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Dnes v čísle:

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY
Predvolebná kampaň
Na celom Slovensku sa konali 12. júna
Slovenskej republiky. Súčasťou predvolebnej

voľby do Národnej rady

kampane boli podujatia, ktoré

zároveň obohatili kultúrno-spoločenský život mesta.
Už 5. marca pozvala Okresná organizácia strany Smer - Sociálna
demokracia

svojich

sympatizantov

do

mestského

domu

kultúry.

Pri

príležitosti Medzinárodného dňa žien pozdravil prítomných predseda strany
Róbert Fico, prišiel aj Róbert Kaliňák. V programe vystúpil spevák Peter
Stašák. Sála bola obsadená do posledného miesta.
V sobotu 10. apríla v okrese aj samotnom meste Brezno opäť privítali
predstaviteľov NR SR a vlády SR – predsedu NR SR Pavla Pašku, predsedu
vlády SR Róberta Fica, ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Vieru
Tomanovú, ministra vnútra Róberta Kaliňáka, predsedu BBSK a europoslanca
Vladimíra Maňku a ďalších. Róbert Fico a Pavol Paška, ktorých sprevádzali
brezniansky primátor a poslanec NR SR Jaroslav Demian a okresný predseda
strany Smer - SD Ján Račák, sa zúčastnili na pracovnom obede v Brezne, na
otvorení multifunkčného ihriska v Nemeckej, položili vence k pamätníku a Pavol
Paška ešte navštívil Železiarne Podbrezová, a.s. Viera Tomanová sa zastavila v
sociálnom zariadení LUNA. Predstavitelia vlády a poslanci strany Smer - SD sa
zúčastnili na kultúrnom programe v Mestskom dome kultúry v Brezne, ktorý
moderoval populárny Peter Marcin, zaspievali Pavol Hammel, Katarína Hasprová,
v humorných scénkach sa predstavili pani Mária a teta Márgit (Peter Marcin
a Peter Batthyany).
Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko pozvala svojich
priaznivcov 14. mája do domu kultúry na divadelné predstavenie.
V mestskom dome kultúry sa konalo aj predvolebné stretnutie strany
Slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana v nedeľu dňa
15. mája. Zúčastnili sa ho všetci čelní predstavitelia strany. Pôvodne plánovali
stretnutie s voličmi organizovať na námestí, počasie im to však nedovolilo.
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Takmer plnej sále sympatizantov sa prihovorila aj volebná líderka Iveta
Radičová, predseda strany Mikuláš Dzurinda, podpredseda Ivan Mikloš.
V kultúrnom programe vystúpil Peter Cmorík a skupina Metalinda.
Ľudová strana Naše Slovensko mala stretnutie sympatizantov na námestí
v nedeľu 30. mája. Táto strana mala rozporuplný program (hlavný predstaviteľ
Marián Kotleba), a tak sa na toto ohlásené stretnutie pripravila aj polícia. Možno
počasie alebo slabá propagácia podujatia spôsobila, že na námestí nebolo veľa
ľudí a zhromaždenie malo bezproblémový priebeh.
Veľkolepú predvolebnú kampaň mala na futbalovom štadióne Slovenská
národná strana. 6.júna. Svojich sympatizantov pozvala na prehliadku folklórnych
súborov Horehronia pod názvom „Najkrajšie súboristky sú na Horehroní“
V programe vystúpili folklórne súbory Heľpan, Kýčera, Šumiačan a Mostár,
účastníci si vypočuli aj recitácie herca Juraja Sarvaša. Mali možnosť vidieť aj
ukážky sokoliarstva. Hlavný príhovor mal kandidát na poslanca Ing. Dušan
Švantner.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.1

Výsledky volieb na Slovensku
Ústredná volebná komisia v nedeľu 13. júna zverejnila oficiálne výsledky
parlamentných volieb 2010. Do Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa nich
dostalo dovedna šesť politických subjektov, ktoré prekročili päťpercentnú hranicu
zvoliteľnosti. Jednoznačným víťazom sa stala strana Smer – SD s 34,79 %,
nasledovala SDKÚ – DS s 15,42 % a nováčik na politickej scéne strana Sloboda a
solidarita s 12,14 % voličských hlasov. Poslanecké kreslá v zákonodarnom zbore
získali aj KDH (8,52 %), Most – Híd (8,12 %) a strana SNS (5,07 %). Voliť prišlo
58,83 % oprávnených voličov, t. j. 2 566 779 občanov SR.
Výsledky volieb v okrese Brezno
Z 51 629 voličov z okresu Brezno zapísaných v zozname voličov
hlasovalo 28 922 ľudí (56,01 %), z ktorých platné hlasy odovzdalo presne 28 426
(55,06 %). V okrese suverénne zvíťazila strana Smer – SD so ziskom 12 036
voličských hlasov (42,34 %) pred SaS so 4103 hlasmi (14,43 %), SDKÚ - DS
s 3758 hlasmi (13,22 %), SNS s 1932 hlasmi (6,79 %) a KDH s 1779 hlasmi (6,25
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%). Nasledovali strany Ľudová strana Naše Slovensko 1027 (3,61 %), Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko 1021 (3,59 %), Strana demokratickej
ľavice 863 (3,03 %), Most – Híd 398 (1,40 %), Komunistická strana Slovenska
396 (1,39 %), Strana rómskej koalície 256 (0,90%), Únia 244 (0,85 %), Paliho
Kapurková, veselá politická strana 155 (0,54 %), Európska demokratická strana
153 (0,53 %), Združenie robotníkov Slovenska 142 (0,49 %), Azen 93 (0,32 %),
Nová demokracia 58 (0,20 %) a Strana maďarskej koalície 12 (0,04 %).
Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla najlepšiu
voličskú účasť v okrese Brezno obec Jarabá (88,70 %) a naopak najnižšiu
zaznamenala Pohronská Polhora (49,36 %). Šestica politických strán, ktorá
v novom volebnom období prekročí brány parlamentu, dosiahla v regióne tieto
výsledky: Smer – SD volilo najviac ľudí v Osrblí (57,79 %), SDKÚ – DS mala
najsilnejšiu voličskú základňu v Mýte pod Ďumbierom (21,94 %), strana SaS
získala najviac hlasov v Bystrej (22,39 %), hnutiu KDH sa najlepšie darilo v Mýte
(12,50 %), Most – Híd dosiahol najlepší výsledok v Jarabej (5,45 %) a strane SNS
najviac dôverovali v Pohorelej (12,18 %). Voľby vo všetkých 69 volebných
okrskoch v okrese Brezno sa zaobišli bez incidentov, prebehli absolútne pokojne,
disciplinovane a korektne.
Výsledky volieb v meste Brezno
V meste Brezne zo 17 397 zapísaných voličov odovzdalo svoj platný hlas
9333 občanov, takže sme dosiahli účasť voličov 53,64 percent. Najväčšiu podporu
aj tu získal Smer – SD (3507 hlasov – 37,5 %), ďalej SaS (1711 hlasov - 18,33
%), SDKÚ – DS (1619 hlasov – 17,34 %), SNS (633 hlasov – 6,78 %) a KDH
(549 hlasov – 5,88 %).
Aj tentokrát bola účasť v našom meste na voľbách nižšia v porovnaní
s okresom aj s výsledkami celoslovenskými, keď v okrese Brezno bola 56, O1 –
percentná a v rámci celej republiky 58,83 – percentná účasť voličov.

Z mesta Brezna kandidovali nasledovní poslanci:
Za stranu SMER - SD kandidovali:
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta; na kandidátskej listine mal číslo 76,
získal 1612 preferenčných hlasov
Ján Račák, živnostník; na kandidátskej listine mal číslo 79, získal 1150
preferenčných hlasov
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Kandidátmi Slovenskej národnej strany z Brezna boli:
Ing. Dušan Švantner, štátny tajomník ministerstva mal na kandidátskej listine
číslo 5, získal 5081 preferenčných hlasov, po voľbách sa umiestnil na 7. mieste
Ing. Pavel Harňák, prednosta obvodného úradu mal na listine poradové číslo 33,
získal 485 prednostných hlasov
Kandidátkou strany Sloboda a solidarita z Brezna bola:
Mgr. Lenka Šramková, hovorkyňa, mala na kandidátke číslo 95, so 427
prednostnými hlasmi skončila na 98. mieste
Kandidátom Komunistickej strany Slovenska z Brezna bol:
Mgr. Daniel Kianica, 57- ročný výsluhový dôchodca; na kandidátskej listine mal
číslo 99.
Kandidátkou Združenia robotníkov Slovenska z Brezna bola:
Vanda Kupcová, 45- ročná referentka s číslom 46 na kandidátskej listine.

Zo všetkých kandidátov bol za poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky na volebné obdobie 2010 – 2014 zvolený len Ing. Dušan Švantner, 62
– ročný, predseda Slovenskej národnej strany v okrese Brezno. Poslancom
národnej rady bol zvolený už po tretí krát; Slovenskú národnú stranu a náš okres
zastupoval

v parlamente

už

vo

volebnom

období

1998

–

2002;

aj

v predchádzajúcom volebnom období bol zvolený za poslanca; túto funkciu však
nevykonával, nakoľko prijal funkciu štátneho tajomníka na ministerstve dopravy.
Narodil v roku 1946 v Beňuši, od roku 1971 býva spolu s rodinou v Brezne. Od
roku 1992, piate volebné obdobie, je poslancom mestského zastupiteľstva
v Brezne. V roku 2005 bol zvolený za poslanca Vyššieho územného celku
Banskobystrického samosprávneho kraja, v roku 2006 sa stal jeho podpredsedom.
Za poslanca Vyššieho územného celku Banskobystrického samosprávneho kraja
bol zvolený aj na ďalšie volebné obdobie v roku 2009.

Vysvetlivky ku skratkám:
SDKÚ

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA

HZDS

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

KSS

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

SNS

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

KDH

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

HZD

HNUTIE ZA DEMOKRACIU

SMER SD

SMER SOCIÁLNA DEMOKRACIA
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ZRS

ZDRUŽENIE ROBOTNÍKOV SLOVENSKA

SAS

SLOBODA A SOLIDARITA

ND

NOVÁ DEMOKRACIA

Účasť na voľbách a hlasy odovzdané jednotlivým politickým stranám

Územie
účasť v % SMER
Slovensko
58,83 34,79
Okres
55,06 42,34
Mesto
53,64 37,57

SDKÚ
15,42
13,22
17,34

SAS
12,14
14,43
18,30

KDH
8,52
6,25
5,88

MOST
8,12
1,40
1,54

Výsledky volieb v Brezne podľa jednotlivých politických

SNS
5,07
6,79
6,78

strán boli

nasledovné:
•

Najviac hlasov v meste, tak ako v okrese a na celom Slovensku, získala
strana SMER SD – 37,57 percenta

•

Druhá bola v Brezne (na rozdiel od celoslovenských aj okresných
výsledkov volieb) Sloboda a solidarita s počtom 1711 odovzdaných
hlasov, čo je 18,33 percent z celkového počtu zaregistrovaných voličov

•

Na treťom mieste sa umiestnila Slovenská demokratická a kresťanská
únia; breznianski voliči jej odovzdali 1619 hlasov, čo je 17,34 percenta
(vyššie percento ako v rámci Slovenska)

•

Slovenská národná strana so 633 hlasmi získala v Brezne tiež viac
percent ako v rámci Slovenska – 6,78 percent

•

Menej ako na Slovensku získalo v Brezne Kresťansko-demokratické
hnutie; svoje hlasy jej odovzdalo len 5,88 percent voličov

Účasť voličov – Slovensko, okres, mesto - výsledky volieb v Brezne podľa
jednotlivých politických strán

Parlamentné strany
60,00
50,00
40,00

Slovensko

30,00

Okres

20,00

Mesto

10,00
0,00
účasť v %

SMER

SDKÚ

SAS

KDH

MOST

SNS
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NEPLATNÉ REFERENDUM
V sobotu 18. septembra sa uskutočnilo v poradí siedme referendum v
histórii krajiny. Keďže účasť nepresiahla 50-percentnú hranicu (k urnám na
Slovensku prišlo 22,84 percenta voličov), plebiscit bol neplatný. Na všetkých šesť
referendových otázok odpovedala kladne väčšina hlasujúcich občanov.
V okrese Brezno svoj názor vyjadrilo 11 532 voličov (z toho 90
hlasovacích lístkov bolo neplatných) z 51 460 zapísaných v zoznamoch na
hlasovanie. V percentuálnom vyjadrení účasť predstavuje 22,41 %. Na prvú
otázku o zrušení koncesionárskych poplatkov 10 053 hlasujúcich odpovedalo
kladne, 1023 záporne. Na druhú otázku o zúžení poslaneckej imunity dalo kladnú
odpoveď 10 978 hlasujúcich, 190 sa vyjadrilo záporne. Na tretiu otázku o znížení
počtu zákonodarcov v parlamente odpovedalo áno 10 862, 314 odpovedalo nie.
Na štvrtú otázku o obmedzení obstarávacej ceny vládnych limuzín reagovalo
súhlasom 10 160, negatívnu odpoveď uviedlo 673 hlasujúcich. Na piatu otázku o
možnosti voľby poslancov NR SR a EÚ prostredníctvom internetu odvetilo kladne
8076 účastníkov referenda, proti bolo 2 526 hlasujúcich. Na šiestu otázku o vyňatí
osôb poverených výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď
podľa tlačového zákona odpovedalo kladne 8 646, záporne 1 512 účastníkov
referenda.

KOMUNÁLNE VOĽBY
Predvolebná kampaň
Na celom Slovensku sa konali 27. novembra komunálne voľby.
Predvolebná kampaň mala podľa zákona začať necelé 3 týždne pred voľbami,
v Brezne už mali kandidáti na primátora veľkoplošné bilboardy s predvolebnou
kampaňou v októbri. Žiaden kandidát nevyužil možnosť stretnúť sa s voličmi na
predvolebných zhromaždeniach. Okrem veľkoplošných bilboardov, ktoré boli
umiestnené po celom meste (v mestskom parku prvýkrát chýbali), využívali
kandidáti hlavne letáky a noviny Horehronie a Echo.
Na funkciu primátora kandidovali:
1. Milan Belko, Bc., 31-ročný obchodný manažér, bytom štvrť L.
Novomeského 33, nezávislý kandidát
2. Alexander Botev, MBA, 28-ročný projektový manažér, bytom 9. mája 49,
kandidát koalície SaS, SDKÚ-DS
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3. Emil Caban, Ing. , 52-ročný stavebný inžinier, Bytom Klepuš 7, nezávislý
kandidát
4. Jaroslav Demian, Ing., 47-ročný doterajší primátor, bytom Malinovského
11, kandidát koalície SMER-SD, SNS
5. Vladimír Kvačkaj, Ing., 49-ročný technik, bytom Kiepka 63, nezávislý
kandidát
Na 21 poslaneckých mandátov bolo zaregistrovaných v štyroch breznianskych
volebných obvodoch 93 kandidátov.

Výsledky volieb
Šieste voľby do orgánov samosprávy obcí sa skončili. Volebné miestnosti
na celom Slovensku uzavreli v sobotu 27. novembra o 20. hodine. Voliči
rozhodovali o svojich komunálnych zástupcoch na najbližšie štyri roky. Na
Slovensku sa na voľbách zúčastnilo 49,69 percenta oprávnených voličov, v okrese
Brezno 48,91 percenta a v Brezne sme zaznamenali 35,66-percentnú účasť.
Primátorom Brezna sa opäť stal Ing. Jaroslav Demian , kandidát koalície
SMER-SD, SNS, ktorému svoj hlas odovzdalo 2767 voličov. Primátorom mesta
sa stal už tretie volebné obdobie.
Na druhom mieste voľbách skončil Ing. Vladimír Kvačkaj, nezávislý
kandidát; o post primátora sa uchádzal už po druhýkrát. Vo voľbách získal 1948
hlasov. Osemstopäťdesiat hlasov stačilo kandidátovi. Alexandrovi Botevovi,
kandidátovi strany SaS, SDKÚ-DS na tretie miesto. Ing. Emil Caban, nezávislý
kandidát, sa s počtom hlasov

390 umiestnil na štvrtom mieste. Posledným bol

nezávislý kandidát Bc. Milan Belko s počtom 221 hlasov.
V jednotlivých volebných obvodoch bolo zvolených týchto 21 poslancov, ktorí
budú tvoriť Mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2010 – 2014:
Meno poslanca

Kandidát za stranu

Získané hlasy

Za volebný obvod 1:
1. Ing. Vladimír Kvačkaj
2. MUDr. Eva Wolframová
3. Mgr. Jaroslav Ďalak
4. MUDr. Emília Bučková
5. Ing. arch. Ján Králik
6. Bc. Ján Račák
7. Ing. Milan Kováčik
8. Ing. Milan Hašan

NEKA,
SMER-SD, SNS
NEKA
SMER-SD, SNS
NEKA
SMER-SD, SNS
NEKA
SMER-SD, SNS

846
837
773
617
611
566
565
507
17

Za volebný obvod 2:
9. Mgr. Petra Dzurmanová
10. Milan Palovčík
11. Iveta Ledňová
12. Ing. Dušan Švantner
13. MUDr. Erik Richter
14. Ing. Ján Pampurík

NEKA
NEKA
NEKA
SMER-SD, SNS
SMER-SD, SNS
NEKA

497
454
452
439
418
389

Za volebný obvod 3:
15. Jozef Tokár
16. Ing. arch. Michal Medveď
17. Ing. Vladimír Strmeň
18. Mgr. Eva Skačanová
19. Ing. Martina Daxnerová
20. JUDr. Tomáš Abel

SMER-SD SNS
NEKA
NEKA
NEKA
SMER-SD, SNS
NEKA

468
426
397
390
384
383

Za volebný obvod 4:
21. Ing. Mária Majerčíková

SaS, SDKÚ-DS
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NÁHRADNÍCI:
Meno
Kandidát za stranu
Za volebný obvod 1:
1. Alexander Botev
SaS,
NEKA
2. JUDR. Śtefan Denian
3. Ivan Muriňák
NEKA
4. Viera Mondlová
SMER-SD, SNS
5. Mgr. Peter Morong
SMER-SD, SNS
6. Ing. Inga Brozmanová
NEKA
7. Ing. Milan Petrla
SMER-SD, SNS
8. Mgr. Zuzana Erbertová
SaS
9. Mgr. Rastislav Vagaday
NEKA

Získané hlasy
500
463
410
400
371
363
360
349
346

Za volebný obvod 2:
1. Ing. Janka Mihalovičová
2. Gabriel Obernauer
3. Ing. Milan Macuľa
4. Bc. Milan Belko
5. Ing. Eduard Linder
6. MUDr. Božena Kilvádyová

KDH
SMER-SD, SNS
NEKA
NEKA
SMER-SD, SNS
KDH

376
366
306
294
282
274

Za volebný obvod 3:
1. Roman Romančík
2. Ľubomír Kupec
3. Mgr. Mária Šajgalíková
4. Ing. Daniel Bačko
5. Alexander Botev
6. Andrej Barančok

SMER-SD SNS
SaS
SMER-SD, SNS
SaS
NEKA
SMER-SD, SNS

359
303
302
294
293
292

Za volebný obvod 4:
1. Ing. Milan Dolňan

SMER-SD, SNS

95
18

Vysvetlivky ku skratkám:
SDKÚ

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA

HZDS

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

SNS

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

KDH

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

HZD

HNUTIE ZA DEMOKRACIU

SMER SD

SMER SOCIÁLNA DEMOKRACIA

SaS

SLOBODA A SOLIDARITA

ZAUJÍMAVOSTI A FAKTY Z KOMUNÁLNYCH VOLIEB:
o Na post primátora bolo zaregistrovaných 5 kandidátov
o Na 21 poslaneckých mandátov bolo zaregistrovaných 93 kandidátov
o Všetci doterajší poslanci v tohtoročných voľbách opätovne kandidovali
o Z doterajších poslancov opätovne zvolili dvanástich, deväť nezvolili
o Deväť kandidátov je „nováčikom“ ; stali sa poslancami po prvýkrát
o Z celkového počtu 21 zvolených poslancov je 12 nezávislých, 8
kandidovalo za strany SMER-SD a SNS, 1 poslankyňa kandidovala za
strany SaS, SDKÚ-DS
o Najmladšou poslankyňou je 24-ročná Ing. Martina Daxnerová
o Najstarším poslancom je 63-ročný Ing. Dušan Švantner; je poslancom
mestského zastupiteľstva v Brezne od roku 1992, piate volebné obdobie,
o Na Slovensku sa na voľbách zúčastnilo 49,69 percenta oprávnených
voličov, v okrese Brezno 48,91 percenta; v Brezne sme zaznamenali
nižšiu účasť - 35,66-percentnú .

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.2
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OSLAVY OSLOBODENIA BREZNA
V piatok 29. januára si predstavitelia mesta, členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a obyvatelia Brezna pri pomníku na námestí uctili
pamiatku padlých hrdinov, ktorí v druhej svetovej vojne položili životy za našu
slobodu. Na spomienkových oslavách pri príležitosti 65. výročia oslobodenia
Brezna si spoločne pripomenuli jednu z najvýznamnejších historických udalostí.
Úvodným slovom sa prihovoril primátor mesta Ing. Jaroslav Demian:
Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril aj predseda ZO SZPB č. 1 Ján
Longauer, ktorý vyjadril dôležitosť a význam udalosti, ktorá sa zapísala do
novodobej histórie okresného mesta. „S úctou a pietou sa skláňame nad tými,
ktorí priniesli najväčšiu obeť, svoj vlastný život... Vence a kytice, ktoré sme dnes
položili k pamätníku, nech sú prejavom našej vďaky hrdinom za to, že z ich krvi a
obeti sa zrodila naša sloboda a náš dnešok. Chráňme preto slobodu, za ktorú oni
bojovali, a zomierali. Patrí im za to naša hlboká úcta...“ Na záver si minútou
ticha uctili pamiatku tých, ktorí v bojoch obetovali to najcennejšie čo mali, svoj
vlastný život. V tento deň sa uskutočnilo aj slávnostné zasadnutie mestského
zastupiteľstva.

SLÁVNOSŤ ODOVZDANIA OCENENÍ
V posledný januárový piatok v hoteli Ďumbier úprimne poďakovali tým,
ktorí svojou prácou, umom a šikovnosťou pretvárali mesto Brezno či dôstojne ho
reprezentovali a dali do povedomia ostatným ľuďom na Slovensku i v ďalekom
svete. Primátor mesta Ing. Jaroslav Demian ako každoročne odovzdal vzácnym
hosťom udelené ocenenia. Slávnostnú chvíľu umocnili programom Spevácky zbor
mesta Brezna pod dirigentskou taktovkou Mgr. Borisovej a PaedDr. Zuzany
Giertlovej, detský spevácky zbor Úsmev pri ZUŠ v Brezne pod vedením Mgr.
Martiny Saksovej, detská skupina z literárno-dramatického odboru pri ZUŠ
Brezno. Áriu Leporella z opery Don Giovanni si mohli prítomní vypočuť v podaní
hlasového pedagóga na súkromnom konzervatóriu vo Zvolene a doktoranda
Akadémie umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Stanislava Bartka.
Ocenenia boli udelené nasledovným:
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CENU PRIMÁTORA MESTA BREZNA:

Mária Pančíková za dlhoročnú činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek
– človeku pri Mestskom úrade v Brezne pri príležitosti jej životného jubilea;
Jaroslav Peťko za dlhoročnú angažovanú prácu v Divadelnom súbore Jána
Chalupku a úspešnú reprezentáciu mesta Brezna pri príležitosti jeho životného
jubilea;
Mgr. Miloslav Brodský za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za výchovu mladých
ľudí a prácu v prospech mesta Brezna.

CENU MESTA BREZNA:

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti
zborového spevu, za dlhoročné umelecké vedenie Speváckeho zboru mesta
Brezna a za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna v Slovenskej republike i v
zahraničí;
Mgr. Dušan Fabricius za verejno-prospešnú činnosť a za kultúrny rozvoj mesta
Brezna pri príležitosti jeho životného jubilea.

ČESTNÝ OBČAN MESTA BREZNA:

prof. PhDr. Ján Grexa, PhD., za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v
zahraničí a za obohatenie ľudského poznania v oblasti histórie športu a
olympionizmu;
Ing. Pavel Louda, starosta družobného mesta Nový Bydžov za šírenie dobrého
mena mesta Brezna v zahraničí pri príležitosti jeho životného jubilea
Neodkladné pracovné povinnosti nedovolili Ing. Pavlovi Loudovi zúčastniť sa na
slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, preto poslal ďakovný a
pozdravný list.
Na záver sa v mene všetkých ocenených úprimnými slovami prihovoril vzácny
hosť profesor Ján Grexa.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.3
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PAMÄTNÉ MEDAILY PRIAMYM ÚČASTNÍKOM ODBOJA
V posledných januárových dňoch v roku 1945 oslobodili horehronské obce
– 29. januára Bacúch, Červenú Skalu, Čierny Balog, Michalovú, Pohronskú
Polhoru, Sihlu, Šumiac, Telgárt,

30. januára Heľpu, Pohorelú, Vaľkovňu,

Závadku nad Hronom, 31. januára Beňuš, Braväcovo, Bujakovo, Brezno a
Polomku, počas marca obce dolu Hronom. Pri príležitosti osláv 65. výročia
oslobodenia mesta Brezna Ministerstvo obrany SR rozkazom ministra obrany
udelilo 172 žijúcim účastníkom druhej svetovej vojny v okrese Brezno pamätné
medaily. V piatok 29. januára v obvodnom úrade sa za prítomnosti primátora Ing.
Jaroslava Demiana, zástupca prednostu obvodného úradu Ing. Zdena Šándora,
člena predsedníctva ÚR SZPB Pavla Nigríniho uskutočnilo zúžené zasadnutie
oblastného výboru SZPB, na ktorom zástupkyňa ministerstva obrany PhDr. Viera
Mocková a veliteľ VÚ 5574 Nemecká pplk. Juraj Črepp odovzdali pozvaným
priamym účastníkom odboja pamätné medaily oslobodenia Slovenska

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.4

MÁJOVÉ OSLAVY
Sviatok práce oslávili obyvatelia nášho mesta na námestí v Brezne v
posledný aprílový deň. 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 predstavila speváčka Kristína; zaspievala niekoľko piesní, medzi
nimi aj známu skladbu Horehronie, s ktorou súťažila na tohtoročnej Eurovízii. Na
podujatie pod názvom Stavanie mája pozvalo obyvateľov Mesto Brezno a
Okresná organizácia SMER-SD. Po koncerte Kristíny prítomných pozdravili
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny, primátor Brezna Ing.
Jaroslav Demian a predseda Okresnej organizácie SMER-SD Ján Račák.
Podujatie podporili: Okresná organizácia SMER-SD, Lesy mesta Brezna, Okresná
rada Hasičského a záchranného zboru SR.
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OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
Tohto roku sme si pripomenuli 65. výročie ukončenia vojnovej
apokalypsy, ktorá zasiahla celý svet. Pri príležitosti tohto výročia mesto Brezno
usporiadalo spomienkové oslavy. Na námestí sa v predvečer Dňa víťazstva nad
fašizmom stretli predstavitelia štátnej správy, samosprávy, protifašistickí
bojovníci a obyvatelia mesta. Po pietnom akte kladenia vencov si vypočuli
príhovory primátora Brezna Ing. Jaroslava Demiana a člena Ústrednej rady
SZPB a tajomníka Oblastného výboru SZPB v Brezne Antona Pôbiša. Odkaz
tohto obdobia si v Deň víťazstva pripomenuli aj breznianski turisti na jubilejnom
- 40. ročníku výstupu na Ďumbier.
.), o ktorom sa
ODMENILI VOJNOVÝCH VETERÁNOV
V obradnej sieni Mestského úradu v Brezne zástupca primátora Ján
Račák v stredu 12. mája privítal vojnových veteránov z okresu Brezno, radcu
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, predstaviteľov Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a hostí. Stretli sa pri príležitosti 65. výročia
víťazstva v druhej svetovej vojne a udelenia pamätných medailí priamym žijúcim
účastníkom druhej svetovej vojny Radca Veľvyslanectva Ruskej federácie na
Slovensku Gennadij Josifovič Askaldovič pamätné medaily odovzdal: Jánovi
Falťanovi, Tiborovi Kováčovi, Božene Palackovej, Františkovi Figľušovi,
Terézii Gulyašovej, Vincentovi Kováčikovi, Jozefovi Korcovi, Jozefovi
Bakošovi, Jánovi Gaboňovi, Jánovi Makovičovi, Jánovi Simanovi, Zdenovi
Šramkovi, Klementovi Balcovi, Františkovi Tlučákovi, Ondrejovi Králikovi,
Martinovi Benčíkovi, Jozefovi Švantnerovi a Štefanovi Štulrajterovi. Do
obradnej siene pozvali dovedna päťdesiatdva veteránov. Tým, ktorí prísť nemohli,
predstavitelia Oblastného výboru SZPB medaily odovzdali osobne.

DNI MESTA BREZNA 2010
Brezno sa posledný májový týždeň odelo do slávnostného. Na oslavu
historických výročí - 745. výročia najstaršej zachovanej písomnej zmienky, 630.

výročia udelenia mestských výsad a 360. výročia získania štatútu slobodného
kráľovského mesta – sa konali Dni mesta. Výnimočné neboli len množstvom hostí
a návštevníkov a programov. Krásne vyzdobené bolo námestie, prvýkrát nová
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aréna. Všade bolo množstvo ľudí, od tých najmenších po tých, ktorí si už čosi
pamätajú. Každý si mohol nájsť „to svoje“.
Štvrtkové popoludnie organizátori venovali staršej generácii v podobe
Seniorského podvečera s malou dychovou hudbou Mostárenka, krúžkami denného
centra Prameň i vystúpením imitátora a speváka Stanislava Vitáloša. Piatkové
predpoludnie prinieslo olympiádu materských škôl na štadióne a rozmanité
programy a súťaže pod spoločnou hlavičkou Námestie pre mladých. Piatok patril
aj Aktu priateľstva, počas ktorého delegácie partnerských miest položili kvety k
soche gen. M. R. Štefánika. Popoludnie s atrakciami pre rodiny vyvrcholilo
koncertom skupín Mukatado, Desmod, ZBM a tradičným ohňostrojom. Podvečer
v mestskom dome kultúry sa niesol v znamení ženskej krásy na súťaži MISS
Brezno. V sobotu brezniansky rínok žil vystúpeniami domácich súborov a skupín,
ukážkami práce remeselníkov, nechýbali špeciality horehronského regiónu,
opekanie býka, historický tábor. Do rámca Dní zapadlo vyhodnotenie súťaže O
Bomburovu šabľu v synagóge a bábkové divadielko Snehulienka a sedem
trpaslíkov vo dvore Horehronského múzea. Popoludnie organizátori ladili v
historickom duchu. Zaujali šermiarske súboje a Boží súd - predstavenie
pripomínajúce významné výročia mesta s príhovorom primátora, ktoré pre dážď
odohrali vo veľkej sále hotela Ďumbier. Z úst primátora zazneli slová: „Veľa sa za
tie stáročia v meste zmenilo, ale veľa zostalo. Každá generácia priložila ruku k
dielu. Niečo nám tu zanechala, aby sme to my - Brezňania - zveľaďovali a
rozvíjali. Naši predkovia sa tak ako my teraz stretávali na námestí, aby prežili v
blízkosti svojich priateľov a známych príjemné chvíle, diskutovali spolu,
obchodovali, alebo si tu oddýchli a načerpali tak nové sily do ďalších dní.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že Brezno vstúpilo do povedomia širokej
slovenskej verejnosti, že je známe i v zahraničí a nezapadlo prachom histórie.“
Záverečným sobotňajším koncertom Lucie Bílej a predskupiny Vidiek v aréne
Dni mesta Brezna 2010 dopísali svoju históriu.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.5
Plagát v elektronickej podobe
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VATRA ZVRCHOVANOSTI
Breznianske oslavy 18. výročia vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti
Slovenskej republiky v nedeľu 18. júla pre nepriazeň počasia presunuli
z futbalového

štadióna do novej viacúčelovej haly Arény Brezno. Viac ako

poldruha tisíc divákov

svojimi príhovormi pozdravili podpredseda SNS Ing.

Dušan Švantner, primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian a predseda Prezídia
Matice slovenskej Igor Kovačovič. Vynikajúce vystúpenie Slovenského
ľudového umeleckého kolektívu spestrilo tancami a piesňami slávnostne
popoludnie. Oslavy vyvrcholili zapálením vatry zvrchovanosti na tradičnom
mieste na Jamách nad Breznom. Všetci zdôraznili význam tohto sviatku, ktorým
si Slováci pripomínajú svoju zvrchovanosť.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.6

OSLAVY SNP
V piatok 27. augusta pri príležitosti osláv 66. výročia Slovenského
národného povstania si pri Pomníku padlým v prvej a v druhej svetovej vojne v
Brezne uctili pamiatku tohto významného momentu.

Na slávnostnom akte

kladenia vencov k Pomníku padlým v prvej a druhej svetovej vojne sa zúčastnili
aj poprední predstavitelia mesta, regiónu a členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Brezne na čele s Jozefom Schulzom, ktorý vo
svojom prejave upozornil na prebúdzajúci sa neofašizmus a ožívajúci rasizmus.
„Povstalecká história je históriou nášho mesta, regiónu, nášho národa, na ktorú
môžeme byť právom hrdí. Naša úcta pritom patrí hlavne priamym účastníkom
SNP, ľuďom, ktorí sa viac či menej pričinili o to, že Slováci sa zaradili do veľkej
medzinárodnej protifašistickej koalície. Oni nás zaradili na stranu víťazov.
Nesmierne si cením ich dnešnú účasť i na tomto slávnostnom zhromaždení. Na
druhej strane ma mrzí, že na týchto spomienkových oslavách chýba vo väčšej
miere mladá a stredná generácia. Sú to oni, ktorí využívajú a verím, že dlho budú
využívať hlavné politické výdobytky tejto historickej udalosti.“
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PAMÄTNÝ LIST ZA UCHOVÁVANIE PAMIATKY NA ŠTEFÁNIKA
V Slovenskom národnom divadle v Bratislave zástupkyňa primátora Mgr.
Maria Šajgaliková z rúk predsedu Nadácie Milana Rastislava Štefánika
profesora Jana Fuska prevzala pamätný list. Dostali ho osobnosti, zástupcovia
miest, obci a organizácii, ktoré si uchovali pamiatku na Milana Rastislava
Štefánika v rokoch minulých aj v súčasnosti. Tento slávnostný akt sa konal v
rámci národného stretnutia pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika
a 1. výročia odovzdania Pamätníka v Bratislave. V kultúrnom programe zazneli
citáty Milana Rastislava Štefánika v podaní Františka Kovara, Štefánikove
obľúbené piesne z Evangelického zpěvnika, národné piesne zaspieval Mužský
cirkevný zbor z Brezovej pod Bradlom a vystúpil aj folklórny súbor Dopravár s
ľudovou hudbou Jarabina. Baletní umelci Štátneho divadla Košice uviedli
fragmenty z inscenácie súčasného tanečného divadla M. R. Štefánik. Zároveň bola
predstavená kniha Pamätník M. R. Štefánika v Bratislave a dokumentárny
francúzsky film Štefánik, neuveriteľný osud. Na záver delegácie položili
k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika vence a kytice za sprievodu Vojenskej
hudby ozbrojených síl SR.

DEŇ ÚSTAVY
Štátnym sviatkom sme si v stredu 1. septembra pripomenuli 18. výročie
najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu - Ústavy Slovenskej
republiky. V Brezne sa už stalo tradíciou, že v tento deň organizujú malú
slávnosť. Na námestí pri Lipke štátnosti sa účastníkom osláv prihovorili primátor
Brezna Ing. Jaroslav Demian a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Ing. Dušan Švantner. V programe vystúpili členovia matičného speváckeho
zboru

z Valaskej. Podujatie organizoval Miestny odbor Matice slovenskej

a miestna organizácia Slovenskej národnej strany.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.7
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POSLANCI
Mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2006 – 2010 tvorili títo poslanci:
VOLEBNÝ OBVOD č.1
MUDr. Eva Wolframová
PhMr. Jaroslav Ďalak
Ing. Milan Kováčik
MUDr. Emília Bučková
Ján Račák
Bc. Milan Hašan
Mgr. Peter Morong
Viera Mondlová

VOLEBNÝ OBVOD č.2
Ing. Dušan Švantner
MUDr. Erik Richter
Milan Palovčík
Ing. Janka Mihalovičová
Gabriel Obernauer
Ing. Ján Pampurík

VOLEBNÝ OBVOD č.3
MUDr. Mária Molčaniová
Ing. Eva Dikaszová
Mgr. Mária Šajgalíková
Jozef Tokár
Ing. Daniel Bačko
Mgr. Eva Skačanová
SDKÚ-DS, KDH

VOLEBNÝ OBVOD č.4
Ing. Milan Dolňan

Počas roka zasadalo doterajšie mestské zastupiteľstvo celkom deväťkrát,
1-krát sa konalo slávnostné zasadnutie.
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Z ROKOVANÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Rokovania sa uskutočnili v týchto termínoch:

o 1. riadne zasadnutie

19. januára

o slávnostné zasadnutie

29. januára

o 2. riadne zasadnutie

23. februára

o 3. riadne zasadnutie

13. apríla

o 4. riadne zasadnutie

26. apríla

o 5. riadne zasadnutie

13. mája

o 6. riadne zasadnutie

15. júna

o 7. riadne zasadnutie

12. augusta

o 8. riadne zasadnutie

29. októbra

o 9. riadne zasadnutie

23. novembra

Prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 19. januára
V utorok 19. januára v Brezne zasadalo mestské zastupiteľstvo, ktoré sa
prekovalo pripravený dokument Podpory rozvoja marginalizovaných komunít v
meste Brezne. Dokument spracoval kolektív členov a externých expertov Aliancie
rómskych organizácií v Banskej Bystrici. Problematikou rómskej komunity sa
mestské zastupiteľstvo zaoberá už dlhší čas. Zastupiteľstvo predložený materiál
zobralo na vedomie s tým, že sa dopracuje o konkrétne aktivity.

Druhé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 23. februára
Na rokovaní boli po správe o plnení uznesení predložené dva návrhy
všeobecne záväzných nariadení (VZN) a to: návrh VZN o hospodárení s bytmi a
obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu, vo
vlastníctve mesta a návrh VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov
znečisťovania a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Obidva návrhy boli
schválené.
V majetkových záležitostiach sa prerokovávali žiadosti fyzických a
právnických osôb za účelom nájmu,

zastupiteľstvo bolo oboznámené s

výsledkami obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta - Brezno – nehnuteľností –
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stavba a pozemky, Záhradná ul. 1, Brezno . Do skončenia predkladania ponúk na
uvedený objekt nebola na mestský úrad doručená žiadna ponuka a súťaž bola
komisiou vyhodnotená ako neúspešná. Zaradenie komunikácií na území mesta
Brezno do siete miestnych komunikácií bol ďalším bodom rokovania. V pasporte
miestnych komunikácií nie sú zahrnuté účelové komunikácie t.j. poľné a lesné
cesty, príchodné cesty k závodom, staveniskám, lomom, baniam a pieskovniam a
k iným objektom a cesty v uzavretých priestoroch a objektoch. Uvedený
dokument poslanci schválili.
Tri správy predložila hlavná kontrolórka mesta (správa o kontrolnej
činnosti za rok 2009, správa o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov
zistených pri následných finančných kontrolách v roku 2009 a správa z vykonanej
následnej finančnej kontroly vybavovania sťažností v roku 2009 v podmienkach
miestnej samosprávy), všetky poslanci zobrali na vedomie.
Správu o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2009 predložil náčelník
mestskej polície. Za rok 2009 príslušníci mestskej polície vykonali 1715 zákrokov
a úkonov pri plnení mestského policajta, bolo riešených 1304 priestupkov podľa
zákona o priestupkoch. V blokovom konaní na mieste zaplatených bolo riešených
859 priestupkov. Z 1304 priestupkov, ktoré riešila mestská polícia v roku 2009,
509 priestupkov bolo nahlásených občanmi mesta a 795 priestupkov bolo
zistených príslušníkmi v rámci kontrolnej činnosti. Pomocou mestského
kamerového systému bolo zistených a riešených 181 priestupkov proti plynulosti
a bezpečnosti cestnej premávky, 17 priestupkov proti verejnému poriadku a 5
priestupkov proti majetku. Uvedenú správu poslanci zobrali na vedomie.
V bode rôzne poslanci schválili z rozpočtu mesta na rok 2010 dotáciu pre
Hokejový klub Brezno. Schválilo aj miesta na území mesta Brezno pre
umiestnenie informačných a propagačných zariadení - výlepových plôch a jeho
prenájom.

Tretie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva – 13. apríla
V úvode rokovania mestského zastupiteľstva v utorok 13. apríla si poslanci
minútou ticha uctili pamiatku obetí tragickej havárie poľského lietadla v Rusku.
Prerokovali správy o činnosti príspevkových organizácií;

Mestské

kultúrne stredisko a MŠK v minulom roku skončili hospodárenie s prebytkom,
Technické služby mesta Brezna so stratou. Predložené správy zobrali na vedomie.
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Spoločný obecný úrad mesto zriadilo spolu s ďalšími obcami. Vykonáva činnosti
stavebného úradu a opatrovateľskej služby, o ktorých informovala správa; túto
zobrali na vedomie.
Ďalším bodom rokovania bol záverečný účet mesta za rok 2009. V tomto
bode poslanci zobrali na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej
účtovnej uzávierky mesta a správu o preverení súladu hospodárenia mesta s
príslušným zákonom. Celoročné hospodárenie mesta za rok 2009 schválili bez
výhrad. K tomuto dôležitému bodu rokovania, primátor mesta povedal: „Čo sa
týka samotného výsledku, keby sme boli v rovine úplne jednoduchého účtovníctva,
tak sme hospodárenie skončili s prebytkom 667 757,55 eura. Poslanci rozhodli o
tom, že tento prebytok pôjde do tzv. rezervného fondu, z ktorého sa môžu
financovať kapitálové výdavky. O tom, ako budú financie konkrétne použité,
budeme ešte rokovať s poslancami. V rámci našej lokálnej stratégie komplexného
prístupu riešenia rómskej problematiky sme mali zámer realizovať dva projekty:
rekonštrukciu Základnej školy s materskou školou na Pionierskej č. 4 a budovu
komunitného centra. Práve na tieto projekty by sme chceli vyčleniť prostriedky.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť koncom minulého roka na niektorých
uliciach realizovala svoje investičné akcie. Povedali sme si, že rozkopané ulice
zrekonštruujeme z týchto prostriedkov. Treba ich napočítať, naceniť a potom
stanoviť istý postup. Už v roku 2009 sme stanovili, že financovať budeme prioritne
tie projekty, pri ktorých máme šancu podpory z eurofondov a doplníme ich z
našich vlastných zdrojov. Zatiaľ neoficiálnou informáciou je, že bol podporený a
schválený projekt na vodovod v Podkoreňovej. Pripravený je projekt na
zariadenie pre seniorov na Ulici Martina Benku.
Majetkové záležitosti zaberajú veľkú časť takmer každého zastupiteľstva.
V poradí tretie zasadnutie ich malo v programe až dvadsaťdva. Išlo o odkúpenie,
prenájom nehnuteľného majetku, ale aj o vyhlásenie prebytočnosti majetku mesta.

Štvrté riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 26. apríla
Žiadosť FV energy s.r.o., z Banská Bystrica o odkúpenie pozemkov v
lokalite Rohozná za účelom realizácie projektu fotovoltaických elektrární bola
hlavným bodom rokovania mestského zastupiteľstva. K tejto problematike bolo
prijaté uznesenie, ktorým vyhlásilo pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta
Brezna - pozemky za prebytočný. Rozhodlo, že sa jedná o prípad hodný
30

osobitného zreteľa, nakoľko prevod pozemkov bude slúžiť na zabezpečenie
ekologickej výroby elektrickej energie, čo nebude predstavovať nepriaznivý
dopad na životné prostredie obyvateľov mesta Brezna, umožní prístup k
alternatívnym zdrojom elektrickej energie a zvýši záujem o využívanie danej
lokality na účely využitia v súlade s ÚPN mesta. Pozemky boli predané za kúpnu
cenu 130 tisíc eur.

Piate riadne rokovanie mestského zastupiteľstva 13. mája
Hlavným bodom rokovania bolo schválenie Predloženia žiadosti mesta o
nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, prioritná os
2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
opatrenie 2.1 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately – na projekt s názvom „Zariadenie pre seniorov a domova
sociálnych služieb v Brezne a návrh na schválenie spolufinancovania
vybudovania viacúčelového ihriska v Brezne. Financovanie projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Žiadosť aj spolufinancovanie vo
výške 5% t,j. vo výške 163 992, 53 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky na
projekt sú vo výške 3 279 850, 51 Eur schválili. Kladný postoj zaujali aj
k spolufinancovaniu výstavby viacúčelového ihriska minimálne vo výške 16
596,96 EUR. Schválili aj prípravu a zriadenie Hnedej priemyselnej zóny Brezno –
Mostáreň.

Šieste riadne rokovanie mestského zastupiteľstva 15. júna
Po procedurálnych otázkach primátor mesta doplnil program o ďalší bod
rokovania: Výzvu Združenia miest a obcí Slovenska na solidaritu mestám a
obciam postihnutých povodňou. Poslanci odsúhlasili poskytnutie dotácie mestám
a obciam postihnutých povodňami prostredníctvom fondu Solidarity vytvoreného
Združením miest a obcí Slovenska vo výške 15 000 eur. Zároveň odporučili
primátorovi vyžiadať od orgánov združenia informáciu, ako a ktorej obci alebo
obciam bola táto dotácia poskytnutá. Nasledovala správa o plnení uznesení, ktorú
zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Vzhľadom na novelu zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo treba vykonať zmeny v
štatúte mesta a v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva. Obidva návrhy
poslanci schválili. V rámci majetkových záležitostí boli poslanci oboznámení s
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výsledkami obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku mesta.
Prerokovávali aj žiadosti fyzických a právnických osôb o predĺžení nájmov, výške
nájmov, o odkúpení nehnuteľného majetku mesta, žiadosti fyzických osôb o
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
Po majetkových záležitostiach prišiel na rad blok správ, ktoré na rokovanie
predložila hlavná kontrolórka mesta. Poslanci zobrali na vedomie: správu z
vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s finančnými
prostriedkami a majetkom mesta v Centre voľného času Brezno, správu
z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona o
slobodnom prístupe k informáciám v Mestskom úrade Brezno, správu z
vykonanej následnej finančnej kontroly obsahu vnútorných predpisov obchodnej
spoločnosti Gastro Ďumbier, s. r. o., Brezno a správu z vykonanej následnej
finančnej kontroly financovania výdavkov na originálne kompetencie na úseku
školstva.

Nasledovali

informatívne

správy

o výsledkoch

hospodárenia

obchodných spoločností: Lesy mesta Brezna, s. r. o., Gastro Ďumbier, s. r. o.,
obchodnej spoločnosti Fantázia Brezno, s. r. o., Nemocnice s poliklinikou Brezno,
n. o., a obchodnej spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Banská Bystrica. Všetky správy sa týkali výsledkov hospodárenia za rok 2009.
V ďalšej časti schválili plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky mesta
na druhý polrok. V bode rôzne schválili poradovník žiadateľov o byt vo
vlastníctve mesta na rok 2010 a zmenu príspevku mesta na stravovanie dôchodcov
a ťažko zdravotne postihnutých občanov v zariadeniach školského stravovania,
ktorých zriaďovateľom je mesto. Tento príspevok sa mení od 1. septembra takto:
v 1. pásme pri príjme do 300 eur občan z celkovej ceny stravného lístka uhradí 45
% a príspevok mesta z celkovej ceny stravného lístka bude 55 %, v 2. pásme pri
príjme od 300 do 370 eur občan uhradí 70 % a mesto 30 %, v 3. Pásme pri príjme
nad 370 eur občan uhradí 100 %. Po otázkach poslancov na riaditeľov
príspevkových organizácií a náčelníka mestskej polície primátor rokovanie
ukončil.

Siedme riadne rokovanie mestského zastupiteľstva 12. augusta
Keďže obec Mýto pod Ďumbierom koncom apríla schválila zrušenie
a vyradenie miestnej základnej školy a školského klubu zo siete škôl a školských
zariadení na Slovensku, požiadala mesto Brezno o doplnenie všeobecne
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záväzného nariadenia (VZN) o školských obvodoch pre žiakov prvého stupňa.
Breznianski poslanci úpravou VZN umožnili deťom z Mýta pod Ďumbierom,
Bystrej a z Hornej Lehoty – časť Tále navštevovať základné školy na území mesta
podľa ich slobodného výberu.
Blížiace sa komunálne voľby rozpútali diskusiu aj na pôde mestskej
radnice. Každá obec je totiž povinná pred príslušnými voľbami zabezpečiť plochy
určené na umiestňovanie volebných plagátov. V zmysle zákona č.346/1990 Z. z. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí mestské zastupiteľstvo stanovilo počet
volebných obvodov na 4 s 21 poslancami. Vzhľadom na to, že 18. septembra sa
na Slovensku koná referendum, odznela tiež informácia o zozname ulíc a okrskov,
v ktorých budú mať občania Brezna možnosť hlasovať.
V súvislosti so správou o činnosti mestskej polície za prvý polrok 2010
poslanci diskutovali o pripravovanom rozšírení kamerového systému v meste, na
ktoré dostalo od Úradu vlády dotáciu vo výške 13 800 eur. V rámci tohto projektu
pripravuje mesto zriadiť tzv. chránené pracovisko priamo na mestskej polícii, kde
by občania so zdravotným postihnutím mohli pracovať v spolupráci s mestskou
políciou.
Poslanci sa zaoberali aj petíciou, ktorú spísali občania mestskej časti
Mazorníkovo, kde žiadajú primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
aby zabránili podnikateľskému subjektu zriadiť prevádzku herne na sídlisku
Mazorníkovo MPČĽ 60.
Nadácia Slovenskej sporiteľne, a. s., oslovila mesto Brezno s ponukou
daru vo forme viacúčelového ihriska s umelým povrchom, ktoré by mala
vybudovať pri Základnej škole s materskou školou na Pionierskej ulici č. 2
najneskôr do konca novembra tohto roka.

Osme riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 29. októbra
Vzhľadom na schválenie nového zákona o pohrebníctve účinného od 1.
januára 2011 bolo treba zmeniť pôvodné všeobecne záväzné nariadenia mesta,
ktorými sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok).
Zastupiteľstvo sa uznieslo na návrhu nového. V uvedenej novele VZN sú už jeho
súčasťou aj ceny ostatných služieb poskytovaných na pohrebisku.
V októbri minulého roka zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta. Na základe návrhu zmien zo strany majetkovo33

právneho oddelenia a potreby aktualizácie sadzobníkov minimálnej výšky
nájomného a odplaty za zriadenie vecného bremena boli upravené zásady, tieto
boli schválené.
V majetkových záležitostiach poslanci prerokovávali žiadosti fyzických a
právnických osôb. Išlo o prenájom nehnuteľného majetku, ale aj o vyhlásenie
prebytočnosti majetku mesta.
Nasledovali štyri správy, ktoré predkladala hlavná kontrolórka mesta:
správa z vykonaných následných finančných kontrol osobitostí rozpočtového
hospodárenia, správa z dodržiavania a uplatňovania zákona o cestovných
náhradách, správa z kontroly hospodárenia Mestského kultúrneho strediska
Brezno v roku 2009 a správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných
nariadení v Základnej umeleckej škole Brezno. Všetky správy poslanci zobrali na
vedomie. Zároveň hlavná kontrolórka predložila návrh plánu kontrolnej činnosti
na prvý polrok 2011, ktorý poslanci schválili.
Predložené boli záverečné správy škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za školský rok 2009/2010. Tieto poslanci vzali
na vedomie.
V bode rôzne poslanci vyhlásili lesný majetok mesta za potrebný, hodný
zachovania a dobrého obhospodarovania, nie je určený na ďalší prenájom alebo
predaj. Na vedomie zobrali petíciu občanov mesta za zníženie dane za psa,
zároveň prednostovi mestského úradu uložili predložiť návrh všeobecne
záväzného nariadenia mesta, ktorým sa upraví VZN č. 14/2008 v ustanoveniach
určujúcich výšku dane za psov chovaných v bytových domoch na území mesta.

Posledné - deviate riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 23.
novembra
Po procedurálnych otázkach a po správe o plnení uznesení, ktoré
zastupiteľstvo zobralo na vedomie, nasledovali štyri návrhy
záväzných

Všeobecne-

nariadení a to: návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy

a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Brezna na kalendárny rok 2011, návrh VZN o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna
a ďalších sociálnych služieb, návrh VZN o podmienkach prevádzkovania malých
zdrojov znečisťovania a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a návrh VZN
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o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a za
nevýhodné hracie automaty. Na všetkých návrhoch uvedených Všeobecnezáväzných nariadení sa poslanci uzniesli.
V majetkových záležitostiach boli prerokovávané žiadosti fyzických
a právnických osôb. V bode rôzne poslanci schválili poradovník žiadateľov o
pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených
k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta.
Nasledovalo stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného
rozpočtu mesta Brezna na roky 2011-2013, ktoré poslanci zobrali na vedomie.
S uvedeným bodom úzko súvisel ďalší materiál a to návrh viacročného rozpočtu
mesta Brezna na roky 2011 – 2013. Poslanci schválili rozpočet mesta Brezna na
rok 2011 v členení podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie
a programovej štruktúry, rozvojové programy, rozpočty rozpočtových organizácií
zriadených mestom Breznom na rok 2011 a príspevok príspevkovým
organizáciám zriadených mestom Brezno

(pre Technické služby, Mestské

kultúrne stredisko a Mestský športový klub Brezno). Zároveň poslanci zobrali na
vedomie viacročný rozpočet na roky 2012 – 2013.
Na rokovaní bol predložený návrh na organizáciu Mestskej polície mesta
Brezna. Zámerom predloženia materiálu bolo schválenie organizácie mestskej
polície s vytvorením chráneného pracoviska za účelom monitorovania verejného
priestranstva v meste Brezne pomocou mestského kamerového systému. Uvedenú
organizáciu mestskej polície poslanci schválili.
Správu z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecnozáväzných právnych predpisov v Centre voľného času predložila hlavná
kontrolórka mesta. Poslanci správu zobrali na vedomie.
Odbor rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia
Mestského úradu predložil správu o priebehu výstavby a spôsobe financovania
stavby „Aréna Brezno“. Správu poslanci zobrali na vedomie.
Mesto Brezno už tradične odovzdáva ocenenia za predchádzajúci
kalendárny rok posledný januárový týždeň pri príležitosti oslobodenia mesta
Brezna. Poslanci na vedomie zobrali rozhodnutie primátora mesta o udelení
ocenenia Cena primátora mesta Brezna týmto jednotlivcom: Viere Makovej,
Ivanovi Ištvánovi , Štefanovi Libičovi a Monike Faškovej. Mestské
zastupiteľstvo udelilo ocenenie Cena mesta Brezna týmto jednotlivcom:
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Zoltánovi Popróčimu, Mgr. Jozefovi Hrtúsovi, Ing. Vladimírovi Faškovi.
Ocenenie Cena mesta Brezna in memoriam odsúhlasili Františkovi Kreutzovi.
Ocenenie Čestné občianstvo mesta Brezna bolo odsúhlasené

Waldemarovi

Wardzinskému a Igorovi Gallovi.
V bode rôzne poslanci schválili vyplatenie paušálneho príspevku na
úpravu zovňajšku za vykonané občianske obrady v roku 2010, ako aj schválenie
prísediacich Okresného súdu v Brezne .
Štatutár Hokejového klubu v Brezne predložil na tomto zastupiteľstve
žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie vo výške 10 000,- Eur na zabezpečenie
ďalšieho chodu mládežníckych a seniorského oddielu HK Brezno. Poslanci tento
návrh schválili.

NOVOZVOLENÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva – 27. decembra
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna vo veľkej
sále Hotela Ďumbier. Vládla tu slávnostná atmosféra. Členka Zboru pre občianske
záležitosti symbolicky zapálila sviečku na predsedníckom stole a na stole, kde
boli pripravené na podpis listiny so sľubmi pre novozvoleného primátora mesta a
poslancov. Po vstupe primátora mesta Brezna do sály v doprovode predsedníčky
Mestskej volebnej komisie

Dašurie Račákovej, hlavnej kontrolórky mesta

Brezna Ing. Ingrid Veverkovej a Ing. Aleny Káanovej, poverenej vedením
Mestského úradu Brezno, zaspieval Spevácky zbor mesta Brezna pod taktovkou
prof. PaedDr. Milana Pazúrika CSc., Slovenskú hymnu.
Úvodnú slávnostnú atmosféru vystriedala pracovná časť ustanovujúceho
zasadnutia. Predsedníčka Mestskej volebnej komisie predniesla Správu o
výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 27. novembra 2010,
následne pred prítomnými v sále prečítal primátor zákonom predpísaný sľub.
Nasledoval slávnostný akt zloženia sľubu poslancov. Bodku za slávnostným
zasadnutím dal Spevácky zbor mesta Brezna, ktorý umocnil vianočnými koledami
záver zasadnutia.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2010 – 2014

VOLEBNÝ OBVOD č. 1
POSLANCI
Kandidát strany
Ing. Vladimír Kvačkaj
nezávislý kandidát
MUDr. Eva Wolframová
SMER-SD, SNS
Mgr. Jaroslav Ďalak
nezávislý kandidát
MUDr. Emília Bučková
SMER-SD, SNS
Ing. arch. Ján Králik
nezávislý kandidát
Bc. Ján Račák
SMER-SD, SNS
Ing. Milan Kováčik
nezávislý kandidát
Ing. Milan Hašan
SMER-SD, SNS
ULICE PRISLÚCHAJÚCE K OBVODU
Cintorínska, Československej armády, Hradby, Chalupkova,
Námestie gen. M. R. Štefánika, Stromová, Školská, Záhradná,
Boženy
Němcovej,
Fučíkova,
Laskomerského,
Banisko,
Kozmonautov, Moyzesova, Sekurisova, Vránskeho, Brezenská,
Kiepka, Klepuš, Kukučínova, Kuzmányho, Lichardova, Nábrežie
Jána Čipku, Pod Hôrkou, Staničná, Šrámkova, Štúrova, Tisovská
cesta, Židlovo, Malinovského, Krčulova, Dr. Clementisa, Ladislava
Sáru

VOLEBNÝ OBVOD č. 2
POSLANCI MsZ
Kandidát strany
Mgr. Petra Dzurmanová
nezávislý kandidát
Milan Palovčík
nezávislý kandidát
Iveta Ledňová
nezávislý kandidát
Ing. Dušan Švantner
SMER-SD, SNS
SMER-SD, SNS
MUDr. Erik Richter
Ing. Ján Pampurík
nezávislý kandidát
ULICE PRISLÚCHAJÚCE K OBVODU
Bottova, Eleny Maróthy Šoltésovej, Hronská, Hviezdoslavova,
Jesenského, Jilemnického, Pionierska, Rázusova, Nálepkova, Fraňa
Kráľa, Švermova, Černákova, Nábrežie Dukelských hrdinov,
Sládkovičova, Železničná, Štvrť Laca Novomeského 1 - 7, Štvrť
Laca Novomeského 9 - 15, Štvrť Laca Novomeského 18 - 33,
Dvoriská, Hliník, Kozlovo, Kôšikovo, Kriváň, Kubická,
Podkoreňová, Rohozná, Zúbrik
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VOLEBNÝ OBVOD č. 3
POSLANCI MsZ
Kandidát strany
Jozef Tokár
SMER-SD, SNS
Ing. arch. Michal Medveď
nezávislý kandidát
Ing. Vladimír Strmeň
nezávislý kandidát
Mgr.Eva Skačanová
nezávislý kandidát
Ing. Martina Daxnerová
SMER-SD, SNS
nezávislý kandidát
JUDr. Tomáš Abel
-ULICE PRISLÚCHAJÚCE K OBVODU
Dolná, Horná, Jelšová, Krátka, Lúčky, Martina Benku, Mládežnícka,
Mliekárenská, Mostárenská, Nová, Pestovateľská, Potočná, Šiašovo,
Vrbová, Cesta osloboditeľov, Hlboká, Lúčna, Májového povstania
českého ľudu 2 - 10, Májového povstania českého ľudu 12 - 21,
Májového povstania českého ľudu 26 - 32, Májového povstania
českého ľudu 36 - 53, 9. mája 1 - 8, 9. mája 11 - 51, Budovateľská,
Poľná

VOLEBNÝ OBVOD č. 4
POSLANCI MsZ
Ing. Mária Majerčíková.

Kandidát strany
SaS, SDKÚ-DS

ULICE PRISLÚCHAJÚCE K OBVODU
Baštova, Glianska, Hlavina, Jarmočisko, Lesná, Predné Halny,
Tehelňa, Vagnárska, Zadné Halny, Okružná, Padličkovo,
Slovenského národného povstania

V mesiaci júni tohto roku sa konali voľby do parlamentu. Nástup novej
vládnej koalície so sebou tradične prináša aj zmeny vo vedení jednotlivých úradov
štátnej správy aj na regionálnej úrovni. Tak to bolo aj po týchto voľbách. I keď
nie vo všetkých úradoch, personálne zmeny nastali aj v Brezne. Z vedenia
jednotlivých úradov štátnej správy boli odvolaní nominanti doterajšej vládnej
koalície – strán Slovenská národná strana, SMER – SD, HZDS, aby ich nahradili
nominanti vládnej koalície, ktorá vzišla po júnových voľbách; v Brezne to boli
nominati KDH, SDKÚ a Sloboda a solidarita. Obsadenie vedúcich predstaviteľov
na jednotlivých úradoch štátnej správy v Brezne je tohto roku nasledovné:
JUDr. Eva Cvengová – predsedníčka Okresného súdu
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pplk. Mgr. Milan Kovalčík – zástupca riaditeľa a riaditeľ justičnej a kriminálnej
polície; vo funkcii je od tohto roku, do funkcie nastúpil po plk. JUDr. Mariánovi
Mikloškovi
pplk. Mgr. Ivan Piliar– riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru
Ing. Miroslav Tomáš – riaditeľ Daňového úradu
JUDr. Ľudovít Kopernický – okresný prokurátor
JUDr. Eva Daubnerová – riaditeľka Katastrálneho úradu
Ing. Igor Kirsch – prednosta Obvodného úradu; vo funkcii vystriedal odvolaného
prednostu Ing. Pavla Harňáka
Ing. Daniel Bačko – prednosta Obvodného lesného úradu; vo funkcii vystriedal
odvolaného prednostu Ing. Jána Tokára.
Ing. Rafael Ambrós – prednosta Obvodného úradu životného prostredia; vo
funkcii vystriedal odvolaného prednostu Ing. Igora Pavúka
Ing. Milan Kvietok – riaditeľ Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie; vo funkcii vystriedal odvolaného riaditeľa Ing. Jána Macuľu
Ing. Roman Porhajaš – riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; vo
funkcii vystriedal odvolanú riaditeľku Ing. Elenu Kvoriakovú
Bc. Michal Baránek – riaditeľ Obvodného pozemkového úradu; vo funkcii
vystriedal odvolaného Ing. Milana Petroviča

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

MESTO
MEUDON

ŠTÁT
FRANCÚZSKO

NOVÝ BYDŽOV ČESKO

ROK A MIESTO PODPISU
1999 v Meudoun
2000 v Novom
Bydžove

CIECHANÓW

POĽSKO

2001 v Brezne

ČAČAK

SRBSKO – ČIERNA HORA

2006 v Brezne

AGRIA

GRÉCKO

2007 v Agrii

NADLAK

RUMUNSKO

2008 v Brezne
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AKTIVITY MATERSKÝCH ŠKÔL
V dňoch 25. až 27. októbra breznianske materské školy navštívila
delegácia z partnerského rumunského mesta Nadlak, ktorú tvorili učiteľky
materských škôl a profesor osemročného gymnázia. Zahraniční hostia mali
možnosť vidieť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, zaujímali sa o
metodické materiály, o spôsob práce v materskej škole, sledovali súťažiacich na
Detskom Chalupkovom Brezne a prijal ich aj primátor mesta. Výsledkom
spolupráce, ktorá sa začala vlani návštevou Brezňanov v Nadlaku, je podpísanie
spoločného projektu medzi materskými školami v Nadlaku a v Brezne.
Koncom októbra v Brezne hostili aj delegáciu z Maďarska – partnera
materských škôl mesta Brezna v projekte Comenius Regio. Medzi maďarskými a
slovenskými kolegami už pred dvoma rokmi vznikla spolupráca. Na základe
osobných sympatií a hlavne skúseností z reformy školstva, ktorá už v Maďarsku
prebehla, si majú čo povedať. Vznikla tak odborná spolupráca v podobe projektu
Comenius Regio, ktorý bol schválený na oboch stranách.
Študijný pobyt - mobilita maďarských partnerov sa začala 26. októbra a
končila 29. októbra. Obdivovali talenty na Detskom Chalupkovom Brezne, prijal
ich primátor, v ich programe bola aj prehliadka mesta, návšteva B. Štiavnice, B.
Bystrice spojená s prijatím u primátora a prehliadkou materskej školy, v piatok sa
zúčastnili na celookresnom seminári k tvorivosti detí a na tvorivých dielňach.
Brezňania prvú mobilitu – pedagogickú konferenciu v Budapešti absolvovali od 9.
do 12. novembra.

NA JARMOKU V MEUDON
Začiatkom decembra sa už štrnásť rokov v Meudone stretávajú všetky jeho
partnerské mestá pri príležitosti konania vianočných trhov. Aj tohto roku sem
vycestovala delegácia z nášho mesta. Podujatiu neprialo počasie. Veľká zima
a sneženie tak neumožnilo prezentovať sa pred návštevníkmi v plnej šírke.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.8
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UMELECKÁ ŠKOLA V MEUDON
V dňoch 6. - 7. novembra sa vo francúzskom Meudone konali Chopinove
dni pri príležitosti 200. výročia narodenia veľkého poľského romantického
skladateľa. Zúčastnili sa na nich všetky partnerské mestá Meudonu, vrátane
Brezna. Slovensko a mesto Brezno reprezentovali učiteľky Základnej umeleckej
školy Anna Jonisová a Zuzana Šoltésová. Všetky tri koncerty Chopinových dní sa
uskutočnili v koncertnej sále miestneho Konzervatória Marcela Dupre. Počas
dvoch dní umelci interpretovali Chopinove polonézy, valčíky, mazúrky, nokturná
a balady. Podujatie sprevádzala príjemná atmosféra a zaujímavá bola práve
konfrontácia klaviristov na medzinárodnej úrovni, pretože sa vo všetkých dielach
skladateľa odzrkadlila rozdielnosť krajín, ktoré sa tu stretli - Slovensko, Poľsko,
Nemecko, Francúzsko, Anglicko a Izrael - iný temperament, iná kultúra a v
neposlednom rade osobný prínos interpretov.

STRETNUTIE PARTNEROV MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU
V dňoch 8. – 11. decembra sa v Brezne uskutočnilo stretnutie partnerov
medzinárodného projektu Secret. Naše partnerské mesto Agria na základe
partnerskej zmluvy, ktorú sme podpísali v roku 2007, spracovalo a podalo na
Európsku komisiu medzinárodný projekt v rámci Akcie 1 – Aktívni občania pre
Európu; Opatrenie 1.2 – siete medzi partnerskými mestami: Tajomstvo Udržateľný, ekokultúrny a zodpovedný európsky turizmus. Projekt bol Európskou
komisiou schválený, a tak sme mohli začať s napĺňaním jeho cieľov. Do
spolupráce boli zapojené ďalšie mestá, ktoré oslovili naši grécki partneri: mesto
Birgu z Malty, Pafos z Cypru, Limbazi z Lotyšska, Szengtottard z Maďarska a
samozrejme Brezno. Každé jedno z nich je hostiteľským mestom, navzájom
prezentujú jednotlivé oblasti cestovného ruchu. V dňoch od 8. do 11. decembra sa
v Brezne stretli predstavitelia miest Agrie – Grécko, Pafosu – Cyprus, Birgu –
Malta a mesta Brezna. V rámci trojdňovej návštevy partneri projektu navštívili
niektoré oblasti cestovného ruchu. Zbojská a Tále v nich zanechali
nezabudnuteľné zážitky. Naši hostia sa zoznámili nielen s folklórom, tradičnými
jedlami, kultúrou, ale aj s prírodnými krásami. V piatok 10. decembra v hoteli
Rohozná sa uskutočnil pracovný workshop na tému Zodpovedný rozvoj
cestovného ruchu. Vedúci partner všetkých oboznámil s projektom a so
zodpovedným turizmom. Mesto Brezno v rámci workshopu pripravilo prezentáciu
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na tému Eko-kultúrny a zodpovedný cestovný ruch a jeho rozvoj v Brezne.
Nasledovali prezentácie ďalších partnerov.

PARTNERSKÉ DNI
Štyri novembrové dni Brezno žilo medzinárodným zastúpením jeho
partnerských krajín; konali sa tu Partnerské dni naplnené aktivitami z oblasti
kultúry – vystúpenia, workshop, slávnostné programy. Najskôr sa stretli pri soche
gen. M. R. Štefánika - osobnosti, ktorá spojila a naďalej spája francúzsky, český a
slovenský národ, stretli predstavitelia mesta, hostia zo Spoločnosti Milana
Rastislava Štefánika z Brezovej pod Bradlom, z partnerského Nadlaku, členovia
folklórnych súborov Šťastného detstva, Vonice, Mostáru a francúzskych Nadejí a
položením kytice si uctili pamiatku tohto velikána.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.9

ROZPOČET
Rozpočet na rok 2010 bol zostavený ako schodkový; schodok rozpočtu
bol naplánovaný vo výške 178 870 €. Bežný rozpočet na rok 2010 bol zostavený
ako prebytkový; prebytok rozpočtu bol naplánovaný vo výške

441 504 €.

Kapitálový rozpočet na rok 2010 bol zostavený ako schodkový;
rozpočtu bol naplánovaný vo výške

schodok

620 374 € .Na vykrytie plánovaného

schodku rozpočtu mesto plánovalo použiť prebytok bežného rozpočtu, návratné
zdroje financovania a finančné prostriedky vlastných peňažných fondov –
rezervného fondu a fondu rozvoja bývania. Schválený rozpočet bol v priebehu
rozpočtového roka 2010 zmenený 165 rozpočtovými opatreniami.
Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových
opatreniach:
v €

Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/schodok bežného
rozpočtu

9 226 210
8 784 706

9 818 287
10 111 196

441 504

- 292 909
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Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok kapitálového
rozpočtu
Rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií

450 000
1 070 374

1 826 435
2 393 108

- 620 374

- 566 673

9 676 210
9 855 080
- 178 870
501 692
322 822
178 870

11 644 722
12 504 304
- 859 582
1 183 008
323 426
859 582

Pri hodnotení rozpočtu hlavná kontrolórka mesta konštatovala:
•

mestu

nepodarilo

dodržať

východiskové

ekonomické

ukazovatele

schváleného rozpočtu, najmä rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu;
•

negatívne

hodnotí

zvýšenie

rozpočtu

bežných

výdavkov,

ktoré

nekopírovalo zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – bežné príjmy rástli
o 6,8 % , bežné výdavky dvojnásobne až o 15,1 %;
•

zvyšovanie

rozpočtu bežných výdavkov malo za následok, že mesto

napriek schválenému

prebytku bežného rozpočtu muselo rozpočtovať

schodok bežného rozpočtu;
•

zmeny schváleného rozpočtu vykonané v priebehu hodnotiaceho roka,
najmä rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov boli veľmi vysoké –
upravený rozpočet kapitálových výdavkov sa rozpočtovými opatreniami
zvýšil viac ako o 100%;

•

problémom je nastavenie nízkej úrovne schváleného bežného rozpočtu,
vyššie plnenie bežných príjmov má potom za následok zmeny rozpočtu a
vykonávanie veľkého množstva rozpočtových opatrení.

Za posledné dva roky dochádza k významnému poklesu bežných príjmov. Na
tento pokles mesto nedokáže adekvátne reagovať poklesom bežných výdavkov, čo
má za následok vyššie čerpanie bežných výdavkov ako plnenie bežných príjmov.
Na základe tejto skutočnosti mesto skončilo po prvýkrát od roku 2003 so
schodkovým bežným rozpočtom (schodok rozpočtu vo výške 326 939,92 €).
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V roku 2010 sa podarilo prekročiť schválený rozpočet kapitálových príjmov
napriek tejto skutočnosti plnenie kapitálových príjmov bolo nižšie ako čerpanie
kapitálových výdavkov.

PRÍJMY
Bežné príjmy
Daňové príjmy v roku 2010 nedosiahli úroveň roku 2009, pokles je u
výnosu dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo
štátneho rozpočtu. Plnenie vlastných daňových príjmov v roku 2010 je vyššie ako
v roku 2009. Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má ale stále
výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo
štátneho rozpočtu:
Rok
2009
2010

Schválený rozpočet Skutočnosť
4 670 611 €
5 377 415 €
4 437 153 €
3 760 753 €
Vývoj dane z nehnuteľnosti v sledovanom období:

Rok
2009
2010

Schválený rozpočet Skutočnosť
815 869 €
815 869 €
845 563 €
803 293 €

Najväčší podiel na dani z nehnuteľnosti má daň zo stavieb, jej plnenie
v roku 2010 je vyššie ako v minulom roku, k rastu príjmov došlo aj u príjmov z
dane z pozemkov. Plnenie príjmov z dane z bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome je na úrovni minulého roku. Výnos z poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad je na nižšej

úrovni roku

ako v roku 2009

a navyše v tejto súvislosti opätovne ako po minulé roky nepostačuje na krytie
bežných výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi (tieto sú za rok 2010
až v objeme 628 345,58 €, nárast oproti roku 2009, keď boli na úrovni 599 064 €).
Výber ostatných miestnych daní bol v roku 2010 v porovnaní s rokom
2009 vyšší, až na daň za nevýherné hracie automaty:
Daň za psa
Za nevýherné hracie automaty
Za predajné automaty
Za ubytovanie
Za užívanie verejného priestranstva

Skutočnosť 2009 Skutočnosť 2010
14 827 €
16 021 €
3 825 €
2 272 €
421 €
464 €
1442 €
neuložená
43 766
47 803
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Nedaňové príjmy - ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy
z administratívnych a iných poplatkov.

Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulým rokom:

Nedaňové príjmy
Príjmy z majetku
Poplatky

2009
2010
1 473 035 € 1 769 192€
935 702 € 906 110 €
414 007 € 714 837 €

Vlastné príjmy z majetku sú nižšie ako za uplynulé roky a v niektorých položkách
(príjmy z prenajatých budov a objektov ...) aj nižšie ako schválený rozpočet.

Kapitálové príjmy
Mestu sa v roku 2010 schválený rozpočet vlastných kapitálových príjmov
podarilo prekročiť.
Mesto predalo tieto objekty:
• hala na ulici Brezenská 4 ( Peter Lamoš Beňovský )

74 647,12 €

• nebytové priestory na Krčulovej ( COOP JEDNOTA )

7 482,00 €

• prevádzková budova Banisko ( Pavel Belko )

2 090,00 €

• prevádzková budova Záhradná 1 ( Ing. Marek Fašang )

3 900,00 €

• byty (splátky + predaje v celku)

2 533,71 €

Mesto predalo zo svojho majetku nasledovné pozemky:
•

pozemky Brezenská

42 423,32 €

•

pozemky v Mlynnej

6 935,48 €

•

pozemky pre fotovoltaickú elektráreň

130 000,00 €

•

pozemky pre obchodné centrum na Banisku

915 000,00 €

•

ostatné

14 470,76 €

Mesto v roku 2010 získalo pre svoje rozvojové programy cudzie zdroje vo výške
638 319 €; boli účelovo určené na financovanie rekonštrukcie Základnej školy
s materskou školou Pionierska 2, vybudovanie viacúčelového ihriska a rozšírenie
kamerového systému.
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VÝDAVKY
Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov bol vysoko prekročený a to na
všetkých rozpočtových položkách, čo malo za následok dosiahnutie schodku
bežného rozpočtu.
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov:

Rok
2009
2010

Rozpočet po zmenách Skutočnosť
9 571 601 €
9 548 917 €
10 111 196 € 10 236 121,17 €

Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé
roky a po analýze čerpania rozpočtu bežných výdavkov kontrolórka mesta
konštatovala:
• čerpanie bežných výdavkov bolo vyššie ako upravený rozpočet o 124 926 €
a vyššie ako schválený rozpočet o 1 451 415 €;
•

čerpanie bežných výdavkov sa zvýšilo v porovnaní s rokom 2009
o 687 204 € čo je viac ako v minulom hodnotenom období ( pre
porovnanie ročný nárast 2009/2008 bol 491 702 €);

• porovnávajúc vývoj čerpania výdavkov stále pretrváva tendencia rastu
bežných výdavkov, čo nie je pozitívne s ohľadom na tendenciu znižovania
bežných príjmov a aj na reálny pokles ostatných zdrojov realizácie
rozvojových programov mesta.
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov, vybrané položky podľa ekonomickej klasifikácie:

Skutočnosť Platy
Poistné
Prevádzkové Príspevky
Dotácie
rok
odvody
výdavky
pre PO
1 348 737 € 532 730 €
1 560 264 € 1 853 307 €
79 627 €
2009
1 299 332 € 514 407 €
2 479 435 € 1 548 581 € 240 485 €
2010
Oproti minulým rokom v roku 2010 došlo k výraznému rastu čerpania všetkých
výdavkových položiek. Zo všetkých výdavkov, porovnávajúc vývoj minulých
rokov, poklesli len výdavky na prevádzku príspevkových organizácií.
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Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov, vybrané odvetvia podľa funkčnej klasifikácie:

Rok

Činnosť úradu

Matrika

1 794 122 €
1 808 206 €

2009
2010
Rok

Civilná
Mestská polícia
a požiarna
ochrana
29 550 €
8 965 €
404 309 €
27 355 €
18 386 €
361 180 €

Správa
Nakladanie s Verejné
a údržba ciest
odpadom
osvetlenie
636 174 €
599 064 €
135 370 €
1 030 325 €
628 346 €
131 782 €

2009
2010
Rok
2009
2010

Šport
500 103 €
432 823 €

Kultúra
Soc. služby
300 600 €
472 050 €
272 989 €
529 418 €

Rozvoj
Správa
obcí
bytov
266 820 € 41 690 €
200 607 € 70 337 €
Školstvo
3 898 695 €
3 976 294 €

K rastu bežných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo u odvetví:
-

činnosť úradu – o 14 084 €,

-

civilná a požiarna ochrana – o 9 421 €,

-

správa a údržba ciest – o 394 151 €,

-

nakladanie s komunálnym odpadom – o 29 284 €,

-

správa bytov a nebytových priestorov – o 28 647 €,

-

sociálne služby – o 57 368 €,

-

školstvo – o 77 599 €.

Kapitálové výdavky
Mesto čerpalo kapitálové výdavky najmä na stavby a rekonštrukcie stavieb,
konkrétne:
 na dostavbu a stavebné úpravy zimného štadióna

500 060,50 €

 na prestavbu a nadstavbu ZŠ s MŠ Pionierska 2

709 900,14 €

 na výstavbu parkovacích miest

110 238,21 €

 na výstavbu autobusovej zastávky na ul. ČSA

142 115,07 €

 na zateplenie obytného domu Nálepkova

118 179,25 €

 rekonštrukcia ZŠ s MŠ MPČĽ

21 297,43 €

 prekrytie ľadovej plochy v „Aréna Brezno“

52 220,00 €
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Mesto použilo kapitálové zdroje aj na výkup pozemkov pod cestami (Kozlovo),
na rozšírenie kamerového systému , na obstaranie motorového vozidla pre
mestskú políciu, na obstaranie majetku v príspevkových a rozpočtových
organizáciách.
Mesto obstarávalo projektovú dokumentáciu, konkrétne:
 vodovody Potočná, Poľná

6 360,55 €

 most Vrbová

6 919,18 €

 most Budovateľská
 stavebné úpravy ZŠ MPČĽ

12 027,85 €
904,40 €

 rekonštrukcia ZŠ Pionierska 4

29 750,00 €

 výstavba zariadenia pre seniorov

61 968,11 €

 rekonštrukcia komunitného centra

9 996,00 €

Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú
prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich
splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné
finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a
obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu obce.

Finančné operácie mesta za roky 2009 – 2010:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

2009
3 677 453 €
218 102 €

2010
1 183 009 €
323 426 €

Cez príjmové finančné operácie sa v roku 2010 zapájali do rozpočtu finančné
prostriedky:
1.

nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2009

282 786 €

2.

prostriedky rezervného fondu

395 812 €

3.

prostriedky fondu rozvoja bývania

4.

úverové prostriedky

41 372 €
463 039 €

Cez výdavkové finančné operácie sa prostredníctvom rozpočtu uhradili splátky
istiny úveru vo výške 323 426 €.
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Výsledok hospodárenia
Hospodárenie mesta v roku 2010 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Schválený
rozpočet
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/ schodok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/ schodok kapitálového
rozpočtu
Rozpočet
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok/ schodok rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

9 226 210
8 784 706
441 504

9 818 287
10 111 196
- 292 909

9 909 181
10 236 121
- 326 940

450 000
1 070 374

1 826 435
2 393 108

1 837 802
1 913 892

- 620 374

- 566 673

-76 090

9 676 210
9 855 080
- 178 870

11 644 722
12 504 304
- 859 582

11 746 983
12 150 013
- 403 030

Stav a vývoj dlhu
V roku 2009 došlo k významnému zvýšeniu dlhodobých úverových
záväzkov oproti minulým rokom (bol prijatý úver vo výške 2 100 000 €), v roku
2010 sa pokračovalo v čerpaní tohto úveru z roku 2009 a tak došlo k nárastu
dlhodobých úverových záväzkov oproti roku 2009 (4 819 778 €).

Celková výška dlhodobých úverových záväzkov mesta dosiahla úroveň 48,6 %
skutočných bežných príjmov za rok 2010 a 70% skutočných bežných príjmov po
odpočítaní cudzích príjmov ( grantov a transferov) za rok 2010.
Mesto eviduje dlhodobé úverové záväzky voči nasledovným subjektom:
rok 2010

rok 2009

DEXIA Banka Slovensko a.s.

4 819 778

4 657 367

z toho : úver z r. 2005

2 682 270

2 865 944

úver z r. 2009

1 993 668

1 636 961

prevzatý úver HOTEL
ŠFRB

143 840
728 090

z toho : byty Mazorník
byty Nálepkova 11

154 462
752 160

275 408

283 431

453 501

468 730
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Vývoj dlhovej služby za roky 2004 – 2010:
Počet obyvateľov
Dlhová služba v €
Dlhová služba na 1
obyvateľa/€
Splátky úverov
a úrokov v €

2004
22 229

2005
22 106

2006
21 997

1 997 510 3 839 541 3 669 853
173,69

89,86

329 250 1 833 499

166,83

2007
2008
21 870
21 745
3 569
3 846 478
873

2009
21 663
5 431
874

163,23

250,74

260

375 324 349 387

480 048

312 156 381 796

176,89

2010
21 446
5 571 486

Z prehľadu je zrejmý rast dlhovej služby na jedného obyvateľa mesta.

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Príspevkovým organizáciám mesto v roku 2010 poskytlo príspevok na
prevádzku

a príspevok

na

obstaranie

hmotného

a nehmotného

majetku

nasledovne:
Príspevok na prevádzku:
1.

Technické služby

939 502 € / rok 2009 - 1 133 412 €

2.

Mestské kultúrne stredisko

222 105 € / rok 2009 - 255 022 €

3.

Mestský športový klub

386 974 € / rok 2009 - 464 873 €

Príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného majetku:
1.

Technické služby

2.

Mestský športový klub

3.

Mestské kultúrne stredisko

131 660 € / rok 2009 - 69 695,20€
52 220 € / rok 2009 - 74 735 €
4 525 € / rok 2009 - 0 €

Hospodárenie príspevkových organizácií dokumentuje nasledovná tabuľka:

Náklady –hlavná činnosť
Výnosy –hlavná činnosť
Hospodársky výsledok – hlavná činnosť
Náklady – podnikateľská činnosť
Výnosy – podnikateľská činnosť
Hospodársky výsledok – podnikateľská
činnosť
Hospodársky výsledok celkom (po
zdanení)

Technické
služby
1 465 371 €
1 455 263 €
- 10 108 €
109 558 €
112 014 €
2 456 €

Mestské kultúrne
stredisko
340 238 €
337 920 €
- 2 318 €
93 560 €
93 720 €
160 €

Mestský
športový klub
909 140 €
903 474 €
- 5 666 €
159 420 €
123 577 €
-35 843 €

- 7 652 €

- 2 158 €

- 41 509 €

Príspevkové organizácie vykonávali so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú
činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú boli zriadené. Príspevkové
organizácie mesta dosiahli v roku 2010 stratové hospodárenie.
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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.
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. Aj výsledky do parlamentu ukázali, že v Brezne si našla veľa
priaznivcov a sympatizantov nová strana Sloboda a solidarita. Tá však nemá
V Brezne veľkú členskú základňu ani orgány, ako predchádzajúce strany.
O aktivitách Ľudovej strany Hnutie Za demokratické Slovensko, sme tohto roku
v Brezne už veľa nepočuli. A tomu zodpovedali aj výsledky tohtoročných volieb,
keď toto hnutie nemalo z mesta Brezna kandidátov za poslancov v parlamentných
voľbách a v komunálnych voľbách nebol zvolený ani jeden kandidát.
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 a okrese majú svoje orgány
a sympatizantov tieto strany:

PREDSTAVITELIA POLITICKÝCH STRÁN
SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA
Ing. Ladislav Bulák
HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
Pavel Belko
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
Daniel Kianica
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
Ing. Dušan Švantner
KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE
Marián Kvačkaj
SMER , SOCIÁLNA DEMOKRACIA
Ján Račák,
SLOBODA A SOLIDARITA
Ing. Mária Majerčíková

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.
Investičná akcia bola ukončená v apríli tohto roku. V tomto roku bolo
preinvestovaných 5 264,65 EUR na autorský dozor a 500 060,50 EUR na
dokončenie stavby. V rámci dokončovacích prác sa zabezpečovali práce na
chladiacom zariadení, práce na dokončovaní spevnených plôch južnej, severnej a
východnej strany zimného štadióna. Z celkove preinvestovaných zdrojov za prvé
4 mesiace predstavovalo krytie úverom vo výške 458 826,05 EUR.
Nová hala spočíva na šiestich

120 metrov dlhých železobetónových

pylónoch 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 priečinok č.10

NOVÝ MOST CEZ HRON
Frekventovaný most ponad rieku Hron pri autobusovej a železničnej
stanici v Brezne bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Veľmi sa
zhoršoval hlavne potom, čo v roku 2007 tu presťahovali z námestia autobusové
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nástupište. Bol veľmi zaťažený, veď denne tu prešli desiatky autobusov. Preto ho
Banskobystrický samosprávny kraj

ako vlastník a správca začal v roku 2009

rekonštruovať.
Oficiálne výsledky správy záťažovej skúšky rekonštruovaného mosta
z novembra tohto roku v Brezne hovorili, že namerané hodnoty priehybu mosta sú
menšie,

ako bol projektovaný predpoklad, pričom pri predpísanom zaťažení

nedošlo k deformácii mosta. Konanie o predčasnom užívaní stavebného objektu
sa začalo v utorok 23. novembra doprava bola presmerovaná na nový mostný
objekt vo štvrtok 25. novembra. Do tohto termínu boli splnené všetky náležitosti
súvisiace s vydaním povolenia na predčasné užívanie stavebného objektu. A tak
nový most na železničnú a autobusovú stanicu verejnosti slúži od poludnia 25.
novembra. Využívať ho môže s určitými obmedzeniami, pretože pre chodcov bol
dokonca roka vyhradený zatiaľ len pravý chodník. Most je dlhý 39,3 metra, voľná
šírka mosta je 8 metrov, chodníky sú široké 2 x 1,5 metra a výška mosta je 4,90
metra. Z pôvodného mosta sa zachovali iba podpery, ktoré zrekonštruovali.
Náklady na stavbu tzv. parapetného mosta, ktorého autorom je Ivan Vereš,
predstavujú 914 tisíc eur. Stavba mosta má byť definitívne ukončená v roku 2011.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.11
to: Ján Weiss
DOTÁCIA NA NOVÉ NÁMESTIE
V piatok 26. novembra pod podpis ministra pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Ing. Zsolta Simona pribudol i podpis primátora Brezna Ing. Jaroslava
Demiana. Tým bola obidvoma zmluvnými stranami podpísaná zmluva o
poskytnutí

nenávratného

finančného

príspevku

na

realizáciu

projektu

Rekonštrukcia Námestia gen. M. R. Štefánika v Brezne - III. etapa. Ministerstvo
sa touto zmluvou zaviazalo poskytnúť mestu, ako prijímateľovi nenávratného
finančného príspevku, sumu vo výške 1 199 218,53 €. Na základe tejto zmluvy a
zmluvy o dielo podpísanej s dodávateľom možno povedať, že na jar budúceho
roka, podľa aktuálnych podmienok, sa práce na rekonštrukcii námestia môžu
začať.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.12
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REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Prvého mája minulého roku začali stavebné práce na najväčšej a
najvyhľadávanejšej breznianskej základnej škole - Pionierska 2, Brezno, na ktoré
mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného
programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.- Cieľom
prestavby je skvalitnenie podmienok a zvýšenie úrovne pre realizáciu
vzdelávacieho procesu modernizáciou zariadenia základnej školy. Zariadenie
školy malo nevyhovujúci stavebno-technický a hygienický stav, dochádza k
veľkým tepelným stratám., Preto bolo urobené zateplenie a výmena okien aj
sociálneho a hygienického zariadenia. Opravené boli tiež

vnútorné rozvody

a podlahy. Nadstavbou v prístavbe učební učebne a zvýšil sa štandard procesu
vzdelávania, v suteréne hlavnej budovy sa vytvorili nové telocvične, sociálne
zariadenia a šatne. 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 2009. Za rok 2010 bolo celkovo preinvestovaných 712 781,13 eur.
Práce boli ukončené v mesiaci októbri tohto roku, kedy bolo vydané právoplatné
kolaudačné rozhodnutie.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.13

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NA ULICI ČSA
V októbri sa začali na Ulici ČSA budovať nové autobusové zastávky.
Doteraz bola v smere na železničnú stanicu jedna umiestnená pri obchode
Televízor, druhá v opačnom smere na druhej strane. Nové začali budovať bližšie
k centru mesta – pri Ulici Hradby a na druhej strane pri parkovisku. Súčasne sa
vybudovala aj jednosmerná cesta vedúca z Ulice ČSA pomedzi parkovisko
a bývalý detský domov na druhá stranu Ulice ČSA.

Investičný náklad

predstavoval 142 115 eur; investorom akcie bolo mesto. Práce boli ukončené 16.
decembra. Od tohto dátumu začali všetky spoje zastavovať na nových zastávkach
smerom k námestiu a pôvodné autobusové zastávky ČSA boli zrušené.
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Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.14

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Mesto dalo vypracovať projekt na realizáciu zariadenia pre seniorov
a domova sociálnych služieb v Brezne, na ktorý si uplatnilo žiadosť z fondov EU.
Plánovalo ho stavať na starom Mazorníkove na mieste bývalej školy a
spolufinancovať výškou 5 %, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo
výške 3 279 850, 51 Eur.

Bola aj vypracovaná realizačná projektová

dokumentácia v celkovej hodnote 61 968,11 EUR. Mesto podalo žiadosť , ktorá
bola pre prekročenie banchmarkových ukazovateľov zo strany riadiaceho orgánu
zamietnutá. Preto pripravuje spracovanie žiadosti na krížové financovanie, a to
prostredníctvom NFP a ŠFRB.

ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Kamerový systém v Brezne funguje už od roku 2004. Kamery boli
nainštalované tak, aby monitorovali predovšetkým verejné priestranstvo na
Námestí gen. M. R. Štefánika. Na realizáciu a spustenie kamerového systému
mesto použilo aj vlastné prostriedky, ale predovšetkým finančný príspevok z
Úradu vlády SR na podporu preventívneho programu vo výške 637 000 korún.
Mesto naň prispelo sumou 699 000 korún. V roku 2007 systém rozšírili o tri
kamery, ktoré monitorujú Švermovu ulicu, Ulicu Fraňa Kráľa a autobusovú
stanicu, Štvrť Ladislava Novomeského a okolie arény a futbalového štadióna.
Toto rozšírenie bolo financované z rozpočtu mesta sumou takmer milión korún.
Na konci novembra bol kamerový systém rozšírený aj na verejné priestranstvo na
uliciach 9. mája a MPČĽ na sídlisku Mazorníkovo. Nenávratným finančným
príspevkom vo výške 13 800 eur prispel opäť Úrad vlády SR z programu
prevencie a mesto sumou 10 145 eur. Mesto od začiatku decembra zriadilo v
mestskej polícii

chránené pracovisko pre štyroch občanov so zdravotným

postihnutím, ktorí zabezpečujú obsluhu tohto systému.
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STAVEBNÝ RUCH V MESTE
Koncom novembra sa skončila obnova historickej vonkajšej fasády
Horehronského múzea - Meštianskeho domu č. 13, národnej kultúrnej pamiatky
na breznianskom námestí. Realizátorom tejto akcie je akademický sochár reštaurátor Ján Filo. Súčasný dvojpodlažný objekt vznikol okolo roku 1650
zlúčením dvoch prízemných domov z rokov 1530 - 1560, s preklenutím medzery
medzi nimi vstupnou bránou a nadstavením druhého podlažia po celej šírke
spojených parciel. Zlúčenie oboch domov vytvorilo tým aj rozdielne kompozičné
umiestnenie okien na fasáde. Terajší výzor objektu možno považovať
predovšetkým za výsledok stavebného vývoja počas niekoľkých storočí od 16.
storočia až do 80. rokov 20. storočia, kedy sa v roku 1985 fasáda rekonštruovala
na podobu zo 17. storočia. Nad oknami druh ého nadzemného podlažia a nad
vstupným portálom sa nachádzajú fragmenty latinských textov, ktoré vznikli
pravdepodobne koncom 17. storočia.
Investorom tejto rekonštrukcie – reštaurovania fasády meštianskeho domu
je Horehronské múzeum v Brezne, ktoré spravuje a používa tento objekt na
vykonávanie svojej odbornej činnosti a tiež najmä na kultúrno-vzdelávacie
a spoločenské podujatia. Finančné prostriedky na tento projekt získal pre svoju
kultúrnu inštitúciu zriaďovateľ múzea – Banskobystrický samosprávny kraj
prostredníctvom Ministerstva kultúry SR z Nadácie SPP v rámci programu
Obnovme si svoj dom.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.15

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 minulom roku
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objekty mesto predalo súkromnému podnikateľovi a tak následne sa začala ich
postupná rekonštrukcia.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.16

TURISTI A NÁVŠTEVNÍCI REGIÓNU
Trendy vo vývoji cestovného ruchu na Horehroní sú negatívne. Dôkazom
toho sú štatistické údaje za posledné roky a výnimkou nie je ani rok 2010. Náš
okres mal v roku 2009 104 ubytovacích zariadení, v roku 2010 sa znížil na 92 ;
väčší počet zariadení v rámci Banskobystrického kraja má len Banská Bystrica 98. Napriek tomu, že sa od roku 2001 počet ubytovacích zariadení viac než
zdvojnásobil, počet návštevníkov nášho okresu sa od roku 2002 každoročne
znižuje. V rámci Banskobystrického kraja je návštevnosť u nás po okrese Banská
Bystrica a Zvolen

tretia 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 2010 klesol
priemerný počet prenocovaní na 2,8 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 Krtíš, 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 2010 už len 139 929.
Tržby za ubytovanie dosiahli v našom okrese za posledných 10 rokov
najvyššiu mieru v roku 2008. Vtedy tu bola priemerná cena ubytovania 19,17 €
za osobu/noc. V roku 2010 ubytovatelia určite aj v snahe získať väčší počet
návštevníkov ceny znížili, a tak bola priemerná cena za osobu na noc len 14,83 €.
Napriek tomu sa počet návštevníkov nezvýšil a tržby za okres v minulom roku
v porovnaní s rokom 2008 klesli takmer o polovicu.
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TURISTI A NÁVŠTEVNÍCI MESTA
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 2009 s rokom 2010:
-

v porovnaní s rokom 2009 sa v roku 2010 zvýšil počet ubytovacích
zariadení v Brezne; pribudlo ubytovanie na súkromí, svoje kapacity zvýšil
penzión Alžbetka, Marína, chalupa Lívia

-

v roku 2010 sa i napriek tomu znížil počet návštevníkov mesta

-

priemerná dĺžka pobytu jedného návštevníka v Brezne v roku 2010 bola
3,56 dňa

-

najčastejšie sa v Brezne ubytujú obchodní cestujúci, zamestnanci firiem
a organizácií na služobnej ceste

-

najlepšie využila svoju kapacitu ubytovňa na Zimnom štadióne; takmer na
30 percent, ale tu sú ubytovaní turisti len v menšej miere

-

ak súdime podľa návštevnosti kancelárie TIK, najviac zahraničných
návštevníkov prichádza k nám z Česka (30 %), Holandska (20 %) ,
Francúzska (10%), Nemecka (10%), Ruska (5%), 25 % tvoria ostatní
návštevníci z anglicky hovoriacich krajín. Menej ako v minulosti nás
navštevujú Poliaci a Maďari.

-

Turisticko-informačnú kanceláriu v Brezne v uplynulom roku navštívilo
15 772 klientov

-

najväčšiu návštevnosť zaznamenali v roku 2010 v Horehronskom múzeu;
výstavy, expozície a ostatné podujatia navštívilo 15 399 turistov
a ostatných návštevníkov
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Ubytovacie zariadenie

počet návštevníkov

počet
lôžok
domáci

zahraniční

využitie
kapacity
v%

počet prenocovaní

spolu

domáci

zahraniční

spolu

priemerná
doba
pobytu

Hotel Rohozná

26

567

358

925

760

712

1 472

15,51

1,59

Penzión Alžbetka

11

234

292

526

364

424

788

19,63

1,50

Penzión Marína

12

156

5

161

172

6

178

4,06

1,11

Penzión Ulička

8

55

30

85

58

100

158

5,41

1,86

Ubytovňa Zimný štadión

44

2 528

108

2 636

7 378

190

7 568

47,12

2,87

Ubytovňa Jesenského

50

84

107

191

163

213

376

2,06

1,97

Europrivát Hálny

10

145

0

145

433

0

433

11,86

2,99

Chalupa Lívia

12

25

20

45

40

28

68

1,55

1,51

173

3 794

920

4 714

9 368

1 673

11 041

13,40

1,92

SPOLU

TURISTI A NÁVŠTEVNÍCI UBYTOVANÍ V MESTE BREZNE V ROKU 2009

TURISTI A NÁVŠTEVNÍCI UBYTOVANÍ V MESTE BREZNE V ROKU 2010
Ubytovacie zariadenie

počet
návštevníkov

počet
lôžok
domáci

Hotel*** Rohozná

28

521

zahraniční

spolu
356

využitie
kapacity
v%

počet prenocovaní
domáci
877

zahraniční
708

627

spolu
1335

13,06

priemerná
doba
pobytu
1,52
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Penzión Alžbetka

15

20

15

35

64

38

102

1,86

2,91

Penzión Marína

15

185

23

208

421

48

469

8,57

2,25

Penzión Ulička

8

62

35

97

74

60

134

4,59

1,38

Ubytovňa Zimný štadión

40

1 801

257

2 058

3 911

409

4 320

29,59

2,10

Ubytovňa Jesenského

50

65

0

65

325

0

325

1,78

5,00

Europrivát Hálny

10

45

0

45

659

0

659

18,05

14,64

Chalupa Lívia

12

276

74

350

320

114

434

9,91

1,24

Apartment House

10

66

16

82

66

16

82

2,25

1,00

188

2 975

760

3 735

6 548

1 296

7 778

9,96

3,56

SPOLU
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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 k volebným urnám sme pristúpili trikrát.
V júni sa konali parlamentné voľby; v meste sme dosiahli účasť voličov
53,64 percent. Najväčšiu podporu tu získal Smer – SD – 37,5 %, ďalej SaS 18,33 %, SDKÚ – DS – 17,34 %, SNS – 6,78 % a KDH – 5,88 %. Účasť v našom
meste na týchto voľbách bola nižšia v porovnaní s okresom aj s výsledkami
celoslovenskými, keď v okrese Brezno bola 56, 01 – percentná a v rámci celej
republiky 56, 83 – percentná účasť voličov.
V sobotu 18. septembra sa uskutočnilo v poradí siedme referendum. Bolo
neplatné, lebo sa ho zúčastnilo v rámci Slovenska len 22,84 percent oprávnených
voličov. Účasťou breznianskych voličov na hlasovaní sme sa tiež veľmi
„nevyznamenali“; tu bola účasť len 19,04 percentná.
V novembri sa konali komunálne voľby. Na Slovensku sa na voľbách
zúčastnilo 49,69 percenta oprávnených voličov, v okrese Brezno 48,91 percenta a
v Brezne sme zaznamenali

iba 35,66-percentnú účasť. Takže sme opäť

„prekonali“ všetky štatistiky.
Zaujímavý je pohľad na účasť Brezňanov vo voľbách v posledných troch
volebných obdobiach, ktorý ukazuje nasledovná tabuľka; z nej vidieť, že aktivita
Brezňanov pri voľbách je závislá aj od celospoločenskej atmosféry.

ROK

Účasť voličov v % na

Účasť voličov v % na

VOLIEB

komunálnych voľbách

parlamentných voľbách

2002

37,46

65,80

2006

28,30

49,85

2010

35,66

53,69

V apríli tohto roku bol na mestskom portáli zavedený nový spôsob
komunikácie obyvateľov mesta s primátorom. Pod heslom „Otázky primátorovi
mesta“ má verejnosť po splnení určitých podmienok - dodržanie tzv. etického
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kódexu – položiť otázku, na ktorú odpovedá primátor, resp. poverení pracovníci
mesta. Väčšina otázok sa týkala opravy miestnych komunikácií, ciest
a chodníkov, parkovania pri obytných blokoch, odvozu tuhého komunálneho
odpadu. Obyvateľov miestnej časti Podkoreňová znepokojuje skutočnosť, že
nemajú kanalizáciu, vodovod a čističku odpadových vôd. Na realizáciu týchto
projektov už dlhšiu dobu čakajú. Nespokojnosť prostredníctvom otázok
vyjadrovali občania aj s tým, že Brezno nemá dodnes dôstojný priestor na
rozlúčku so zosnulými. Problém stavby domu smútku sa rieši už niekoľko rokov.
Naposledy v roku 2001 bol spracovaný projekt na jeho výstavbu pri starom
cintoríne. Mali byť využité základy postavené ešte v deväťdesiatych rokoch
minulého storočia. Tento bol odmietnutý, a tak mesto dalo spracovať
porovnávaciu štúdiu na tri lokality, kde by mohol byť umiestnený. Mestskí
poslanci tento materiál prerokovali a ako najlepšiu lokalitu vybrali priestor pri
vstupe (tretia brána) na starý cintorín. Odhadované náklady na realizáciu stavby
na tomto mieste sú 1,6 až 1,8 milióna eur. To bolo ešte v roku 2008. Táto
alternatíva sa však začala postupne spochybňovať. V roku 2009 mesto získalo do
vlastníctva časť kasární oproti novému cintorínu. V tejto súvislosti sa otvorila
otázka umiestnenia domu smútku v tomto priestore. Túto možnosť nechalo mesto
preskúmať. Posudok však preukázal, že existujúce stavby na tomto mieste sú tak
masívne, že ich odstránenie a následná likvidácia by prípadnú výstavbu domu
smútku veľmi predražila. V roku 2009 už ale aj Slovensko zasiahla svetová
hospodárska kríza, ktorá okrem iného znížila aj predpokladané príjmy miest a
obcí. Aj naše mesto sa muselo rozhodnúť ako ďalej pokračovať v príprave svojich
investičných zámerov. Opäť bolo na úrovni mestského zastupiteľstva rozhodnuté,
že pokračovať sa prednostne bude v už začatých stavbách a v príprave tých
projektov, kde bude možné získať nenávratné finančné prostriedky od európskej
únie, alebo zo štátneho rozpočtu. Žiaľ, projekt domu smútku takouto stavbou nie
je. Takže mesto ho bude musieť realizovať len z vlastných príjmov.
Dosť sťažností občanov sa týkalo spolunažívania s rómskymi občanmi.
Obyvatelia rómskych komunít 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.
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Najhoršia je situácia v Predných Halnách. Tam sú vlastne bieli obyvatelia
minoritou, a tak sa ani niet prečo čudovať.
V októbri sa začali na Ulici ČSA budovať nové autobusové zastávky.
Doteraz bola v smere na železničnú stanicu umiestnená pri obchode Televízor,
v opačnom smere na druhej strane. Nové začali budovať bližšie k centru mesta –
pri Ulici Hradby a na druhej strane pri parkovisku. Táto skutočnosť vyvolala
hlavne u obyvateľov bývajúcich v

ich blízkosti negatívne

reakcie.

Písali

sťažnosti, organizovali petície, rokovali s primátorom. Tieto aktivity však už
pôvodný zámer mesta neovplyvnili, a tak v piatok 17. decembra

uviedli

novovybudované autobusové zastávky spolu s jednosmernou cestou vedúcou
z ulice ČSA popri bývalom detskom domove do prevádzky . Od tohto dátumu
začali všetky spoje zastavovať na nových zastávkach smerom k námestiu.
Pôvodné autobusové zastávky ČSA - Televízor boli o polnoci 16. decembra
zrušené.
V roku 2010

formou petícií vyjadrili občania nespokojnosť s rôznymi

javmi; podľa zákona však iba dve spĺňali náležitosti petície. Petícia občanov
mesta Brezna

za

ochranu súkromného a rodinného života v mestskej časti

Mazorníkovo vyjadrovala nespokojnosť občanov bývajúcich na sídlisku so
zriadením

prevádzky

herne

a reštaurácie

v blízkosti

obytných

blokov.

Návštevníci tohto zariadenia, rušili nočný pokoj a znehodnocovali prostredie.
Zariadenie muselo tak upraviť otváracie hodiny; môže mať otvorené len do 22.oo
hodiny. Ďalšia petícia

obyvateľov mesta Brezna vyjadrovala nespokojnosť s

výškou poplatku – dane za psa v panelákoch. Podľa nariadenia mesta sa platí
ročne daň 49,79 €. Aj keď v porovnaní s inými mestami je táto daň privysoká,
poslanci tak rozhodli o jej výške preto, aby sa predišlo veľkému výskytu psov
v jednotlivých panelákoch. Preto sa daň za psa v panelákoch neznížila.
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POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2010
Mestská časť

Muži

Ženy

Chlapci Dievčatá

188

107

38

Brezno

5 488

6 252

812

789 13 341

Mazorníkovo

2 577

2 704

443

446

6 170

Bujakovo

119

126

29

40

314

Predné Halny

249

210

108

109

676

Zadné Halny

242

218

65

60

585

8 863

9 617

1 495

bez trvalého pobytu

Spolu za Mesto Brezno

27

Spolu
360

1 471 21 446

Vekové zloženie obyvateľstva

od 0 do 3 r.

611

od 3 do 6 r.

594
1 768

od 6 do 15 r.
od 15 do 18 r.

787

od 18 do 60 r.

13 890
3 796

nad 60 r.

21 446

Spolu

POHYB OBYVATEĽSTVA V ROKU
Stav k 31.12.2009
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Prírastok
sťahovaním
Narodení
Zomrelí
Prirodzený
prírastok
Sobáše
Celkový prírastok

Stav k 31.12.2010

21 663
200
375
-175
196
18
-22
129
-217
21 446
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O vývoji počtu obyvateľov v Brezne, môžeme konštatovať:
• na konci minulého roka sme mali 21 663 obyvateľov, na konci tohto roku
už len 21 446, čo znamená, že sa v porovnaní s rokom 2009 znížil počet
obyvateľov o 217.
•

počet obyvateľov sa znížil v dôsledku záporného prírastku sťahovaním (175); viac ľudí sa z mesta odsťahovalo, ako prisťahovalo

• takto sa počet obyvateľov mesta znižuje od roku 1997, kedy sme dosiahli
najvyšší počet obyvateľov v histórii mesta; zaznamenali sme už 23 tisíc
obyvateľov.
• počet obyvateľov sa bohužiaľ znížil aj v dôsledku negatívneho
prirodzeného prírastku; viac ľudí zomrelo ako sa narodilo; tento jav sa vo
vývoji breznianskeho obyvateľstva nevyskytol už desiatky rokov
•

obyvateľstvo mesta starne; ak sme v roku 2002 evidovali v meste 2 942
obyvateľov starších ako 60 rokov, každoročne sa ich počet zvyšoval, a tak
napriek tomu, že sa počet obyvateľov mesta od roku 1997 znižuje, v tomto
roku evidujeme už 3 796 obyvateľov starších ako 60 rokov.

Veková štruktúra
Počet obyvateľov

od 0 do 3 r.

611

od 3 do 6 r.

594

od 6 do 15 r. od 15 do 18 r.

1 768

787

od 18 do 60

nad 60 r.

13 890 3 796

65

HISTORICKÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEĽSTVA V BREZNE
ROK

1900

1950

1970

1997

2010

Počet obyvateľov

4 452

7 159

12 873

23 007

21 446

NAJSTARŠÍ OBČANIA
Najstaršou obyvateľkou mesta v roku 2010 je Emília Bírešová bývajúca
v Brezne na Ulici Clementisa 6, Šiesteho novembra oslávila 98. narodeniny. Ku
koncu roku 2010 bolo v Brezne zaevidovaných 30 občanov starších ako 90 rokov.

NAJOBĽÚBENEJŠIE MENÁ
Podľa informácií z registra obyvateľov SR pribudlo v roku 2010 na
Slovensku 1248 Jakubov. Za menom Jakub nasleduje meno Samuel – tých
pribudlo 1195, a meno Tomáš, ktoré nosí 978 chlapcov. Štvrtým najobľúbenejším
bolo dievčenské meno Sofia s 973 nositeľkami, ktoré zároveň vedie rebríček mien
pre novonarodené dievčatká. Za ňou nasledujú Viktória (895 nositeliek) a
Natália (883 nositeliek/. A ako to bolo v našom meste ? Z chlapčenských mien sa
najväčšej obľube tešilo meno Jakub a Michal; rodičia ho svojím narodeným
deťom dali 7-krát. Piati rodičia vybrali pre svojho syna meno Dominik, Filip,
Richard a Samuel. Najobľúbenejším dievčenským menom bola Natália. Pri
narodení ho dostalo 8 detí. Narodili sa 4 Sáry, 4 Elišky, 4 Elly, 4 Michaely, 4
Nely a 4 Sofie.
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ČESTNÍ OBČANIA MESTA BREZNA
Od roku 1997, keď bol schválený nový štatút mesta, sa každoročne udeľujú
ocenenia, medzi nimi je aj ocenenie najvyššie – udelenie titulu Čestný občan
mesta Brezna. Udeľuje sa na základe štatútu mesta osobám, ktoré sa obzvlášť
významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta,
ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena doma i vo svete. Od roku 1997 sa
stalo „Čestnými občanmi“ dvadsať významných osobností:

1. Ladislav Ťažký, významný slovenský spisovateľ, esejista, dramatik
a publicista.
Rok udelenia: 1997
2. Daniel Compagnon, stredoškolský pedagóg z partnerského francúzskeho
mesta Meudon.
Rok udelenia: 1998
3. Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut, ktorý sa narodil v Brezne.
Rok udelenia: 1999
4. Hervé Marseille, predstaviteľ partnerského mesta Meudon.
Rok udelenia: 1999
5. Henry Wolf, predstaviteľ partnerského mesta Meudon.
Rok udelenia: 1999
6. Goerges Koch, predstaviteľ partnerského mesta Meudon .
Rok udelenia: 1999
7. Vladimír Valach, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky vo
Francúzsku.
Rok udelenia: 2001
8. Ľudovít Petránsky, univerzitný profesor,

rodák z Brezna, autor

významných publikácií a výstav z oblasti dejín umenia a dizajnu.
Rok udelenia: 2003
9. Jaroslav Siman, prednosta Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave,
rodák z neďalekej Valaskej.
Rok udelenia: 2003
10. Zlatica Balažovjech – Klincová, maliarka, breznianska rodáčka
Rok udelenia: 2005
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11. Ladislav Bartko , vysokoškolský učiteľ, bývalý profesor breznianskeho
gymnázia.
Rok udelenia: 2005
12. Pavol Datko, kanadský občan, rodák z Čierneho Balogu.
Rok udelenia: 2006
13. Joseph Nivet a Barbara Nivet, rod. Striešová francúzski občania,
učitelia francúzštiny, bytom vo Francúzsku.
Rok udelenia: 2007
14. nár. umelec Ladislav Chudík, herec, rodák z neďalekého Hronca.
Rok udelenia: 2008
15. Adriana Sklenaříková – Karembau, známa modelka, narodila sa
v Brezne.
Rok udelenia: 2008
16. doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD., novinár, brezniansky rodák.
Rok udelenia: 2009
17. prof. PhDr. Ján Grexa, PhD., vysokoškolský pedagóg, brezniansky
rodák.
Rok udelenia: 2009
18. Ing. Pavel Louda, starosta partnerského mesta Nový Bydžov.
Rok udelenia: 2009
19. Waldemar

Wardzinský, primátor partnerského poľského mesta

Ciechanow.
Rok udelenia: 2010
20. Igor Gallo, spisovateľ.
Rok udelenia: 2010

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BREZNO

Dekanom rímskokatolíckej farnosti v Brezne bol od roku 2003 do
novembra tohto roku Mgr. Jozefa Hrtús. Koncom roka ho z Brezna preložili do
farnosti v obci Lutiše. Jeho nástupcom sa stal dekan : Jozef Fričovský, kaplánmi
sú Mgr. Tomáš Székely a Mgr. Marián Jurko.
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Zo svojho vzťahu k Breznu a Horehroniu sa doterajší dekan Jozef Hrtús
pri odchode vyznal takto: „Najkrajšie stromy sú na Horehroní... a povedal by
som, že nielen stromy. Horehronie som začal bližšie spoznávať v rokoch 1990 1992, kedy som prvýkrát pôsobil v Brezne. Keď ma v roku 2003 opäť menovali za
farára do Brezna a dekana breznianskeho dekanátu, potešil som sa. Poznal som
už pomery, ľudí, prostredie i prírodu. Zamiloval som si nielen prírodu, ktorú som
v lete spoznával na bicykli a v zime cez skialpinizmus, ale aj mojich farníkov,
kolegov v dekanáte a všetkých ľudí dobrej vôle, s ktorými som sa sti od roku
stretával. Teraz, keď odchádzam, môžem si nôtiť: Najkrajšie stromy sú na
Horehroní..., lebo som ich obdivoval počas snáď najkrajších a najplodnejších
rokov.“
Mesto Brezno dekana rímskokatolíckej farnosti v Brezne Mgr. Jozefa
Hrtúsa za podiel na rozvoji mesta ocenilo udelením vyznamenania Cena mesta
za rok 2010.
Personálne zmeny nastali aj vo farnosti na Mazorníkove. Farnosť vznikla
1. júla 1996 vyčlenením z farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Brezne. Patrí do
dekanátu Brezno a tvorí ju sídlisko Mazorníkovo V novembri tohto roku odišiel
doterajší správca farnosti Jaroslav Máčovský (pôsobil v tejto funkcii od roku
2007), nahradil ho Ivan Hupka.

ŠTATISTIKA FARNOSTI
DRUH OBRADU
Krsty

rok 2010
111

dievčatá

56

chlapci

52

dospelí

3

Pohreby

110

ženy

56

muži

54

rok 2009
106
50
56
0
70
30
40

deti
Sobáše

32

katolíci navzájom

24

z toho s nekatolíkmi

8

Birmovaných

38

1. sv. prijímanie

83

36
29
7
50
82
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GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BREZNO
Gréckokatolícka farnosť Brezno bola zriadená v roku 2003 vyčlenením
z farnosti Šumiac. Vo farnosti (jurisdikčné územia: okres Brezno okrem farností
Šumiac a Telgárt) evidujú 302 gréckokatolíkov. Vo farnosti od roku 2003 do
roku 2006 pôsobil kňaz Peter Sabol a v roku 2006 začal pôsobiť kňaz Ján
Krupa. Od septembra 2007 je farárom farnosti Brezno o. Ján Kovaľ.

EVANJELICKÁ CIRKEV BREZNO
Tridsiateho prvého augusta 2010 sa v evanjelickom a. v. chráme Božom
v Brezne konala posledná rozlúčka s dlhoročným farárom Mgr. Dušanom
Fabriciusom. Ako farár pracoval od 13. júla 1952, kedy bol ordinovaný do
duchovnej služby do odchodu na zaslúžený odpočinok 30. septembra 2004.
Začínal ako biskupský kaplán vo Zvolene u A. L. Katinu, kratší čas pôsobil ako
kňaz v Pohronskom Ruskove, neskôr v Hornej Mičinej a posledných tridsaťštyri
rokov v Brezne (od roku 1970 do roku 2004).

Dlhoročný brezniansky farár

Dušan Fabricius si symbolicky vymenil miesto s Mgr. Vladimírom Makom ešte
v roku 2004. Aj napriek pokročilému veku sa aktívne zapájal do spoločenského
života mesta. Dňa 27. augusta tohto roku zomrel vo veku 81 rokov. Pohreb sa
konal v Brezne 31. augusta.

V prítomnosti rodiny a množstva veriacich so

zosnulým rozlúčili cirkevní predstavitelia, oltárni bratia a sestry zo Zvolenského
seniorátu, priatelia i zástupca mesta. Odobierku predniesol senior Zvolenského
seniorátu Peter Ján Soták. Smútočné zhromaždenie pozdravili Milan Krivda,
biskup Západného dištriktu, Ján Midriak, emeritný biskup VD, Ján Jakuš, farár
zo Slovenskej Ľupče, rodiska D. Fabriciusa, za hornomičinský cirkevný zbor
dozorkyňa Emília Ostrolucká, Ivan Tóth za spolužiakov, primátor Brezna
Jaroslav Demian, za cirkevný zbor dozorca Branislav Brečka. Spevom a slovom
sa rozlúčil aj Chrámový zbor. Kázeň predniesol Mgr. Ivan Osuský, emeritný
biskup. Vyzdvihol, že život zosnulého bol život viery, život zasvätený službe pre
Krista a takým bol až do konca, keď aj v bolesti a trápení hľadal posilnenie v
modlitbe. Pripomenul však aj jeho tvorivú invenciu, neopakovateľný optimizmus,
humor a stále otvorené srdce a dvere vo všetkých obdobiach jeho farárskeho
pôsobenia. Kázeň bola ukončená spievanou modlitbou Otčenáš, ktorá zaznela z
CD nahrávky a priblížila jedinečnosť veľkého Božieho daru, speváckeho hlasu
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Dušana Fabriciusa. Svoj vzťah k hudbe a kultúre vôbec potvrdil v Brezne
podporovaním chrámového spevokolu a organizovaním rôznych kultúrnych a
benefičných podujatí. Za jeho pôsobenia zneli v breznianskom kostole husle
Václava Hudečka,

hlasy operných spevákov Martina Babjaka, Terézie

Babjakovej, Ivana Zvaríka i organové koncerty. Za prínos pre život v Brezne bol
ocenený Cenou mesta Brezna.
Aj v tomto roku pokračovala oprava kostola. Bola obnovená fasáda
kostola; práce budú pokračovať aj nasledujúci rok.

ŠTATISTIKA FARNOSTI
DRUH OBRADU

rok 2010

rok 2009

Krsty

10

7

Pohreby

24

16

Konfirmácia

8

1

Sobáše

1

2

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.

71

Prehľad umiestnenia detí v mestských materských školách , porovnanie
s minulým školským rokom:
Počet detí

Materská škola

k 15.9.2009

k 15.9.2010

MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 – Nálepkova

107

105

MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 – ŠDC 3

122

117

MŠ pri ZŠ Pionierska 2 – B. Němcovej

43

41

MŠ pri ZŠ Pionierska 2 – Hradby 9

86

87

MŚ pri ZŠ MPČĽ 35

110

109

Spolu

468

459

Takmer v každej materskej škole došlo v porovnaní s minulým rokom k poklesu
detí. Aj napriek tomu nemohli byť uspokojení všetci žiadatelia. Nevyhovelo sa
tým, ktorých deti nedosiahli tri roky.

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA EBG
Už druhý školský rok vo svojej činnosti zaznamenala Súkromná materská
škola pri Pedagogickej a sociálnej akadémii EBG; bola otvorená pri 1. septembra
2009. V školskom roku 2010/20011 má dve učiteľky, riaditeľkou je PhDr.
Gabriela Pavúková, do jednej triedy nastúpilo ... detí. Škola ponúka
predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov, predprimárne
vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 2 do 7 rokov v
samostatnej 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.
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SÚKROMNÉ DETSKÉ ZARIADENIE MARGARÉTKA
Na Ulica 9. mája 55 Brezno (bývalá materská škola na Mazorníkove)
ponúka tohto roku novú službu pre deti od 3 rokov - celodennú starostlivosť o
dieťa spojenú s výchovno-vzdelávacou činnosťou SZM Margarétka. V ponuke
majú celodennú starostlivosť, zariadenie je otvorené počas celého roka aj v čase
všetkých školských prázdnin. Riaditeľkou je Soňa Roháčová.

MATERSKÉ CENTRUM SLNIEČKO
Slniečko - centrum je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby rodinám s deťmi a ženám - matkám. Bola umiestnená v bývalej
základnej škole na Ulici Martina Benku. Pre nevyhovujúce podmienky sa
presťahovalo do centra mesta - na Námestie Štefánika 21. K ich aktivitám patrí:
prevádzka materského centra, opatrovanie detí aj v domácich priestoroch, aktívna
hra s inými deťmi, s mamičkou alebo bez nej, odborné prednášky podľa záujmu
matiek, akcie pre rodiny (MDD, Mikuláš, Vianoce…), angličtina pre deti do 6
rokov, tvorivé dielne, cvičenie s bábätkami, v lete na záhrade bazénik s filtráciou,
detský park s hojdačkami, pieskoviskom, príprava na pôrod a mnohé ďalšie.
Prvou konateľkou bola Andrea Koštiaľová, ktorú vo funkcii vystriedala Monika
Medveďová.

Mesto prevádzkuje k 1.9.2010 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
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Prehľad základných škôl v Brezne k 15.9.2010 ; porovnanie s predchádzajúcim
rokom:
Počet žiakov
Základná škola

Meno riaditeľa

Školský rok

Školský rok

2009/2010

2010/2011

ZŠ s MŠ Pionierska 4 PaedDr. Danka Jarabová

592

548

ZŠ s MŠ Pionierska 2

Mgr. Vladimír Kubín

828

818

ZŠ s MŠ MPČĽ 35

Mgr. Miloslav Brodský

303

303

1 723

1 669

Mgr. Anna Kubínová
Spolu

Vo vedení Základnej školy MPČĽ nastala zmena; od školského roku 2010/2011 je
riaditeľkou namiesto Mgr. Miloslava Brodského Mgr. Anna Kubínová.
Prvého septembra nastúpilo do troch základných škôl v Brezne 1 669 žiakov, čo je
o 54 žiakov menej ako v minulom roku. Najviac sa znížil v porovnaní s minulým
školským rokom počet žiakov na a Pionierskej 4 - o 44.
Ďalej je mesto zriaďovateľom a prevádzkovateľom Základnej umeleckej školy a
Centra voľného času.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Rok 2010 patril k najúspešnejším v histórii Základnej umeleckej školy
v Brezne. I v rámci jubilejného päťdesiateho roka svojej histórie pripravili žiaci
i učitelia pre širokú verejnosť celý rad koncertov, výstav a predstavení.
K najvýznamnejším patrili dva koncerty; koncert žiakov a učiteľov v synagóge
a koncert žiakov, učiteľov a bývalých absolventov, spojený s výstavou prác
žiakov výtvarného odboru v kinosále mestského domu kultúry. Jubileum školy
plánujú zavŕšiť krstom DVD z live nahrávkami z obidvoch koncertov a vydanie
kalendára.
V školskom

roku

2010/11

navštevuje

školu

429

žiakov,

229

v individuálnej a 200 v skupinovej forme. ZUŠ poskytuje umelecké vzdelávanie
pre žiakov materských, základných, stredných škôl, ale i pre dospelých
v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore; tretí rok vo
vyučovaní aplikuje škola dva školské vzdelávacie programy, pre primárne
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umelecké vzdelávanie s názvom „Naučme sa viac“ a pre nižšie sekundárne
umelecké vzdelávanie „Spieva celá škola“.
Žiaci reprezentovali na regionálnych i celoslovenských festivaloch,
súťažiach a prehliadkach. K najvýznamnejším patrilo účinkovanie detského
speváckeho zboru „Úsmev“ na 32. festivale zborového spevu V. Figuša-Bystrého
v Banskej Bystrici a získanie zlatého pásma.
V škole pôsobí 22 pedagogických zamestnancov, z toho 19 v hudobnom
odbore a dvaja nepedagogickí zamestnanci, riaditeľkou je PaedDr. Gabriela
Pravotiaková, PhD.

JUBILEUM POSTAVENIA ŠKOLY
S pomocou obyvateľov mesta bola postavená a 26. júna 1910 odovzdaná
do užívania budova školy na Školskej ulici. Prví žiaci do školských lavíc v novej
budove zasadli 1. septembra 1910. Tohto roku si pripomína 100. výročie svojho
vzniku. V súčasnosti v nej sídli Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
v Brezne, ktorá sa v spolupráci s mestom rozhodla pripomenúť si 100. výročie
začatia výučby v tejto škole. Pozvanie na oslavy v piatok 17. septembra prijali:
primátor Brezna, jeho zástupca, poslanci mestského zastupiteľstva, bývalí
riaditelia školy - oslávenkyne, riaditelia sociálnych zariadení, škôl z mesta
a okolia a ďalší hostia. Zaujímavý program, ktorý pripomenul základné míľniky
histórie školy, obohatilo vystúpenie Speváckeho zboru mesta Brezna a príhovory
hostí. Nechýbal scénický tanec, moderný tanec, divadlo žiakov EBG, program
Súkromnej materskej školy EBG, vystúpenie žiakov Základnej školy s materskou
školou K. Rapoša, ktorá v tomto objekte sídlila pred presťahovaním na Pioniersku
4.

PÄŤDESIAT ROKOV ŠKOLY
V školskom roku 2010/2011 si najväčšia základná škola v horehronskom
regióne – Základná škola s materskou školou na Pionierskej 2 v Brezne –
pripomenula 50. výročie svojho vzniku. Keď sa 1. septembra 1960 po prvýkrát
otvárali brány novopostavenej školskej budovy, všetci zainteresovaní si s úľavou
vydýchli, že problém s priestormi základného školstva v Brezne bude konečne
vyriešený. Netušili však, že populačná explózia nasledujúcich rokov, príťažlivo
realizovaný vzdelávací proces, bohatý kultúrny, spoločenský či športový
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mimoškolský život, vytvoria z tejto inštitúcie až do dnešných čias mimoriadne
navštevované a žiadané školské zariadenie. Za päťdesiat rokov svojej existencie
základná škola výrazne rozšírila svoje priestory. Pribudla budova 1. a 2. ročníka,
budova 3. a 4. ročníka, telocvičňa, školská jedáleň či multifunkčné ihrisko. V 70.
rokoch zriadila triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, v 90. rokoch sa
zrodili športové triedy so zameraním na atletiku, ktoré v nedávnych rokoch
spestrila hokejová zložka. V minulom školskom roku prešli všetky priestory školy
kompletnou rekonštrukciou a budova 1. stupňa sa stala bohatšou o jedno
nadstavené poschodie. Škola bola počas svojej existencie niekoľkokrát poctená
medailovými

umiestneniami

na

celoslovenskej

úrovni

v jednotlivých

predmetových olympiádach, športovo-branných súťažiach, vychovala niekoľko
majstrov Slovenskej republiky v atletických disciplínach, získala prestížne
ocenenia svojej kultúrno-spoločenskej prezentácie v celospoločenskom meradle.

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRESŤAHOVANÁ
Zlý technický stav a učebne v troch od seba vzdialených budovách, to bol
hlavný dôvod, ktorý motivoval riaditeľku Špeciálnej základnej školy v Brezne,
Miroslavu Piliarovú,

aby žiadala nové priestory od svojho zriaďovateľa -

Banskobystrického samosprávneho kraja. Problém sa riešil. Tohto roku sa to
nakoniec podarilo, a tak sťahovanie breznianskej Špeciálnej základnej školy z
troch budov v meste na Mazorník – do priestorov po strednom odbornom učilišti
sa začalo na začiatku prázdnin a preklopilo sa do prvých septembrových dní.
Začiatok rekonštrukcie spoločných priestorov po pôvodnom strednom odbornom
učilišti sa totiž o celý mesiac posunul. Do novorekonštruovaných priestorov
nastúpilo 240 žiakov z Bujakova, Hlaviny, Vrbovej, Drakšiara, Predných
a Zadných Halán a z ďalších mestských častí Brezna. Investície do obnovy a
úprav objektu predstavujú štyridsaťtisíc eur.

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 jednej zo zložiek Spojenej školy strednej odbornej škole (bývalom učilišti).
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Vývoj počtu študentov na stredných školách v Brezne:
Počet študentov

Stredná škola
Gymnázium Jána Chalupku

Riaditeľ
PhDr. Miroslav Glembek

Hotelová akadémia
Obchodná akadémia

Spojená škola

Mgr. Eva Dočekalová

Ing. Karol Muller

Súkromná pedagogická

PaedDr. Eva Hlaváčová

Školský rok

Školský rok

2009/2010

2010/2011

445

460

HA: 555

HA: 525

OA: 131

OA: 125

686

650

SPŠ 127

SPS 107

SOŠP 225

SOSP 200

SOŠ 292

SOŠ 238

644

545

182

236

1 957

1891

a sociálna akadémia

Spolu

SPOJENÁ ŠKOLA
Pod spoločným logom Spojená škola Brezno, maturovalo tohto roku 169
žiakov, z nich väčšina (91) na Mazorníkove, kde mali svoju tretiu zložku, strednú
odbornú školu. Pritom len jej osemnásti žiaci začínali ako čerství deviataci
základných škôl. Ostatní maturanti boli externí študenti, ktorí získali úplné
stredoškolské vzdelanie formou nadstavbového štúdia. Vzdelanostnú úroveň
tohtoročných maturantov strednej odbornej školy charakterizuje celková
priemerná známka 2,16. Osem žiakov, ktorým sa nepodarilo zmaturovať na prvý
raz, maturovali v náhradných termínoch. Spojená škola Brezno je od septembra
tohto roku konečne spojená nielen organizačne, ale aj fyzicky. Pre svoju tretiu
zložku, Strednú odbornú školu boli pripravené podmienky na definitívne
presídlenie. Cez letné prázdniny preniesli postupne všetko potrebné z budovy na
Mazorníkove do hlavného objektu na Laskomerského ulici. Po letných
prázdninách to majú jednoduchšie najmä žiaci, ktorí do Brezna dochádzali alebo
bývali v internáte. Ten je totiž už tiež súčasťou Spojenej školy v centre mesta. Do
rekonštrukcie

Spojenej

školy

investoval

zriaďovateľ,

Banskobystrický

samosprávny kraj dvestotisíc eur. Po kompletnej výmene okien obnovili fasádu
školy. So zatepľovaním sa nepočíta. Odborníci skonštatovali, že budova
postavená z tehál je termicky vyhovujúca. Uvoľnený objekt na Mazorníkove
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Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil za prebytočný majetok a postupne sa
tam nasťahovala špeciálna škola. Stredná odborná škola poskytuje vzdelanie
v štvor, troj a dvojročných študijných odboroch so zameraním na profesie pre
oblasť strojárstva, služieb a

uplatnenie absolventa na poste technicko-

hospodársky pracovník. Žiaľ, záujem deviatakov o štúdium v strojárskych
odboroch v posledných rokoch výrazne poklesol. Súvislosti upozorňujú na
nedostatok pracovných miest v odvetví, ktoré bolo kedysi silnou stránkou regiónu.

SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA EBG
Súkromná

pedagogická

a sociálna

akadémia

EBG

v roku

2010

zorganizovala oslavy pod názvom Jedna storočnica vzdelávania v Brezne. Na
podujatí sa zúčastnili hostia zo siete škôl EBG v Nemecku , nemecký veľvyslanec
a predstavitelia predstavenstva EBG, predstavitelia mesta, riaditelia základných
a stredných škôl okresu, zástupcovia VÚC, Krajského školského úradu v BB,
riaditelia domovov dôchodcov a sociálnych služieb v okrese. Študenti školy
priblížili históriu vzdelávania v Brezne za ostatných 100 rokov. Podujatie sme
organizovala škola pod záštitou primátora mesta.
Škola spolupracovala s mestom pri budovaní komunitného centra
Plamienok

a spolu

s Partnerstvom

sociálnej

inklúzie

okresu

Brezno

spoluorganizovala Regionálny deň tvorivých činností.

HOTELOVÁ A OBCHODNÁ AKADÉMIA
V breznianskej Hotelovej a Obchodnej akadémii maturovalo spolu 141
žiakov. Už tretí rok organizuje Hotelová akadémia peknú slávnosť s novým
spôsobom odovzdávania maturitných vysvedčení. koná sa 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 24. a 25. 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
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GYMNÁZIUM
Gymnázium Jána Chalupku opustilo tohto roku 73 úspešných absolventov
s celkovou priemernou známkou 1,83. Vo výbere voliteľných maturitných
predmetov sa okrem náuky o spoločnosti výrazne presadila matematika, čo
zrejme súvisí aj s novým javom v histórii školy. "V tohtoročných maturitných
triedach sme mali iba 37 dievčat. Pokiaľ ide o cudzie jazyky, v okrem
jedenástich nemčinárov, ostatní skladali skúšku z angličtiny. Na vysoké školy
poslali prihlášky všetci maturanti školy. Záujem je predovšetkým o ekonomické
VŠ, právo, informatiku, a technické smery. Gymnázium otvorilo v septembri tri
triedy prvého ročníka a jednu pre osemročnú formu štúdia
Olympijské festivaly detí a mládeže (OFDM) sú viacšportovým,
kultúrnym

a výchovným

podujatím

s

celoročnou

pôsobnosťou.

Ich

vyhlasovateľmi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský
olympijský výbor, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie SK8 a Slovenská
asociácia športu na školách. Záštitu nad projektom prevzal prezident republiky. V
školskom roku 2009/2010 sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji do OFDM
zapojilo 276 škôl. Poradie krajov určili na základe súčtu umiestnení v
jednotlivých kategóriách (materské školy, základné školy a stredné školy). Na
základe toho BBSK získal Putovný pohár prezidenta SR Ivana Gašparoviča a stal
sa celkovým víťazom. Ocenenia dostali aj najaktívnejší pedagógovia pri
organizovaní OFDM, zástupcovia ďalších organizácií a školy vo všetkých
kategóriách. Z okresu Brezno ocenenie prevzali zástupcovia Gymnázia Jána
Chalupku.

ZRUŠENIE DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA
V roku

1990

sa

novovytvorenom breznianskom

začalo

po

detašovanom

prvýkrát
pracovisku

vyučovať
Materiálovo

na
–

technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity. V akademickom roku
2009/2010 prebiehal už dvadsiaty rok výučby, kedy do prvého ročníka prijali 55
študentov.
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Detašované pracovisko tejto vysokej školy bolo zriadené v Brezne ešte
v roku 1990 z iniciatívy riaditeľov horehronských podnikov. Výhodou pre
študentov z tohto regiónu bola skutočnosť, že v Brezne mohli študenti absolvovať
prvé dva ročníky vysokej školy, nemuseli cestovať, nižšie finančné nároky
vznikali ich rodinám aj tým, že nemusia platiť za ubytovanie a stravovanie na
internátoch. Na druhej strane zasa vznikajú zvýšené náklady na učiteľov, pretože
škola je povinná im platiť cestovné. Aby sme si školu v meste udržali, vznikla
nadácia

na

podporu

vysokoškolského

vzdelávania

v regióne,

ktorá

sa

pretransformovala v roku 1997 na občianske združenie. Táto mimovládna
organizácia zo získaných finančných prostriedkov vyplácala cestovné učiteľom.
Najväčším podporovateľom združenia bolo mesto Brezno a Združenie miest a
obcí Horehronia a Stredného rudohoria. Združenie miest a obcí Horehronia
a Stredného rudohoria prestalo do združenia prispievať, a tak bola takmer celá
ťarcha na meste. Nakoľko v občianskom združení už neboli finančné prostriedky
na preplácanie dohodnutých nákladov, breznianske detašované pracovisko
Rektorát Materiálovo – technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity
k 1. septembru 2010 zrušil.
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NEZAMESTNANOSŤ
Na území okresu Brezno evidoval úrad práce na konci roku 2010

6428

nezamestnaných. V okrese je 30 070 ekonomicky aktívnych obyvateľov, miera
nezamestnanosti tak dosiahla výšku 21,38 percenta. V porovnaní s minulým
rokom sa situácia v rámci okresu mierme zhoršila; miera nezamestnanosti sa
zvýšila takmer o 0,25 percent, do evidencie pribudlo ďalších 75 nezamestnaných.
V porovnaní s okresom je situácia so zamestnanosťou v meste Brezne
lepšia. Z 11 084 ekonomicky aktívnych obyvateľov na konci roka 2010 bolo
1954 nezamestnaných, čo predstavuje 17,63 percent. Bohužiaľ, aj v meste Brezne
miera nezamestnanosti v porovnaní s rokom 2009 opäť stúpla. V minulom roku
sme mali v Brezne 1 926 nezamestnaných, takže do evidencie na úrade práce
tohto roku pribudlo 28 obyvateľov mesta.
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 celého Slovenska; začala stúpať v septembri roku
2008, zo 7,51 percenta bola na konci roka 2008

priemerná celoslovenská

nezamestnanosť už 8,39 – percentná. Aj keď sme dúfali, že rok 2009 bude
najhorší, na konci tohto roku miera nezamestnanosti dosiahla 12,5 percenta, keď
úrady práce na celom Slovensku zaznamenali viac než 380 - tisíc ľudí bez práce.
V roku 2010 už miera nezamestnanosti dosiahla 14,5 percenta, keď bolo
evidovaných ku koncu roka 396 205 uchádzačov o zamestnanie.
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1996

1997 1998

1999

15,41 14,04 16,25 21,43

2000

2001

20,48 19,34

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

19,05 18,17

18,06

13,37

11,52 9,98

10,47

17,63

O vývoji nezamestnanosti v meste Brezne možno konštatovať
• najnižšia nezamestnanosť bola v roku 2007, kedy dosiahla 9,98 percent a prvýkrát klesla pod hranicu 10
• najvyššia nezamestnanosť bola v roku 1999, dosiahla mieru 21, 43 percenta
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p.č. Mesto
1
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

Brezno

EN celkom

ženy

1954

990

Obec
EN celkom
Nemecká
159
Ráztoka
22
Predajná
95
Jasenie
103
Podbrezová
327
Osrblie
36
D.Lehota
105
H.Lehota
45
Valaská
316
Hronec
123
Mýto
pod/Ďumbierom
24
Čierny Balog
624
Bystrá
13
Jarabá
7
Drábsko
26
Sihla
26
Lom nad
Rimavicou
25
Michalová
129
Pohr.Polhora
178
Beňuš
84
Braväcovo
69
Bacúch
111
Polomka
342
Závadka nad
Hronom
321
Heľpa
284
Pohorelá
244
Šumiac
240
Telgárt
325
Valkovňa
71
Spolu
6428
Dispon.počet
5571

ženy
73
9
54
60
160
21
54
19
171
61

počet obyv.
(k 31.12.2009)

22 019
počet obyv.
1 841
287
1 382
1 113
4 109
388
731
603
3 872
1 206

ekon.akt. % vyjadr.

11 084

17,63

ekon.akt.
820
132
631
523
2 037
176
306
237
1 657
485

% vyjadr.
19,39
16,67
15,06
19,69
16,05
20,45
34,31
18,99
19,07
25,36

7
322
5
3
6
13

526
5 185
186
39
219
193

236
2 318
93
20
101
98

10,17
26,92
13,98
35,00
25,74
26,53

10
73
80
44
36
59
161

296
1 414
1 629
1 187
703
1 010
3 109

106
609
787
518
349
404
1 394

23,58
21,18
22,62
16,22
19,77
27,48
24,53

149
151
110
113
138
33
3185
x

2 463
2 861
2 410
1 365
1 530
366
64 242
x

1 065
1 349
1 195
585
622
133
30 070
x

30,14
21,05
20,42
41,03
52,25
53,38
21,38
18,53

Nezamestnanosť v meste a okrese k 31.12.2010
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DENNÉ CENTRUM „LÚČ“
Nízkoprahové denné centrum „ Lúč“ je otvorené od 1. februára tohto roku
. Toto zariadenie nájdete v budove útulku „Nádej“ , Mládežnícka č.4 , Brezno .
Nízkoprahové denné centrum je určené predovšetkým občanom, ktorí sú bez
domova a nespĺňajú podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v útulku
„Nádej“, alebo sa im tieto služby nemohli poskytnúť z dôvodu nedostatku
voľných miest. V tomto zariadení sa poskytujú bezplatné služby každému
občanovi bez prístrešia, ktorý potrebuje pomoc pri vyplnení tlačív, uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov, sociálne poradenstvo, pomoc pri hľadaní
práce cez internet a sú vytvorené podmienky na voľnočasové aktivity. Ďalej sú v
zariadení Nízkoprahového denného centra poskytované aj služby spojené s
hradením vzniknutých nákladov ako sú :- príprava stravy z prinesených vlastných
surovín vo výške 0,50 € (ohrev hotových jedál, príprava jednoduchých jedál,
príprava kávy alebo čaju) - vykonanie osobnej hygieny vo výške 0,50 €
(hygienické potreby a uterák sú k dispozícii v rámci poplatku)

Služby v

novootvorenom nízkoprahovom dennom centre“ Lúč“ sú určené občanom bez
prístrešia, ktorým nie sú poskytované sociálne služby v zariadení útulok „Nádej“,
ale hlavne tým, ktorí majú záujem riešiť svoju zložitú sociálnu situáciu.
KOMUNITNÉ CENTRUM PLAMENIOK
V objekte bývalej materskej školy v Zadných Halnoch za účasti primátora
Ing. Jaroslava Demiana, jeho zástupcu Bc. Jána Račáka a ďalších hostí v stredu
2. júna slávnostne otvorili komunitné centrum Plamienok. Zariadenie koordinuje
odbor školstva a sociálnych vecí mestského úradu. Poskytuje základné
poradenstvo a pomoc pri riešení krízových situácií a sociálnych problémov,
okrem toho aj aktivity pre deti v predškolskom veku, prípravu školákov na
vyučovanie, kurz počítačovej gramotnosti, prednášky a besedy na rôzne témy,
pohybové hry, kreslenie, tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie, spev, tanec a
všeličo iné podľa záujmu klientov.

NOVÁ SLUŽBA – SOCIÁLNY TAXÍK
Starší, chorí a hendikepovaní občania, mladé rodiny s maloletými deťmi
žijúci v Brezne majú mnohokrát problémy prepraviť sa do zdravotníckych
zariadení, do mesta alebo za príbuznými. Vďaka mestu Breznu, ktoré od 1. marca
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v spolupráci so Slovenským Červeným krížom poskytuje službu – sociálny taxík,
sa budú môcť bezpečne a za primeranú cenu dopraviť do nemocnice na vyšetrenie
k obvodným lekárom, na rehabilitáciu, ale aj na nákupy či na návštevu k
príbuzným.

SOCIÁLNE SLUŽBY V BREZNE
V oblasti sociálnych služieb sa mesto snaží udržiavať už existujúce a
potrebné služby, ale ich v rámci legislatívy a možností aj rozširovať.
Najaktívnejšou skupinou sú seniori. Stretávajú sa v dennom centre Prameň (DC),
v rámci ktorého je im poskytované sociálne poradenstvo a vytvárané podmienky
na záujmovú činnosť. Mávajú rôzne prednášky s odborníkmi z rôznych oblastí,
vzdelávajú sa prostredníctvom schválených projektov z rôznych grantových
schém navštevujú rôzne krúžky, ako divadelný, spevácky, počítačový, maliarsky,
kulinársky, a mnohých ďalších aktivít prispôsobených ich požiadavkám. O tom,
že ich život je aj v tomto veku aktívny, svedčí vzrastajúci počet členov DC. S
vyšším vekom však pribúdajú aj zdravotné problémy a potreba pomoci druhých.
Mesto poskytuje týmto občanom opatrovateľskú službu, o ktorú je dlhé roky
veľký záujem. Jedným z dôvodov je umožnenie občanovi naďalej žiť v
prirodzenom domácom prostredí, pričom opatrovateľka mu je nápomocná pri
úkonoch, ktoré už nezvláda úplne samostatne. Medzi najžiadanejšie patria
nákupy, pomoc v domácnosti, pri príprave stravy, pri hygiene, sprievod k
lekárovi, čítanie a pod. V prípade, že táto služba už občanovi nepostačuje, je
možné na základe jeho žiadosti zabezpečiť mu služby v zariadení pre seniorov.
Tieto služby sú vykonávané v rámci platnej legislatívy. Mesto zaviedlo i ďalšie,
ako poukážkový systém pre občanov nad 65 rokov. Formou poukážok v hodnote
14 eur na rok prispieva podľa výberu občana na lieky, služby kaderníka, holiča,
maséra, pedikérky. Ďalej sú to služby, ako sociálny taxík, práčovňa, požičovňa
pomôcok, donáška obeda do domácnosti, príspevok na stravovanie zariadeniam
školského stravovania. Tieto sú určené už nielen pre seniorov, ale najmä pre
zdravotne postihnutých občanov a podľa potreby i pre rodiny. S podporou rodiny
súvisí pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného a
pracovného života. Môžu ju využiť rodiny pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa
v čase aktivít súvisiacich so vstupom na trh práce či pri narodení detí, počas
choroby, úrazu a pod. V prípade krízových situácií v rodine okrem sociálneho
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poradenstva je možné využiť služby zariadenia núdzového bývania Náruč. Podľa
potreby mesto vykonáva osobitného príjemcu sociálnych dávok a aj takto pracuje
s rodinou i s jednotlivcami pri riešení problémov, v ktorých sa ocitli. V určitých
prípadoch poskytuje jednorazovú sociálnu dávku. V nepriaznivej sociálnej situácii
sa môžu ocitnúť aj ďalší, napr. stratou bývania. Pre tých mesto poskytuje služby v
zariadení útulok Nádej. Systematicky s nimi pracuje, pomáha pri hľadaní
zamestnania, riešení osobných a zdravotných problémov. Niektorým z nich sa
opäť podarilo začleniť do spoločnosti. V útulku ostávajú tí, ktorí majú záujem
niečo zmeniť a pracovať na sebe. Ostatní sa „vracajú späť na ulicu“. Aj pre tých
mesto vytvorilo podmienky prostredníctvom nízkoprahového denného centra Lúč
na vykonanie základnej hygieny, prípravu stravy, pomoc pri vybavovaní úradných
záležitostí. Mesto je aktívnym členom Partnerstva sociálnej inklúzie okresu
Brezno. Jeho prioritou je sociálna inklúzia skupín obyvateľstva, ktoré to
potrebujú, a spolupracuje s rôznymi štátnymi a verejnými inštitúciami či
fyzickými a právnickými osobami v oblasti sociálnych vecí.

HOREHRONSKÝ SOCIÁLNY PODNIK SKONČIL
Horehronský sociálny podnik, ktorý začal fungovať v júli 2008, definitívne
skončil svoju činnosť v tomto roku. Pilotný sociálny podnik mal sídlo v Brezne a
prevádzky v Čiernom Balogu a v Polomke. V Banskobystrickom kraji boli štyri
takéto podniky, na Slovensku osem. Banskobystrický súd konkurz v polovici júla
odobril a konkurzné konanie sa začalo prihlasovaním pohľadávok veriteľov.
Podnik má dlhy nielen voči štátu, ale aj voči veriteľom.

BYTOVÁ SITUÁCIA
V Brezne a okolí sa najviac predávajú dvojizbové byty. Ceny bytov sa
vplyvom krízy menili. Pred krízou sa predával trojizbový byt v dobrej lokalite po
kompletnej rekonštrukcii v cene 53.000 až 56.000 eur. Dnes sa podobný byt dá
kúpiť za 40.000 eur. Ceny trojizbových bytov sa v našom meste pohybujú v
rozmedzí 26.000 - 44.000 eur, pričom rozhoduje lokalita, či ide o zrekonštruovaný
byt a podobne. Dvojizbový byt si môže záujemca kúpiť v cene od 20.000 do
40.000 eur. Jednoizbový byt stojí kupca od 13.000 eur do 25.000 eur. Takmer 90
% záujemcov o kúpu je medzi mladšími ročníkmi. Lepšie sa pritom predávajú
byty v pôvodnom stave, hoci občas sa objaví požiadavka na byt po rekonštrukcii.
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Kupujúci v súčasnosti dlhšie zvažuje lokalitu, poschodie i cenu bytu. Kupujúceho
tiež zaujíma, či bude mať jeho nový domov balkón. Záleží mu aj na veľkosti
plochy bytu. Cena bytu sa odvíja od lokality, veľkosti plochy daného bytu a od
poschodia, na ktorom sa nachádza.

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, turistickoinformačná kancelária. Od roku 1991 až do 30. júna minulého 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. Tohto roku oslávila 50.
Výročie založenia. Je umiestnené vo viacerých objektoch.
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.
Z príspevkov štátu aj mesta je financovaná MATICA SLOVENSKÁ má aj
v tomto roku sídlo v priestoroch mesta; spolu s Horehronským múzeom vyvíja
svoje aktivity v mestskej radnici. Do spektra podujatí prispieva aj ŽIVENA.
V meste pôsobia štyri kresťanské spevácke zbory;
•

Cirkevný zbor Apoštola Pavla

•

Miešaný spevácky zbor Jubilate Deo
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•

Miešaný chrámový zbor Juventus

•

Mládežnícky zboru pri rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny
Márie v Brezne

•

Detský spevácky zbor Úsmev pri ZUŠ v Brezne vznikol z iniciatívy
učiteľky spevu Mgr. Martiny Saksovej v školskom roku 2006/2007.
Formou poskytovania priestorov s úhradou prevádzkových nákladov aj

finančným príspevkom ročne podporuje mesto nasledovné súbory záujmovoumeleckej 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 .
Tretia januárová sobota sa niesla v znamení hudby a tanca. V ten večer sa
vo veľkej sále Gastra Ďumbier stretlo takmer stoštyridsať hostí na siedmom
mestskom reprezentačnom plese, ktorý otvorili úvodnou skladbou Maroša
Kramára. Hostia si mali možnosť pozrieť niekoľko tanečných a akrobatických
vystúpení. Afrika, slnko, Hand to hand show či brušné tance umocňovali hlavnú
myšlienku plesu – ohnivú vášeň. Do tanca všetkým hral vynikajúci orchester
Vlada Valoviča.
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 priečinok č.17
Plagát v elektronickej podobe

SPEVÁČKA KRISTÍNA V BREZNE
V breznianskom Sirius clube v prvú marcovú sobotu hodinu po polnoci uviedli do
života nové CD 22-ročnej rodáčky zo Svidníka Kristíny Pelákovej so singlom
Horehronie. Speváčka počas celého týždňa vyberala spomedzi poslucháčov rádia
Expres prostredníctvom internetovej stránky „najnetradičnejší“ tip na krst CD88

čka. Najviac ju zaujal nápad Pavla Sokola z Banskej Bystrice, ktorý za
prítomnosti hlavnej protagonistky, moderátora rádia Expres Andreja Wallnera
a autora hudby Martina Kavuliča pokrstil tento maxisingel naozaj po horehronsky
– žinčicou. Návrhov na krst bolo niekoľko, napr. kamienkami z Nízkych Tatier,
ihličím z kosodreviny, trávou, pilinami z buka a duba, medovinkou. Na CD-čku je
sedem verzií piesne Horehronie a štyri bonusové verzie skladby Stonka. Kristína
sa počas návštevy Horehronia v Šumiaci stretla s rezbárom Martinom Kalmanom
z Pohorelej, ktorý pre ňu ešte pred národným finálovým kolom Eurosongu začal
na jej podporu vyrezávať vyše dvojmetrové súsošie z topoľového klátu s názvom
Horehronie. Zobrazuje nielen mladú speváčku, ale aj stromy a prírodu. Kristínu,
ktorej sa táto napodobnenina veľmi páčila, vyrezal z dreva v šatách, v ktorých
vystupovala počas súťaže. Kristína začala turné po Slovensku v piatok 9. apríla
práve na Horehroní – v breznianskom Sirius clube.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.18
Plagát v elektronickej podobe

VANSOVEJ LOMNIČKA
Druhý marcový utorok patril dámam, ktoré svoj život zasvätili
umeleckému prednesu poézie a prózy, okresnému kolu 43. ročníka Vansovej
Lomničky. Popoludnie osviežili verše básnikov, vlastná tvorba recitátoriek,
nechýbali milé slová a úsmev. Účastníčky, divákov a porotu v zložení: Mgr.
Janka Kánová, Mgr. Mária Šulejová a Mgr. Božena Bobáková privítala
predsedníčka okresnej rady Únie žien Slovenska v Brezne Ing. Mária Sabaková.

DEŇ ŽIEN
V piatok 5. marca sa za účasti primátora mesta a poslanca NR SR Ing.
Petra

Pelegriniho

uskutočnilo

kultúrne

predstavenie

pri

príležitosti

Medzinárodného dňa žien, ktoré organizovala okresná organizácia Smer – SD v
Brezne. V preplnenej sále sa prítomným dámam prihovoril okresný predseda
Smeru – SD v Brezne Ján Račák, ktorý im zablahoželal k ich sviatku. O kultúrny
program sa postaral detský folklórny súbor Šťastné detstvo a spevák Peter
Stašák.
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FESTIVAL HORSKÉHO FILMU
Už po ôsmykrát pripravilo OZ Nairam v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom a Centrom voľného času v Brezne multimediálny festival s tematikou
extrémnych športov. Programový riaditeľ podujatia Ďumbierfest bol Jaroslav
Vonderčík.
Ôsmy ročník multimediálneho festivalu o horách a ľuďoch v nich sa konal
12. a 13. marca. Počas dvoch víkendových dní sa kinosála breznianskeho
mestského domu kultúry naplnila divákmi, zaujímavými hosťami a množstvom
tém zo sveta športu a cestovania. Extrémne lezecké výkony Milana Packa
a Vlada Lineka vystriedala divoká voda Toma Andrássyho a majsterky sveta v
raftingu Luciše Hollej, ktorá porozprávala o splave rieky Colorado. Minuloročný
freeride v Kirgizstane priblížil Juraj Hýroš a extrémne lezenie v USA zas lezec a
bouldrista Tomáš Greksák. Rudolf Švaříček, Pavol Barabáš a Peter Valušiak cestovateľ, filmár a polárnik. Kombinácia predurčená na úspech. Prvý z trojice sa
vo svojej slideshow sklonil pred prírodnými, kultúrnymi a duchovnými pokladmi
Tibetu, Pavol Barabáš zas trailermi filmov z vlastnej tvorby premosťoval vstupy
známeho slovenského polárnika Petra Valušiaka. Spoločne si zaspomínali aj na
expedíciu, ktorú Barabáš zvečnil v snímku Neznáma Antarktída. Z rúk Jaroslava
Šurinu, riaditeľa cestovnej kancelárie, ktorá venovala do festivalovej súťaže
zájazd do francúzskych a švajčiarskych Álp, si prevzal výhru Matej Král z Detvy.
Ani zábava v Bombura klube v ničom nezaostávala. Predstavili sa známe aj menej
známe formácie slovenskej hudobnej scény. Piatkový večer spríjemnil jazzový
mág Miloš Železňák, v sobotu z Banskej Bystrice „priletelo“ 100 múch a
dokonalú bodku za celým podujatím urobila prešovská kapela Chiki liki tu-a.

KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO
Počas galavečera v Sále opery a baletu novej budovy SND v Bratislave
v pondelok 12. apríla najúspešnejším osobnostiam Slovenska odovzdali prestížne
ocenenie

Krištáľové

krídlo.

Dovedna

dvadsaťjeden

známych

osobností

nominovali v ôsmich kategóriách. Medzi tromi nominantmi v kategórii medicína
a veda bol aj Ľudovít Petránsky - profesor teórie a dejín výtvarného umenia,
dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave, rodák z Brezna, čestný občan mesta
Brezna. Krištáľové krídlo je výnimočné tým, že návrhy môže zaslať verejnosť, ale
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konečné slovo patrí odborníkom. Aj keď napokon

náš čestný občan cenu

nezískal, bola to česť pre Brezňana a z nominácie sa tešili aj naši obyvatelia.

BREZNIANSKY ZLATÝ SLÁVIK
Zamračená obloha veštila smutný deň, ale deťom materských škôl z okresu
Brezno to vôbec nekazilo náladu. Vyobliekané v slovenských ľudových krojoch
v sprievode svojich učiteliek, rodičov, starých rodičov v stredu 14. apríla kráčali
do Základnej umeleckej školy v Brezne. Čakala ich prehliadka v speve
slovenských ľudových piesní - Brezniansky Zlatý slávik 2010. Na 10. ročníku sa
zúčastnilo devätnásť detí z celého okresu. Breznianskym Zlatým slávikom na rok
2010 sa stal Adamko Makovič z Materskej školy Čierny Balog - Hlavná, na 2.
mieste sa umiestnila Veronika Žofčínová zo Základnej školy s materskou školou v
Závadke nad Hronom, na 3. mieste Kristínka Kafríková zo Základnej školy s
materskou školou Karola Rapoša - Dr. Clementisa 3 v Brezne.

DEŇ NARCISOV
Vyjadriť svoju súdržnosť s onkologickými pacientmi v piatok 16. apríla
mali možnosť aj obyvatelia Brezna počas 14. ročníka verejnej finančnej zbierky
Ligy proti rakovine známej pod názvom Deň narcisov. Darcovia dostali od
dobrovoľníkov narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý vyjadruje spolupatričnosť s
chorými a symbolizuje podporu projektov programov Ligy proti rakovine. V
prospech tejto ušľachtilej myšlienky v uliciach mesta, v nemocnici, v školách a v
inštitúciách vyzbierali dovedna 3 240 eur.

MLADÝ EURÓPAN 2010
V stredu 28. apríla Europe Direct Brezno v mestskom dome kultúry
usporiadalo vedomostnú súťaž študentov stredných škôl s názvom Mladý Európan
- regionálne kolo vedomostnej súťaže. Súťaž pozostávala z troch kôl, kde si
študenti „potykali“ s vedomostným testom, ktorý neskôr v druhom kole
vystriedala skúška zručností v skladaní puzzlí s motívom EÚ. Po týchto dvoch
kolách

sa

z desiatich

súťažných

družstiev

–

zástupcov

daných

škôl

vykryštalizovala trojica najúspešnejších, postupujúcich do tretieho kola súťaže.
Záverečné kolo, tzv. finále sa konalo v kinosále, kde svojich spolužiakov prišlo
povzbudiť aj publikum, Zloženie víťazných trojíc: 1. miesto: Obchodná akadémia
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Brezno (Lívia Pančíková, Gabriela Potkányová, Janka Medveďová); 2. miesto:
Hotelová akadémia Brezno (Simona Hricáková, Ján Maruškin, Martin Oravec);
3. miesto: Gymnázium J. Chalupku Brezno (Ľubica Leitnerová, Nikola Selecká,
Jana Jergelová).

VYNÁŠANIE MORENY
V mnohých obciach a mestách na Slovensku udržiavajú tradície aj pred
veľkonočným obdobím, ku ktorému neodmysliteľne patrí vynášanie Moreny. V
Brezne sa o zachovanie tohto zvyku každoročne starajú členovia detského
folklórneho súboru Šťastné detstvo, ktorí v poslednú marcovú nedeľu predviedli
tradičné ľudové divadlo s tancami, spevmi a so slamenou figurínou oblečenou v
kroji. Morenu – bohyňu smrti a zimy nakoniec zapálili, hodili do Hrona, aby už
skončila jej vláda a panovala len jar. Mladým folkloristom pri tomto obrade prialo
aj slnečné počasie. Najbližšie vystúpenie Šťastného detstva určené milovníkom
ľudového spevu a hudby bude v posledný aprílový piatok o piatej popoludní s
názvom Stavanie mája.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.19
Plagát v elektronickej podobe

JUBILEJNÝ 40. ROČNÍK VÝSTUPU NA ĎUMBIER
V sobotu 8. mája sa uskutočnil jubilejný 40. ročník výstupu na Ďumbier
pri príležitosti 65. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a osláv oslobodenia našej
vlasti. Organizátori - OZ Klub slovenských turistov a Mestský športový klub
Brezno, za podpory primátora Brezna si týmto podujatím okrem športového
vyžitia uctili pamiatku všetkých, ktorí padli za našu slobodu. Podujatie otvorili o
8. hodine na námestí v Brezne, po príhovore bol odchod autobusov na Čertovicu a
Trangošku, odkiaľ účastníci vystúpili k Chate gen. M. R. Štefánika. Pri pamätníku
SNP sa zúčastnili na pietnom akte.

NOC V MÚZEU
Horehronské múzeum vo svojich zbierkových fondoch eviduje takmer
štyristo predmetov - ľudových hudobných nástrojov, ktoré sú dokladmi hudobnej
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kultúry obyvateľov regiónu horného Pohronia. Sú medzi nimi zastúpené zvukové
nástroje (detské hračky, pracovné a signálne nástroje), ale hlavne mnohotvárne
hudobné nástroje reprezentujúce kultúru pastierov v stredoslovenskej horskej
oblasti (píšťalky, fujary, gajdy, zvonce). Väčšinu z nich vyrobili samotní hráči
v období od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. Nástroje nie sú bežne v múzeu
vystavené, vidieť ich je možné len na príležitostných výstavách, prípadne
vyučovacích hodinách. V sobotu večer 15. mája v Horehronskom múzeu ľudové
hudobné nástroje oživili súčasní interpreti z nášho regiónu, ktorí sú zároveň
výrobcami a znalcami tradičnej pastierskej hudobnej kultúry. Na starých,
muzeálnych, ale i svojich vlastných nástrojoch zahrali, ale o nich a o prostredí, v
ktorom pôvodne fungovali, aj porozprávali Mikuláš Gigac, Jozef Gašperan,
Martin Tesák, Ladislav Libica, Ľubo Tatarka, Jozef Kostúr, Ján Palovič a Karol
Kočík. Podujatie sa uskutočnilo na nádvorí Meštianskeho domu č. 13, ktorý od
konca 17. storočia obývala rodina Bendíkovcov. Zaujímavú akciu pripravili v
rámci Noci múzeí a galérií 2010 a Medzinárodného dňa múzeí.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.20
Plagát v elektronickej podobe

MARIÁNSKY STĹP NA MAZORNÍKOVE
V sobotu 22. mája popoludní na sídlisku Mazorníkovo pred katolíckym
kostolom posvätili mariánsky stĺp - novú dominantu sídliska. Na obrade
vysvätenia, ktoré vykonal generálny vikár Rožňavskej diecézy, sa zúčastnili kňazi
z viacerých farností, primátor Brezna, poslanci mestského zastupiteľstva a početní
veriaci. Socha Panny Márie s dieťatkom v náručí stojí na vysokom gotickom
oblúku, ktorý tvorí tzv. nebeskú bránu - je to symbolika ochrankyne Matky Božej
pre celé sídlisko a mesto Brezno, miesto, kde všetci obyvatelia i návštevníci môžu
Márii poďakovať, ospevovať i prosiť ju o pomoc v snahe prejsť svojím životom
cez úzku bránu do neba, k jej Synovi. Miestny farár Jaroslav Máčovský
poďakoval za krásne dielo všetkým dobrodincom, štedrým darcom a tým, ktorí
mariánsky stĺp zhotovili.
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Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.21
Plagát v elektronickej podobe

NÁVŠTEVA ČLENOV SPOLOČNOSTI M. R. ŠTEFÁNIKA
V sobotu 22. mája privítala viceprimátorka Mária Šajgalíková na pôde
mesta Brezna vzácnu návštevu. Pamiatku významného slovenského vedca, vojaka
a diplomata, ktorého socha sa týči nad breznianskym námestím, si prišli uctiť
členovia Spoločnosti M. R. Štefánika z Brezovej pod Bradlom. Na Slovensku
pôsobia už dvadsať rokov a ich hlavným poslaním je šíriť myšlienkový odkaz
tejto nezastupiteľnej osobnosti slovenského národa. Po slávnostnom položení
kytíc k soche M. R. Štefánika pokračovali v ceste do Košíc, kde sa zúčastnili na
baletnom predstavení s rovnomenným názvom.

PROTIFAŠISTICKÍ BOJOVNÍCI V BREZNE
Od 26. do 28. mája Brezno bolo dejiskom výjazdového zasadnutia
predsedníctva Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a
porady tajomníkov oblastných výborov z celého Slovenska. Súčasťou rokovania
okrem iného bola kontrola programového zamerania po 14. zjazde SZPB,
vyhodnotenie spomienkových osláv 65. Výročia ukončenia druhej svetovej vojny
a víťazstva nad fašizmom v regiónoch i centrálnych osláv v Liptovskom Mikuláš.
Pri tejto príležitosti predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing.
Pavel Sečkár, PhD., odovzdal primátorovi nášho mesta medailu Milana
Rastislava Štefánika III. stupňa. Toto vyznamenanie mu bolo udelené za
presadzovanie pokrokových, demokratických, humanitných tradícií odkazu boja
za slobodu a proti fašizmu a za dlhoročnú spoluprácu so zväzom.

MISS BREZNA
V piatok 28. mája sa na pódium Mestského domu kultúry v Brezne
postavilo dvanásť krásnych dievčat, aby v piatich disciplínach dokázali
prítomným divákom a v neposlednom rade aj odbornej porote, že si účasť vo
finále populárnej súťaže Miss Brezno 2010 plne zaslúžia. Moderátorský post aj v
tomto ročníku súťaže už tradične zastával obľúbený Martin „Pyco“ Rausch, no o
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rozptýlenie napätej nálady pred vyhodnotením sa okrem neho postarali aj
tanečníci zo skupiny Shakers, kapela Mukatado, Desmod či Michal Červienka.
Novinkou tohto ročníka Miss Brezno bolo tzv. superfinále, do ktorého sa na
základe rozhodnutia poroty dostala presná polovica súťažiacich dievčat. Do
hlasovania o Miss sympatia sa celkovo zapojilo až 5 347 divákov, ktorí najviac
hlasov poslali finalistke Diane Pôbišovej. Druhou vicemiss sa stala Barbora
Figľušová, o priečku vyššie skončila Slávka Skoršepová a titul Miss Brezno
2010 si okrem ocenenia Miss Gosh a Miss vlasy odniesla finalistka

Petra

Motyčková.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.22
Plagát v elektronickej podobe

BOMBUROVA ŠABĽA
Výstavu najúspešnejších prác 15.

ročníka medzinárodnej súťaže

kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu na tému Cestovanie v sobotu v
breznianskej synagóge otvorili symbolicky počas Dní mesta v poslednú májovú
sobotu. Zakladatelia tejto súťaže návštevníkov prekvapili príchodom na
dopravných prostriedkoch - Daniel Rakyta (kolobežka), Ferdinand Hrablay a
Ľubomír Ledňa (motocykel), Peter Zifčák (bicykel). Jubilejnú výstavu prišli
pozdraviť aj primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian, jeho zástupca Bc. Ján
Račák a ďalší hostia, ktorí odovzdali ceny autorom najlepších kresieb.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.23
Plagát v elektronickej podobe

EKUMENICKÝ FESTIVAL SAKRÁLNEJ PIESNE
Krásnu atmosféru prežili cez víkend – 5. a 6. júna účastníci 1. ročníka
ekumenického festivalu sakrálnej piesne s názvom Aby všetci jedno boli... Jeho
snahou je vyjadriť túžbu po vzájomnej láske a spolupatričnosti, šíriť kresťanskú
kultúru a formou benefícia pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Program sa začal v
sobotu v Telgárte spoločným ekumenickým pochodom účastníkov spojeným
s modlitbami

a

piesňami.

Pokračoval

1.

Festivalovým

koncertom

v
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gréckokatolíckom chráme a večerným galaprogramom v kultúrnom dome. Jeho
hosťami boli aj Ing. Ľudmila Kolesárová, marketingová manažérka neziskovej
organizácie Dobrý anjel, Ing. Jaroslav Demian, primátor Brezna a PhDr. Ing.
Ivana Kružliaková, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne.
Druhý festivalový koncert bol v nedeľu v breznianskom rímskokatolíckom
kostole.

Sobotňajších

samosprávneho

kraja

hostí
Pavel

doplnil
Belko.

podpredseda
Okrem

Banskobystrického

ekumenického

zoskupenia

účinkujúcich spevokolov zaspievali aj František Balún, sólista Opery ŠD Košice,
Katarína Perencseiová, sólistka Opery ŠD B. Bystrica, Peter Bažík a skupina B7
či folklórny súbor Telgárt. Benefičný výťažok bol odovzdaný rodine Martinka
Kubíniho z Brezna.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.24
Plagát v elektronickej podobe

DEŇ POLÍCIE
Policajti z okresu Brezno vo štvrtok 17. júna oslavovali na našom námestí
Deň polície. Slávnostným príhovorom privítal všetkých prítomných a pozvaných
hostí, ale aj deti zo základných a materských škôl riaditeľ Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Brezne plk. JUDr. Marian Mikloško. Tak, ako minulý rok sa
policajti rozhodli priblížiť svoju prácu verejnosti, čo prilákalo nielen školákov a
škôlkarov, ale aj mnohých dospelých. Okrem príslušníkov Policajného zboru
svoju činnosť prezentovala aj železničná polícia, vojenská polícia, mestská
polícia, hasičský a záchranný zbor a štvorkolky Brezno. Návštevníci si mohli
pozrieť policajnú a hasičskú techniku, porozprávať sa s príslušníkmi Policajného
zboru a pracovníkmi záchranných zložiek o ich úlohách pri záchrane života,
zdravia a majetku. Najmladších účastníkov zaujali hlavne ukážky psovodov a ich
štvornohých pomocníkov pri zadržaní páchateľa, poslušnosť služobného psa a
tiež ukážky oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia
Policajného zboru. Policajti na služobných koňoch ukázali pár zákrokov pri
narušení verejného poriadku, vytláčaní davu a prechod cez rôzne prekážky.
Vojenská polícia sa predstavila s automobilovou techniku, Mestská a Železničná
polícia prezentovali služobné zbrane, prostriedky a vybavenie policajtov pri
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služobných zákrokoch. Návštevníci mali možnosť urobiť si vlastný odtlačok
prstov, vyskúšať, ako sa sedí v policajných a záchranárskych vozidlách a tí
najmenší z radov školákov si mohli odniesť svoju fotografiu v postave policajta.

PREMIÉRA DIVADLA
Divadelný súbor Jána Chalupku obohatil tohto roku ponuku kultúrnych podujatí
o novú premiéru. Inscenáciu Zabudla som, pre ktorú sa rozhodli, im ponúkla
autorka Katarína Mišíková, ktorá pôsobí spolu s režisérom Ľuboslavom
Majerom na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Príbeh inscenácie Zabudla som
je perfektnou vzorkou ponoru do dnešnej spoločnosti, kde nikoho nič nezaujíma,
každý je zahľadený len do seba, sústredený na svoje problémy, na televíziu,
počítače a krásne jednoduché veci, denná pekná poetika sa niekde strácajú. Hra
Zabudla som odhaľuje všetky tieto neduhy dnešnej spoločnosti a zároveň hľadá
riešenia. V najnovšej inscenácii dali príležitosť - „starším dámam“: Alžbete
Vagadayovej a Márii Sokolovej. Ďalej účinkujú Jarmila Obernauerová, jej
dcéru hrá Viera Bútorová. Jediné mužskú postavu hrá Gabriel Obernauer. O
dramaturgiu, scénu, výber hudby a réžiu sa postaral Ľuboslav Majera, kostýmy
navrhla Zuzana Formánková (čerstvá absolventka scénografie na VŠMU v
Bratislave) a asistentom réžie bol Július Obernauer. Ohlasy po premiére z 11.
júna boli len pozitívne.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.25
Plagát v elektronickej podobe

VÝSTAVA CESTOVNÉHO RUCHU
Súčasťou Dní mesta Tisovec v dňoch 18. a 19. júna bola aj Nadregionálna
výstava cestovného ruchu. Formou expozície a ponukou aktivít a produktov mesta
a regiónu sa na výstave prezentovalo aj mesto Brezno, ktoré zastupovala
Turisticko-informačná kancelária a Horehronské múzeum.

DETSKÁ SPEVÁČKA V TELEVÍZII
Prváčka Anetka Pitoňáková si zvyká na kamery. Po úspešnom kastingu v
Poprade a účinkovaní v Minitalent show dostala ďalšiu ponuku. Organizátori
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projektu Česko-Slovensko má talent rozhodli, že

v ňom krehké dievčatko

z Brezna určite nemalo chýbať. Hlas, ktorý hravo zvláda najťažšie pasáže piesní
z repertoáru Mariky Gombitovej považujú odborníci za mimoriadny. Na
odporúčanie Mišky Marienkovej chodila na hodiny spevu. Z nakrúcania
v Bratislave si malá speváčka odniesla samé pochvaly a ružové plisované šaty,
v ktorých vystupovala. Reláciu Minitalent show, v ktorom sa predstavila detská
spevácka hviezda z Brezna Anetka Pitoňáková odvysielala televízia v piatok
25. júna.

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

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.26
Plagát v elektronickej podobe

CYRILOMETODSKÝ KONCERT
Svätý Cyril a Svätý Metod patria k najvýznamnejším osobnostiam v
dejinách slovenského národa, ktorí položili základ slovanskej písomnosti a
vzdelanosti. Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v pondelok 5. Jula bol venovaný
koncert Speváckeho zboru mesta Brezna a Chrámového zboru apoštola Pavla
v rímskokatolíckom kostole v Brezne.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V piatok 6. augusta v Horehronskom múzeu v Brezne slávnostne otvorili
autorskú výstavu fotografií Anny Nociarovej s názvom V mene vetra a expozíciu
členov fotoklubu Granus s názvom Horehronie 2010. Po vernisáži na námestí
ponúkli ukážku prevádzky teplovzdušného balóna Železiarní Podbrezová, a. s.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.27
Plagát v elektronickej podobe
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ROZLÚČKA S LETOM
V sobotu 11. septembra sa už po štvrtýkrát uskutočnilo

podujatie

Rozlúčka s letom, určené všetkým, ktorí mali chuť víkend prežiť v lone prírody.
Tohto roku sa konalo podujatie v lese, v prírode pod Skalkou. Počasie účastníkom
neprialo, takmer celý deň pršalo, ale ten, kto prišiel, určite neoľutoval. Nechýbala
relaxačná prechádzka chodníčkom, dobrá hudba, chutné jedlo, množstvo
zaujímavostí a prekvapení. Hlavný organizátor podujatia bol tohto roku riaditeľ
Lesov mesta Brezno, s. r. o., Ing. Milan Dolňan a Mestský športový klub.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.28
Plagát v elektronickej podobe

BOMBA V BREZNE
Pod týmto názvom odštartovala séria podujatí pod záštitou primátora
mesta v Aréne Brezno. Prvé vystúpenie bolo 30. septembra, Folklórny súbor
Lúčnica predviedol svoj výročný program; prítomný bol aj prof. Ing. Štefan
Nosáľ, zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica, umelecký vedúci a choreograf
Lúčnice, tanečník, režisér, pedagóg. V programe vystúpil aj brezniansky súbor
Mostár. Napodiv plánované vystúpenie známeho speváka Rytmus a Tina sa pre
malý záujem neuskutočnilo. V októbri sa uskutočnilo v aréne vystúpenie Shaolin
Kung fu mnísi. Aj o vystúpenie speváka Petra Nagya a Mira Šmajdu sa stretlo
s menším záujmom divákov, ako sa očakávalo, a tak sa toto podujatie uskutočnilo
v mestskom dome kultúry. Posledným úspešným podujatím bol koncert českého
speváka Michala Davida 22. novembra.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.29
Plagát v elektronickej podobe

DIVADELNÁ CHALUPKA 2010
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pripravilo v
spolupráci s mestom Brezno a jeho kultúrnymi inštitúciami a Divadelným
súborom J. Chalupku 6. ročník inšpiratívneho festivalu s medzinárodnou účasťou
DIVADELNÁ CHALUPKA 2010 v Brezne a okolitých obciach. Festival sa konal
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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
Tohtoročná Chalupka bola vo veľkej miere určená práve školákom, či už tým
najmenším, ale aj študentom. Pre tých najmenších pripravili priamo v školách
predstavenie RYTIER BAJAJA. Teatro Nelino a jeho hlavná protagonistka
Petronela Dušová z Bratislavy vyrozprávala v Čiernom Balogu, Pohronskej
Polhore a v základných školách na Mazorníkove a na Pionierskej ulici známy
rozprávkový príbeh. Starším školákom prišli zahrať ich rovesníci z detských
divadelných súborov zo ZUŠ v Očovej, ZŠ a MŠ zo Zakamenného a ZUŠ J.
Cikkera v Banskej Bystrici.

Breznianski ochotníci sa tohto roku predstavili

netradične v synagóge s inscenáciou hry slovenskej dramatičky Katky Mišíkovej
ZABUDLA SOM v réžii Ľuba Majeru, a. h.; predstavenie uvideli na druhý deň aj
študenti v školách. Pre študentov pripravili aj prekvapenie v podobe spolupráce s
kultovým klubom Bombura, kde sa konali festivalové koncerty skupín INÁ
VLNA a PULULUM z Banskej Bystrice a záverečná After party s DJ Koncim
a Loopata Makayom. Malé divadlo zo Žemberoviec prišlo s hrou, i spracovanou
na námet hry Ingmara Villqista HELVEROVA NOC. Ďalšie predstavenie určené
stredoškolákom príšli zahrať divadelníci zo súboru Gašpara Fejerpataky
Belopotockého z Liptovského Mikuláša, ktorí si pripravili PAPAGÁ- JE
CHROBÁKY NEŽERÚ. Organizátori ponúkli širokej verejnosti aj zaujímavú
inscenáciu profesionálneho divadla Slovenského komorného divadlo v Martine s
inscenáciou komédie nazvanej KUMŠT

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.30
Plagát v elektronickej podobe

PODUJATIE PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
V stredu 22. septembra mesto Brezno zorganizovalo podujatie pre skupinu
ťažko zdravotne postihnutých, ich rodinných príslušníkov a všetkých, ktorí
prejavia záujem s názvom „Podajme si ruky“. Na námestí vyrástli stánky, v
ktorých informácie osobne alebo formou letákov a bulletinov ponúkali rôzne
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inštitúcie, firmy, organizácie, prosto všetci, ktorí spolupracujú so zdravotne
postihnutými v meste, v okrese i mimo neho. Súčasťou akcie bolo ocenenie
prvých jedenástich subjektov, ktoré sú ústretové voči ťažko zdravotne
postihnutým na základe prijatého Vyhlásenia primátora mesta o spolupráci pri
znižovaní bariér pre zdravotne postihnutých spoluobčanov a návštevníkov mesta
Brezna. Sú to: Dexia Banka, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na Rázusovej
ulici, Daňový úrad Brezno, Tesco Stores, a. s., hypermarket Brezno, CBA market,
s. r. o., Cesta osloboditeľov 8 Brezno, reštaurácia Alžbetka Brezno, reštaurácia Elf
Brezno, zdravotnícke zariadenia Polimed Brezno, lekáreň Medicentrum, MŠK
Aréna Brezno, DD a DSS Hron Dubová. Atmosféru spríjemnil kultúrny program
v podaní nevidiaceho Milana Kvietka, Ondríka Petra, tanečnej skupiny Ajka,
obyvateľov DSS Kotva Brezno, Hanky Salajovej z DSS Pohorelská Maša, ukážka
vodiacich psov pre slabozrakých a nevidomých občanov a prezentácie rôznych
pomôcok.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.32
Plagát v elektronickej podobe

CHALUPKOVO BREZNO
Slávnostné otvorenie 43. ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej
tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2010 sa konalo v piatok 8. októbra
v obradnej sieni mestského úradu, slávnostný príhovor mal primátor Brezna Ing.
Jaroslav Demian. Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu RNDr. Miroslav Repovský, ktoré bolo
hlavným organizátorom podujatia, vyzdvihol, že tento ročník venovali nedožitým
90. narodeninám učiteľa, spisovateľa a regionálneho historika Františka
Kreutza. Vyše sedemdesiat súťažiacich na najvýznamnejšej akcii slovenských
učiteľov v oblasti kultúry okrem zdravého súťaženia zažilo v Brezne príjemný
a programovo bohatý víkend. Do jeho rámca zapadol piatkový Večer spomienok
na Františka Kreutza, ktorý bol spojený s krstom jeho knihy Pravde žil, krivdu bil,
na jej vydaní sa podieľali matičiari a mesto. Sobota okrem súťaží patrila vernisáži
výstavy laureáta Chalupkovho Brezna 2009 Arpáda Horvátha v breznianskej
synagóge, kladeniu kvetov k pamätníku Jána Chalupku na námestí a k hrobu
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Františka Kreutza na cintoríne. Záverečný nedeľný výlet na Ľupčiansky hrad
obohatili návštevou dielne ľudových remesiel. Na Večere víťazov v sobotu 9.
októbra za účasti zástupkyne kancelárie prezidenta republiky Ľubomíry
Riečanovej vystúpili laureáti podujatia.
Laureátmi 43. ročníka sa stali: Ing. Róbert Hakala, CSc., SŠI Trebišov
(literárna tvorba - próza), Mgr. Rastislav Turňa, ZUŠ Valaská (výtvarná tvorba),
Peter Ličko, ZUŠ Hnúšťa (skladateľská tvorba), Anna Pustajová, Krompachy
(tvorba umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba PC prezentačných
a vzdelávacích programov), Mgr. Art. Ivana Trangošová, ZUŠ Nová Dubnica
(hra na hudobnom nástroji), Mária Wiesnerová, ZUŠ Partizánske (spev umelej
piesne), Mgr. Silvia Kıvérová a Mgr. Helena Kumančíková, ZUŠ Bohdanovce
nad Trnavou (spev ľudovej piesne). Cenu prezidenta Slovenskej republiky udelili
Mgr. Lucii Karolovej, ŠZŠ Brezno (výtvarná tvorba, Cenu Ministerstva školstva
SR klavírnemu kvartetu, ZUŠ Partizánske (hra na hudobnom nástroji), Cenu
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy doc. Ing. Petrovi Nižňanskému,
Bratislava

(tvorba

umelecko-dokumentárnych

videofilmov,

tvorba

PC

prezentačných a vzdelávacích programov), Cenu Matice slovenskej Mgr.
Arpádovi Horváthovi, Tornaľa (literárna tvorba – próza kultúry), Cenu
primátora mesta Brezna Mgr. Alene Pásztorovej, ZŠ s MŠ Brezno (tvorba
umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba PC prezentačných a vzdelávacích
programov.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.31
Plagát v elektronickej podobe
REGIONÁLNY DEŇ TVORIVÝCH ČINNOSTÍ
V areáli Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG na Školskej
ulici v Brezne v piatok 15. októbra panoval čulý ruch. Na podujatí Regionálny
deň tvorivých činností, ktoré bolo súčasťou projektu Podpora sociálnej inklúzie v
okrese Brezno. Priestor na svoju prezentáciu formou vystúpení v programových
blokoch a prezentačných výstav či ukážok tvorivých činností dostali domovy
sociálnych služieb, domovy dôchodcov, komunitné, kultúrnospoločenské centrá,
špeciálne školy a ďalšie sociálne zariadenia z okresu
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Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č. 33
Plagát v elektronickej podobe

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Do aktivít celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva
2010, ktoré vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR a ktorého koordinátorom je
Združenie historických miest a obcí SR, sa zapojilo aj mesto Brezno.
Začiatkom

septembra

sa

konali

prehliadky

kultúrnych

pamiatok

a prezentácie kultúrnych a prírodných hodnôt mesta a regiónu pre študentov
prvých ročníkov stredných škôl. Do tohto programu sa zaradilo aj podujatie
Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva. Pre účastníkov projektu z
piatich štátov Európy usporiadala Turisticko-informačná kancelária v Brezne v
spolupráci s Horehronským múzeom prehliadku pamiatok, súvisiacich s
existenciou židovskej komunity v Brezne. Návštevníkov pozvali do synagógy,
oboznámili ich so životom breznianskej židovskej komunity v minulom storočí,
previedli ich breznianskym námestím i časťou starého cintorína s hrobmi
bývalých obyvateľov mesta, ktorých potomkovia v dôsledku holokaustu už tam
nemohli byť pochovaní.
K aktivitám, propagujúcim hodnoty kultúrno-historického dedičstva
regiónu i jeho prírodné krásy, sa zaradilo aj podujatie venované Svetovému dňu
cestovného ruchu organizované Turisticko-informačnou kanceláriou Brezno exteriérová výstava tvorby členov horehronského fotoklubu Granus na pôsobivom
portáli vytvorenom pri mestskej zvonici na breznianskom námestí. Od 27.
septembra do konca roka tak tento priestor obohacovalo 20 vybraných
veľkoplošných fotografií.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.34

DETSKÉ CHALUPKOVO BREZNO
Dva týždne po celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov
z celého Slovenska v stredu 27. októbra v Základnej škole s materskou školou
MPČĽ v Brezne súťažili ich najmenší zverenci - horehronskí škôlkari na štvrtom
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ročníku

Detského

Chalupkovho

Brezna.

Na

prehliadke

tvorivosti

detí

predškolského veku sa ako pozorovatelia zúčastnili členovia delegácie z
Maďarska (partner materských škôl mesta Brezna v projekte Comenius Regio) a
delegácie partnerského rumunského mesta Nadlak.

KRÁĽ DŽEZU V BREZNE
Do známeho breznianskeho Bombura klubu zavítala dňa 16. októbra
významná osobnosť českej hudby - Jiří Stivín - kráľ džezu - významný český
jazzový hudobník, multiinštrumentalista a skladateľ. Priestory boli obsadené do
posledného miesta. Jeho vystúpenie poskytlo divákom neopakovateľný zážitok.

MESTSKÝ PARK - NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA
Brezniansky mestský park na Námestí gen. M. R. Štefánika bol založený
v 2. polovici 19. storočia. Okrem zvolenského Štúrovho parku je brezniansky
park jediným historickým mestským parkom na hornom Pohroní. Vzhľadom na
historické pozadie a spoločenskú hodnotu mestský park v Brezne začiatkom
októbra tohto roka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil za národnú
kultúrnu pamiatku.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.35

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Brezne za podpory BBSK zorganizovala slávnostné
stretnutie predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a aktívnych členov ZO JDS.
Osemdesiat účastníkov tejto akcie sa stretlo v Mestskom dome kultúry v Brezne..
Pozvanie na toto podujatie prijali hostia: poslanec NR SR a poslanec BBSK Ing.
Dušan Švantner, poslankyňa BBSK MUDr. Eva Wolframová, viceprimátor
Brezna Bc. Ján Račák, vtedajší prednosta Obvodného úradu v Brezne Ing. Pavel
Harňák. Predsedníčka OO JDS Mgr. Viera Pernischová privítala hostí a
ostatných zúčastnených. Svoj príhovor zamerala na potrebu zachovania úcty v
rodine a potrebu správnej výchovy našich vnúčat. Potom sa ujal slova poslanec
NR SR Ing. Dušan Švantner, ktorý cenil prácu funkcionárov, ich záslužnú činnosť
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v prospech staršej generácie. Práve v októbri treba nahlas povedať slová vďaky a
úcty tým, ktorí svoj voľný čas venujú dobrovoľne práci v prospech starších
spoluobčanov. Vyznamenanie I. stupňa dostal Vladimír Strmeň, podpredseda
OO JDS Brezno a predseda MO JDS Brezno, ktoré mu udelilo Ústredie Jednoty
dôchodcov na Slovensku spolu s finančnou odmenou.

OSLAVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých na Slovensku
oslávila 20. výročie svojej existencie. Okresná rada SZZP si túto významnú
udalosť pripomenula 21. októbra v Mestskom dome kultúry v Brezne. Prítomných
privítala a pozdravila predsedníčka Okresnej rady SZZP v Brezne Anna
Husenicová. Na podujatí sa stretli členovia základných organizácií z Brezna,
Heľpy, Dolnej Lehoty, Podbrezovej, Revúcej, Tisovca a zo Závadky nad Hronom.
Predstavili sa programom, ktorý obsahoval piesne, básne a hru na hudobných
nástrojoch.

PARTNERSKÉ DNI
Rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry, hudba, spev a tanec sú symbolmi
Partnerských dní 2010 v Brezne, ktoré boli tohto roku v réžii mesta Brezna a
detského folklórneho súboru Šťastné detstvo v mesiaci novembri. Otvorenie sa
nieslo v znamení spečatenia spolupráce dvoch umeleckých kolektívov – detského
folklórneho súboru Šťastné detstvo a českého folklórneho súboru Vonica zo Zlína,
a to podpísaním partnerskej zmluvy v hoteli Biatlon v Osrblí. V nedeľu sa
členovia súborov, ale aj verejnosť stretli v sále hotela Ďumbier na tanečnej dielni,
ktorú moderoval Peter Varga, a pozdraviť folkloristov prišiel aj primátor Brezna
Ing. Jaroslav Demian. Počas dvoch hodín nazreli do bohatej ľudovej klenotnice a
so záujmom sa učili prvky rôznych regiónov pod hlavnou taktovkou umeleckých
vedúcich Angely Černákovej zo Šťastného detstva, Vandy Krištofovej z
Mostáru a Iva Urbana z Vonice. Partnerské dni sa v posledný októbrový
pondelok preklenuli do svojej druhej časti. Tentokrát však nezačali tancom ani
spevom, ale pracovným workshopom
Záujemcovia o vážnu hudbu si chvíle spríjemnili v Základnej umeleckej
škole v Brezne, kde sa zúčastnili na koncerte francúzskej klaviristky Veroniky
Thual Chauvel s dcérami.
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Dotyky priateľstva – slávnostný večer, názov programu, v ktorom hudba,
spev a tanec sú dôkazom toho, že kultúra rôznych krajín spája ľudí. Pred vstupom
do sály mestského domu kultúry mohli prítomní pookriať na výstave fotografií
Jaroslava Šurinu s názvom Tour de France. Večer už patril súborom záujmovoumeleckého charakteru v meste Brezne, ktoré
predstavili svojich partnerov v rámci svojho zamerania

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.36
Plagát v elektronickej podobe

TOP SEVEN BREZNA 2010
Nedeľný večer

7. novembra v mestskom dome kultúry priniesol rozuzlenie

posledného z radu úspešných podujatí s názvom TOP seven mesta Brezna.
Účastníci jubilejného 7. ročníka populárnej ankety poslali dovedna 5 898 platných
hlasov, čím rozhodli o výsledkoch v jednotlivých kategóriách:
TOP škola:
1. Hotelová akadémia (2194 hlasov)
2. Gymnázium Jána Chalupku (1311)
3. Spojená škola (658)
TOP organizácia:
1. Čiernohronská železnica, n. o. (1647)
2. Hokejový klub Brezno (1612)
3. Červený kríž organizácia Brezno (1364)
TOP podnik:
1. Dance Café Bar (1001)
2. Sirius Club (509)
3. Piccolo Café (314
TOP lekár:
1. MUDr. Juraj Švantner (355)
2. MUDr. Erik Richter (340)
3. MUDr. Dušan Maruškin (234)
TOP podnikateľ:
1. Ján Maruškin (212)
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2. Marian Kupec (99)
3. Ing. Vladimír Soták (88)
TOP kaderníctvo:
1. Relax centrum krásy a zdravia (1760)
2. Kadernícke štúdio Šarm (1659)
3.Salón Tatiana (951)
TOP obec:
1. Čierny Balog (900)
2. Valaská (408)
3. Pohronská Polhora (264)

Organizátori slávnostného galavečera tentokrát stavili na Talenty - tanečnú
skupinu Shakers, hand to hand show v podaní dua Daemen; Superstar - Anetu
Langerovú a Leonu Šenkovú, domácich ochotníkov z Divadelného súboru Jána
Chalupku a vynikajúceho herca a moderátora Štefana Skrúcaného.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.37
Plagát v elektronickej podobe

ZOMREL ANTON JURŠA
Dňa 10. novembra sa breznianska verejnosť

rozlúčila s prednostom

mestského úradu, predsedom Turistického oddielu, bývalým aktívnym členom
ochotníckeho divadla Ing. Antonom Juršom. Narodil 27. mája 1947 v Brezne .
Bol zamestnaný v Mostárni Brezno, vo Vlkanovských strojárňach, v Strojárňach
Malacky, v Strojmonte Bratislava. V rokoch 1999 - 2005 pracoval v Obvodnom
úrade v Brezne a od júla 2005 v Mestskom úrade v Brezne ako prednosta. K 1.
decembru chcel svoje pôsobenie v mestskom úrade ukončiť; svoje skúsenosti
chcel zúročiť v komunálnych voľbách, keď kandidoval za poslanca mestského
zastupiteľstva. Mnoho rokov strávil v ochotníckom Divadelnom súbore Jána
Chalupku. Od roku 1967 stvárnil nespočetné množstvo divadelných postáv a
odohral asi najviac alternácií zo všetkých členov divadelného súboru. Mnohé roky
bol predsedom turistického oddielu v Brezne. Zomrel

na jeho poslednom

turistickom výlete dňa 6. novembra.
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JUBILANTI
V Brezne sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti životných jubileí do
obradnej siene mestského úradu pozývajú starších spoluobčanov - členov
mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a denného centra Prameň.
Na pozvanie primátora Brezna v utorok 16. novembra pri príležitosti
jubileí 70, 75, 80 a 85 rokov seniorov privítali členky ZPOZ - u milým
príhovorom, precítenou poéziou a kytičkou prekrásnych melódií. V slávnostnom
príhovore sa oslávencom za všetku ich doterajšiu prácu poďakoval zástupca
primátora Bc. Ján Račák. Jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy, dostali malú
pozornosť a kvietok s prianím všetkého najlepšieho do ďalších rokov života.

SPOMIENKA NA MATEJA TASLERA
Vo

štvrtok

18.

novembra

breznianski

matičiari

v

spolupráci

s Horehronským múzeom v rámci cyklu Breznianske osobnosti zorganizovali
podujatie s názvom Puknutý kaleidoskop. Prierez životom a tvorbou Mateja
Taslera pri príležitosti 105. výročia narodenia tohto evanjelického kňaza,
spisovateľa a prekladateľa si pripomenuli formou prezentácie, ktorú pripravila
pracovníčka múzea Hana Peterajová. Matej Tasler (* 30. december 1905,
Nimnica pri Púchove - † 14. júl 1975, Banská Bystrica) v Brezne pôsobil v rokoch
1938 - 1970. Známy je ako autor symbolisticky ladenej poézie, náboženských
básní a piesní. Neskôr ich niekoľko zhudobnil Vojtech Wick. Písal aj hry a
scénky, prevažne s historickými námetmi. Po celý život sa usiloval o ekumenické
zblíženie cirkví. Okrem teologickej činnosti sa venoval kultúre, divadlu,
skautingu, filatelii.

PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
Podstavekova

heligónka

je

atraktívnym

podujatím

nielen

pre

návštevníkov, ale aj pre samotných účinkujúcich. Každoročne sa teší veľkej
obľube. Tento rok sa v sobotu 13. novembra v Mestskom dome kultúry v Brezne
na 10. ročníku stretlo tridsaťštyri účinkujúcich z rôznych kútov Slovenska.
Podstavekova heligónka je festivalom tradičnej hry na heligónku. Svoje meno
dostala po Milanovi Podstavekovi, rodákovi z Brezna - Chamarovej, ktorý pred
niekoľkými rokmi tragicky zahynul. Jeho priateľ Pavol Berčík, keďže poznal
Milanovu lásku k podmanivému hlasu heligónky, sa rozhodol na jeho počesť
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zorganizovať stretnutie heligonkárov, z ktorého sa postupne stalo obľúbené
podujatie. Záštitu nad festivalom aj tohto roku prevzal primátor Brezna Ing.
Jaroslav Demian. Podujatie ani po rokoch nestratilo na svojej noblesnosti.
Návštevníci v preplnenom hľadisku jednotlivých interpretov sprevádzali búrlivým
potleskom a spontánnym spevom alebo hrobovým tichom, ktoré napríklad
zavládlo, keď hrala a spievala malá Katka Kubačáková z Dlhej nad Kysucou.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.38
Plagát v elektronickej podobe

NOVÁ POBOČKA KNIŽNICE
V stredu 24. novembra za účasti primátora Ing. Jaroslava Demiana a
ďalších hostí na Mazorníkove slávnostne otvorili nové pracovisko mestskej
knižnice. Sídli v priestoroch bývalej materskej školy na Ulici 9. mája 52. K
dispozícii má dve veľké miestnosti, novinkou je detský kútik vhodný na
usporadúvanie kolektívnych podujatí. Do nových priestorov premiestnili knihy zo
školskej knižnice Základnej školy s materskou školou MPČĽ, časť beletrie a
náučnej literatúry. Mesto kúpilo na obnovu knižného fondu na nové pracovisko aj
do centrálnej knižnice asi 250 publikácií v hodnote 2000 eur. Detskí i dospelí
čitatelia v knižnici na Mazorníkove nájdu 8829 kníh a určite ocenia aj bezplatný
prístup na internet.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.39

FOLKLÓRNY SÚBOR MOSTÁR 55-ROČNÝ
Čas plynie a folklórny súbor Mostár v Brezne oslavuje svoje ďalšie
jubileum. Pätnásteho júla 2010 uplynulo päťdesiatpäť rokov odvtedy, čo sa
nadšenci a milovníci folklóru v Brezne rozhodli založiť súbor piesní a tancov
Horehron, ktorý v roku 1956 premenovali na Mostár podľa svojho bývalého
zriaďovateľa. Päťdesiatpäť rokov svojej činnosti si Mostár pripomenul
premiérami galaprogramu OD NÁS DO VÁS 19. a 20. novembra a v repríze 17.
decembra v Mestskom dome kultúry v Brezne. Hodiny príprav a nácvikov
vygradovali na premiére výročného programu folklórneho súboru Mostár v réžii
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Vandy Krištofovej a pod taktovkou predníka Martina Mateidesa. Cesta
Slovenskom, ktorú pripravili Mostárenci na svojom galaprograme Od nás do Vás
pri príležitosti 55. výročia vzniku súboru, ukázala tradície a zvyky zachovávané v
tancoch a spevoch z rôznych regiónov. Juniori, seniori i inštrumentalisti
roztlieskali zaplnenú sálu domu kultúry pri choreografiách z Horehronia, Balogu,
Gemera, Podpoľania či Zemplína. Súboristov pozdravil aj primátor mesta Ing.
Jaroslav Demian.

Po programe nasledovalo slávnostné oceňovanie členov

súboru a zaslúžená oslava.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.40
Plagát v elektronickej podobe

PÄŤDESIAT ROKOV HOREHRONSKÉHO MÚZEA
Podnety na založenie múzea vzišli z radov miestnej inteligencie – učitelia,
stredoškolskí profesori, kultúrni aktivisti, osvietení funkcionári) začínali v roku
1960 od nuly, len s odhodlaním, že z budúceho múzea vybudujú odborné
pracovisko zamerané na literárnu históriu. Zakladatelia múzea – členovia
Muzeálnej rady sa pustili do dokumentácie kultúrnej histórie mesta, na ktorú je
Brezno veľmi bohaté, ale i ľudovej kultúry horehronského regiónu. Nadobúdaním
predmetov z terénu a získavaním informácií začali stavať základy budúcich
zbierkových

a dokumentačných

fondov.

Po

piatich

rokoch

pôsobenia

v provizórnych priestoroch v roku 1965, sa sídlo múzea presťahovalo do
historickej radnice. K oslavám sedemstoročnice Brezna na svojej prvej výstave
Trvalé stopy v prúde času predstavilo výsledky svojej dovtedajšej bádateľskej
činnosti a odvtedy až do súčasnosti sú jeho podujatia súčasťou kultúrneho života
mesta. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia sa múzeum
dobudovalo na regionálne múzeum, zamerané na etnológiu a históriu oblasti
horného Pohronia.

Okrem svojich trvalých expozícií národopisu Horehronia

a histórie mesta Brezno v sídelných budovách múzeum od roku 2009 spravuje
stálu expozíciu tvorby a činnosti literárnych osobností Brezna v objekte
evanjelickej fary, čím sa, vďaka aktivite mesta a kultúrnych inštitúcií v ňom
pôsobiacich,

splnil

pôvodný

zámer

zakladateľov

múzea.

Rozvinulo

a

stabilizovalo. Kým v počiatkoch existencie bol riaditeľ aj jediným zamestnancom
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a do roku 1973 nemalo múzeum kvalifikovaného odborníka v oblasti
spoločenských vied, dnes je vybavené špecializovanými pracovníkmi na oddelení
etnológie, histórie a aj dokumentácie, má vybudovanú knižnicu s takmer 10 000
knižničnými jednotkami, obsažné dokumentačné fondy. Depozitáre sú zaplnené
počtom takmer 30 000 zbierkových predmetov. Koľko bolo uskutočnených výstav
v Brezne, v regióne pôsobenia a tiež v spolupráci s múzeami i ďalšími
organizátormi v iných lokalitách, to sa nedá za tie roky ani presne spočítať. V
správe múzea je jeden z najstarších a najkrajších meštianskych domov na námestí.
V pôvodnej remeselnícko-roľníckej usadlosti – národnej kultúrnej pamiatke na
Rázusovej ulici č. 20 s unikátnou technickou pamiatkou – drevenou ľudovou
mangľovňou je snahou múzea i jeho zriaďovateľa, Banskobystrického
samosprávneho kraja, v najbližšom období vybudovať nové sídlo múzea i
expozíciu, kde v plnej miere vynikne pestrosť a bohatstvo histórie a ľudovej
kultúry regiónu a tiež obsah zbierkového fondu Horehronského múzea

ONDREJSKÝ JARMOK
Tohtoročný Ondrejský jarmok sa konal v netradičnom termíne, takmer dva
týždne pred Ondrejom - od 18. do 20. novembra. O jeho skoršom konaní sa
rozhodlo kvôli tohtoročným komunálnym voľbám. Do Brezna prilákal predajcov,
ktorí svoj tovar ponúkali v 270 stánkoch (o 16 viac ako vlani), mnohých
návštevníkov, medzi nimi sa žiaľ našli aj zlodeji a výtržníci. Vo štvrtok v
dopoludňajších hodinách prišli o svoje peniaze dve ženy z Brezna (52 a 61 rokov),
ktoré sa vybrali nakupovať na jarmok. Mladšej z poškodených zlodej ukradol
peňaženku z igelitovej tašky, ktorú mala prevesenú na predlaktí, a spôsobil jej
škodu vo výške 75 eur, druhej žene vzal peňaženku z kabelky, čím ju pripravil o
310 eur. Iba dvadsať minút nepozornosti 80-ročnej ženy z Brezna stačilo
zlodejovi, ktorý jej v piatok vzal z kabelky peňaženku a osobné doklady v
celkovej hodnote 74 eur. Polícia tento prípad vyšetruje ako prečin krádeže.
Mestskí policajti v piatok o ôsmej večer na námestí v parku riešili roztržku
štyroch

alkoholom

posmelených

mužov

-

troch

Brezňanov

a jedného

Ľubietovčana. Schladila ich bloková pokuta. Po deviatej večer na Kuzmányho
ulici našli ležiaceho muža, ktorý nekomunikoval. Privolali sanitku RZP, ktorá ho
odviezla do nemocnice na ošetrenie. O pol siedmej ráno v sobotu pravdepodobne
alkoholom unavený jarmočník z Michalovej vyspával na Ulici ČSA. Hliadka
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muža prebrala a po identifikácii nasmerovala domov. Blokovú pokutu za
priestupok proti verejnému poriadku zaplatil na druhý deň
Počasie počas jarmoku prialo

predávajúcim aj kupujúcim. Bolo teplo

a slnečno. Konal sa však kvôli komunálnym voľbám o 10 dní skôr, ako obyčajne.
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.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.41
Plagát v elektronickej podobe

PREDVIANOČNÁ A VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
Slávnostnú atmosféru druhej adventnej nedele 5. decembra

v

Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne umocnilo
podujatie organizované občianskym združením Kresťan Brezno v spolupráci s
mestom Breznom a rímskokatolíckym farským úradom. Má síce dlhodobú
benefičnú tradíciu, ale tentokrát to bol zároveň aj veľký hudobný sviatok. Na
tohtoročnom

12.

slávnostnom

adventno-vianočnom

benefičnom

koncerte

s názvom Skloň sa, Pane, v láske k nám sa totiž okrem speváckych telies –
breznianskeho evanjelického Chrámového zboru apoštola Pavla pod vedením
Jána Zachara, Pravoslávneho komorného liturgického chóru zo Svidníka, či
domáceho detského zboru Včeličky (vedie ho Iveta Zifčáková) - zišli ďalšie
hviezdy slovenského aj svetového operného neba: Monika Fabiánová a Martin
Malachovský, ku ktorým sa pridali aj niekoľkonásobní účastníci benefičných
koncertov Martin Babjak a brezniansky rodák Ivan Zvarík. V podaní týchto
umelcov zazneli operné árie, ale aj vianočné a biblické piesne. Bohužiaľ, ďalšia
avizovaná operná hviezda, Jaroslav Dvorský, bol hospitalizovaný, a tak
breznianskym divákom poslal pozdrav a ospravedlnenie z nemocničného lôžka.
Virtuóznym ovládaním huslí sa predstavila Irena Bezdíčková, členka Janáčkovej
Opery ND Brno. Vyvrcholením programu bola Pieseň o rodnej zemi, ku ktorej sa
pripojili všetci účinkujúci a veľká časť prítomných poslucháčov. Do zvyšnej časti
adventu udelili záverečné ekumenické požehnanie zástupcovia rímskokatolíckej,
evanjelickej a pravoslávnej cirkvi. Na cestu domov všetkých odprevádzala
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spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc, svätá noc, ktorá umocnila čaro koncertu a
adventnú atmosféru. Benefícia bola organizovaná pre päťročného Patrika z
Brezna, ktorý je nevidiaci,

má detskú mozgovú obrnu a ďalšie zdravotné

problémy, pre ktoré je odkázaný na celodennú kompletnú opateru a servis pri
základných životných úkonoch.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.42
Plagát v elektronickej podobe

Presne na Mikuláša 6. 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.
Tam usporiadal mestský športový klub súťaž na korčuliach o najlepší
a najoriginálnejší kostým.
Do predvianočnej atmosféry prispelo aj podujatie dňa 17. decembra
s názvom Od nás do vás - repríza slávnostného programu pri príležitosti 55.
výročia vzniku FS Mostár a 26. decembra - repríza divadelnej hry v podaní
Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno -

Zabudla som. Spoločný

koncert pripravili mestské súbory; konal sa 27. decembra- Vianočný koncert,
v ktorom účinkovali Spevácky zbor mesta Brezna, Dychový orchester Brezno a
DFS Šťastné detstvo; bol v Mestskom dome kultúry.
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. Tohto roku organizovala
Hotelová akadémia v Brezne výstavu cukrárenských výrobkov

s vianočnou

tematikou len prostredníctvom súťaže a ankety, ktorú si mohli tohto roku pozrieť
návštevníci vo výklade Turisticko-informačnej kancelárie od 8. decembra.
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
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veži, aby podporili charitatívnu činnosť klubu. Hrala tam aj živá hudba – členovia
country skupiny Vodopád alebo reprodukovaná hudba. Výťažok z akcie venovali
K príjemnej a slávnostnej atmosfére Vianoc v našom meste určite aj tohto
roku prispel drevený ľudový betlehem , ktorý je výsledkom práce amatérskych
výtvarníkov z regiónu; na jeho tvorbe sa podieľali aj rezbári z Česka. 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.

Vlani niekto ukradol

plastiku Ježiško, a tak tohto roku ju v jasličkách nahradila „obyčajná bábika“
Bol vystavený v prístrešku pred kostolom od Mikuláša až do Troch kráľov ako
dôkaz vysokej zručnosti amatérskych rezbárov. Určite prispel k zvýšeniu hodnoty
duchovného života Brezňanov.
K dobrej vianočnej atmosfére neprispela ani skutočnosť, že tohtoročný
december a celé Vianoce boli bez snehu.

ŠPORTOVÝ KLUB 1. DART CLUB BREZNO
Vznikol 16. marca 1998 a je dobrovoľným združením občanov, ktorí sa
zaujímajú

o

organizovanie

rôznych

šípkarskych,

stolno–futbalových

a

bowlingových podujatí. V tých časoch patril medzi prvé kluby na Slovensku,
venujúce sa tomuto športu. Fungoval na oficiálnej báze a v dôstojných priestoroch
potrebných pre rozvoj športu. Zorganizovali sme už množstvo súťaží a podujatí,
podieľali sa nielen účasťou, ale aj organizačnými možnosťami. Aj na základe
vydarených turnajov Slovenská šípkárska federácia stanovila 1. Dart club Brezno
za koordinátora všetkých turnajov organizovaných na strednom Slovensku. Majú
za sebou nespočetné množstvo stretnutí, nielen na regionálnej, ale aj na
celoslovenskej úrovni. Každý rok pomáhajú pri organizovaní Európskeho pohára
na Slovensku, posledný sa uskutočnil vlani v októbri. Výsledky hráčov 1. Dart
clubu Brezno posunuli klub medzi slovenskú špičku. Najlepší jednotlivci nás
reprezentovali na medzinárodných turnajoch. - Hráčom 1. Dart clubu Brezno sa
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na turnajoch v elektronických šípkach darí pomerne často. Čo sa týka súťaží,
najúspešnejšia sezóna bola v roku 2008. Podarilo sa posilniť tím, do ktorého sa
vrátil momentálne najlepší hráč nášho klubu Peter Martin, k nemu sa pridal aj
Ivan Fiľo. Doplnili ich odchovanci a úspechy sa museli dostaviť. V novembri
2008 na MSR v klasických šípkach obsadili tretie miesto, tak isto skončili na
majstrovstvách západoslovenského kraja. Obom

tímom sa podarilo postúpiť

z kvalifikácie na MSR družstiev v softových šípkach, kde chceli konečne
dosiahnuť najvyššiu priečku, pretože na titul čakali neuveriteľných deväť rokov.
V sezóne 2008/2009 sa stali majstrami Slovenska, a tým si zabezpečili aj
miestenku na majstrovstvá Európy, kde je aj klubová súťaž Euro Cup. V A
kategórii spomedzi 47 družstiev obsadili krásne deviate miesto.

Najväčším

úspechom na medzinárodnej scéne ostáva tretie miesto na majstrovstvách Európy
družstiev Euro Cup v B kategórii z roku 2006. Veľké úspechy zaznamenali aj
jednotlivci, ktorých je tiež veľké množstvo.

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:
Klub

Počet
členov

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

KRNOHOVÉ PRETEKY
Až 37 súťažiacich sa zúčastnilo 8. ročníka krňačkových pretekov Veľkej
ceny Jasienka na kopci Vagnár v časti Zadné Halny 13. februára. Najrýchlejší boli
domáci pretekári, ktorí zdolali 1230-metrovú trať za minútu a 13 sekúnd.
Pretekári boli rozdelení do troch družstiev. Najrýchlejšími mužmi sa stali Pavol
Kučerák a Vladimír Dekrét z Brezna z Občianskeho združenia (OZ) Jasienok,
ktoré tieto preteky aj organizovalo. Medzi ženami boli najlepšie Lenka Pluková a
Veronika Cerovská z Podzámčoka Ostrej Lúky. Všetko dobre dopadlo, prišlo
asi 800 divákov a žiadnemu pretekárovi sa nič nestal. Krňačkové preteky sa
neoficiálne začali už v piatok 12.2. netradičným slávnostným otvorením, keď sa
vyznávači adrenalínu pretekali na saniach po ľadovej ploche s prekážkami.

JUBILEJNÝ VÝSTUP NA ĎUMBIER
Už po štyridsiaty raz sa v sobotu ráno 8. mája začalo breznianske námestie
hmýriť ľuďmi vo farebných vetrovkách s plecniakmi na chrbtoch. Stretli sa tí,
ktorí si chceli uctiť koniec druhej svetovej vojny športovým podujatím.
Neformálnym otvorením primátorom mesta, upozornením o bezpečnom pohybe
vo vysokohorskom teréne predsedom KST Ing. Antonom Juršom sa samotný
výstup začal. Na dve výstupové trasy - z Čertovice a z Trangošky, odišla stovka
odhodlaných. Medzi účastníkmi výstupu bolo aj šestnásť turistov z družobného
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mesta Nový Bydžov. Slnečné, ale veterné počasie turistom prialo. Na parkovisku
na Trangoške ich privítal osemdesiatročný Benjamín ujo Maťo. Vek a zdravie mu
už tohto roku nedovolili vyšliapať na Ďumbier, tak aspoň prišiel kolegov po
výstupe privítať.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.43
Plagát v elektronickej podobe

ENDURO
V májový víkend sa v areáli športového oddychového centra BMT v
Brezne na Lúčkach konalo tretie kolo Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej
republiky Enduro Brezno 2010. Na podujatí, ktoré BMT zorganizovalo za pomoci
primátora Brezna Ing. Jaroslava Demiana, sa zúčastnilo asi 260 jazdcov.
Nechýbala špička slovenského endura: Svitko, Kapajčík, Dozsa, Haviar či domáci
Marek Giertl. Absolútnym víťazom podujatia sa stal Robert Kapajčík. Keďže
počasie bolo vrtkavé, už dosť ťažká trať bola ešte náročnejšia, čo bolo vidieť na
jazdcoch, ktorí prechádzali jednotlivými úsekmi trate.

VYHLÁSENIE NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV
Neodmysliteľnými súčasťou spoločenského života mesta Brezna sú
športové kluby, v ktorých sa združujú ľudia srdcom oddaní pohybovým aktivitám.
Za dosiahnuté výsledky, za reprezentáciu mesta či Slovenska, vo štvrtok 25.
marca získali ocenenia tí najlepší. Slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším
športovcom mesta Brezna za rok 2009 sa uskutočnilo v obradnej sieni mestského
úradu. Najúspešnejších športovcov mesta za rok 2009, ktorých navrhli športové
oddiely, ale aj hostí, privítala viceprimátorka Mgr. Mária Šajgalíková.
Slávnostnú chvíľu príjemným slovom umocnili aj členky Zboru pre občianske
záležitosti Človek – človeku mesta Brezna. Po príhovore viceprimátorka a riaditeľ
MŠK Brezno Peter Lupták odovzdali ocenenia najúspešnejším športovcom. V
prvej kategórii titul Ocenený športovec roka 2009 za vynikajúce umiestnenia
získali:
Tatiana Dunajská

Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno):

Michaela Schönová

Klub biatlonu ŠŠSM – MŠK Brezno):
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Dušan Sliačan

Športovostrelecký klub MŠK Brezno):

Terézia Štulrajterová

Volejbalový klubu MŠK Brezno):

Juraj Tišliar

Slovenský cykloklub Ďumbier MŠK

Elena Slavkovská

Turistický oddiel MŠK Brezno

Víťazkou druhej kategórie Najlepší športovec roka 2009 sa na základe tajného
hlasovania športovej komisie a predsedov športových klubov a oddielov stala
Tatiana Dunajská.

Na záver športovcom za ich vynikajúce výkony poďakoval riaditeľ
Mestského športového klubu Brezno Peter Lupták.

PO STOPÁCH MARTINA RÁZUSA
Cykloturistický maratón, ktorý sa uskutočnil v sobotu 21. augusta na trase
Liptovský Mikuláš – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš u 9. ročník
tohto krásneho podujatia zorganizovali: Spolok Martina Rázusa, mesto Liptovský
Mikuláš a Športový klub Leader for bike Liptovský Mikuláš. Tento rok sa na
cykloturistickom maratóne zúčastnilo vyše osemdesiat pretekárov a na Čertovici
sa k peletónu pripojila aj dvanásťčlenná skupina cykloturistického oddielu SCK
Ďumbier z Brezna vedená Marošom Krištofom. Po príchode do Brezna sa
športovci zastavili na krátke občerstvenie v evanjelickej fare, kde od roku 1930 až
do svojej smrti pôsobil a literárne tvoril Martin Rázus. Pri soche M. Rázusa krátke
pripomenutie si života a diela tohto významného spisovateľa, politika a kňaza,
ako aj význam cyklomaratónu pre našu súčasnosť niekoľkými myšlienkami
vyslovili: za mesto Brezno viceprimátor mesta Ján Račák, brezniansky
evanjelický farár V. Mako, evanjelický farár a predseda Spolku M. Rázusa
v Liptovskom Mikuláši V. Ferenčík a za Klub M. Rázusa Maroško J.
Prepletaný. Kladenie kytíc kvetov k soche a povzbudenie cyklistov prišlo
podporiť aj niekoľko občanov mesta. Krátko po 12. hodine sa cyklomaratón pohol
na cestu k hrobu M. Rázusa do B. Bystrice. Na hrobe už bola pripravená krásna
kytica od bystrického primátora, venčeky s trikolóroupoložili za L. Mikuláš pán
farár Ferenčík a za klub Maroško J. Prepletaný. Vidieť stovku cyklistov aj s
bicyklami pri Rázusovom hrobe bolo nezabudnuteľným zážitkom. Atmosféru
umocnil aj emotívny príhovor pána farára k Rázusovej pamiatke.
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HOKEJOVÝ KLUB V PRVEJ LIGE
Mužstvo HK Brezno sa v minulom roku ocitlo v prvej lige. Veľký sen
mužstva seniorov HK Brezno vybojovať si postup do prvej ligy, sa mu splnil. 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 určite 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.
Hokej v Brezne vstúpil v utorok 4. mája do novej sezóny. V slávnostnej
atmosfére ju otvoril na stretnutí s pozvanými zástupcami informačných médií
Peter Lupták, prezident HK Brezno. Pripomenul, že ani prehry vo štvrťfinálových
zápasoch s Bardejovom nemôžu zastrieť úspešný vstup seniorov Brezna do
prvoligovej súťaže v ročníku 2009/2010, postup zo siedmeho miesta do jej playoff časti a záujem divákov, ktorý z nadpriemernej účasti na začiatku súťaže
kulminoval v rekordných dvojtisícových návštevách. V podobnom duchu sa
vyjadril tréner juniorov Pavol Sásik pri hodnotení svojich zverencov, ktorí
dosiahli 3. miesto v nadstavbovej časti svojej súťaže. Hlavnou témou stretnutia
však bola perspektíva sezóny 2010/2011. Trénerom seniorov, ktorí aj v tejto
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sezóne hrajú ako farma HC 05 Banská Bystrica, sa stal Ján Hegyi, asistentom
Ivan Dzurák, ktorý pôsobil na lavičke Brezna už v závere minulej sezóny a v
nasledujúcej mal na starosti prepojenie seniorskej základne

juniorským

družstvom. Stabilnou postavou juniorského trénerského postu zostáva Pavol
Sásik. U dorastencov pribudol k Jánovi Pecníkovi v trénerskej funkcii Marián
Bauer. Na prvoligovej úrovni budú prebiehať od novej sezóny aj žiacke súťaže,
kde Ján Cpin spolu s Milošom Oravským bude riadiť tréningy a pôsobiť pri
zápasoch na lavičke siedmakov a deviatakov a v rovnakých funkciách budú
Tomáš Turňa a Roman Lupták u žiakov šiesteho a ôsmeho ročníka. Štvrtákov
a piatakov povedú Miloš Oravský a Peter Turňa. O hokejovú výchovu prípravky
sa budú starať obaja bratia Turňovci a predprípravky sa ujme Peter Šimko.
Ukončená a skolaudovaná stavba Arény Brezno je predpokladom, že tohtoročný
začiatok sezóny už nebude kompromisom medzi požiadavkami hokejistov
a potrebami stavbárov, a tak snaha funkcionárov, trénerov a hráčov bude len v ich
rukách a dostupné materiálne zázemie bude možné aj potrebné čo najefektívnejšie
využiť.
ŠPORTOVÝ EURODEŇ
Európske informačné centrum Europe Direct Brezno v prvú júlovú sobotu
zorganizovalo už druhý ročník úspešného projektu Športový Eurodeň. Celodenné
športovo-rekreačné podujatie sa nieslo v duchu Európskeho roka boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Športový areál na Mazorníkove tak opäť
ožil pestrými súťažami pre malých i veľkých, športovými výkonmi, úsmevom a
príjemnou atmosférou krásne prežitého dňa. Program skvelého dňa tvorilo
množstvo športových i rekreačným aktivít.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.45
Plagát v elektronickej podobe

V BREZNE PRIVÍTALI BIATLONOVÉ VÝPRAVY
Vo štvrtok 12. augusta breznianske námestie opäť ožilo. Slnečné lúče a
príjemné tóny hudby prilákali všetkých, ktorí sa chceli zúčastniť na slávnostnom
otvorení Majstrovstiev Európy v letnom biatlone. Hostí, športovcov zo šestnástich
krajín a divákov privítal moderátor, športový redaktor z televíznej spoločnosti
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Adam Lehocký, ktorý vyzval na pódium a požiadal o príhovor primátora Brezna
Jaroslava Demiana, poslanca NR SR Dušana Švantnera, podpredsedu BBSK
Pavla Belka, starostu obce Osrblie Ladislava Pančíka, predsedu Klubu biatlonu
Osrblie Jozefa Molčana, viceprezidenta Medzinárodnej biatlonovej únie Ivora
Lehoťana, prezidenta Slovenského zväzu biatlonu Jána Hyžu a asistenta
súťažného riaditeľa IBU Venceslava Ilieva. O vynikajúcu atmosféru a dobrú
náladu sa postarali folkloristi zo Šťastného detstva, ktorí predviedli tance z
regiónov Horehronia a Detvy, a zároveň sprevádzali výpravy športovcov pri
predstavovaní krajín na slávnostnom ceremoniále. Všetkým biatlonistom popriali
veľa úspechov, športového šťastia. Ďalšie dni od trinásteho augusta si zmerali sily
v biatlonových disciplínach v areáli biatlonu v Osrblí.

Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.46
Plagát v elektronickej podobe

BREZNIANSKE REKORDY V ROKU:
Najteplejší mesiac:

júl, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla
20,0 °C

Najchladnejší mesiac:

december, priemerná mesačná teplota vzduchu
dosiahla -6 °C

Najteplejší deň

14.

júl,

teplota

vzduchu

dosiahla

absolútne

maximum 34,1 °C
Najchladnejší deň:

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

Najdaždivejší mesiac:

máj, za celý mesiac napadlo 169 mm zrážok

Priemerná ročná teplota:

7,6 ° C

Ak sa priemerná ročná teplota vzduchu v Brezne pohybuje od 6,5 do 7,5 °
C, tak tento rok bol teplotne nadnormálnym.
NAJDAŽDIVEJŠÍ ROK
Asi pred 140 rokmi sa začali hydrometeorologické merania na Slovensku. Od
toho času boli atmosferické zrážky najvýdatnejšie práve v tomto roku.
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Pozoruhodné je aj to, že nebolo chladné počasie a teploty boli nadnormálne.
Doteraz bol najdaždivejší rok 1937, kedy spadlo 1 015 mm. V Brezne tohto roku
napadlo 1 012 mm.

ZIMA V MEDZIACH NORMÁLU
Ak si niekto myslel, že zima 2009/2010 bola na Slovensku nekonečne dlhá a
mimoriadne studená, tak sa veľmi mýlil. Klimatológovia tvrdia, že zima bola v
medziach normálu. Január bol ale v Brezne chudobný na zrážky; snehová
pokrývka tu bola iba počas 12 dní; v závere mesiaca však snehová pokrývka
dosiahla 25 cm. Bolo však aj dosť mrazových dní.

LETO BOLO HORÚCE ALE DAŽDIVÉ
Klimatologické leto začína 1. júna a končí 31. augusta. Aj napriek relatívne
premenlivejšiemu charakteru počasia a pomerne pravidelným a výdatným
zrážkam skončilo leto 2010 ako teplotne silne nadnormálne, pričom z pohľadu
atmosférických zrážok bolo mimoriadne nadnormálne. Priemerná letná teplota
vzduchu dosiahla v Brezne hodnotu 21,1 °C, čo je o 1,6 °C viac ako normál za
obdobie 1961-1990. Najteplejším mesiacom leta 2010 bol júl, ktorý skončil ako
mimoriadne teplý. V auguste boli obyvatelia na Slovensku konfrontovaní
s mimoriadne prudkými až ničivými prejavmi búrkovej činnosti. Intenzívne
prívalové zrážky z nedele, 15. augusta 2010, ktorých hodinová intenzita dosiahla
v niektorých najzasiahnutejších regiónoch aj viac ako 50 mm (litrov na m2), viedli
k vzniku náhlych povodní. O deň neskôr, 16. augusta, sa situácia zopakovala,
pričom k výdatným zrážkam sa, najmä na východnom Slovensku, pripojil aj silný
nárazový vietor. Ten v niektorých obciach spôsobil vážne materiálne škody.
V Brezne tiež napadalo rekordné množstvo zrážok, našťastie, povodne tu neboli.

JESEŇ NORMÁLNA
Z klimatologického hľadiska bola jeseň 2010 (IX.-XI. 2010), ktorá skončila 30.
novembra 2010, teplotne normálna, ale aj napriek tomu sa vyznačovala časovo
nevyrovnaným priebehom teploty vzduchu a zrážok.
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NAJCHLADNEJŠÍ DECEMBER
December 2010 skončil teplotne pod dlhodobým priemerom na celom území
Slovenska (bol najchladnejším decembrom od roku 2001), jeho priemerná
mesačná teplota dosiahla v Brezne hodnotu -6,0 °C (normál 1961-1990 má
hodnotu 0,4 °C). Takmer všade bol aj pod hranicou normálu. Ďaleko však zaostal
za mimoriadne studeným decembrom 2001, ktorého priemerná mesačná teplota
dosiahla -4,7 °C. Aj na ostatnom území Slovenska skončil december ako studený.
Decembrovú teplotu značne zmiernilo vianočné oteplenie, keď 23.12. sa aj
v Brezne roztopil sneh, začalo pršať a maximálna teplota vystúpila až na 4,2 °C.
A nasledovali Vianoce bez snehu.
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KLIMATICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2010 PRE BREZNO
Priemerné mesačné teploty vzduchu v °C

mesiac

°C

mesiac

°C

mesiac

°C

mesiac

dni

mesiac

dni

mesiac

mm

1
-3,2

1
3,8

1
-15,6

1
0

1
27

1
49,1

2
-1,7

9
11,6

10
5,9

11
5,8

12
-6,0

rok
7,6

4
23,2

Maximálne denné teploty vzduchu v °C
5
6
7
8
9
25
31,7
34,1
30,2
24,7

10
19,3

11
17,8

12
4,2

rok
34,1

4
-4,5

Minimálne denné teploty vzduchu v °C
5
6
7
8
3
6,5
7,5
4,5

10
-5,5

11
-8

12
-21

rok
-21,0

2
0

Počet letných dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a viac
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
1
15
24
18
0
0

11
0

12
0

rok
58

2
25

Počet mrazových dní s minimálnou teplotou vzduchu pod 0 °C
3
4
5
6
7
8
9
10
22
9
0
0
0
0
0
9

11
8

12
27

rok
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11
102,7

12
68,6

rok
1012,5

2
8,9

2
-19

2
45,6

3
2,7

3
19,2

3
-13,5

3
12,9

4
8,5

4
41,8

5
13,1

6
17,6

7
20,0

8
17,3

Mesačné úhrny zrážok v mm
5
6
7
8
169,2
112,6
151,9
122,3

9
3

9
105,8

10
30
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mesiac

mm

mesiac

%

mesiac

dni

mesiac

cm

mesiac

m/s

1
12,2

1
81,5

1
12

1
25

1
1,1

2
12,3

2
84,4

2
24

2
22

2
1,1

3
4,6

3
69,8

3
4

3
4

3
1,6

4
13,7

Maximálne denné úhrny zrážok v mm
5
6
7
8
9
21,3
29,3
44,8
30,5
23

10
12,9

11
21,2

12
10,2

rok
44,8

4
68,1

Priemerná vlhkosť vzduchu v %
5
6
7
8
79,0
72,1
71,3
78,4

10
80,5

11
85,6

12
88,4

rok
79

Počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac
4
5
6
7
8
9

10

11
2

12
31

rok
73

Maximálna výška snehovej pokrývky v cm
5
6
7
8
9

10

11
11

12
16

rok
25

10
1,6

11
1,8

12
1,5

rok
1,4

4

4
1,2

Priemerné rýchlosti vetra v m/s
5
6
7
8
1,3
1,3
1,4
1,6

9
83,4

9
1,5
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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.1
Plagát v elektronickej podobe
KOMUNÁLNE VOĽBY
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.2
Plagát v elektronickej podobe
SLÁVNOSŤ ODOVZDANIA OCENENÍ
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.3
PAMÄTNÉ MEDAILY PRIAMYM ÚČASTNÍKOM ODBOJA
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.4
DNI MESTA BREZNA 2010
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.5
Plagát v elektronickej podobe
VATRA ZVRCHOVANOSTI
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.6
DEŇ ÚSTAVY
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.7
NA JARMOKU V MEUDON
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.8
PARTNERSKÉ DNI
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.9
ZIMNÝ ŠTADIÓN
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.10
NOVÝ MOST CEZ HRON
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.11
DOTÁCIA NA NOVÉ NÁMESTIE
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.12
REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.13
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NA ULICI ČSA
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.14
STAVEBNÝ RUCH V MESTE
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.15
REKONŚTRUKCIA MÚZEA A PADLICKOVHO DOMU
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.16
OTVORENIE PLESOVEJ SEZÓNY
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.17
SPEVÁČKA KRISTÍNA V BREZNE
Plagát v elektronickej podobe
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.18
VYNÁŠANIE MORENY
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.19
NOC V MÚZEU
Plagát v elektronickej podobe
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.20
MARIÁNSKY STĹP NA MAZORNÍKOVE
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Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.21
MISS BREZNA
Plagát v elektronickej podobe
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.22
BOMBUROVA ŠABĽA
Plagát v elektronickej podobe
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.23
EKUMENICKÝ FESTIVAL SAKRÁLNEJ PIESNE
Plagát v elektronickej podobe
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.24
PREMIÉRA DIVADLA
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PARTNERSKÉ DNI
Plagát v elektronickej podobe
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.36
TOP SEVEN BREZNA 2010
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PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
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NOVÁ POBOČKA KNIŽNICE
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