školu zo Stromovej ulice. Obyvatelia tamojších
panelákov boli proti; báli sa zvýšenia kriminality na sídlisku.

Mesto Brezno však nikdy

nedeklarovalo zrušenie nájomného vzťahu s týmto zariadením a ani neurobilo žiadne právne
kroky vedúce k zrušeniu nájomného vzťahu. V utorok 6. októbra, na stretnutí vedenia jaslí
s viac než päťdesiatimi rodičmi Janka Mihalovičová, poslankyňa VÚC a mestského
zastupiteľstva Brezno, povedala: „Viem, že KŠÚ mal možnosť odkúpiť opustený internát
bývalého učilišťa pri mestskej plavárni. Mohol bez problémov špeciálku umiestniť tam. Podľa
znaleckého posudku, hodnota objektu presahuje čiastku bez mála 631 tisíc eur, VÚC mu
ju ponúklo za 50 percent ceny. Poslanci zastupiteľstva to s prevahou hlasov schválili, pán
predseda VÚC však uznesenie nepodpísal. Na najbližšom rokovaní sa opýtam prečo a znovu
to otvorím." Detské jasle zostali na sídlisku zachované.
Vážnym problémom, ktorí trápi funkcionárov aj obyvateľov mesta, je rómska otázka.
Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli ešte vo februári 2008 rozšíriť osadu Hlavina o

64

ďalšie byty nižšieho štandardu pre rómske rodiny. Ide o územie, kam už mesto niekoľko
rómskych rodín presťahovalo v roku 2007 a pre ďalšie tu chcelo postaviť podobné montované
domy . Sem chcelo mesto presťahovať obyvateľov „domu hrôzy" v Predných Halnách
Nesúhlas s koncentráciou rómskeho obyvateľstva v spomínanej lokalite občania oficiálne
vyjadrili petíciou a výstavby o zastavení zmeny územného plánu a výstavby Hlavina II.
v Brezne. Početná skupina obyvateľov mestských častí Bujakovo, Predné a Zadné Hálny
zorganizovali petičnú akciu. Protest proti výstavbe plánovaných 14 nízko nákladových
bytových jednotiek a priestorov pre budúce komunitné centrum v osade Hlavina podpísalo
587 obyvateľov, ktorí žijú v blízkych lokalitách mesta a majitelia záhradiek či nehnuteľností.
Argumentovali tým, že mesto už realizáciou 1. etapy výstavby osady Hlavina spôsobilo
protestujúcim občanom zhoršenie ich bývania, zníženie hodnoty nimi vybudovaných
nehnuteľností a odvolávali sa aj na zníženú bezpečnosť obyvateľov a ohrozenie ich majetku.
Konštatovali aj to, že „v Hálnach vybudovalo pár ľudí za svoje peniaze park s ihriskom. Bola
tam antuka, plocha pre klzisko, mantinely, prezliekareň pre hráčov. Všetko je zdrvené. Chodia
tam po večeroch chalani z Hlaviny...Naše deti tam nesmú. Ja platím dane a nemôžem si
povedať, že sa cítim vo vlastnom dome a dvore bezpečne. Na Hlavinu I. vysťahovalo mesto
slušné breznianske rodiny. Ak pôjde na Hlavinu „dom hrôzy", s ktorým si ani mesto nevie
rady, kde je záruka, že sa to tam nakoniec nezvrhne na pelech špiny, fetovačiek a chorôb?
V časti Brezna Predné Hálny, Zadné Hálny a Bujakovo sa pomaly, ale isto stávame minoritou
my. Ak sa osada Hlavina I. osvedčila, myslím si, že treba urobiť to isté, no na inom mieste.
Nemali by sa vytvárať getá. Je to v rozpore so zásadami Rady Európy." konštatoval obyvateľ
zo Zadných Halán. Dosiahli tak to, že poslanci mestského zastupiteľstva s prevahou hlasov
zrušili to, čo rovnako presvedčivo začiatkom roka 2008 schválili. Výstavbu domov pre ďalšie
rómske rodiny sprevádzajú rôzne iné šumy. Pred časom sa podarilo rozšíriť správu o
„importe" Rómov do Brezna z okresu Rimavská Sobota, potom sa začalo hovoriť
o Košiciach. Primátor mesta aj preto musel tieto „fámy“ vyvracať. Rómsku problematiku
riešilo aj mimoriadne mestské zastupiteľstvo. „Mimoriadne zastupiteľstvo sme zvolali preto,
že chceme situáciu

riešiť. Slovo komplexne vyjadruje celú šírku problematiky.

V prostriedkoch, ktoré na to môžeme získať však výstavba bytov nie je. Hlavina ostáva
aktuálna. Pokiaľ niekto očakáva, že druhú etapu „prenesieme" na Mazorník, alebo
Pieskovňu do Rohoznej, musím ho sklamať. Bývanie pre Rómov budeme zásadne riešiť
v lokalitách, kde žijú." V rámci mimoriadneho zasa dania mestského zastupiteľstva navštívili
breznianski poslanci lokality, kde žijú Rómovia. Mnohí videli realitu zblízka prvý raz.
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Tohto roku sa mesto rozhodlo vo zvýšenej miere venovať rekonštrukcii a oprave
miestnych komunikácií. Obyvatelia niektorých častí mesta žiadali, aby k plánovaným
opravám bola zaradená aj komunikácia, na ktorej bývajú. Formou petície žiadali občania
rekonštrukciu miestnej komunikácie na Záhradnej ulici, umiestnenie spomaľovacích
retardérov na Vránskeho a Budovateľskej ulici. Petičnú akciu zorganizovali aj obyvatelia
miestnej časti Podkoreňová; požadovali obnovenie mestskej hromadnej dopravy v tejto
okrajovej časti mesta. Na zníženie bezpečnosti v dôsledku zhustenej dopravy si sťažovali
obyvatelia sídliska Štvrť Ladislava Novomeského. Formou petície žiadali osadenie dopravnej
značky „zákaz vjazdu autobusov“ v tejto časti mesta. Požiadavku opravy kanála na
Nálepkovej ulici 9 a opravu chodníka na Ulici Československej armády tiež vyjadrili občania
formou petície.

POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2009
Mestská časť
bez trvalého pobytu

Muži

Ženy

Chlapci Dievčatá

Spolu

157

90

35

25

307

Brezno

5 569

6 344

847

818

13 578

Mazorníkovo

2 605

2 714

439

456

6 214

Bujakovo

121

129

28

38

316

Predné Halny

248

210

106

99

663

Zadné Halny

240

219

68

58

585

8 940

9 706

1 523

1 494

21 663

Spolu za Mesto Brezno

Vekové zloženie obyvateľstva

od 0 do 3 r.

616

od 3 do 6 r.

602

od 6 do 15 r.

1 799

od 15 do 18 r.

842

od 18 do 60 r.

14 167

nad 60 r.
Spolu

3 637
21 663
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POHYB OBYVATEĽSTVA
Stav k 31.12.2008

21 745

Prisťahovaní
Odsťahovaní
Prírastok sťahovaním
Narodení
Zomrelí
Prirodzený prírastok
Sobáše
Celkový prírastok

167
297
-130
198
168
30
136
- 82

Stav k 31.12.2009

21 663

V meste bol počas roka opäť zaznamenaný pokles počtu obyvateľstva. Sťahovaním
ľudí z mesta došlo k úbytku obyvateľov Brezna až o 130 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, že máme kladný
prirodzený prírastok; viac detí sa narodilo, ako bolo v tomto roku zomrelých.
Prvým breznianskym dieťaťom narodeným 1. januára roku 2009 bol Laurinc
Kristián Lalik. Tohto roku pribudlo k narodeným deťom aj dvoje trojčiat. Narodili sa síce
v Banskej Bystrici, lebo pre ich narodenie sú tam vytvorené lepšie podmienky, ale sú
obyvateľmi mesta. 31. januára sa narodili Jakub, Adelka a Hanka Kováčikovci. Narodili sa
manželom, ktorí bývajú na Ceste osloboditeľov 2. Dňa 24. marca sa narodili ďalšie trojčatá Daniela, Juliana a Pavlína Kvietkové. Doteraz bezdetní rodičia bývajú na Ulici 9. mája 43.
HISTORICKÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEĽSTVA

ROK
Počet obyvateľov

1900
4 452

1950
7 159

1970
12 873

1997
23 007

2009
21 663
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O vývoji počtu obyvateľov v Brezne, môžeme konštatovať:
o na konci minulého roka sme mali 21 745 obyvateľov, na konci tohto roku

už len

21 663, čo znamená, že sa v porovnaní s rokom 2008 znížil počet obyvateľov o 82.
o

počet obyvateľov sa znížil v dôsledku záporného prírastku sťahovaním (-130); viac
ľudí sa z mesta odsťahovalo, ako prisťahovalo

o takto sa počet obyvateľov mesta znižuje od roku 1997, kedy sme dosiahli najvyšší
počet obyvateľov v histórii mesta; zaznamenali sme už 23 tisíc obyvateľov.
o

prirodzený prírastok je síce pozitívny (viac ľudí sa narodilo ako zomrelo), znižovanie
počtu obyvateľstva u nás spôsobuje migrácia; od roku 1997 sa každoročne viac ľudí
z Brezna vysťahuje ako k nám prisťahuje.

SOBÁŠE BREZŇANOV
Odkladanie sobáša na neskoršiu dobu je v súčasnosti celoslovenský trend. Sobášnosť
klesá, mladí ľudia uprednostňujú alternatívne formy spolužitia a je zrejmé, že tieto sú pre
manželstvo skutočnou konkurenciou. V tomto sa ani Brezňania nelíšia od ostatku Slovenska.
Dôkazom toho, že k tomuto javu dochádza hlavne v nových spoločensko-ekonomických
podmienkach, po nežnej revolúcii, sú výsledky porovnávania veku sobášiacich sa Brezňanov
v roku 1990 s rokom 2009.
V roku 1990 bolo v Brezne uzavretých 196 manželstiev, po podrobnej analýze
jednotlivých párov vstupujúcich do manželstva môžeme konštatovať:
 zo 196 neviest až 9 ich bolo neplnoletých a uzavreli manželstvo na základe
povolenia súdu 15 mužov malo pri vstupe do manželstva menej ako 20 rokov
 priemerný vek žien vstupujúcich do manželstva bol 21,79 rokov
 muži sa sobášili v priemere 24,35 ročný
 zo 196 manželstiev je na konci roku 2009 už 60 rozvedených
Po devätnástich rokoch, v roku 2009 bolo uzavretých v Brezne 94 manželstiev. Po ich
analýze sme konštatovali:
 priemerný vek nevesty bol už 27,28 roka
 priemerný vek ženícha bol 29,74 roka
 iba jedna nevesta bola neplnoletá
 len jeden muž mal pri vstupe do manželstva vek pod 20 rokov (18-ročný si vzal
21-ročnú)
 iba 13 mužov malo menej ako 25 rokov

68

NAJSTARŠÍ OBČANIA
Najstaršou obyvateľkou mesta v roku 2009 je Gizela Sojáková, ktorá sa narodila 25.
júla 1911, čiže dovŕšila tohto roku 98 rokov. Býva na ŠLN 31. Deväťdesiatsedem rokov sa
dožil 22. februára tohto roku Leopold Mutiš, ktorý žije v Penzióne Luna a 6. novembra
oslávila 97. narodeniny Emília Bírešová bývajúca v Brezne na Ulici Clementisa.6.

NAJOBĽÚBENEJŠIE MENÁ
Z chlapčenských mien sa najväčšej obľube tešilo meno Daniel a Adam; rodičia ho svojím
narodeným deťom dali 4-krát. Traja rodičia vybrali pre svojho syna meno Michal.
Najobľúbenejším dievčenským menom bola Sofia. Pri narodení ho dostalo 5 detí, narodili sa
4 Sáry a 4 Barbory.

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD BREZNO
Mesto Brezno v utorok 1. septembra bolo svedkom nevšedného podujatia. Konal sa
pohreb kňaza Mons. Jána Kubusa, s ktorým sa prišlo rozlúčiť vyše 70 kňazov z rožňavskej
i banskobystrickej diecézy. Pohreb sa konal v doobedňajších hodinách, na námestí bolo
množstvo ľudí. Kňaza, ktorý býval v Brezne pochoval Mons. Eduard Kojnok, emeritný
biskup, ktorý vyzdvihol jeho veľkú kňazskú obetavosť a nevšednú horlivosť, s ktorou prežíval
svoje kňazské roky. Táto kňazská horlivosť a ľudskosť boli dôvodom toho, že sa so zosnulým
kňazom Mons. Jánom Kubusom prišlo rozlúčiť veľké množstvo ľudí. Časť sa ich tiesnila vo
farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne a ostatní museli ostať pred kostolom,
kde sledovali priebeh pohrebu cez reproduktory. Miestny správca farnosti Jozef Hrtús po
svätej omši zacitoval časť z testamentu zosnulého kňaza, v ktorom Mons. Ján Kubus ďakuje
za bratskú lásku oltárnym spolubratom a poznamenal, že práve zosnulý vynikal dobrými
vzťahmi ku kňazom a dával im dobrý príklad. Preto sa s ním prišlo rozlúčiť vyše 70 kňazov z
rožňavskej i banskobystrickej diecézy.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.01, 10 kusov
Aj v tomto roku pokračovala oprava kostola. Farnosť získala dotáciu z ministerstva
kultúry z grantového systému vo výške 26 500 eur, takže mohla realizovať práce na odvlhčení
a odvodnení objektu a oprave sokla vo výške 50 000 eur.
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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 rímskokatolíckeho
vierovyznania.
Obraz

Svätej

rodiny

začal

začiatkom

decembra

putovať

po

rodinách

rímskokatolíckych veriacich v Brezne. Predtým ho počas podvečernej svätej omše požehnal v
tamojšom chráme Nanebovzatia Panny Márie brezniansky dekan Jozef Hrtús. Odovzdávanie
obrazu medzi rodinami je prípravou veriacich na Vianoce a má dlhoročnú tradíciu vo
viacerých dedinách na Horehroní. V Brezne ju zaviedli pred vlaňajšími Vianocami. Pripomína
to cestu Jozefa a Márie z ich rodného Nazaretu do Betlehemu. Počas nej hľadali prístrešie u
ľudí, a obraz podobne ako oni teraz putuje po rodinách v Brezne. Posvätný obraz si v tomto
roku v Brezne vyzdvihli vedúci 23 ružencových spoločenstiev nazývaných aj ruže, ktoré sa
budú každý deň modliť desiatok ruženca. Rodina, ktorá obraz má, navštívi nasledujúci deň
ďalšiu a obe sa pred jeho odovzdaním spoločne pomodlia. Veriaci obraz odovzdajú ako
obetný dar počas svätej omše pred štvrtou adventnou nedeľou.
ŠTATISTIKA FARNOSTI
DRUH OBRADU rok 2008
Krsty
108
dievčatá
46
chlapci
58
dospelí
4
Pohreby
73
ženy
42
muži
31
deti
1
Sobáše
33
katolíci navzájom
25
z toho s
nekatolíkmi
7
Birmovaných
0
1. sv. prijímanie
80

rok 2009
106
50
56
0
70
30
40
36
29
7
50
82

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BREZNO
V nedeľu 10. mája navštívil vladyka Peter, bratislavský eparcha, gréckokatolícku farnosť v
Brezne pri príležitosti prvej odpustovej slávnosti.

Farnosť je zasvätená bl. biskupovi
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a mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi, ktorý bol 11. mája 1947, teda pred 62 rokmi, vysvätený na
pomocného prešovského biskupa. Pred sv. liturgiou vladyka Peter požehnal novú ikonu
blahoslaveného Vasiľa, v ktorej sú uložené jeho ostatky. Archijerejskú sv. liturgiu spolu
s vladykom v chráme piaristov slávili: domáci farár o. Ján Kovaľ, o. Peter Sabol – kancelár
biskupského úradu, o. protopresbyter Ján Zavacký, Mons. Jozef Hrtús – dekan
rímskokatolíckej farnosti v Brezne a o. Marián Sabol, farár z Telgártu. Na slávnosti sa zišlo
početné spoločenstvo veriacich. Domácich gréckokatolíkov z Brezna prišli povzbudiť i
veriaci z Telgártu, Šumiaca, Polomky a z ďalších horehronských dedín. Na záver liturgickej
slávnosti bolo myrovanie, po ktorom nasledovalo agapé a osobné stretnutie veriacich s
vladykom Petrom. Bola to už druhá návšteva vladyku Petra v Brezne; prvá sa uskutočnila 24.
augusta 2008. Gréckokatolícka farnosť Brezno vznikla 18.mája 2003 rozhodnutím
prešovského eparchu Jána Babjaka vyčlenením z farnosti Šumiac. Na území tejto farnosti žije
vyše 300 gréckokatolíkov. Od septembra 2007 je farárom farnosti Brezno o. Ján Kovaľ.
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 rekonštrukcii priestorov v zadnej časti dvora fary bola tu zriadená literárna
expozícia, ktorej prevádzku zabezpečuje Horehronské múzeum. Bola sprístupnená verejnosti
na tohtoročných Dňoch mesta. Náročná hlavne z hľadiska finančného bola pre evanjelikov
oprava veže kostola.
Do kalendára podujatí a udalostí si v roku 2008 farnosť zapísala tieto udalosti:
28. jún .

Na službách božích privítali seniorov z rumunského Nadlaku

27. september

Stretnutie evanjelických žien Zvolenského seniorátu

4. október

V kostole vystúpil v rámci Horehronských slávností zborového spevu
spevácky zbor z Mikulova v Česku

9. november

Seniorálna porada farárov Zvolenského seniorátu

ŠTATISTIKA FARNOSTI
DRUH OBRADU
Krsty
Pohreby
Konfirmácia
Sobáše

rok 2008
8
22
9
8

rok 2009
7
16
1
2
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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 2009 eviduje farský úrad 1 026 farníkov.

KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVO MILOSŤ
Jednou zo súčastí kresťanských spoločenstiev Slovenska sú aj spoločenstvá Milosť. KS
Milosť vzniklo takým spôsobom, že sa v Banskej Bystrici začali stretávať kresťania, ktorí
opustili dovtedy registrované cirkvi. Okrem toho, že sa pravidelne stretávali k štúdiu Biblie,
začali byť aktívnymi aj smerom k verejnosti a pozývali na svoje stretnutia svojich priateľov,
známych a príbuzných.. Svoju základňu má toto kresťanské spoločenstvo aj v Brezne.

V organizácii ani štruktúre materských škôl v Brezne v porovnaní s minulým rokom nenastali
zmeny, veľké pohyby sme nezaznamenali ani v počte umiestnených detí. Žeby sa znižovanie
pôrodnosti zastavilo?
Prehľad umiestnenia detí v materských školách v Brezne, porovnanie s minulým školským
rokom:
Materská škola

Počet detí
k 15.9.2009

k 1.9.2008

MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 – Nálepkova

107

107

MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 – ŠDC 3

122

119

MŠ pri ZŠ Pionierska 2 – B. Němcovej

43

40

MŠ pri ZŠ Pionierska 2 – Hradby 9

86

89

MŚ pri ZŠ MPČĽ 35

110

111

Spolu

468

466

Od septembra 2009 bola zriadená v priestoroch Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie
súkromná materská škola, v ktorej študenti študijného odboru učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo nadobúdajú praktické skúsenosti vo svojom odbore. Riaditeľkou školy je
PhDr. Gabriela Pavúková. Nová materská škola privítala v septembra 35 detí. Ponúkla:
predprimárne vzdelávanie s celodennou a poldennou formou dochádzky pre deti vo veku od 2
do 6 rokov a pre deti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 2 do 7 rokov v samostatnej
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triede s odbornou špeciálno-pedagogickou starostlivosťou,, výchovu a vzdelávanie s
využívaním prvkov pedagogiky Márie Montessoriovej, oboznamovanie s nemeckým jazykom
každodennou hrou so slovami, hračkami a rôznorodým materiálom, hru s detskými
edukačnými programami na počítači, odborné konzultácie a poradenstvo pre rodičov. Okrem
hlavnej funkcie - poskytovanie predprimárneho vzdelávania bude materská škola slúžiť ako
cvičná MŠ na vykonávanie odbornej pedagogickej praxe pre študentky Súkromnej
pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Brezne.

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
Prehľad základných škôl v Brezne k 15.9.2009 ; porovnanie s predchádzajúcim rokom:
Základná škola

Meno riaditeľa

Počet žiakov
Školský rok
2009/2010

Školský rok
2008/2009

ZŠ s MŠ Pionierska 4 PaedDr. Danka Jarabová

592

649

ZŠ s MŠ Pionierska 2

Mgr. Vladimír Kubín

828

827

ZŠ s MŠ MPČĽ 35

Mgr. Miloslav Brodský

303

336

1 723

1 812

Spolu

Prvého septembra nastúpilo do troch základných škôl v Brezne 1 723 žiakov, čo je o 89
žiakov menej ako v minulom roku. Najviac sa znížil počet žiakov na Mazorníkove
a Pionierskej 4. Tohto roku privítali vo všetkých školách 191 prváčikov, z toho 56 v troch
triedach Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša na Pionierskej 4, 99 v piatich
triedach Základnej školy s materskou školou na Pionierskej 2 a 36 v dvoch triedach Základnej
školy s materskou školou na MPČĽ 35. Slávnostnú chvíľku na Mazorníkove umocnila
prítomnosť vzácnych hostí, poslancov mestského zastupiteľstva Mgr. Márie Šajgalíkovej a
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Jozefa Tokára. Pri príležitosti nového školského roka im primátor slávnostne odovzdal kľúče
od viacúčelového ihriska s umelou trávou v hodnote 2,5 milióna korún. Slúžiť bude žiakom
školy, ale i širokej verejnosti mesta.
Školy a školské zariadenia na území mesta sú rozpočtové organizácie mesta, svojimi príjmami
a výdavkami sú napojené na rozpočet mesta.

JUBILEUM ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Rok 2009/10 je pre Základnú umeleckú školu v Brezne rokom jubilejným.
Predchodkyňa základnej umeleckej školy vznikla v roku 1959, a tak si škola tohto roku
pripomína 50. výročie svojho založenia. V jubilejnom roku školu navštevuje 426 žiakov, 216
v individuálnom a 210 v skupinovom vyučovaní v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom,
literárno-dramatickom a tanečnom odbore. Škola poskytuje umelecké vzdelávanie pre žiakov
materských, základných a stredných škôl i pre dospelých. Už druhý rok vo vyučovaní aplikuje
škola dva Školské vzdelávacie programy; pre primárne umelecké vzdelávanie s názvom
"Naučme sa viac" a pre nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie s názvom "Spieva celá
škola". Pre rodičov i širokú verejnosť pripravili niekoľko koncertov, výstav a rôzne
predstavenia. K tým najvýznamnejším v tomto roku patrí novembrové uvedenie reprízy
detského muzikálu "O dvanástich mesiačikoch", ktorou začali oslavy jubilea – 50. výročia
založenia. Oslavy vyvrcholia na budúci rok v júni koncertom v synagóge a spoločným
koncertom terajších a bývalých žiakov školy. V škole pôsobí 24 zamestnancov, z toho 22
pedagogických, riaditeľkou je PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.

60 ROKOV ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Špeciálna základná škola v Brezne si začiatkom roka pripomenula 60. výročie svojho
zrodu. Vznikla v roku 1949 ako osobitná škola. Počas dlhých rokov prešla viacerými
významnými zmenami. Často sa menilo jej umiestnenie aj organizačné začlenenie. Kormidlo
riaditeľa školy držalo pevne v rukách postupne 6 riaditeľov. Prvým bol Jozef Snopko,
najdlhšie vo funkcii riaditeľa pôsobil Milan Lesák; od roku 1964 do roku 1987. Dnes tento
post zastáva Mgr. Miroslava Piliarová. Škola má svoje pracoviská na Záhradnej
a Nálepkovej ulici a na Mazorníkove. V jubilejnom školskom roku 2008/2009 ju navštevuje
246 žiakov s mentálnym postihnutím.
Oslavy 60. výročia založenia školy sa konali 5. júna v Mestskom dome kultúry
v Brezne. Pri vstupe do kinosály privítala prichádzajúcich hostí prezentácia výrobkov žiakov
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ŠZŠ a mohli si pozrieť i kroniky školy. Kinosálu naplnili do posledného miesta. Nechýbali
malí predškoláci, žiaci z Pionierskej 2 a 4 i niektorí rodičia. Program slávnostne otvorila
riaditeľka špeciálnej školy Mgr. Miroslava Piliarová. Privítala vzácnych hostí – RNDr.
Ladislava Topoľského, prednostu Kraského školského úradu v Banskej Bystrici, Ing.
Jaroslava

Demiana, primátora mesta Brezna, Ing. Idu Bevilaqua, riaditeľku odboru

sociálnych vecí a rodiny, PhDr. Oľgu Jorčíkovú, riaditeľku Pedagogicko-psychologickej
poradne v Brezne a pozvaných riaditeľov ŠZŠ z breznianskeho regiónu.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA
V Brezne bola táto inštitúcia zriadená 1. februára 1997 Okresným úradom v Brezne
ako školské zariadenie s celookresnou pôsobnosťou. Od 1. januára 2002 má právnu
subjektivitu. 1. januára 2004 zanikli okresné úrady a zriaďovateľom Pedagogickopsychologickej poradne v Brezne sa stal Krajský školský úrad v Banskej Bystrici. Do funkcie
riaditeľky poradne bola vymenovaná PhDr. Oľga Jorčíková.

Sieť stredných škôl sa v porovnaní s minulým rokom nezmenila. Celkový počet
študentov na breznianskych stredných školách sa znížil; najmarkantnejšie sa to prejavilo
v poklesu záujmu o štúdium na strednej odbornej škole (bývalom učilišti).

Vývoj počtu študentov na stredných školách v Brezne

Stredná škola

Riaditeľ

Počet študentov
Školský rok
2009/2010

Školský rok
2008/2009

Gymnázium Jána Chalupku

PhDr.Miroslav Glembek

445

495

Hotelová akadémia

Mgr. Eva Dočekalová

555

559

Obchodná akadémia

Mgr. Eva Dočekalová

131

131

Spojená škola

Ing. Karol Muller

SPŠ 127
SOŠP 225
SOŠ 292

SPŠ 175
SOŠP 201
SOŠ 405

Súkromná pedagogická
a sociálna akadémia

PaedDr.Eva Hlaváčová

644
182

781
129

1 957

2 095

Spolu
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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
o Stredná priemyselná škola

SPŠ

o Stredná odborná škola podnikania

SOŠP

o Stredná odborná škola

SOŠ (bývalé Stredné odborné učilište)

V školskom roku 2009/2010 došlo na Spojenej škole v Brezne k celkovému poklesu
žiakov. Najviac sa to prejavilo na strednej odbornej škole, kde došlo v porovnaní s minulým
školským rokom k poklesu žiakov o 113; zo 405 žiakov minulého roka sa znížil počet na
292 žiakov. Prejavilo sa to hlavne na nezáujme žiakov alebo ich rodičov o trojročný učebný
odbor. Zrejme je to jav všeobecný, celoslovenský, a tak chýbajú odborníci - remeselníci pre
mnohé strojárske (a nielen strojárske) odvetvia. Pokles v porovnaní s minulým rokom
zaznamenala aj stredná priemyselná škola; znížil sa počet žiakov o 48. Zvýšil sa záujem
o strednú dobornú školu podnikania, kde vzrástol počet žiakov o 24.

SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA EBG
Od 1. februára do 7. marca sa študentky 3. ročníka odboru vychovávateľskoopatrovateľská činnosť zúčastnili päťtýždňovej súvislej odbornej praxe

v nemeckom

Magdeburgu, ktorú škola organizovala prostredníctvom programu Leonardo – mobility. V
Nemecku

získavali praktické

skúsenosti v nemeckom jazyku a v odbore, na ktorý sa

pripravujú.
Od septembra 2009 bola zriadená v priestoroch školy súkromná materská škola, v
ktorej

študenti študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

nadobúdajú praktické skúsenosti vo svojom odbore. Vytvorením materskej školy získala
akadémia vlastné praktické stredisko, v ktorom sa budú realizovať rôzne alternatívne
pedagogické koncepcie a študenti budú lepšie a kvalitnejšie pripravení na vstup na trh práce.
Od 1. septembra rozšírila škola svoje pôsobenie v Humennom v rámci pobočky, ktorá
bola otvorená v septembri 2008. Popri pomaturitnom štúdiu sa tu vzdelávajú absolventi
základných škôl v odbore učiteľstvo pre materské školy a sociálno-výchovný pracovník.
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HOTELOVÁ A OBCHODNÁ AKADÉMIA
Už v minulom 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.
Aj tohto roku za prítomnosti rodičov, pedagógov, mladších spolužiakov a ďalších hostí im 26.
a 27. mája v hoteli Ďumbier odovzdali maturitné vysvedčenia. Čerstvým absolventom všetci
tlieskali, úprimne želali to najlepšie a keď v závere zaznel školský zvonec, mladí ľudia
dôstojne odkráčali do života. Na slávnostnom akte privítali aj vzácnych hostí - predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Murgaša, CSc. a primátora mesta
Brezna Ing. Jaroslava Demiana.
GYMNÁZIUM
Záver školského roka bol pre breznianskych gymnazistov významný nielen preto, že dostali
vysvedčenie ako ocenenie ich celoročného snaženia, ale aj preto, že niektorí ho dostali z rúk
štátnej tajomníčky MŠ SR Mgr. Bibiany Obrimčákovej, ktorá patrí do veľkej rodiny
úspešných absolventov Gymnázia Jána Chalupku v Brezne. Na slávnostnom zhromaždení
študentov a pedagógov školy sa prítomným prihovoril riaditeľ školy PhDr. Miroslav
Glembek. Vyhodnotil výchovno- vyučovacie výsledky a ocenil študentov, ktorí dosiahli
vynikajúce študijné výsledky a reprezentovali školu v rôznych oblastiach. Na tomto
zhromaždení vystúpila s príhovorom aj štátna tajomníčka, ktorá si svojím vystúpením získala
srdcia všetkých prítomných. Zaspomínala si na svoje stredoškolské časy, ktoré prežila na
pôde breznianskeho gymnázia. Zaželala svojim nasledovníkom veľa zdravia, chuti do štúdia
a príjemné prežitie letných prázdnin.
Napriek pracovnej vyťaženosti si našla čas aj na besedu s pedagogickými zamestnancami
školy. Učiteľov zaujímali novinky z dielne MŠ SR a najmä novoprijatý Zákon o
pedagogických zamestnancoch.

Keďže škola v minulosti vzhľadom k záujmu o štúdium

pociťovala nedostatok priestorov, začiatkom tohto kalendárneho roka začali práce na úprave
podkrovných priestorov, ktoré budú slúžiť študentom. Aj keď práce ešte nie sú ukončené,
štátna tajomníčka si prezrela tieto priestory a s potešením konštatovala, že určite prispejú k
väčšiemu komfortu žiakov i učiteľov školy.
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Gaudeamus igitur je názov a začiatok oficiálnej hymny, ktorá zaznela v obradnej miestnosti
Mestského úradu v Brezne na záver slávnostného aktu imatrikulácie študentov prvého ročníka
Materiálovotechnologickej fakulty Trnava, Slovenskej technickej univerzity Bratislava, ktorí
v akademickom roku 2009/2010 začínajú vysokoškolské štúdium v detašovanom pracovisku
v Brezne. Akademickú slávnosť manažoval doc. Ing. František Horňák, PhD. prodekan MTF
STU, ktorý privítal jeho Spektabilitu prof. Ing. Jozefa Sablika, CSc. v zastúpení dekana
fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, ako aj ďalších hostí: viceprimátorku mesta Brezna
Mgr. Máriu Šajgalíkovú, riaditeľa Spojenej školy v Brezne Mgr. Karola Müllera. Do matriky
MTF STU sa zapísalo päťdesiatpäť študentov, ktorí sa zároveň verbálnym a písomným
zložením sľubu stali riadnymi študentmi Slovenskej technickej univerzity. Pre svoje štúdium
si vybrali atraktívne a perspektívne študijné programy: priemyselné manažérstvo, personálna
práca, aplikovaná informatika a automatizácia a výrobné technológie.
V akademickom roku 2009/2010 prebieha už dvadsiaty rok výučba na breznianskom
detašovanom pracovisku

Materiálovo – technologickej fakulte Slovenskej technickej

univerzity. Do prvého ročníka v tomto roku prijali 55 študentov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.19, 10 kusov

NEZAMESTNANOSŤ
Na území okresu Brezno evidoval úrad práce na konci roku 2009 6 353 nezamestnaných.
V okrese je 30 070 ekonomicky aktívnych obyvateľov, miera nezamestnanosti tak dosiahla
výšku 21,13 percenta. V porovnaní s minulým rokom sa situácia v rámci okresu zhoršila;
miera nezamestnanosti sa zvýšila takmer o 7 percent.
V porovnaní s okresom V porovnaní s okresom je situácia so zamestnanosťou v meste
Brezne lepšia. Z 11 084 ekonomicky aktívnych obyvateľov na konci roka 2009 bolo 1 926
nezamestnaných, čo predstavuje 17,38 percent. V minulom roku sme mali v Brezne 1 161
nezamestnaných, takže do evidencie na úrade práce tohto roku pribudlo 765 obyvateľov
mesta, z toho polovica prišla z akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.
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 minulého roku, zo 7,51 percenta bola na konci
roka 2008 priemerná celoslovenská nezamestnanosť už 8,39 – percentná. Na konci tohto
roku miera nezamestnanosti dosiahla 14,32 percenta, keď úrady práce na celom Slovensku
zaznamenali až 380 - tisíc ľudí bez práce. Za rok 2009 pribudlo na Slovensku 130 997
nezamestnaných.

79

Štatistika mesta Brezna a obcí okresu k 31.12. 2009

Mesto, obec
p.č.
1 Brezno
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

Spolu
Dispon.počet

Nezamestnaní
Celkom

ženy

počet obyv. (k
31.12.2008)

Ekonomicky
aktívni

% vyjadrenia

1 926

936

22 019

11 084

17,38

185
24
103
97
346
41
110
61
312
117
32
566
7
5
25
22
29
135
191
99
68
101
314
311
284
223
212
332
75

79
11
51
52
161
18
52
26
154
62
10
290
3
2
9
13
12
76
85
42
37
44
135
134
142
103
108
151
28

1 841
287
1 382
1 113
4 109
388
731
603
3 872
1 206
526
5 185
186
39
219
193
296
1 414
1 629
1 187
703
1 010
3 109
2 463
2 861
2 410
1 365
1 530
366

820
132
631
523
2 037
176
306
237
1 657
485
236
2 318
93
20
101
98
106
609
787
518
349
404
1 394
1 065
1 349
1 195
585
622
133

22,56
18,18
16,32
18,55
16,99
23,30
35,95
25,74
18,83
24,12
13,56
24,42
7,53
25,00
24,75
22,45
27,36
22,17
24,27
19,11
19,48
25,00
22,53
29,20
21,05
18,66
36,24
53,38
56,39

6 353 3 026

64 242

30 070

21,13

x

x

18,18

5 466

x
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Rok
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
percento
nezamestnanosti 15,61 15,41 14,04 16,25 21,43 20,48 19,34 19,05 18,17 18,06 13,37 11,52 9,98 10,47 17,38

O vývoji nezamestnanosti v meste Brezne možno konštatovať
o najnižšia nezamestnanosť bola v roku 2007, kedy dosiahla 9,98 percent a prvýkrát klesla pod hranicu 10
o najvyššia nezamestnanosť bola v roku 1999, dosiahla mieru 21, 43 percenta
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BEZDOMOVCI
Asi nie je jednoduché zrátať všetkých, ktorí v Brezne patria do skupiny nižších
sociálnych skupín, ktoré nazývame „bezdomovcami“. Mesto poskytuje služby už šestnástim,
“na ulici” žije desať až pätnásť ľudí, ktorí sú ťažšie prispôsobiví a nemajú záujem prísť do
zariadenia, ktoré pre nich vytvorilo mesto - útulok Nádej, ktorý sa nachádza v budove na
Mládežníckej ulici na Mazorníkove. Cítia sa lepšie na ulici ako v útulku, kde nemusia
dodržiavať žiadny režim, pravidlá a meniť svoj spôsob života. Tento útulok je vybavený
špeciálne pre bezdomovcov; v izbe, kde bývajú po dvoch, sú postele, skrine a stolík. Majú
vytvorené priestory na očistu – sprchy, samostatne si perú, udržiavajú poriadok a čistotu v
zariadení i v okolí budovy, priestory na prípravu stravy – kuchynku. Na chodbe sa nachádza
spoločenská miestnosť, v ktorej majú skromnejšiu knižnicu a televízor. Večer spoločne sedia
v spoločenskej miestnosti a sledujú televíziu. Radi si skultúrňujú priestory, zveľaďujú ich a
konečne v niečom vidia zmysel života. V útulku je dôležité dodržiavať domový poriadok, za
jeho hrubé porušovanie hrozí skončenie poskytovania sociálnych služieb. V prípade, že sa
nedostavia do ubytovne niekoľko dní, je nutné informovať pracovníkov úradu. V zariadení si
klienti udržiavajú priestory sami. Majú tam aj rôzne krúžky; ujal sa krúžok šikovných rúk, v
ktorom klientky pred jarnými sviatkami pripravili veľkonočnú výzdobu, čiže ich prežili v
družnom duchu. V útulku býval iniciatívny pán, ktorý si zohnal materiál, potrebné náradie a
orámoval obrázky, vyzdobili nimi spoločenskú miestnosť. Vedie sa tu aj krúžok kuchár –
cukrár. Klienti tiež vyrábajú papierové pozdravy pre občanov, ktorí im darujú napríklad
prebytočné šatstvo.
.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.20, 10 kusov

RÓMOVIA
Štatistiky z minulosti naznačujú, že napriek jednoznačnej prevahe obyvateľov
hlásiacich sa k Slovákom je Brezno národnostne a etnicky heterogénne. Vo všetkých
demografických údajoch sa strácajú najmä rómski obyvatelia mesta, keďže väčšina z nich sa
národnostne deklaruje a cíti byť príslušníkmi slovenskej národnosti. Možno je to tak správne,
ale keďže predsa sa toto etnikum väčšinou odlišuje kultúrne od ostatných, bolo by zaujímavé
vedieť, akú časť nášho obyvateľstva tvoria. Tohto roku sa rómskej problematike v Brezne
venovalo určite viac pozornosti, ako v rokoch minulých. Konalo sa mimoriadne mestského
zastupiteľstvo zamerané na túto problematiku, rozšíril sa počet pracovníkov mestského úradu,
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ktorí sa venujú tejto komunite, spracovali sa viaceré dokumenty. Aj preto sme sa mohli
o Rómoch v Brezne, hlavne zo sociálnej oblasti, dozvedieť viac.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o celkovom počte obyvateľov mestských
časti Brezna a podiele rómskeho obyvateľstva. Celkový počet obyvateľov je vykazovaný
k 31.12. 2009 a počet rómskeho obyvateľstva je k obdobiu zápisu do Atlasu rómskych
komunít, t.j. k 30. 6. 2008.

K tomuto obdobiu bolo zaevidovaných 2 128 Rómov; čo

predstavuje 9,8% z celkového počtu obyvateľov.
Mestská časť
bez trvalého pobytu

Rómovia
nezistené

Spolu
307

Stromova
211
Ostatné časti 360

Brezno mesto

571

13 578

Vrbova
280
Mládežnícka 85

Mazorníkovo
Bujakovo
Predné Halny
Zadné Halny
Spolu za Mesto Brezno

365
186
429
577
2 128

Obyvatelia rómskych komunít

6 214
316
663
585
21 663

sú na území mesta koncentrovaní v okrajových

častiach na Mazorníkove, Predných Halnách, Zadných Halnách a Bujakove. Žijú
v nájomných bytoch, bytoch nižšieho štandardu, starších rodinných domoch, v obydliach
postavených nelegálne na rôznej úrovni, provizórnych objektoch. Mnohé obydlia sú odpojené
od vody, elektriny z dôvodu neplatenia úhrad za tieto služby. Majú tendenciu k nelegálnym
odberom energie, nemôžu využívať základné elektrospotrebiče, čo nesie so sebou rad
problémov – napr. pranie prádla a udržiavanie čistoty bielizne. Vykurovanie priestorov je
zabezpečované prevažne pecami a vykurovacími telesami na tuhé palivo. V súčasnosti
eviduje mesto 54 žiadateľov z radu Rómov o pridelenie bytu. Ide prevažne o mladých ľudí,
ktorí si založili rodiny a bývajú u svojich rodičov v preľudnených izbách. A ako to vyzerá
v jednotlivých lokalitách zmapovali terénni sociálni pracovníci mestského úradu:
V Predných Hálnach na uliciach Lesná a Jarmočisko Rómovia žijú vo vlastných
rodinných domoch, je ich tam 9. Mesto u nich eviduje neplatenie poplatkov za dane a odvoz
odpadu.

Najhoršia situácia je v tejto lokalite v takzvanom „Dome Hrôzy“ v

Predných

Hálnach 10. Rómovia tu žijú v trinástich bytoch, ktoré im mesto predalo za jednu korunu do
osobného vlastníctva s tým, že si ich budú zveľaďovať a udržiavať. Opak sa stal pravdou.
Byty sú preľudnené, zdevastované, nedodržiavajú hygienické pravidlá, je problém s odpadom,
sú odpojení od vody, elektriny, mesto eviduje vysoké nedoplatky za odvoz odpadu, za daň z
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nehnuteľnosti. Nie všetci sú prihlásení k trvalému pobytu. V Predných Hálnach 3, 7 bývajú
Rómovia v dvoch rodinných domoch, ktorých vlastníkom je mesto Brezno. Obyvatelia
neplatia poplatky za nájom a služby spojené s užívaním bytov.
V Zadných Hálnach najmä na uliciach Baštova, Tehelňa bývajú Rómovia
v rodinných domoch. Sú prevažne preľudnené, nie všetci, ktorí sa tu zdržujú, sú prihlásení k
trvalému pobytu. Nie všetci majú zaplatené dane z nehnuteľností a komunálny odpad.
Na Hlavine bývajú v rodinných domoch aj v rôznych provizórnych objektoch, ktoré
boli v predchádzajúcom období postavené ako „čierne stavby“. Sú odpojení od vody,
elektriny, alebo ju nemajú zavedenú, majú nedoplatky za odvoz odpadu. Sú to obyvatelia
pôvodne z ulíc Kuzmányho, Školská, Predné Hálny 10, ktorí žili v nevyhovujúcich
podmienkach. V súčasnosti tam žije 128 obyvateľov, ktorým sa takmer denne venuje sociálny
pracovník.
Na Bujakove

Rómovia žijú v rodinnom dome pri hlavnej ceste; má 4

bytové

jednotky, žije tu asi 35 obyvateľov. Byty sú v zlom technickom stave, pitná voda je mimo
domu, na nádvorí, okolie je značne znečistené, šíri sa zápach.
Na Ulici Vrbova majú Rómovia postavených 19 rodinných domov. V jednej izbe žije
aj niekoľko rodín. Nachádza sa tu aj jedna „unimobunka“ vo vlastníctve mesta, kde žije 1
rodina. V predchádzajúcom období ostatné „unimobunky“ boli zrušené a ich obyvatelia
presťahovaní do lokality Hlavina, čím sa situácia s bývaním v tejto časti mesta čiastočne
zlepšila. Aj tu evidujeme nedoplatky na daniach.
Na Ulici Mládežníckej bývajú v bytoch, ktorých vlastníkom je súkromná firma.
mnohopočetné rodiny. Prisťahúvajú sa tu Rómovia aj z okolitého okresu, čím počet
obyvateľov rastie. Vzniká tu ďalšia problémová lokalita s rómskou komunitou.
Na Ulici Stromovej žijú Rómovia v 29 rodinných domoch, ktoré sú v ich osobnom
vlastníctve. V nedôstojných „provizórnych objektoch, ktoré boli postavené ako tzv. čierne
stavby bez stavebného povolenia býva 211 ľudí.. V niektorých domoch majú odpojený prívod
vody, elektriny z dôvodu vysokých pohľadávok za ich odber. Tak isto sú neplatiči daňových
poplatkov voči mestu. Dodržiavanie hygienických pravidiel je na veľmi nízkej úrovni.
V samotnom meste, kde žijú Rómovia integrovane v nájomných bytoch alebo
v bytoch v osobnom vlastníctve, nezaznamenáva mesto takmer žiadne problémy, začlenili sa
do majoritnej spoločnosti. Dve rodiny bývajú v rodinných domoch na Lichardovej ulici, časť
Rómov býva aj v rodinných domoch na Kiepke, zaznamenávame tu miernu preľudnenosť
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.21, 15 kusov
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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
začlenený dom kultúry, kino Mostár, noviny Horehronie, turisticko-informačná kancelária.
Od roku 1991 až do 30. júna tohto roku patrila pod túto organizáciu aj mestská knižnica.
Prevod činnosti mestskej knižnice z príspevkovej organizácie mestského kultúrneho strediska
priamo pod mestský úrad s účinnosťou od 1. júla 2009 bol schválený na mestskom
zastupiteľstve.
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 roku 2008. 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
ŽIVENA
KLUB MAROŠKO
V meste pôsobia štyri kresťanské spevácke zbory;
o Cirkevný zbor Apoštola Pavla
o Miešaný spevácky zbor Jubilate Deo
O Miešaný chrámový zbor Juventus
o Mládežnícky zboru pri rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie
v Brezne
o Detský spevácky zbor Úsmev pri ZUŠ v Brezne vznikol z iniciatívy učiteľky spevu
Mgr. Martiny Saksovej v školskom roku 2006/2007.
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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

OTVORENIE PLESOVEJ SEZÓNY
Tohtoročnú plesovú sezónu otvoril šiesty Mestský reprezentačný ples v hoteli Ďumbier
v sobotu 12. januára, kde

bezmála stoštyridsať hostí zažilo večer plný tanca, hudby

aj vynikajúceho jedla. Na tento ples pozýva primátor mesta svojich hostí, zúčastňujú sa ho
hlavne poslanci a ich rodinní príslušníci a priatelia. Býva najhonosnejší; vyžaduje plesové
oblečenie, má bohatý kultúrny program. O ples je veľký záujem, vstupenky sa predávajú len
na mestskom úrade.
Svoju tradíciu má aj rýdzoslovenský ples v Omega klube, ktorý poriada Folklórny
súbor Mostár. Tohto roku sa konal ešte policajný a hasičský ples. Tretí rok sa koná aj
učiteľský ples.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.22, 10 kusov

PREDPREMIÉRA FILMU POKOJ V DUŠI
V Brezne sa konala 26. januára predpremiéra nového slovenského filmu Pokoj v duši,
ktorý sa nakrúcal prevažne v Čiernom Balogu a jeho okolí. Okrem filmových predstavení pre
verejnosť sa v kine Mostár konala aj predpremiéra pre tých, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe.
V tento deň – pondelok 26. januára „praskala vo švíkoch“, lebo filmoví diváci boli najmä
z Čierneho Balogu, kde účinkovalo vyše šesťsto komparzistov. Na predpremiére sa zúčastnili
herci Attila Mokos, Roman Luknár, Helena Krajčiová, Jaromír Hanzlík, autor scenára Jiří
Križan, autor hudby poľský skladateľ Michal Lorenc, autorka titulnej piesne filmu Jana
Kirschnerová (pieseň sa s veľkým úspechom hrá v rádiách a videoklip vysielajú televízie),
strihač filmu Jan Daňhel, výkonný producent Veronika Skořepová so svojou sestrou Janou,
ktorá je dramaturgičkou, vedúca produkcie Zuzana Ricottiová a producent Ján Kováčik.
Všetkých tvorcov predstavil na javisku režisér Vlado Balko, ktorý sa poďakoval aj
Baločanom za ich ústretovosť pri nakrúcaní i za to, že nereptali, keď sa v tom čase v obci
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zastavovala doprava a filmárom poskytovali všestrannú pomoc. Producent filmu Ján Kováčik
poďakoval všetkým, ktorí boli ochotní podieľať sa na jeho výrobe i napriek tomu, že to bol
prvý celovečerný film režiséra Vlada Balka a napokon aj jeho producenta. Vyslovil želanie,
že by bol veľmi rád, keby všetci prítomní v kinosále prijali tento film za svoj a našli v živote
vždy len pokoj v duši. Reakcia jedného z hlavných protagonistov filmu herca Romana
Luknára na predpremiéru v Brezne v Rannom magazíne STV 28. januára: „Dedina žila s
týmto filmom, obyvatelia obce boli veľmi radi, že sme tam boli a pomáhali nám napr. aj tým,
že niektorí z tvorcov filmu boli ubytovaní v rodinách. Na predpremiére v Brezne boli ľudia,
ktorí sú tam nasnímaní a pre nich je to taký darček od ich rodáka Janka Kováčika, ktorý ich
má naozaj rád a toto im venoval“.

FINÁLE ZENITU
V priestoroch Spojenej školy v Brezne sa od štvrtka 29. do soboty 31. januára
uskutočnilo celoslovenské finále jubilejného 25. ročníka Zenit v odbornej zručnosti študentov
stredných škôl v programovaní a v elektronike a 10. ročníka Zenit v strojárstve. V
teoretických testoch aj praktických úlohách súťažilo pod dohľadom odborných komisií
deväťdesiatjeden stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí postúpili z jednotlivých krajských
škôl. Spojenú školu v Brezne výborne reprezentovali: víťaz kategórie B2 v strojárstve I.
Oravčík zo Strednej odbornej školy a Š. Pohančaník zo Strednej priemyselnej školy, ktorý
obsadil v kategórii A v strojárstve tretie miesto. Breznianski organizátori Zenitu pripravili
účastníkom okrem súťažného aj pestrý spoločenský program. Otvorenie kultúrneho programu
v mestskom dome kultúry moderoval Ing. J. Pampurík. Piesňami sa predstavili členky ZPOZu
Brezno, študenti hosťujúcej školy obohatili program - spevom a tancom. Záver patril známej
skupine Vodopád.

KLUB MARTINA RÁZUSA
V stredu 18. februára sa v priestoroch Horehronského múzea na trinástke v Brezne
uskutočnila výročná členská schôdza breznianskych "maroškovcov". Na začiatku všetkých
prítomných privítal a zasadnutie otvoril predseda Klubu Martina Rázusa Štefan Giertli, ktorý
v prvej časti stretnutia vyhodnotil činnosť za uplynulý rok. Jednou z najdôležitejších úloh
bolo a aj naďalej zostáva zriadenie Pamätnej izby Martina Rázusa v priestoroch Evanjelickej
fary v Brezne. Okrem tohto organizovali mnohé podujatia, niektoré aj v spolupráci s
miestnym odborom Matice slovenskej. V druhej časti sa účastníci oboznámili s plánmi na rok
2009. Patria medzi ne predovšetkým otvorenie pamätnej izby, ktoré by sa malo uskutočniť v
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posledný májový deň v rámci Dní mesta Brezna a ďalšie akcie, venované literárnym
osobnostiam, posedenia pri časopisoch, beseda s pani Furdíkovou o rodokmeni Jozefa
Dekréta Matejovie a iné. Spolu s miestnym odborom Matice slovenskej a mestom pripravia
program venovaný generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Cieľom klubu je získavanie
nových členov. Na záver predseda prečítal báseň Večer z tvorby Martina Rázusa.

FESTIVAL HORSKÉHO FILMU
V prvý marcový piatok a sobotu sa v Mestskom dome kultúry, v Bombura klube a v
Centre voľného času v Brezne stretli priaznivci horolezectva, cestovania, kaňoningu,
extrémneho lyžovania a hudby na siedmom ročníku festivalu horských filmov Ďumbierfest.
Organizátori - dramaturg festivalu Hory a mesto Jaroslav Vonderčík a predseda občianskeho
združenia Nairam Marian Pavúk, pozvali niekoľko významných hostí. Hneď v úvode
predstavil svoj aljašský sen profesionálny horský vodca Ervín Velič vo filme Výstup na Mt.
McKinley, ktorý doplnil o kratučký snímok o zdolávaní Gerlachu. Jozef Černý zas trochu
namočil publikum v kinosále do Veľkého kaňoningového dobrodružstva v Slovinsku a kopy
snehu a adrenalínu si diváci mohli vychutnať v zostrihu freeride pretekov Jasná, ktorý prišiel
odprezentovať ich samotný organizátor Matej Hulej. Typickým „vševedúcim“slovom
okomentoval svoje zábery profesionálny fotograf a cestovateľ Martin Žilka v projekcii
nekomerčných fotografií z vlastnej tvorby. Len film Carztens – siedma hora sa zaobišiel bez
prítomnosti svojho autora Pavla Barabáša, ktorý prostredníctvom „telemostu“ poprial
všetkým prítomným dobrú zábavu, ktorá skutočne pokračovala v Bombura klube.
V sobotu si priaznivci extrémneho lezenia mohli vyskúšať svoje lezecké schopnosti v
maximálnej trojmetrovej výške na novootvorenej boulderingovej stene v centre voľného času.
Druhý deň v kine naštartoval nie príliš idylický, ale za to realistický film s názvom Keď
umiera hora z dielne Lesov mesta Brezna, ktorý pojednával o takmer nezastaviteľných
atakoch podkôrneho hmyzu v okolitých lesoch.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.23, 12 kusov

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
V Centre voľného času v Brezne sa v piatok 13. marca uskutočnil 55. Ročník
okresného kola v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Svoj vzťah k
slovu ako ku kultúrnej a umeleckej hodnote ukázalo až 74 žiakov základných škôl okresu
Brezno, ktorí súťažili v troch kategóriách.
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VANSOVEJ LOMNIČKA
Vo štvrtok 12. marca Obvodná organizácia Únie žien Slovenska v spolupráci s
Miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne usporiadala 43. ročník obvodného kola
Vansovej Lomničky – súťaž v prednese poézie a prózy. Zastúpenie mala len poézia, do
krajského kola v kategórii do 25 rokov postúpila Danka Bubelínyová a v kategórii nad 25
rokov Mgr. Marta Pribylinová.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.24, 10 kusov

JEDNOTA DÔCHODCOV
V stredu 25. marca sa v Brezne zišlo 63 delegátov zo 16 základných organizácií
Jednoty dôchodcov Slovenska nášho okresu. Privítali medzi sebou poslanca BBSK za stranu
SMER – SD Jána Račáka, predsedníčku oblastnej organizácie zdravotne postihnutých Annu
Husenicovú a členku predsedníctva krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
Banská Bystrica Zuzanu Homoljakovú. Hodnotiacu o prínosom, že správu predniesol Tibor
Gilla, ktorý vedie okresnú organizáciu od jej vzniku od roku 1996. Bohatý je aj ich plán
aktivít na prichádzajúce obdobie, v ktorom bude na čele dlhoročná predsedníčka ZO JDS v
Michalovej Mgr. Viera Pernischová.

DIRIGENTSKÝ KONCERT
Posledný aprílový deň sa v Synagóge v Brezne uskutočnil diplomový dirigentský
koncert našej rodáčky Zuzany Borisovej. Pod jej vedením sa predstavili dva zbory – 40členný Spevácky zbor mesta Brezna a 29-členný Miešaný spevácky zbor Juventus.
Poslucháčom, ktorí sa prišli na tento koncert pozrieť, predviedli skladby viacerých autorov
klasickej, ale aj ľudovej hudby a spirituálu. Vysoká kvalita predvedených skladieb bola
zárukou naozaj nádherného hudobného zážitku.
Zuzana Borisová (1985) študovala slovenský jazyk a hudobnú výchovu v Banskej
Bystrici. V roku 2006 sa stala vedúcou mládežníckeho zboru pri rímskokatolíckom kostole
Nanebovzatia Panny Márie v Brezne. Vedie miešaný chrámový zbor Juventus, spolupracuje a
dirigentsky spoluúčinkuje so Speváckym zborom mesta Brezna.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.25, 5 kusov
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PREHLIADKA KOMORNEJ HUDBY
Žiaci základných umeleckých škôl sa veľmi radi stretávajú vo svojom voľnom čase, aby
spoločne naštudovali obľúbenú hudbu. Myšlienku predviesť ovocie tejto snahy podporila
Základná umelecká škola v Brezne a zorganizovala nadregionálnu prehliadku komornej
hudby, ktorá sa uskutočňuje každé dva roky. Vo štvrtok 23. apríla sa v kisonále mestského
domu kultúry začal koncert s najrôznejšou a vkusne vybratou hudbou viacerých žánrov a
období. Na akcii sa okrem domácich účinkujúcich zúčastnili aj ZUŠ-ky z Banskej Bystrice,
Pohronskej Polhory, Rimavskej Soboty, Tornale a zo Zvolena. Komorné zostavy sa striedali
od najmenších husľových a klavírnych trií, cez gitarové trio s kontrabasom, akordeónové trio
s keyboardom, až po klavírne kvinteto, gitarové septeto a noneto. Nechýbali orchestre z
Brezna, a to klasický husľový, akordeónový a džezový dychový orchester, súbor z Tornale s
pásmom renesančných piesní, zo Zvolena akordeónový a nakoniec sláčikový orchester z
Banskej Bystrice. Cenu primátora mesta Brezna a cenu riaditeľky ZUŠ Brezno získalo
komorné trio zo Zvolenskej ZUŠ-ky, cena poroty poputovala do Banskej Bystrice
komornému kvintetu z tamojšej ZUŠ. Všetky zúčastnené školy dostali diplom za účasť
a knihy od primátora mesta Brezna.

OSLAVY ČERVENÉHO KRÍŽA
Oslavy 90. výročia Červeného kríža na Slovensku a zároveň Červeného kríža v Brezne
sa konali v obradnej sieni mestského úradu. Stretli sa tu členovia Miestneho spolku SČK v
Brezne. Medzi hosťami nechýbala riaditeľka Územného spolku tejto organizácie RNDr.
Zuzana Stanová, jeho predseda a člen výkonnej rady Slovenského Červeného kríža MUDr.
Ján Mačkin, čestná predsedníčka miestneho spolku

Anna Stanislavová,

ktorá sa

humanitnej práci venovala krásnych tridsať rokov, spolupracovníci a príbuzní zaslúžilých
členov SČK. Za obetavosť a dobrovoľnú činnosť všetkým poďakoval poslanec mestského
zastupiteľstva Ing. Ján Pampurík, príjemným slovom a básňou sa prihovorili členky Zboru
pre občianske záležitosti Človek – človeku mesta Brezna, atmosféru spevom spríjemnili žiaci
Základnej umeleckej školy v Brezne a dievčatá z detského folklórneho súboru Šťastné
detstvo. Po slávnostnom akte sa členovia SČK presunuli do Horehronského múzea na
"trinástke", kde otvorili výstavu Deväťdesiat rokov činnosti Červeného kríža. Horehronské
múzeum v Brezne pripravilo výstavu v spolupráci s miestnym spolkom pod vedením Márie
Parobekovej, ktorá je členkou SČK od roku 1961. K práci ju inšpirovali činní a zaslúžilí
ľudia v tejto oblasti, preto sa rozhodla pokračovať v ich šľapajach.

88

OSLAVY HASIČOV
Pri príležitosti sv. Floriána – sviatku hasičov Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Banskej Bystrici v utorok 5. mája zorganizovalo na námestí v Brezne
oslavy. Po príhovore riaditeľa krajskej rady plk. Ing. Milana Bela – Cabana a slávnostnom
ocenení príslušníkov divákom predviedli ukážky z činnosti hasičskej techniky –
vyslobodzovanie ľudí z havarovaného vozidla pomocou hydraulického náradia s poskytnutím
predlekárskej pomoci, hasenie plynovej fontány so zariadením Ifex, zlaňovanie, sebazáchrana
z automobilovej plošiny PP 27 Tatra 815. Súčasťou podujatia bol aj program pre deti, na
ktorom riaditeľ OR HaZZ v Brezne Ing. Ivan Švantner s vedúcim OPP Mgr. Milanom
Bartošom vyhodnotil výtvarnú súťaž žiakov základných škôl na tému Vypaľovanie – to nikdy
nerob!, ktorú vo februári vyhlásilo Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstva
vnútra SR v spolupráci s Prezídiom dobrovoľnej požiarnej ochrany. Najmenšie ratolesti si
mohli vyskúšať zhodiť plastovú fľašu pomocou gemfovaku, rozvinúť hadicu na cieľ, či
zmerať si sily v behu na vzdialenosť dvadsať metrov.

FESTIVAL COUNTRY
Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko a country skupina Vodopád v sobotu 9.
mája usporiadali 18. ročník medzinárodného festivalu Country za mestskou stodolou. Na
breznianskom námestí si na svoje mohli prísť všetci milovníci tohto hudobného štýlu, ktorým
sa predstavilo niekoľko kapiel nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných štátov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.26, 5 kusov

MEDZINÁRODNÝ VÝSTUP NA ĎUMBIER
Už po 39-krát sa v sobotu 16. mája uskutočnil výstup na Ďumbier, ktorý breznianski
turisti organizujú pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia našej
vlasti. Týmto podujatím, okrem športového vyžitia, si chcú uctiť pamiatku všetkých, ktorí
padli za našu slobodu. Výstup na Ďumbier sa konal s podporou primátora mesta Brezna
a Mestského športového klubu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.27, 5 kusov
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DEŇ MATIEK
Takmer celý svet si v nedeľu 11. mája pripomenul Deň matiek. Nebolo tomu inak ani v
Brezne, kde v obradnej sieni mestského úradu poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Ján
Pampurík poďakoval viacdetným matkám - darkyniam života za ich lásku a obetavosť. O
program sa postarali folkloristi zo Šťastného detstva a členky Zboru pre občianske záležitosti
Človek – človeku mesta.

NOC V MÚZEU
Horehronské múzeu v Brezne vo večerných hodinách v sobotu 16. mája v
Meštianskom dome č. 13 predstavilo formou „módnej prehliadky“ kolekciu päťdesiatich
kompletov dobového oblečenia, ktoré v zbierke ľudového odevu a textilu odpočívalo v
depozitáre múzea. Toto predstavenie bolo súčasťou celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií
2009. Celé podujatie otváral koncert dobovej hudby v podaní dychového tria zo Základnej
umeleckej školy vo Valaskej. Návštevníci odchádzali domov spokojní a plní dojmov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.28, 17 kusov

STRETNUTIE S LADISLAVOM ŤAŽKÝM
Vo štvrtok 28. mája sa vo večerných hodinách v priestoroch Horehronského múzea v
Brezne (na trinástke) uskutočnilo stretnutie so slovenským spisovateľom, publicistom,
dramatikom a scenáristom Ladislavom Ťažkým. Toto priateľské posedenie zorganizoval MO
Matice slovenskej v spolupráci s klubom Martina Rázusa – Maroško a OP MS v Brezne. Na
úvod Mária Macuľová všetkých srdečne privítala a Alžbeta Prepletaná ich oboznámila s
jeho doterajším životom. V ďalšej časti sa veľmi pútavým spôsobom prihovoril sám
spisovateľ – rodák z Čierneho Balogu. Podujatie skončilo blahoželaním k vzácnemu hosťovi
k jeho 85-tym narodeninám.

OTVORENIE LITERÁRNEJ EXPOZÍCIE
Na evanjelickej fare a. v., v Brezne v poslednú májovú sobotu slávnostne otvorili
expozíciu Literárne Brezno - Martin Rázus a iné literárne osobnosti mesta Brezna. Na tejto
slávnostnej chvíli sa okrem iných zúčastnili aj poslanci NR SR Jana Lašáková a Jozef Mikuš,
predseda MS Jozef Markuš, biskup západného dištriktu ev. cirkvi, a. v., na Slovensku Milan
Krivda, primátori partnerských miest z Grécka, Francúzska, Srbska, Poľska, Rumunska a z
Čiech, spisovateľ Ladislav Ťažký a manželka bývalého veľvyslanca SR vo Francúzsku Eva
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Valachová. V programe vystúpil Spevácky zbor mesta Brezno, študenti z gymnázia a spojenej
školy, pedagógovia ZUŠ Brezno. Predseda Matice slovenskej Jozef Markuš odovzdal zlatú
pamätnú medailu Cyrila a Metoda primátorovi Brezna Jaroslavovi Demianovi za podporu
matičného hnutia v Brezne, striebornú pamätnú medailu Cyrila a Metoda predsedovi klubu
Maroško pri MO MS v Brezne Štefanovi Giertlimu, za dlhoročnú aktívnu činnosť v MS pri
príležitosti jeho životného jubilea osemdesiatich rokov a kanadskému Slovákovi Pavlovi
Datkovi za podporu myšlienky, uskutočnenie zbierok na postavenie sochy Martina Rázusa a
na zriadenie expozície Literárne Brezno.
Podstatnú časť expozície Literárne Brezno tvorí obrazový materiál na dvadsiatich
troch paneloch doplnený videoprojekciou. Vzácnou pamiatkou expozície je stôl Martina
Rázusa, originálne dokumenty a pamiatkové predmety, knihy a časopisy. Myšlienka zriadenia
tejto literárnej expozície vznikla už pred päťdesiatimi rokmi. Autori myšlienky boli Ladislav
Bartko, Ladislav Šimon, Štefan Giertl a Oto Baldovský. K jej oživeniu pomohla atmosféra,
ktorá vznikla v súvislosti s postavením sochy Martina Rázusa. Pôvodný zámer zriadiť
pamätnú izbu Martina Rázusa sa zmenil na rozhodnutie pripraviť širšiu expozíciu literárnych
osobností, ktoré pôsobili v Brezne. Evanjelická cirkev dala do prenájmu priestory v
evanjelickej fare, ktoré si vyžiadali značnú renováciu pod vedením projektanta Ivana Taslera.
Štúdiu interiéru vypracovali architekti Alexander Schleicher a Petra Macháčová. Technickú
realizáciu projektu zabezpečil Milan Macuľa. Výtvarné riešenie panelov zrealizovala
breznianska grafická firma. Zbierku na zriadenie literárnej expozície ako prvý medzi
Slovákmi v Kanade začal čiernobalocký rodák Pavol Datko. Obsahovú stránku prípravy
expozície zaistilo Horehronské múzeum. Spracovaním libreta, scenára, zhromaždením
fotografického, písomného i trojrozmerného materiálu bola poverená odborná pracovníčka
Horehronského múzea Hana Peterajová. Lektorom expozície bol Ladislav Bartko. Miestny
odbor Matice slovenskej v Brezne expozíciu bezplatne dal do prenájmu Horehronskému
múzeu, ktoré ju bude spravovať. Literárna expozícia je určená obyvateľom i turistom a
predovšetkým žiakom základných a stredných škôl na vzdelávanie. Expozícia bola
sprístupnená vďaka Matici slovenskej v Brezne a s odbornou pomocou Horehronského múzea
v Brezne. Nachádza sa v zrenovovaných priestoroch starej sypárne v evanjelickej fare. Vstup
do týchto priestorov je z Chalupkovej ulice cez malú bráničku vo farskej záhrade. Expozícia
Literárne Brezno je rozdelená do troch častí. V úvode je stručná história literárneho života v
meste. Druhá časť obsahuje materiály o živote a diele Martina Rázusa, popredného
spisovateľa medzivojnového obdobia – ukážky jeho rukopisov, knižné vydania jeho prác a
niektoré osobné veci spisovateľa. V tretej časti sú v chronologickom slede zastúpené literárne
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osobnosti od polovice 17. storočia až po súčasnosť (Izák Caban, Ján Milochovský, Ján
Simonides, Ján Chalupka, Karol Kuzmány, Gustáv Kazimír Zechenter- Laskomerský, Adolf
Peter Záturecký, Samuel Kupčok, Andrej Kachnič, Ján Pohronský, Ervín Holéczy, Elena
Holéczyová, Matej Tasler a František Kreutz). Panely expozície obsahujú textový a
fotografický materiál dokumentujúci život a dielo týchto osobností, základné údaje vhodne
dopĺňajú exponáty vo vitrínach. Literárnu expozíciu spravuje Horehronské múzeum v Brezne
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.29, 20 kusov

BOMBUROVA ŠABĽA
Počas Dní mesta v poslednú májovú sobotu na vernisáži

v synagóge vyhodnotili a

sprístupnili najúspešnejšie práce 14. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru
a satiry - Bomburova šabľa, ktorá bola tohto roku vyhlásená na tému Internet spája svet. Do
súťaže zaslalo súťažné práce 110 autorov z Kanady, Rumunska Českej republiky a zo
Slovenska. Diplomy a ceny najúspešnejším autorom odovzdal viceprimátor mesta Ján Račák
a člen poroty karikaturista Peter Zifčák. V kategórii do 15 rokov prvé miesto získal Mário
Popper z Gymnázia J. Chalupku v Brezne, druhé miesto si odniesla jeho spolužiačka Ivana
Bartoňková a tretie Matej Gonda zo Základnej umeleckej školy v Brezne. Čestné ocenenie
patrí Patrícii Bálintovej zo Školského strediska J. G. Tajovského v Nadlaku,

Andrei

Bullovej a Márii Kováčovej z breznianskeho gymnázia, Michaele Macuľovej zo ZŠ s MŠ
K.Rapoša v Brezne a Marike Ráczovej.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.30, 12 kusov
Plagát v elektronickej podobe

MISS STREDNÝCH ŠKÔL
V Mestskom dome kultúry súťažilo 29. mája v rámci Dní mesta už po 10-krát na
súťaži Miss stredných škôl Brezna desať finalistiek súťaže v rôznych disciplínach
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 2009 stala Petra Vatamanová, študentka Spojenej
školy v Brezne, odbor - stredná škola podnikania
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.31, 30 kusov
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DEŇ POLÍCIE
Slnečné počasie vo štvrtok 11. júna prilákalo na breznianske námestie nielen
školákov, ale aj mnohých dospelých, ktorí sa prišli pozrieť na Deň polície. „Tento sviatok
oslavujeme už od roku 1992. Akcie sme robili väčšinou v rámci vnútra našich pomerov, ale
tohto roku sme sa rozhodli priblížiť prácu polície na námestí, oslovili sme aj okresný
Hasičský a záchranný zbor a Červený kríž. Občania mali možnosť pozrieť si našu techniku,
porozprávať sa s členmi polície, získať informácie o úlohách PZ. Myslím, že toto podujatie je
pre ľudí dosť atraktívne,“ povedal riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Brezne plk. JUDr.
Marian Mikloško. A veru si prišli na svoje hlavne tí najmenší. Zaujali ich ukážky psovodov a
ich štvornohých pomocníkov, záchrany ľudského života, policajnej a hasičskej techniky a tiež
si mohli vyskúšať, ako sa sedí v záchranárskych vozidlách. Deň polície bol výbornou
príležitosťou ukázať a prezentovať prácu ľudí, ktorí nám zachraňujú životy a majetky.

LITERÁRNO-VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Mestská knižnica v Brezne v marci tohto roku pre deti základných škôl vyhlásila 5.
ročník literárno-výtvarnej súťaže pod názvom Čo je mojím snom. Úlohou bolo vyrozprávať
svoje sny a dať im knižnú podobu, mali možnosť zahrať sa na spisovateľa, ilustrátora a
vydavateľa zároveň. Túto možnosť využilo a do súťaže sa zapojilo 82 detí. Zdá sa, že kríza sa
podpísala i do ich snov, pretože väčšina sníva o práci, ktorá im zabezpečí živobytie, asi majú
príliš realistické predstavy, žiadna detská fantázia. Nie vždy to bolo veselé čítanie. Väčšina
detí písala, čím chce byť, o svojich plánoch do budúcnosti, o časoch, kedy budú stáť na
vlastných nohách. Mnoho chlapcov láka dráha policajta, vojaka i kozmonauta, dievčatá zasa
učiteľky, kaderníčky či letušky

PROJEKT POLICAJT - MÔJ KAMARÁT
V školskom roku 2008/2009 sa v základných školách v okrese Brezno uskutočnil
výchovno-vzdelávací projekt preventívneho charakteru s názvom Policajt - môj kamarát, do
ktorého sa zapojilo osem základných škôl z okresu. Projekt pozostával z teoretickej časti
(dopravná výchova, prevencia kriminality a drogová prevencia) a praktickej časti, ktorá
zahŕňala dopravnú súťaž (jazdu na bicykli v simulovanej situácii s dopravným testom) a
branné preteky (testy z oblasti drogovej problematiky, prevencie kriminality, činnosti PZ,
povinnej výbavy bicykla, streľba zo vzduchovky a hod granátom na cieľ). V rámci projektu sa
dňa 28. mája v priestoroch Základnej školy v Brezne na Ul. Pionierska č. 2 uskutočnilo
okresné kolo súťaže starších a mladších žiakov za účasti 13 družstiev (52 žiakov) z ôsmich
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základných škôl. Súťaž zorganizovalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne v
spolupráci s Centrom voľného času v Brezne.

BREZNIANSKY KONIARIK
Pod záštitou Asociácie furmanov Slovenska sa v Brezne na Lúčkach v sobotu 26.. júna
uskutočnila furmanská súťaž Brezniansky koniarik. Bol to už tretí ročník súťaže, ktorú
absolvovalo pätnásť furmanov.

OSLAVY CYRILA METODA
Na počesť sviatku solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda v rímskokatolíckom
kostole v Brezne v nedeľu 5. júla účinkovali na slávnostnom koncerte Spevácky zbor mesta
Brezna a Chrámový zbor apoštola Pavla.

WESTERNOVÉ PRETEKY
Na Podkoreňovej bolo v dňoch 25. - 27. júla tohto roku veľmi rušno. Konal sa tu už
tretí ročník Nízkotatranského pohára v rodeu. Okrem westernových pretekov ako
Majstrovstvách Slovenska v ródeových disciplínach bol aj bohatý kultúrny program.
Najväčším lákadlom bola skupina Horkýže slíže a mnoho ďalších.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.32, 10 kusov

VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM 2009
Primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian v predposlednú augustovú sobotu prijal
desiatich umelcov, ktorí boli účastníkmi Výtvarného sympózia 2009. Počas týždenného
pobytu v Brezne maľovali obrazy s tematikou Brezna a okolitej krajiny. Boli medzi nimi
slovenskí, ale aj českí a ruskí výtvarníci. Z realizovaných prác usporiadali následne výstavu.
Medzinárodnú výstavu výtvarných diel slávnostne otvoril v piatok 28. augusta v
synagóge a primátor mesta. Výstava bola spojená s predajom výtvarných prác. Každý
výtvarník daroval mestu jeden z vytvorených obrazov. Organizátorom

a účastníkom

sympózia bol Ing. Peter Hargaš, člen Detvianskej umeleckej kolónie a voľného združenia
výtvarníkov Nostra Via. Svoju tvorbu vyjadruje v rôznych témach, no najradšej sa venuje
maľbe krajiniek, mestských námetov, okamžikov zo života ľudí a hasičov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.33, 12 kusov
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ROZLÚČKA S LETOM
Od soboty rána 12. septembra vládla na dopravnom ihrisku pri Hrone perfektná
nálada. Slniečko svojimi lúčami hrialo súťažiacich ôsmich družstiev, rozhodcov
a organizátorov podujatia, ktoré zorganizovali Mestské kultúrne stredisko a Mestský športový
klub. Zástupcovia firiem a organizácií tu súperili o najlepší tím mesta Brezno. Zmerali si sily
v netradičných disciplínach: gladiátor, lukostreľba, štafeta, pretekali v pílení dreva
bruchačkou, v zatĺkaní klincov, vození vo fúriku, behu v plutvách, behu vo vreciach. Po
obedňajšej prestávke sa zmočili v Hrone, kde ich hlavnou úlohou bolo čo najrýchlejšie
naplniť sudy vodou, ktorú nosili vo vedrách. Nakoniec súťažiacich čakala disciplína, v ktorej
chytali tenisové loptičky do vriec. Dva najlepšie kolektívy bojovali o víťazstvo na tribúne,
kde z klátov vytĺkali klince. Veľký aplauz, a hlavne prvenstvo patrilo zástupcom firmy
ROLTA, na druhom mieste skončil tím Aybee production pred technickými službami I.
Vynikajúcimi súpermi však boli aj družstvá hasičov, Akton elektro, mestský športový klub,
mestské kultúrne stredisko či technické služby II. Po súťažnej časti čakala priaznivcov
kultúrna časť podujatia, kde vystúpila kapela Asi tak, Vestis – Kabat revival a vo večerných
hodinách sa predstavil Michal Chrenko a Dominika Mirgová. Samotné podujatie ukončila
skupina historického šermu Berezum s ohňovou šou.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.34, 12 kusov
Plagát v elektronickej podobe

DIVADELNÁ CHALUPKA 2009
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pripravilo v spolupráci s
mestom Brezno a jeho kultúrnymi inštitúciami a Divadelným súborom J. Chalupku 5. ročník
inšpiratívneho festivalu s medzinárodnou účasťou DIVADELNÁ CHALUPKA 2009 v
Brezne a okolitých obciach. Festival sa konal v dňoch 16. - 19. septembra 2009 v Brezne
a jeho okolitých obciach (Čierny Balog, Polomka, Slovenská Ľupča a Závadka).V rámci
festivalu sa opäť predstavili vynikajúce inscenácie divadelných amatérov z celého Slovenska,
zahraničné neprofesionálne divadelné súbory z Maďarska a srbskej Vojvodiny. Priestor
dostala trojica inšpiratívnych predstavení v podaní detských divadelných súborov a súbor
dospelých hrajúcich pre deti, mládežnícka predstavenia, hudobná skupina. Vo festivalovej
ponuke nechýbala ani zaujímavá profesionálna inscenácia hosťujúcej Zuzky Kronerovej.
Účastníci mali aj veľa priestoru na vzájomné rozhovory a spoločenské stretnutia Všetky
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inscenácie 5. ročníka „Chalupky“ boli úspešné a vyslúžili si frenetický aplauz divákov.
Festival sa konal pod záštitou predsedu BBSK.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.35, 12 kusov
Plagát v elektronickej podobe

ŽIVENA V BRATISLAVE
Členky spolku Živena z Brezna pri príležitosti 140. výročia jeho založenia sa v
poslednom septembrovom týždni zúčastnili na oslavách v Pálffyho paláci v Bratislave. Na
milom stretnutí odzneli hodnotné prednášky zamerané na činnosť spolku v minulosti a v
súčasnosti, podujatie spestrili básne J. Smreka a Š. Krčméryho.

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU
Formou ankety, súťaží a prezentácií chceli organizátori - Turisticko-informačná
kancelária a Hotelová akadémia v Brezne v piatok 25. septembra upozorniť na význam
cestovného ruchu v rozvoji nášho regiónu. V Horehronskom múzeu mali návštevníci možnosť
pozrieť si multimediálnu prezentáciu Stavebný vývoj mesta a jeho historických pamiatok.
Tieto aktivity boli príspevkom k Svetovému dňu cestovného ruchu, ktorí sme si pripomenuli
27.septembra.

HOREHRONSKÉ SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU
Na sklonku tohtoročného vydareného babieho leta - v dňoch 1. – 4. októbra bolo
Brezno dejiskom deviateho ročníka Horehronských slávností zborového spevu – festivalu
speváckych zborov s medzinárodnou účasťou. Predstavilo sa na ňom viac ako tristo
účinkujúcich z ôsmich domácich a dvoch zahraničných kolektívov. Prvý festivalový
chrámový koncert sa uskutočnil v rímskokatolíckom kostole, v ktorom účinkovali miešaný
spevácky zbor Juventus a Chrámový zbor apoštola Pavla z Brezna, spevácky zbor Mladosť
pri PdF v Banskej Bystrici a Spevácky zbor pri ZUŠ v Revúcej. Na koncerte boli prítomní aj
poslanci NR SR Jozef Mikuš a Jaroslav Demian – primátor mesta Brezna. V evanjelickom
a. v. kostole bol druhý chrámový koncert za účasti Speváckeho zboru mesta Brezna,
katedrálneho speváckeho zboru Xaverius z Banskej Bystrice, miešaného speváckeho zboru
Echo z poľského Krosna a spevácky zbor Virtuosi di Mikulov z Českej republiky. Príjemným
prekvapením bolo vystúpenie detského speváckeho zboru Úsmev pri ZUŠ v Brezne, ktorý
vznikol z iniciatívy učiteľky spevu Mgr. Martiny Saksovej v školskom roku 2006/2007 (v
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Brezne detský zbor v poslednom čase chýbal).Vyvrcholením slávností bol tretí festivalový
koncert v mestskom dome kultúry, kde účinkovali spevácke zbory z Krosna, Mikulova, Žiliny
a Spevácky zbor mesta Brezna. Poslucháčov zaujali všetky zúčastnené zbory, ale najmä
Žilinský miešaný zbor pod temperamentnou taktovkou dirigenta doc. Štefana Sedlického,
ktorý sa zaradí medzi elitu slovenských amatérskych zborov a získava ocenenia na
najprestížnejších európskych súťažiach zborového spevu. Na záver ich vystúpenia nechýbal
standing ovation. V nedeľu 4. októbra spevácky zbor z Krosna účinkoval na svätej omši v
rímskokatolíckom kostole a spevácky zbor z Mikulova na službách božích v evanjelickom a.
v. kostole v Brezne. Vedenie jednotlivých zborov prijal primátor mesta Ing. Jaroslav Demian,
ktorý mal záštitu nad podujatím. Poďakoval všetkým účinkujúcim, organizačným a
umeleckým vedúcim zborov za pekné umelecké zážitky a poprial im i naďalej sály plné
nadšených divákov, veľa inšpirácie umožňujúcej tvorivé činy a dostatok priestoru na osobnú
realizáciu.

V

rámci

sprievodného

programu

spevácke

zbory

absolvovali

jazdu

Čiernohronskou železničkou, navštívili Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu i Horehronské
múzeum a stretli sa na spoločenskom večeri v mestskom dome kultúry.Foto: Vladimír
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.36, 6 kusov

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.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.37, 5 kusov
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CHALUPKOVO BREZNO
V druhý októbrový piatok sa v Brezne stretli účastníci 42. ročníka Chalupkovho
Brezna, ktorí pred slávnostným prijatím položili kytice k pamätníkom velikánov pôsobiacich
v Brezne. Po spomienkovom akte ich v obradnej sieni mestského úradu privítala
viceprimátorka Mgr. Mária Šajgalíková. Vo večerných hodinách sa v jedálni hotelovej
akadémie zúčastnili na Večerných hovoroch o pedagogike s témou Zákon o pedagogických a
odborných zamestnancoch pod vedením Dr. Pajtinku. Do bohatej diskusie sa zapojil aj
predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Ján Gašperan a
účastníci z vlastných skúseností porozprávali o zaujímavých podnetoch, ktoré môžu
pracovníci. riešiť v rámci vyšších ustanovizní a predpisov. Začiatok víkendu už patril
celoslovenskej prehliadke záujmovo-umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov, ktorí
po prezentovaní rôznorodej tvorby si pozreli výstavy v synagóge, Literárnej izbe Martina
Rázusa a v Horehronskom múzeu. Na sobotňajšom Večere víťazov v mestskom dome kultúry
vyhlásili laureátov Chalupkovho Brezna.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.38, 10 kusov

STRETNUTIE KLUBU 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.
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.

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
Tretia októbrová nedeľa v Brezne patrila festivalu hudobného folklóru v mestskom
dome kultúry. Regionálnu súťaž ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a
inštrumentalistov usporiadal Banskobystrický samosprávny kraj, Stredoslovenské osvetové
stredisko v Banskej Bystrici a Mestské kultúrne stredisko v Brezne. Festival, na ktorom sa
zúčastnilo dvestoštyridsať účinkujúcich z okresov Brezno a Banská Bystrica, trval štyri
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hodiny. Vysokú úroveň výkonov spevákov a hudobníkov vyzdvihla aj metodička pre folklór
zo Stredoslovenského osvetového strediska Mgr. Tatiana Salajová. Najúspešnejší postúpili
na krajskú prehliadku, ktorá sa uskutočnila v sobotu 21. novembra v Kultúrnom dome
v Telgárte

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
V prvý októbrový piatok usporiadala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v
Brezne posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na akcii sa zúčastnilo 110 seniorov
z 9 obcí okresu a traja hostia. Príhovory predsedníčky OO JDS Mgr. Viery Pernischovej a
hostí - štátneho tajomníka MDPT SR a podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Dušana Švantnera, zástupcu primátora mesta Brezna, poslanca BBSK Bc. Jána Račáka
a MUDr. Evy Wolframovej, poslankyne MsZ, obsahovali poďakovania všetkým seniorom za
pomoc pri výchove mladej generácie. Kultúrnym programom prispela spevácka skupina
Senior z Brezna a dobrú náladu stupňovala hudba v podaní Jozefa Ambróza, ktorý pravidelne
vyhráva do tanca v dennom centre Prameň. Po malom občerstvení pokračovalo toto príjemné
posedenie až do večerných hodín.

FRANCÚZSKE DNI
Šestnásty ročník podujatia Francúzske dni sa uskutočnil v minulom roku, sedemnásty
ročník sa už nekonal. Ovplyvnila to aj skutočnosť, že doterajší predseda Spolku slovenskofrancúzskych vzťahov už nepôsobí v Brezne.
V rámci podujatia Partnerských dní sa realizovalo niekoľko podujatí zameraných na
Francúzsko. Na večernom galaprograme folklóru Kvety šťastia nádejí sa zúčastnil aj prvý
zástupca primátora mesta Meudona zároveň čestný občan mesta Brezna Georges Koch,
prezident Asociácie Slovákov a Čechov žijúcich vo Francúzsku, zároveň čestný občan mesta
Brezna Daniel Compagnon. V rámci Partnerských dní sa v Základnej umeleckej škole
predstavila klaviristka Véronique Thualová Chauvelová s dcérami Claire a Lucia.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.40, 3 kusy
PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
V druhú novembrovú sobotu sa priaznivci folklóru stretli na deviatom ročníku
festivalu Podstavekova heligónka. V preplnenej sále Mestského domu kultúry v Brezne sa
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predstavilo tridsaťšesť interpretov z rôznych kútov Slovenska, najviac však svojím výkonom
zaujali štyria detskí heligonkári. Medzi účinkujúcich sa aj napriek zdravotným problémom
zaradil rodák z Pohorelej Ján Datko a záver patril stálici podujatia 76-ročnému Antonovi
Bendíkovi s hrou na jednoradovej harmonike. Za dva a polhodinový program s názvom
Návraty a objavy všetci zožali veľký úspech, o čom svedčil aj neutíchajúci potlesk divákov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.41, 5 kusov

COUNTRY VEČER
Priestory nového Gazdovského dvora na Rázusovej ulici v Brezne v sobotu 21.
novembra ožili dobovou westernovou atmosférou. Na tradičnom v poradí už dvadsiatom
deviatom 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 skupiny Bumerang z Prešova,
a samozrejme domáceho Vodopádu. O tanečné ukážky country tancov sa postarali tanečníci
z Country tanečného súboru 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.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.42, 2 kusy

AKTIVITY SENIOROV
Mesto Brezno vlani podpísalo medzinárodnú dohodu s mestom Nadlak v Rumunsku, s
cieľom vytvorenia partnerských vzťahov v záujme rozvoja spolupráce v rôznych oblastiach
spoločenského a hospodárskeho života. V čase slávnostného podpisovania zmluvy sa na
návšteve v Rumunsku zúčastnili aj breznianski seniori, ktorí sa tam cítili veľmi dobre.
Priateľom darovali vlastnoručne namaľovaný obraz Kriváňa ako symbol Slovenska, dohodli
sa s nimi o ďalšej spolupráci a pozvali ich na návštevu k nám. Rok prešiel a v posledný
júnový piatok zavítali do Brezna seniori z klubu Mladých sŕdc, ktorých sprevádzal prednosta
Mestského úradu v Nadlaku Alexander Gros a dozorca evanjelickej cikrvi, a. v . v meste
Nadlak Pavek Krokos Gyuris Nagy. V dennom centre Prameň v Brezne, ktorého vedúcou je
Katarína Kokavcová, ich privítali viceprimátorka mesta Mgr. Mária Šajgalíková
a prednosta mestského úradu Ing. Anton Jurša. Trojdňová návšteva začala slávnostne, o
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kultúrny program sa postarali divadelno-tanečná skupina Studnička pod vedením Milky
Grafikovej a spevácka skupina Senior. Breznianske lastovičky – dopraváci, ktorí sa na
priechodoch starajú o životy najcennejšieho čo máme - našich detí, práve v tento deň dostali
vysvedčenia s cukrovinkovými píšťalkami, na ktorých si spoločne aj zapískali. Seniorom z
Nadlaku venovali darčeky - obraz mesta Brezna, ktorý sami namaľovali, knihy od Matice
slovenskej, suveníry a časopis Prameň vydávaný v dennom centre. V sobotu sa previezli
vláčikom na Čiernohronskej železnici, absolvovali prehliadku skanzenu, predviedli sa im naše
mažoretky seniorky a nechýbali ani súťaže a dobrá zábava. Večer ich na Horehronských
dňoch spevu a tanca v Heľpe privítal predseda BBSK Milan Murgaš. Na počesť priateľov z
Rumunska sa v nedeľu konali bohoslužby v evanjelickom kostole, po ktorých navštívili
Horehronské múzeum, Literárnu izbu Martina Rázusa a poprechádzali sa v našom meste.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.43, 2 kusy

ÚSPECH SPEVÁKOV
V októbri sa v Košiciach uskutočnil jubilejný 25. ročník pesničkovej súťaže Košický
zlatý poklad, do ktorého sa prihlásilo rekordných 191 uchádzačov. Spomedzi všetkých sa na
prvú priečku prebojovala kapela Silo a lampa svieť!, ktorá s autorskou pesničkou Strom
zaujala nielen odbornú porotu, ale aj divákov. Svojím výkonom najviac presvedčil 26-ročný
spevák Silo z Dolnej Lehoty, ktorý s kapelou zaspieval dojímavú túto pesničku. Pekné tretie
miesto si odniesla speváčka Stanislava Kokavcová so skupinou The Elements z Brezna,
ktorá si s pesničkou Chladná vybojovala 150 eur.

SPOMIENKA NA ZÁTURECKÉHO
Adolf Peter Záturecký sa narodil v roku 1837 v Liptovskej Sielnici a zomrel v roku
1904 v Brezne; v tomto roku uplynulo 105.. výročie od jeho úmrtia. Pri tejto príležitosti sa
uskutočnilo spomienkové stretnutie; účastníci podujatia spoločne navštívili expozíciu
Literárne Brezno. Po jej prehliadke položili kyticu a zapálili sviečku na hrobe A. P.
Zátureckého na starom cintoríne. Potom sa presunuli na nový cintorín, na ktorom si pri hrobe
Ota Baldovského pripomenuli jeho život.
ANKETA TOP SEVEN BREZNA 2009
Výsledky šiesteho ročníka tejto prestížnej ankety vyhlásili v mestskom dome kultúry
vo štvrtok 6.. novembra na gala večere, ktorý moderoval Štefan Skrúraný. Dovedna 3 592
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hlasov do 30. októbra poslali účastníci ankety TOP seven Brezna 2009, čím v jednotlivých
kategóriách stanovili poradie:
TOP študent
1. miesto Peter Horváth (Gymnázium J.Chalupku)
1 011 hlasov
2. miesto Karolína Chlebušová (Gymnázium J.Chalupku)
847 hlasov
3. miesto Janka Styková (Spojená škola SPŠ)
633 hlasov
TOP organizácia
1. miesto Červený kríž organizácia Brezno
1 193 hlasov
2. miesto Týždenník Horehronie 921 hlasov
497 hlasov
3. miesto Útulok nádej /denné centrum pre ľudí bez domova/
TOP podnik
1. miesto Dance Cafe Bar
1 236 hlasov
2. miesto Salaš Zbojská
913 hlasov
3. miesto Da Vinci Caffe
740 hlasov
TOP lekárka
1. miesto MUDr. Eva Wolframová
283 hlasov
2. miesto MUDr. Eva Boháčiková
204 hlasov
3. miesto MUDr. Slávka Švantnerová
120 hlasov
/ nominovaných/
TOP podnikateľka
1. miesto Eleonóra Albertyová
536 hlasov
2. miesto Martina Máliková
518 hlasov
3. miesto Elena Faťunová
109 hlasov
/ nominovaných/
TOP služby
1. miesto Kvety Saintpaulia
924 hlasov
2. miesto Autoškola Marta Pančíková
695 hlasov
3. miesto Pneuservis Matovič
514 hlasov
TOP športový team
1. miesto Hokejový klub Brezno
1 525 hlasov
2. miesto Školský klub Flipper
701 hlasov
3. miesto Volejbalový klub Brezno
391 hlasov
Abslolútny TOP –
Čistiareň MÝVAL na Rázusovej ulici
Aj keď ľudia kritizovali spôsob zisťovania názorov na jednotlivé nominácie,
podujatie obohatilo kultúrny a spoločenský život mesta. Organizátorom podujatia bola
agentúra Abyee, organizáciu podujatia podporuje aj mesto.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.44, 10 kusov
Plagát v elektronickej podobe

ONDREJSKÝ JARMOK
Tohto roku sa tradičný Ondrejský jarmok - v poradí 521. - konal v netradičnom
termíne, o týždeň skôr, ako po ostatné roky. Keďže posledný novembrový víkend sa konali
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voľby do samosprávnych krajov, konal sa Ondrejský jarmok už 19. – 21. novembra. Aj
počasie bolo netradičné; takmer vždy býva na Ondrejskom jarmoku chladno, niekedy aj sneží,
tentokrát prialo počasie predávajúcim aj kupujúcim. Bolo teplo a slnečno. Predávajúcich bolo
dosť. Stánky boli umiestnené na námestí, ale aj na Ulici Boženy Němcovej. Ale je tu
hospodárska kríza, a tak sa predávajúci sťažovali, že ľudia len obzerajú a nekupujú.

OSLAVY MATICE SLOVENSKEJ
Písal sa 22. november 1919 a v Mestskej radnej sieni v Brezne sa uskutočnila
ustanovujúca schôdza miestneho odboru Matice slovenskej. Uplynulo deväťdesiat rokov od
tejto významnej udalosti. Oslavy 90. výročia založenia Matice slovenskej v Brezne sa konali
vo štvrtok 19.

novembra v sále mestského domu kultúry. Večerným dvojhodinovým

programom sprevádzala Mgr. Janka Dvorská a o jeho otvorenie

sa postarali speváci

Chrámového zboru apoštola Pavla v Brezne hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Na
podujatí privítali významných hostí – primátora Brezna Ing. Jaroslava Demiana, predsedu
Prezídia Matice slovenskej (MS) Igora Kovačoviča, prvého podpredsedu MS Miroslava
Bielika a predsedu Krajskej rady MS Dušana Kubinca. Predsedníčka miestneho odboru
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková sa matičiarom prihovorila týmito slovami: „Dôležitou úlohou
každého národa je jeho kultúrna úroveň. Čím vzdelanostnejší je národ, tým spôsobilejší je
tvoriť podmienky svojho života, a tým vzdelanostnejší je na medzinárodnej úrovni... Dnešný
život miestneho odboru Matice slovenskej je známy predovšetkým organizovaním kultúrnych
podujatí, prostredníctvom ktorých nezabúdame a pripomíname si život a diela slovenských
dejateľov, slovenské zvyky a tradície. Je to nielen o spomienkach, ale aj o stretnutiach
Brezňanov, ktorí sa radi vidia, rozprávajú, udržiavajú matičný život a tvoria jednu veľkú
brezniansku matičnú rodinu...“ Hovorené slovo sa striedalo s obrazom a spevom.
Deväťdesiatročnou históriou a činnosťou Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne
sprevádzala pracovníčka Horehronského múzea Mgr. Hana Peterajová a predstavili sa aj
kolektívni členovia – žiaci ZŠ s MŠ Karola Rapoša na Pionierskej 4, Spevácky zbor mesta
Brezna a Chrámový zbor apoštola Pavla v Brezne. Kultúrny program bol popretkávaný
príhovormi vzácnych hostí. Matičiarom k významnému jubileu zablahoželal aj primátor
Brezna Ing. Jaroslav Demian: „...v úvode mi dovoľte vyzdvihnúť fakt, že pred deväťdesiatimi
rokmi sa v našom meste našli ľudia, Brezňania, ktorí prišli s myšlienkou založi miestny odbor
Matice slovenskej. Žili v ťažkej dobe, tesne po skončení prvej svetovej vojny a niekoľko
mesiacov po vzniku prvej Československej republiky...

Matičiari neúnavne pracujú v

prospech slovenského národa pri zvyšovaní jeho národného uvedomenia, zvyšovaní citu pre
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národné tradície, kultúru, literatúru, za čo chcem všetkým poďakovať. Želám vám veľa
úspechov a pokračovateľov, aby miestny odbor oslávil aj ďalšie výročie.“ Veľa zdravia a
šťastia poprial oslávencom aj predseda Prezídia MS Igor Kovačovič, ktorý všetkým členom a
priaznivcom Matice slovenskej v Brezne poďakoval za nenahraditeľnú, obetavú a na vysokej
úrovni ľudskosti vykonávanú prácu. Na záver slávnostného programu odovzdali strieborné
medaily dlhoročným členom, srdcom a celou dušou oddaným matičiarom, Mária Strmeňová
predniesla poéziu z vlastnej tvorby a speváci sa rozlúčili s piesňou Aká si mi krásna.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.45, 10 kusov

OCENENIE KRONIKY
Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra , Muzeálna slovenská
spoločnosť a Združenie miest a obcí Slovenska vyhlásili 6. ročník celoštátnej súťaže
o najlepšiu

kroniku,

a kultúrnoturistický

monografiu

materiál.

obce,

najlepší

kultúrnohistorický,

informačný

Mesto Brezno na súťaži reprezentovalo okrem mestskej

kroniky a monografie aj niekoľko propagačných a informačných materiálov, ktoré vydala
Turisticko-informačná kancelária.
Dňa 3. a 4. decembra 2009 sa konalo v Martine vyhodnotenie tejto súťaže; súčasťou
podujatia boli aj rozborové semináre k výsledkom súťaže a k metodike tvorby kroník
a monografií miest.

V celoslovenskej konkurencii získalo mesto Brezno ocenenie v troch

kategóriách. Najvyššie ocenenie – 1. miesto získala Kronika mesta Brezna. Pri hodnotení
porotu zaujala hlavne obsahová štruktúra, grafická úprava a kronikársky štýl. Asi najviac by
sme si mali ceniť 2. miesto v tvorbe monografií miest. Do súťaže sa mali možnosť prihlásiť
práce vydané od roku 1993, a tak breznianska monografia Brezno v premenách času, ktorá
vyšla v roku 2005,

získala ocenenie v konkurencii takmer dvesto prác. Pozitívne bolo

hodnotené v kategórii kultúrno-turistických materiálov aj vydanie sprievodcu po Horehroní
Od prameňa Hrona, ktorý vydala Turisticko-informačná kancelária v Brezne, a tak do tretice
ocenení pribudlo mestu od odbornej poroty 3. miesto.

PREDVIANOČNÁ A VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
Mesto bolo vyzdobené rôznymi svietiacimi ozdobami; škoda len, že svietili len od 20.
decembra. Technické služby mali pre krízu skrátený rozpočet, tak šetrili aj na elektrine.
Okrem slávnostnej výzdoby mesta prispeli do príjemnej atmosféry aj organizátori
mnohých podujatí. Vo veľkej sále hotela Ďumbier sa prezentovala počas dvoch dní - 1. a 2.
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decembra Hotelová akadémia podujatím pod názvom Gastrovianoce ako z rozprávky. výstavou cukrárenských výrobkov, ukážok slávnostného stolovania, prípravy miešaných
nápojov a zdobenia tradičných vianočných medovníkov z tvorby študentov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Plagát v elektronickej podobe
V Horehronskom múzeu sa konala od 8. do 19. decembra tradičná predajná výstava
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 a ukážok stolovania

s vianočnou tematikou patria Gastrovianoce Hotelovej akadémie v Brezne, ktorú si mohli aj
tohto roku pozrieť návštevníci v Horehronskom múzeu od 8. decembra.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.46, 6 kusov
Dva dni pred Mikulášom 4. 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.
Potom odišiel Mikuláš do športovej arény (na zimný štadión). Tam usporiadal mestský
športový klub súťaž na korčuliach o najlepší a najoriginálnejší kostým.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.47, 5 kusov
Pod názvom Vráť lásku medzi nás sa konal na Mikuláša 6. decembra 11. slávnostný
benefičný koncert v

rímsko-katolíckom kostole, kde účinkovali významní umelci. Nad

koncertom mal záštitu primátor mesta, organizovali ho členovia občianskeho združenia
Kresťan, rímsko-katolícky farský úrad, Miestny odbor Matice slovenskej. Kostol bol
preplnený, ani nečudo, takéto hviezdy operného neba máme v Brezne málokedy možnosť
privítať. Organizátori vyložili preto pred kostol ozvučenie. Po prvýkrát zavítal k nám
významný svetový operný spevák Peter Dvorský. Na koncerte účinkovali aj ďalší významní
umelci - Martin Babjak a brezniansky rodák Ivan Zvarík.

Chrámový zbor Apoštola Pavla,

grécko-katolícky zbor z Košíc, rímsko-katolícky zbor zo Svitu, Evanjelický brezniansky zbor
aj domáci detský spevácky zbor. Slniečko. Ekumenické účinkovanie spevokolov rôznych
cirkví – evanjelickej, rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej zavŕšilo záverečné spoločné
požehnanie duchovných týchto cirkví. Výťažok z koncertu bol venovaný 17-ročnej Petre
Štulrajterovej z Brezna, ktorá má detskú mozgovú obrnu a ďalšie zdravotné postihnutia. Pred
podujatím prijala na pôde mestského úradu významných hostí – troch operných spevákov,
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zástupcov organizátorov a vedúcich zborov Mgr. Mária Šajgalíková, zástupkyňa primátora
mesta.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Plagát v elektronickej podobe
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 dvom zdravotne postihnutým bratom
Výlupkovcom z Mazorníka, o ktorých sa stará iba matka. Tohto roku sa konal v stánkoch pri
pódiu aj vianočný trh..
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.48, 5 kusov
Tohto roku sa veľa vianočných podujatí sa konalo aj v mestskom dome kultúry. Už 11.
decembra predviedli členovia súboru Klások z Podbrezovej program - vianočné zvyky ram,
pod názvom „Pokoj vám“ pripravil predvianočný program folklórny súbor Mostár na 19.
decembra, hosťom programu bol folklórny súbor Podpoľanec.

Z Detvy.

Na podujatie

Folkové Vianoce pozvalo Mestské kultúrne stredisko a Bombura klub na vystúpenie Zuzanu
Homolovú a ďalších hostí. Spevácky zbor mesta Brezna, Dychový orchester a SFS Šťastné
detstvo pozvali 28. decembra na Spoločný vianočný koncert do domu kultúry.. Početné
publikum najviac zaujali koledy mladých folkloristov a spoločné vystúpenie spevokolu s
dychovkou. Pre svojich priaznivcov usporiadal niekoľko podujatí Bombura klub v Brezne .
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Plagát v elektronickej podobe
Tohtoročné Vianoce sa skončili. K ich príjemnej a slávnostnej atmosfére v našom
meste určite prispel aj drevený ľudový betlehem, ktorý je výsledkom práce amatérskych
výtvarníkov z regiónu; na jeho tvorbe sa podieľali aj rezbári z Česka. Autormi jednotlivých
postáv je Peter Blaha, Vladimír Brozman, Ján Caban, Juraj Pančuška, Ján Pindiak, Pavel
Siman, Jozef Slivka, Matúš Tesák a Pavel Matušku z českých Třebochovíc pod Orebem.
Vytvorili ho počas dvoch rezbárskych dielní konaných v rámci Dní mesta v rokoch 2003
a 2004; po dokončení všetkých figúr ho 6. decembra 2004 v priestore pred rímskokatolíckym
kostolom za účasti primátora mesta a ďalších hostí

slávnostne požehnal dekan

rímskokatolíckej farnosti Jozef Hrtús.
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Od Mikuláša až do Troch kráľov býva každoročne vystavený ako dôkaz vysokej
zručnosti amatérskych rezbárov. Určite prispieva k zvýšeniu hodnoty duchovného života
Brezňanov. Tak tomu bolo aj tohto roku. Až na jednu smutnú skutočnosť. Ešte pred.
Vianocami, v noci zo 16. na 17. decembra bola odcudzená z jasličiek drevená plastika Ježiška
napriek tomu, že bola

špeciálne pripevnená o drevo a na jej odstránenie bolo potrebné

rozlámať aj jasličky. Krádež bola nahlásená polícii a tá po páchateľovi tohto amorálneho
trestného činu stále pátra.
Drevená plastika Ježiška má určite svoju umeleckú aj finančnú hodnotu. Napriek tomu by
určite ani jej autora, známeho výtvarníka Pavla Simana z Heľpy,

ani žiadneho iného

normálne mysliaceho človeka nikdy nenapadlo, že sa môže sťať niekedy predmetom krádeže.
Ale bohužiaľ, „niekomu nič nie je dosť sväté..“
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č 49, 6 kusov
K dobrej vianočnej atmosfére neprispela ani skutočnosť, že tohtoročný december
a celé Vianoce boli bez snehu.

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.
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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
Aj napriek zlým snehovým podmienkam sa tradičný prechod po stopách SNP
uskutočnil 24. januára. Organizátorom bol Mestský športový klub a určite aj najstarší lyžiar
v Brezne Ján Zemko. Podujatie začalo pri pamätníku v Čiernom Balogu príhovorom starostu
obce Ing. Budovcom. Po príhovore sa odovzdali pamätné listy. Prechod viedol cez Koreňovú,
potom pokračoval lúkami smerom do Brezna. Cieľ bol v „hasični“ na Mazorníkove, kde pre
účastníkov čakalo občerstvenie pripravené organizátoprmi.

ATLETICKÉ PRETEKY
Piateho mája v Tiszaujvárosi sa uskutočnil mládežnícky míting Višegrádskej štvorky.
Tri medailové umiestnenia vybojovali atlétky Atletického klubu Mostáreň MŠK Brezno.
Janka Červienková medzi juniorkami v trojskoku a v skoku do výšky obsadila druhé miesta
výkonmi 11,17 m a 163 cm, Táňa Dunajská bola opäť druhá medzi dorastenkami výkonom
172 cm.
Dvanásteho mája sa na mestskom štadióne v Brezne stretli študenti a študentky na
okresnom kole SAŠŠ v atletike, najlepší pretekári postúpili do krajského kola. V kategórii
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študentov aj študentiek sa víťazným družstvom stali pretekári Súkromného gymnázia ŽP
Podbrezová.
Na druhý deň na druhom kole Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti skupiny B
mladšieho žiactva suverénne vyhrali chlapci a dievčatá AK Mostáreň MŠK Brezno. Víťazi
jednotlivých disciplín: Michal Kmecík, kriketka 53,80 m, Richard Orovčík, 1 km chôdza
5:55,96 min, Jana Halušková, 150 m, 22,38 s, Karin Gelieňová, 600 m, 2:08,12 min, výška
Terézia Môciková, 115 cm, Patrícia Křenová, guľa 5,96 m, Erika Linerová, kriketka 47,03
m, Radoslava Piliarová, 1 km chôdza 5:31,26 min.
Šestnásteho mája pokračoval seriál mítingov Grand Prix Slovensko v Trnave.
Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno reprezentovala Janka Katrenčíková 4. miestom v
hode oštepom a Dominika Kyzeková 5. miestom v hode diskom a 6. miestom vo vrhu guľou
a v hode kladivom.
V Považskej Bystrici sa v nedeľu 17. mája uskutočnilo 2. kolo M SsAZ družstiev
dorastu. Dorastenci Brezna obsadili 5. miesto, dorastenky 6. miesto. Víťazstvo z 1. kola
potvrdila v skoku do diaľky Michaela Červienková výkonom 478 cm

VYHLÁSENIE NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV
Vyhlásenie najlepšieho športovca roka a športovej osobnosti roku 2008 a
vyhodnotenie súťaže, ktorú organizuje každoročne Mestský športový klub, sa uskutočnilo 5.
marca v obradnej sieni Mestského úradu.
Na základe rozhodnutia členov komisie pre šport pri MsZ, ako i prezidentov športových
klubov boli ocenení::
1. kategória Ocenený športovec za rok 2008 :
Ing. Danka Paučíková

Slovenský cykloklub Ďumbier

Klára Ábelová

Atletický klub Mostáreň

Ing. Peter Pohorelský

Volejbalový klub

Michaela Petreková

Športovo – strelecký klub

Emília Benešová

Klub turistov

Michaela Schönová

Klub biatlonu

Štefan Németh

Karate klub

Ing. Jozef Kolarovič

Hokejový klub Brezno

Jozef Lihan

Stolnotenisový klub
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2. kategória – Najlepší športovec Brezna za rok 2008
Dušan Sliačan

Športovo – strelecký klub

Ocenenie získal na základe výsledkov tajného hlasovania členov Komisie pre šport pri
Mestskom zastupiteľstve v Brezne, ako i prezidentov športových oddielov a klubov
3. kategória – Najpopulárnejší športovec Brezna za rok 2008
Mgr. Tomáš Turňa Hokejový klub Brezno s počtom hlasov 1264.
Ocenenie získal na základe internetového hlasovania, ktoré bolo spustené 16.2.2009 na
webovej stránke mesta Brezno a ukončené 2.3.2009.

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
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.

ŠPORTOVÝ EURODEŇ
Európske informačné centrum Europe Direct pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku v spolupráci s riaditeľom Mestského športového klubu v Brezne Petrom Luptákom
zorganizovalo v sobotu 23. mája športovooddychové podujatie zamerané na podporu blížiacich
sa volieb do Európskeho parlamentu Športový eurodeň. Celodenná akcia, ktorej program tvoril
volejbalový a nohejbalový turnaj O pohár Europe Direct, súťaž v streľbe O pohár Europe Direct
a komplex súťaží a hier pre deti, sa uskutočnila v športovom areáli plavárne a tenisových kurtov
v Brezne – Mazorníkove. Podujatie, ktoré slávnostne otvoril primátor Brezna a predseda
usporiadateľskej organizácie Ing.

Jaroslav Demian, úvodné príhovory prezentovali riaditeľ

Europe Direct Bc. Milan Hašan, Andrej Krchňavý, reprezentujúci Zastúpenie Európskej komisie
na Slovensku a čestný hosť, štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ing. Dušan Švantner. Technickým riaditeľom súťažných turnajov bol poslanec Mestského
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zastupiteľstva v Brezne Jozef Tokár. Na kvalitnom mix-volejbalovom turnaji sa zúčastnilo desať
družstiev, o víťazstvo v nohejbalovom turnaji bojovalo sedem vyrovnaných kolektívov.
Víťazkou streľby zo vzduchovky pod záštitou Klubu biatlonu ŠŠSM – MŠK sa spomedzi 85
súťažiacich stala Ľubica Beňová, ktorá dvakrát za sebou strelila plný počet bodov. Rodiny s
deťmi mohli využiť akciu bezplatného otvorenia plavárne, súťažiť na rôznych zábavných
a športových stanovištiach – šípky, hádzanie loptičiek do slniečkovej škatule, chytanie
tenisových loptičiek vystreľované tenisovým trenažérom, preteky v navliekaní šnúrky do
topánky, skladanie puzzle či skákanie na švihadle. Rodičia mohli svojim ratolestiam dopriať
maľovanie na tváričku, skákanie na trampolíne či farebné balóniky. O občerstvenie, ktoré mali
účastníci turnajov zadarmo, bolo postarané, v pozadí športovej zábavy hrala ľudová hudba
Pančíkovci.

MEMORIÁL LADISLAVA HORSKÉHO
V nedeľu dňa 22. 3. 2009 sa na zimnom štadióne Ladislava Horského v Brezne uskutočnil už
5. ročník turnaja prípraviek piatych ročníkov základných škôl - memoriál Laca Horského.
Zúčastnili sa ho štyri mužstvá - HK Slovan Gelnica, HK Žiar n. Hronom, HC Lučenec a domáce
HK Brezno.
Turnaj sa hral v zmysle pravidiel SZĽH každý s každým v hracom čase 2 x 20 min. čistého času
s nasledovnými výsledkami :
HC Lučenec - HK Žiar n. Hronom 7:0
HK Slovan Gelnica - HK Brezno 3:3
HK Žiar n. Hronom - HK Slovan Gelnica 1:6
HK Brezno - HC Lučenec 2:10
HK Žiar n. Hronom - HK Brezno 2:5
HC Lučenec - HK Slovan Gelnica 5:3

TURNAJ MIX VOLEJBAL
Turnaj sa konal 18. apríla 2008 na pôde základných škôl Pionierska 4 a Pionierska 2. Turnaja
sa zúčastnili družstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú na zápasoch MIX ligy.

VÝSTAVA NEMECKÝCH OVČIAKOV
Na starom futbalovom štadióne sa 16. mája uskutočnila výstava nemeckých ovčiakov
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GIANT CYKLOMARATÓN
SCK Ďumbier a MŠK usporiadali 5. ročník brezianskeho cyklomaratónu. Štartovalo
414 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Talianska a dokonca aj z Veľkej Británie. Mesto
Brezno a jeho okolie tak už po piatykrát privítalo bikových nadšencov vo svojej plnej kráse.
Pretek GIANT biketour Brezno bol súčasťou Cyklomaratónskej série a Slovenského pohára
MX. Na námestí v Brezne sa štartovalo dva krát. Prvý krát sa odštartovala najdlhšia trať s
názvom Obrík a o hodinu a pol neskôr sa odštarovala polmaratónska a hobícka trať.
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 Do cieľa prišli všetci
súťažiaci, kde ich čakalo občerstvenie. V cieli panovala dobrá nálada, sprevádzaná 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.

POLMARATÓN SNP
Slnečné sobotné popoludnie 22. augusta patrilo vytrvalcom, ktorí sa postavili na štart 16.
ročníka Polmaratónu SNP a minimaratónu, ktorý bol pripravený ako skrátená trať (3860 m).
Celú ťarchu prípravy a priebeh polmaratónu zabezpečoval Mestský športový klub Brezno,
a Atletický klub Mostáreň.

Polmaratón SNP a minimaratón na breznianskom námestí

slávnostne odštartoval primátor mesta Brezno Ing. Jaroslav Demian

HOKEJOVÝ KLUB V PRVEJ LIGE
Mužstvo HK Brezno sa po marcovom víťaznom zápase s Prešovom posunulo o veľký
krok vpred; ocitlo sa v prvej lige. Veľký sen mužstva seniorov HK Brezno vybojovať si
postup do prvej ligy, sa mu splnil Keďže tento víťazný zápas hralo doma, hráči klubu sa s
neopísateľnou radosťou podelili aj so svojimi fanúšikmi na námestí.
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V čase, kedy mužstvo postúpilo do prvej ligy, bol trénerom Ivan Frühwald. Od
novej sezóny 2009/2010 sa ujal úlohy trénera Ladislav Gerı, ktorý pred časom asi päť
rokov trénoval mužstvo v Brezne a extraligu juniorov v Banskej Bystrici..Všetci uršite
privítali s radosťou skutočnosť, že sa v novej sezóne začalo hrať na pokrytom štadióne, ktorý
dostal nový názov Aréna Brezno.
- Zostavu breznianskeho mužstva začali tvoriť už v máji, niektorí hráči ostali z
vlaňajšej sezóny a niekoľkých nových doplnili. Na listine sú zapísaní
brankári: Ján Cpin, Adam Kubík a Peter Piller
v obrane pôsobia: Martin Ondruška, Miroslav Pitschmann, Peter Laco, Peter Bálint,
Peter Ivan, Miroslav Bendík, Martin Šimšík, Michal Krupčík, Tomáš Turňa, Stanislav
Srnka,
útočníci bratia Babicovci, Michal Šmálik, Lukáš Piperek, Ivan Richard, Milan
Vodrážka, Lukáš Ondrejička, Ivan Paško, Jozef Budaj, Juraj Fábry, Jaroslav Frgolec,
Michal Brozman a Marek Matej.
Hlavnou úlohou hokejového mužstva je zachrániť sa v prvej lige a pekným hokejom robiť
breznianskym divákom radosť.

REKORDY V ROKU:
Najteplejší mesiac:

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

Najchladnejší mesiac:

január, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla -4,9 °C

Najteplejší deň:

14. júl, teplota vzduchu dosiahla absolútne maximum 32,4 °C

Najchladnejší deň:

17. január, teplota vzduchu klesla na -21,0 °C

Najdaždivejší mesiac:

jún, za celý mesiac napadlo 122 mm zrážok

Priemerná ročná teplota: 8,2 ° C
Tohtoročný rok začal miernou veľkou zimou bez snehu. Iba 8 dní v januári
Pekná bola hlavne jeseň, krásne dni boli v septembri aj októbri. Aj celý november bol
teplotne nadnormálnym, omnoho teplejším, ako sme v Brezne zvyknutí. Aj keď Ondrejský
jarmok bol o týždeň skôr ako po ostatné roky, také krásne teplé počasie sme na tomto podujatí
koncom novembra už dávno nezažili.
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Tohtoročná zima začala týždeň pred Vianocami. Konečne sa ochladilo a napadol aj prvý
sneh. Vianočné obdobie sa tento rok nieslo v znamení extrémne teplého počasia.
Ešte v pondelok, 21. 12. sme ráno na celom území poriadne drkotali zubami – teplota počas
noci klesala hlboko pod 0. A aj deň bol studený, mrzlo na celom Slovensku. Ešte 22.
decembra bolo potrebné čistiť chodníky od snehu, nočná teplota dosiahla – 16 C. Ale už v
priebehu utorka sa začala situácia meniť, od juhozápadu k nám začal prúdiť vo vyšších
vrstvách atmosféry veľmi teplý vzduch. Zrážky, ktoré boli s jeho prílivom spojené, síce
začínali snežením, ale prechádzali do dažďa nielen v nížinách, ale v ďalších dňoch aj v
nadmorskej výške viac ako 1300 m. Aj keď meteorológovia predpovedali, že príde náhle
oteplenie, nechcelo sa nám to veriť. Avšak 23. decembra už padal dážď a sneh sa pomaly
topil. Postupne sa otepľovalo stále viac a viac, aj teplota v noci sa už dostala nad bod mrazu.,
Na Štedrý deň priam lialo ako z krhly. Tohtoročné vianočné oteplenie vyvrcholilo 25.12.,
kedy sme už v noci mali mimoriadne teplo Cez deň sme mali tak teplo, že sme dokonca
prekonávali dlhodobé teplotné rekordy. Teplota vystúpila v tento deň na 7 až 9 °C. Extrémne
oteplenie zasiahlo nielen nás, ale nezvyčajne teplo bolo aj v okolitých krajinách. Oteplenie
prinieslo so sebou aj výdatné zrážky, ktoré spolu s topiacim sa snehom priniesli na stredné a
východné Slovensko povodne. Tohtoročné Vianoce tak boli bez snehu, tak ako vlani.
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 2009
Priemerné mesačné teploty vzduchu v °C
mes.
1
2
3
4
5
6
7
8
°C -4,9 -1,6 2,1 10,3 13,7 15,8 19,1 18,2

9
14,1

11
4,6

12
-1,0

rok
8,2

Absolútne maximá teploty vzduchu v °C
mes.
1
2
3
4
5
6
7
8
°C
7,3 11,2 14,2 23,3 27,2 29,0 32,4 31,0

9
10
11
27,8 25,1 14,3

12
9,3

rok
32,4

Absolútne minimá teploty vzduchu v °C
mes.
1
2
3
4
5
6
°C -21,0 -17,2 -7,7 -3,4 0,5 1,4

9
3,0

7
5,2

8
5,5

Počet letných dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a viac
mes. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
dni

10
7,8

10
-4,5

11
12
rok
-5,3 -20,2 -21,0

10

11

)
12

10

13

21

21

15

Mesačné úhrny zrážok v mm
mes.
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

mm

47

122

53

61

28

105

77

111

765

37

35

76

12

1

rok
81

115

Maximálne denné úhrny zrážok v mm
mes.
1
2
3
4
5
mm

17,5 10,1

18,5

6,1

6

7

8

15,5 30,3 18,6 17,4

9

10

11

12

rok

17,0 51,8 23,5 25,1 51,8

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu v %
1
2
3
4
5
6
mes.
%
81
76
78
64
64
71

7
70

8
73

9
74

10
81

11
86

12
81

rok
75

Trvanie slnečného svitu v hodinách
mes.
1
2
3
4
5
hod 76
57
95 234 237

7
284

8
220

9
193

10
74

11
53

12
38

rok
1755

Počet slnečných dní s denným trvaním slnečného svitu > 5 hodín
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mes.
dni
8
4
10
25
24
19
25
19
20

10
8

11
4

12
2

rok
168

Priemerná oblačnosť v %
mes.
1
2
3
%
57
69
69

4
46

6
194

5
50

6
55

7
44

8
50

9
51

10
70

11
71

12
74

rok
59

Počet dní so snehovou pokrývkou
1
2
3
4
5
mes.
dni
17
15
3

6

7

8

9

10

11

12
9

rok
44

Maximálna výška snehovej pokrývky v cm
mes.
1
2
3
4
5
6
cm
8
15
2

7

8

9

10

11

12
10

rok
15

VOĽBY DO EUROPARLAMENTU
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.01, 10 kusov
VOĽBY DO VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.02, 7 kusov
ODOVZDANIE OCENENÍ ZA ROK 2008
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.03, 40 kusov
Videozáznam č.1
DNI MESTA BREZNA 2009
Plagát v elektronickej podobe
Detské dopoludnie
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.04, 10 kusov
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Na breznianskom rínku
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.05, 12 kusov
Bomburova šabľa
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.06, 10 kusov
Slávnostné otvorenie
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.07, 15 kusov
Otvorenie literárnej expozície
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.08, 20 kusov
VATRA ZVRCHOVANOSTI
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.09, 40 kusov
OSLAVY SNP
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.10, 15 kusov
DEŇ ÚSTAVY
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.11, 15 kusov
EURÓPSKE DNI V MEUDON
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.50, 20 kusov
NA JARMOKU V MEUDON
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.12, 10 kusov
PARTNERSKÉ DNI
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č 39, 30 kusov
ZIMNÝ ŠTADIÓN
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.13, 20 kusov
NOVÝ MOST CEZ HRON
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.14, 6 kusov
REKONŠTRUKCIA ŽELEZNIČNEJ STANICE
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.15, 5 kusov
REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.16, 15 kusov
STAVEBNÝ RUCH V MESTE
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.17, 10 kusov
REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.18, 25 kusov
VYSOKÁ ŠKOLA
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.19, 10 kusov
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BEZDOMOVCI
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.20, 10 kusov
RÓMOVIA
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.21, 15 kusov
OTVORENIE PLESOVEJ SEZÓNY
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.22, 10 kusov
FESTIVAL HORSKÉHO FILMU
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.23, 12 kusov
VANSOVEJ LOMNIČKA
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.24, 10 kusov
DIRIGENTSKÝ KONCERT
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.25, 5 kusov
FESTIVAL COUNTRY
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.26, 5 kusov
MEDZINÁRODNÝ VÝSTUP NA ĎUMBIER
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.27, 5 kusov
NOC V MÚZEU
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.28, 17 kusov
OTVORENIE LITERÁRNEJ EXPOZÍCIE
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.29, 20 kusov
BOMBUROVA ŠABĽA
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.30, 12 kusov
Plagát v elektronickej podobe
MISS STREDNÝCH ŠKÔL
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.31, 30 kusov
WESTERNOVÉ PRETEKY
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.32, 10 kusov
VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM 2009
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.33, 12 kusov
ROZLÚČKA S LETOM
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.34, 12 kusov
Plagát v elektronickej podobe
DIVADELNÁ CHALUPKA 2009
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.35, 12 kusov
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HOREHRONSKÉ SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.36, 6 kusov
DETSKÉ CHALUPKOVO BREZNO
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.37, 5 kusov
CHALUPKOVO BREZNO
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.38, 10 kusov
FRANCÚZSKE DNI
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.40, 3 kusy
PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.41, 5 kusov
COUNTRY VEČER
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.42, 2 kusy
AKTIVITY SENIOROV
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.43, 2 kusy
ANKETA TOP SEVEN BREZNA 2009
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.44, 10 kusov
Plagát v elektronickej podobe
OSLAVY MATICE SLOVENSKEJ
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.45, 10 kusov
PREDVIANOČNÁ A VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
Gastrovianoce
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.46, 6 kusov
Mikuláš
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.47, 5 kusov
Benefičný koncert
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.48, 5 kusov
Plagát v elektronickej podobe
Betlehem
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č 49, 6 kusov
EURÓPSKE DNI V MEUDON
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.50, 30 kusov
ŠPORTOVEC ROKA
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.51, 10 kusov
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CYKLOMARATÓN
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.52, 5 kusov
FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.53, 10 kusov
KULTÚRNE LETO
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.54, 10 kusov
VYNÁŠANIE MORENY
Fotografie v elektronickej podobe, CD č.1/2009, priečinok č.55, 15 kusov
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