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Napriek ekonomicky nepriaznivému obdobiu sa v Brezne život nezastavil.
Prinášal

pozitívne veci, ktoré mesto posúvali ďalej, avšak aj smutné a

rozporuplné udalosti. Všetky tieto javy ovplyvnili život väčšiny obyvateľov.
Hovorilo sa o nich v rodinách, pri spoločenských stretnutiach, diskutovalo sa nich
aj na sociálnych sieťach a mestskom zastupiteľstve. V roku 2011 spoločenskú
atmosféru v Brezne ovplyvnili hlavne tieto javy a udalosti:
es v čísle:
ZOMREL ČESTNÝ OBČAN MESTA LADISLAV ŤAŽKÝ
Koncom januára prišla z Bratislavy smutná správa. Vo veku nedožitých
osemdesiatsedem rokov podľahol ťažkej chorobe spisovateľ, publicista, dramatik,
scenárista, popredný predstaviteľ slovenskej povojnovej prózy a čestný občan
mesta Brezna Ladislav Ťažký. Rodák z Čierneho Balogu prešiel počas svojho
života zložitým umeleckým aj ľudským vývojom, vystriedal viacero zamestnaní,
angažoval sa v politike, pracoval v rôznych redakciách aj vo zväze spisovateľov.
Ladislav Ťažký zomrel vo štvrtok, 20.

januára v skorých ranných hodinách.

Zádušná svätá omša za zosnulého sa konala piatok 21. januára o 12.00 hodine v
bratislavskom Dóme sv. Martina. Miesto posledného odpočinku našiel v rodisku
svojej manželky Anny vo Veľkom Klíži pri Partizánskom.
Spisovateľ, prozaik, publicista a esejista Ladislav Ťažký sa narodil 19.
septembra 1924 v Čiernom Balogu. Po vojne pracoval ako kreslič na technickom
oddelení mesta Košíc a ako sociálny referent na Okresnom národnom výbore v
Brezne.

Patril

medzi

najvýznamnejšie

osobnosti

povojnovej

generácie

slovenských spisovateľov. Hlavnou témou jeho tvorby boli vojnové, sociálne a
etické otázky, zobrazil v nej život spoločnosti, v ktorej žil. Jeho dielo je protestom
proti vojnovým útrapám, citovým deformáciám, ako aj hľadaním zmyslu
osobných postojov vo vypätých a hraničných situáciách. Ladislav Ťažký sa stal
v roku 1997 prvým čestným občanom mesta v „ponovembrovej“ histórii mesta.
Brezno navštevoval často; väčšinou bol hosťom Dní mesta, zúčastňoval sa na
besedách so študentmi a žiakmi. Aj prostredníctvom tlače vyjadril primátor mesta
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svoje pocity k tejto smutnej udalosti: „S hlbokým pohnutím a účasťou som 20.
januára 2011 prijal správu o úmrtí nášho Čestného občana Brezna - Ladislava
Ťažkého. Ladislav Ťažký bol významný slovenský prozaik a publicista. Čitateľovi
sa dokázal priblížiť ako málokto a v každom jeho diele je aj veľký kus
človečenstva a umenia, pôsobiaceho neobyčajne ľahko, súčasne však veľmi
výstižne triafajúceho do podstaty problémov. Navždy nám však zanechal svoje
rozsiahle dielo, ktoré sa natrvalo stane súčasťou našich kultúrnych dejín. Nielen
mesto Brezno, ale celá naša spoločnosť v jeho osobe stráca výnimočnú osobnosť.
Česť jeho pamiatke!

OTÁZNIKY OKOLO REKONŠTRUKCIE NÁMESTIA
Na prelome marca a apríla sa začala po rokoch prípravy tretia etapa
rekonštrukcie Námestia gen. M. R. Štefánika. Konečne sa mali naplniť naše
predstavy o obnovenom námestí. Stavebné práce sprevádzali nielen obmedzenia
v doprave, parkovaní a zásobovaní prevádzok, ale aj diskusie hlavne na
sociálnych sieťach ohľadom výrubu a výsadby stromov v parku, odkrytia nádrží
niekdajšej čerpacej stanice či predraženia projektu. V čase rekonštrukcie nebolo
možné v tejto časti námestia parkovať ani prechádzať motorovými vozidlami.
Koordináciu projektu zabezpečoval odbor rozvoja mesta, stavebného poriadku a
životného prostredia. Mestský úrad uskutočnil niekoľko stretnutí s obyvateľmi,
podnikateľmi, ktorí majú na námestí umiestnené svoje prevádzky. Hlavne týchto
proces rekonštrukcie námestia ovplyvnil – v tomto štádiu v negatívnom zmysle.
Určite sa na tento čas znížil počet návštevníkov reštaurácií, či obchodov, tržby
týmto podnikateľom klesli. Podľa plánu malo byť námestie dokončené do konca
decembra, ako celok však nie je skolaudované. Kolaudácia prebieha po etapách,
posledná sa uskutočnila na sklonku roka.

NÁVŠTEVA POSLANCOV ŠTÁTNEJ DUMY RUSKEJ FEDERÁCIE
V utorok popoludní 15. marca primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian s
poslancami mestského zastupiteľstva privítal na pôde mesta vzácnu štvorčlennú
delegáciu poslancov Štátnej dumy Ruskej federácie v sprievode tajomníka
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a pracovníkov Národnej rady
Slovenskej republiky. Ruská delegácia pricestovala na Slovensko a do Brezna
vďaka vzájomnej spolupráci Národnej rady SR a Štátnej dumy Ruskej federácie
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na pozvanie predsedu Skupiny priateľstva poslancov NR SR Ing. Dušana
Švantnera. Celú pracovnú skupinu viedol Alexander Alexejevič Šimanov,
koordinátor poslaneckej skupiny Štátnej dumy Ruskej federácie (ŠD RF) pre styk
s Národnou radou SR, člen výboru ŠD RF pre prírodné zdroje, využívanie prírody
a ekológiu. V rámci pobytu na Slovensku delegácia navštívila aj Brezno. Po
hodinovom pracovnom rokovaní primátor

mesta s poslancami mestského

zastupiteľstva a vzácnymi hosťami položili kvety k Pomníku padlých v II.
svetovej vojne. Primátor im predstavil históriu nášho mesta, súčasnú
hospodársko-sociálnu situáciu mesta, ako i celého regiónu.
Nabudúce:
OTVORENIE KAUFLANDU
Po Bille, Tescu a Lidli pribudol v Brezne ďalší supermarket. Dňa 29.
septembra bol po niekoľkých mesiacoch výstavby otvorený
nemocnice nový obchodný dom Kaufland.

v blízkosti

Budova nemeckého obchodného

reťazca však podľa mnohých názorov vyrástla na miestach, ktoré boli územným
plánom mesta určené na relax a oddych obyvateľov Brezna. Tieto mesto predalo
developerskej spoločnosti. Výstavba tak vyvolala vlnu nevôle medzi značnou
časťou Brezňanov. Odporcovia hovorili aj o likvidácii malých podnikateľov,
o redukcii možností na rekreáciu obyvateľov. Priaznivci hovorili o nových
pracovných miestach;

otvorením hypermarketu Kaufland v Brezne bolo

vytvorených viac ako 70 pracovných miest. V meste pribudli nové nákupné
možnosti. Na

otvorení obchodného centra však o zákazníkov nebola núdza.

Kúpna sila sa však rozdelila, a tak tržby domácim podnikateľom určite klesli.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.1

POLEMIKY OKOLO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA
Počas

roka sa diskutovalo o ponuke žilinskej spoločnosti, ktorá má

záujem o odkúpenie pozemkov pod breznianskym futbalovým štadiónom za
účelom jeho prestavby na nový športovo-obchodný komplex. Investor však
mestských poslancov zatiaľ nepresvedčil a podobne dopadla aj anketa, ktorú
v tejto súvislosti vyhlásilo mesto. Zapojilo sa do nej viac ako 750 respondentov a
takmer polovica s predajom nesúhlasila. Necelých 47 percent z nich vyjadrilo
opačný názor a zvyšní k problematike nezaujali stanovisko
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Firma IMMOBILIEN MANAGMENT spol. s. r.o. mala ešte v minulom
roku záujem o kúpu pozemkov pod existujúcim futbalovým štadiónom v Brezne.
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva spoločnosť predviedla vizualizáciu celého
projektu ako aj jeho zámer. Obchodné centrum spolu s futbalovým štadiónom a
korčuliarskou dráhou spojenou s parkom. Vo svojej žiadosti sa zároveň zaviazali
dodržať územný plán. Ich zámerom je vytvoriť komplex obchodov CITYSHOP s
plne presklenými fasádami a výkladnými blokmi do frekventovanej komunikácie
s napojením komplexu športovísk pre športové aktivity - futbal, komplex dráh
pre atletické aktivity, klubové miestnosti. Stavba bola navrhnutá podľa najnovších
zásad šport manažmentu v Nemecku a Švajčiarsku. Pri novovybudovanom
objekte by malo byť vytvorených asi 225 parkovacích miest. To sú pozitíva, časť
poslancov

a verejnosti

videla

aj

negatíva.

Samotná

firma

spracovala

a prezentovala aj podnikateľský zámer, na základe čoho zastupiteľstvo poverilo
primátora mesta a komisiu pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry jednať s
investorom o predloženom investičnom zámere. Do konca roka sa o riešeniach
nerozhodlo.

HOREHRONIE POD VODOU
Zatopené domy, záhrady, komunikácie, popadané stromy, zosunuté svahy
či vybrežené vodné toky - to bol ničivý výsledok prívalových dažďov, ktoré
v polovici prázdnin postihli Horehronie. Vzhľadom na množstvo a intenzitu
prívalových dažďov bol dňa 20. júla v popoludňajších hodinách

v Brezne

vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. V celom okrese bola situácia vážna,
a tak aj tu bol vyhlásený druhý a tretí stupeň povodňovej aktivity. Kritickú
situáciu zaznamenali vo Vaľkovni, Beňuši, Braväcove, Michalovej, Podbrezovej,
Hronci a v Brezne.

PRIMÁTOROVI PODPÁLILI AUTO
Policajti v polovici augusta vyšetrovali dva prípady zhorených áut, ku
ktorým došlo počas jednej noci v Brezne. Pätnásťtisícovú škodu spôsobil požiar
motorového vozidla Mitsubishi Pajero na Malinovského ulici, ktoré patrilo
primátorovi Jaroslavovi Demianovi, a o niekoľko minút neskôr zhorela aj Škoda
Octavia na Krčulovej ulici, ktorej majiteľom bol dopravný policajt z Brezna.
Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania
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cudzej veci, za ktoré páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Toho
sa však doteraz nepodarilo odhaliť. Túto udalosť odsúdili občania aj poslanci
mestského zastupiteľstva

na rokovaní 23. augusta 2011, na ktorom poslanci

prijali „Vyhlásenie k udalosti z 10. 8. 2011“ v tomto znení: „Mestské
zastupiteľstvo v Brezne aj touto formou kategoricky odmieta a odsudzuje udalosť,
ktorá sa stala v noci z 9. na 10. augusta 2011 a dotkla sa primátora mesta tak ako
verejnej aj súkromnej osoby, teda i rodiny. Práca primátora mesta je založená na
práci s ľuďmi, riešení rôznych problémov a situácií či už ľudí alebo
podnikateľských subjektov a nie každému tieto riešenia vyhovujú. Týmto poslanci
mestského zastupiteľstva vyjadrujú primátorovi mesta Ing. Jaroslavovi Demianovi
predovšetkým morálnu podporu.“

BREZNO MÁ OPÄŤ VYSOKÚ ŠKOLU
Po zániku detašovaného pracoviska Materiálovo-technologickej fakulty so
sídlom v Trnave sa koncom septembra začala v Brezne písať nová história
akademického vzdelávania. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave zriadila svoje nové Informačno-konzultačné stredisko pri
Hotelovej a Obchodnej akadémii v Brezne. Dvere školy sa otvorili pre širokú
verejnosť bez obmedzenia veku či maturitného odboru. Do prvého ročníka sa
zapísalo viac ako sto študentov od čerstvých absolventov, cez ľudí priamo z praxe
až po šesťdesiatnikov.

POŠKODILI POMNÍK
Súčasťou rekonštrukcie námestia bola aj oprava pomníkov. Aj pomník
padlých (socha partizána), ktorého autorom je Tibor Bartfay, bol vynovený. Počas
Silvestrovskej noci zrejme niekto v euforickej nálade neprivítal nový rok s úctou
voči tým, ktorí bojovali za našu slobodu. Dosiaľ neznámy páchateľ poškodil práve
opravený a vynovený pomník. Vyšetrovateľ začal voči nemu trestné stíhanie za
poškodenie pamätníka padlým hrdinom v prvej a druhej svetovej vojne. Ide o
národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Výtržník rozbil pamätnú tabuľu s menným zoznamom vojakov a na severnej
strane poškodil kamenný podstavec, čím spôsobil škodu za šesťtisíc eur.
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OSLAVY OSLOBODENIA BREZNA
V pondelok 31. 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 66. výročia oslobodenia
Brezna si spoločne pripomenuli jednu z najvýznamnejších historických udalostí.
Úvodným slovom sa prihovoril primátor mesta Ing. Jaroslav Demian:

SLÁVNOSŤ ODOVZDANIA OCENENÍ
Na slávnostnom rokovaní mestského zastupiteľstva v pondelok 31. januára
odovzdali ocenenia za rok 2010 významným osobnostiam, ktoré sa pričinili o
rozvoj mesta a jeho dobré meno v zahraničí
Ocenenia boli udelené nasledovným:
CENU PRIMÁTORA MESTA BREZNA:
Mgr. Stela Ihringová za aktívnu činnosť vo folklórnom súbore Mostár.
Anna Koštiaľová za prácu pre ľudí chorých, bezvládnych, pre ľudí, ktorí
potrebujú pomoc ostatných.
Viera Maková za dlhoročné aktívne pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti
Človek človeku pri mestskom úrade, za jeho rozvoj a propagáciu, za záslužnú
činnosť v prospech občanov mesta pri príležitosti životného jubilea 50 rokov;
Ivan Ištván za angažovanú prácu v prospech reprezentácie mesta a za jeho rozvoj
pri príležitosti životného jubilea 70 rokov;
Štefan Libič za záslužnú prácu v prospech mesta;
Monika Fašková za spoločensky významnú a pre človeka prospešnú činnosť v
podobe darcovstva krvi, plazmy a trombocytov a za reprezentáciu mesta, regiónu
Horehronia a Slovenskej republiky v športovej disciplíne bodyfitness.
CENU MESTA BREZNA
Zoltán Popróči za rozvoj kultúry v meste, za rozvíjanie medzinárodných vzťahov
prostredníctvom kultúry a za dlhoročné pôsobenie v Dychovom orchestri Brezno;

13

Mgr. Jozef Hrtús za dlhoročné pôsobenie vo funkcii dekana rímskokatolíckej
farnosti, za rozvíjanie medziľudských vzťahov a za verejno-prospešnú činnosť v
prospech mesta pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
Ing. Vladimír Faško za verejno-prospešnú činnosť v prospech mesta a za rozvoj
mesta pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
František Kreutz (in memoriam) za celoživotnú prozaickú tvorbu pre dospelých
a pre deti pri príležitosti nedožitých 90 rokov.
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA BREZNA
Waldemar Wardzinsky z Ciechanówa za rozvoj medzinárodných vzťahov medzi
mestami Brezno a Ciechanów v Poľskej republike, za rozvoj spolupráce v oblasti
kultúry a športu a za šírenie dobrého mena mesta Brezna v zahraničí;
Igor Gallo za celoživotnú literárnu tvorbu pre deti, mládež i pre dospelých a za
zviditeľňovanie mesta a regiónu Horehronia vo svojej tvorbe.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.2

OCENILI NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA
Vo štvrtok 7. apríla v obradnej sieni mestského úradu ocenili najlepších
športovcov mesta Brezna za rok 2010. Z rúk primátora Brezna si ocenenie
odniesli títo športovci:
V prvej kategórii bolo udelené športovcom z jednotlivých z miestnych klubov:
Matej Medveď

Športovo-strelecký klub

Tatiana Dunajská

Atletický klub

Andrea Tapajčíková

Karate klub

Juraj Tišliar

Slovenský cykloklub Ďumbier

Janka Maráková

Klub biatlonu

Zuzana Boháčiková

Volejbalový klub

Stanislav Kester

Klub turistov

Rastislav Mihál

Stolnotenisový klub

Katarína Luptáková

Hokejový klub

V druhej kategórii - najlepší športovec roka - udelili ocenenia, ktoré boli
výsledkom tajného hlasovania športovej komisie pri mestskom zastupiteľstve a
prezidentov jednotlivých klubov. Za kolektívny šport ocenili Katarínu
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Luptákovú z hokejového klubu, za individuálny šport titul Najlepší športovec
roka získala Tatiana Dunajská z atletického klubu.

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. Prítomných
pozdravili primátor Brezna Jaroslav Demian, podpredseda parlamentu Róbert
Fico, banskobystrický župan a europoslanec Vladimír Maňka a ďalší hostia,
ktorí ozdobili máj a spoločne s folkloristami ho aj postavili. Potom viedli na
breznianskom námestí rozhovory s našimi občanmi. Podujatie zorganizovalo
mesto a Okresná organizácia strany SMER – SD.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.3

OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA
Šesťdesiate šieste výročie skončenia vojnovej apokalypsy si v Brezne
pripomenuli na spomienkových oslavách v piatok 6. mája. Po pietnom akte
kladenia vencov sa účastníkom osláv prihovorili primátor Brezna Ing. Jaroslav
Demian a oblastný tajomník Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Anton Pôbiš.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.4

DNI MESTA BREZNA 2011
Mesto od prvých júnových dní svoju náruč otvorilo mnohým hosťom
a návštevníkom. Konali sa tu mestské oslavy v podobe Dní mesta Brezna
konaných pri príležitosti 746. výročia najstaršej zachovanej písomnej zmienky.
Jeho ozdobou neboli len delegácie priateľských miest, hostia, návštevníci,
programy na námestí a v aréne, ale aj ľudia od tých najmenších po tých, ktorí si
už niečo pamätajú. Počas slávnostného otvorenia podujatia primátor Ing. Jaroslav
Demian povedal: „Dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil pri
príležitostí organizovania Dní mesta Brezna 2011. Som veľmi rád, že naše
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pozvanie aj v tomto roku prijali naši vzácni hostia z partnerských miest delegácie z poľského Ciechanówa, zo srbského Čačaku, z francúzskeho Meudonu,
z rumunského Nadlaku a z českého Nového Bydžova.“ Vzhľadom na
rekonštrukciu námestia z kvetov vytvorené zástavy partnerských miest nepoložili
ako každoročne pri soche gen. M. R. Štefánika, ale symbolicky ich nainštalovali
na tribúne. Organizačný výbor tohto roku pripravil nové podujatia, ktoré sme ešte
v Brezne nemali, ale stavil aj na tradičné, ktoré mali vždy úspech. K tým novým
sa úspešne zaradilo podujatie pre seniorov – Kaviareň pod mestskou vežou so
spevákom Ottom Weiterom. Na ploche námestia bola pripravená kaviareň, seniori
predviedli svoj program, spievali, tancovali. Počasie im prialo, a tak sa zabávali.
K novým aktivitám patrili podujatia v sobotu venované rodinám s deťmi.
Z minulosti sa osvedčil komplex podujatí zameraných na mládež a tých
najmenších aj výstava a súťaž kresleného humoru Bomburova šabľa. Už
pätnástykrát sa konalo podujatie Miss mesta Brezna. Aj keď sa ako vždy stretla
súťaž so záujmom mladých ľudí, bola kritizovaná verejnosťou pre vysoký
finančný náklad zo strany mesta.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.5
Plagát v elektronickej podobe

VATRA ZVRCHOVANOSTI
Breznianske oslavy 19. výročia vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti
Slovenskej republiky sa uskutočnili v nedeľu večer 17. júla na Jamách. Vatru
zvrchovanosti zapálili primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian, poslanec NR SR
Ing. Dušan Švantner, predseda Okresnej rady SNS v Brezne Mgr. Richard
Švantner a podpredseda Okresnej organizácie SMER-SD v Brezne Jozef Tokár.
Pred zapálením vatry zaznela slovenská hymna, počas jej zapaľovania v sprievode
harmoniky Ľubice Hroncovej vyše stovka účastníkov zaspievala hymnickú pieseň
Hej Slováci! a potom zábava v príjemnom počasí pokračovala pri speve ľudových
piesní.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.6
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OSLAVY SNP
Na pietnom mieste na Krtičnej, kde v decembri 1944 príslušníci
nemeckého gestapa popravili tridsaťjeden civilistov rôznych etník z rôznych častí
Slovenska, si položením vencov pripomenuli 67. výročie Slovenského národného
povstania. Spomínali na obdobie, v ktorom jednoduchí ľudia, partizáni, armáda
nabrali odvahu a postavili sa do ozbrojeného boja na odpor proti násiliu.
Účastníkom pietneho aktu, medzi ktorými boli podpredseda BBSK Pavol Belko,
prednosta Obvodného úradu v Brezne Ing. Igor Kirsch, predseda a tajomník
Oblastného výboru SZPB v Brezne Ján Šulej a Anton Pôbiš, predsedovia ZO
SZPB č. 1 Ing. Ján Longauer a ZO č. 3 pplk. v. v. Jozef Schulz, priami účastníci
SNP, protifašistickí bojovníci, poslanci mestského zastupiteľstva, pracovníci
mestského úradu a verejnosť, sa prihovorili zástupca primátora Mgr. Ján Račák
a podpredseda ObV SZPB a predseda ZO č. 2 Ing. Milan Kováčik. Ešte predtým
zástupca primátora v obradnej sieni mestského úradu prijal priamych účastníkov
SNP a jubilujúcich členov SZPB.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.7

DEŇ ÚSTAVY
Vo štvrtok 1. septembra sme si pripomenuli 19. výročie vzniku
najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu - Ústavy Slovenskej
republiky. Breznianski matičiari každoročne v tento deň pri Lipke štátnosti na
námestí organizujú malú slávnosť. Jej účastníkom sa v Deň Ústavy SR prihovorili
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Dušan Švantner a Ing. Pavel
Porubský z Obvodného úradu v Brezne, v programe vystúpili členovia skupiny
Senior z denného centra Prameň.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.8

MEDZINÁRODNÝ DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV
V piatok 11. 11. 2011 o 11. hodine a 11. minúte sa aj v Brezne rozozvučal
hlahol zvonov. Takto sa mesto pripojilo k sto úderom 22-tónového „zvonu
mieru“, ktoré sa každoročne ozývajú z mesta Rovereto v severnom Taliansku ako
symbol ukončenia hrôzostrašnej prvej svetovej vojny v roku 1918. Tento deň svet
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uznal za Medzinárodný deň vojnových veteránov. Na popud výkonného
podpredsedu historickej odbojovej skupiny I. Československej armády na
Slovensku v SNP pri Ústrednej rade SZPB ppl. v. v. Jozefa Schulza v zmysle
výzvy Klubu vojnových veteránov v Trenčíne najprv reagovali učitelia a žiaci
Špeciálnej základnej školy na Mazorníkove, ktorí vyrobili ďalší symbol tohto dňa
- papierové červené vlčie maky na výzdobu všetkých vojnových hrobov na novom
cintoríne. S podporou primátora zorganizoval pietnu spomienku na plukovníka in
memoriam Emila Samuela Sekurisa pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia;
konal sa pri pamätníku E. S. Sekurisa na nádvorí breznianskych kasární. Na
pietnom akte sa zúčastnili obe žijúce deti - doc. Eva Stračárová, narodená
v roku 1941, s manželom a syn Ing. Samuel Ivan Sekuris, narodený v auguste
1944, s manželkou. Pietny akt za účasti zástupcov mesta, bývalej vojenskej
posádky v Brezne a funkcionárov oblastného výboru SZPB sa začal hymnou a
kladením vencov. Význam činov zhodnotili a hold E. S. Sekurisovi vzdali
primátor Ing. Jaroslav Demian, ppl. v. v. Jozef Schulz a RSDr. Ján Rýs,
predseda HOS partizánov pri Ústrednej rade SZPB. Pietny akt bol ukončený
hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Deti Samuela Sekurisa sa so svojimi
partnermi zúčastnili aj na besede so žiakmi v hotelovej akadémii.

Mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2010 – 2014 tvoria títo poslanci:
VOLEBNÝ OBVOD č.1
MUDr. Emília Bučková
Mgr. Jaroslav Ďalak
Ing. Milan Hašan
Ing. Milan Kováčik
Ing. arch. Ján Králik
Ing. Vladimír Kvačkaj
Bc. Ján Račák
MUDr. Eva Wolframová
VOLEBNÝ OBVOD č.2
Mgr. Petra Dzurmanová
Iveta Ledňová
Milan Palovčík
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Ing. Ján Pampurík
MUDr. Erik Richter
Ing. Dušan Švantner
VOLEBNÝ OBVOD č.3
JUDr. Tomáš Abel
Ing. Martina Daxnerová
Ing. arch. Michal Medveď
Mgr. Eva Skačanová
Ing. Vladimír Strmeň
Jozef Tokár
VOLEBNÝ OBVOD č.4
Ing. Mária Majerčíková.

Hneď na začiatku prvého pracovného rokovania sa občania dozvedeli o
založení poslaneckých klubov pri Mestskom zastupiteľstve v Brezne. Poslanci
vytvorili dva poslanecké kluby. Poslanecký klub nezávislých poslancov, v ktorom
sa spojili dvanásti nezávislí poslanci a jeden poslanec za koalíciu SaS a SDKÚ.
O tejto skutočnosti informovali verejnosť aj prostredníctvom novín Horehronie:
„Dňa 9. decembra 2010 sme založili Poslanecký klub nezávislých poslancov
mesta Brezna, ktorý sa riadi stanovami klubu nezávislých poslancov, za účelom
odbornej diskusie, zostavenia návrhov, informovanosti poslancov, prípadne
dohodnutia spoločného postupu pri presadzovaní záujmov mesta Brezna a jeho
občanov. Cieľom výkonu mandátu poslanca združeného v tomto klube je
všestranný a trvalo udržateľný rozvoj mesta Brezna a všetkých jeho častí
s pozitívnym dopadom na spokojný a všestranne hodnotný život obyvateľov
a návštevníkov mesta Brezna. Klub nezávislých poslancov nie je opozíciou voči
primátorovi mesta Brezna či poslancom reprezentujúcich politické strany a
hnutia. Cieľom vytvorenia Poslaneckého klubu nezávislých poslancov mesta
Brezna je podporiť každý pozitívny návrh či iniciatívu primátora, resp. poslancov
politických strán a hnutí či nezávislých poslancov. Členom klubu môže byť
ktorýkoľvek poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktorý sa stotožní
s princípmi klubu. So stanovami klubu sa stotožnili títo poslanci Mestského
zastupiteľstva mesta Brezna: 1. Ing. Vladimír Kvačkaj, Kiepka 551/63, Brezno, 2.
PhMr. Jaroslav Ďalák, Kukučínova 460/20, Brezno, 3. Ing. arch. Ján Králik,
Hradby 75/1, Brezno, 4. Ing. Milan Kováčik, ČSA 68/22, Brezno, 5. Mgr. Petra
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Dzurmanová, Nálepkova 1189/18, Brezno, 6. Milan Palovčík, Nálepkova 1190/7,
Brezno, 7. Iveta Ledňová, Nálepkova 1191/24, Brezno, 8. Ing. Ján Pampurík,
Hviezdoslavova 1098/6, Brezno, 9. Ing. arch. Michal Medveď, 9. mája 2141/13,
Brezno, 10. Ing. Vladimír Strmeň, Horná 2669/39, Brezno, 11. Mgr. Eva
Skačanová, Martina Benku 1657/9, Brezno, 12. JUDr. Tomáš Abel, 9. Mája
2145/38, Brezno, 13. Ing. Mária Majerčíková, Glianska 2777/16, Brezno“
Druhý poslanecký klub vytvorili ôsmi poslanci zvolení za koalíciu SMERSD a SNS. Tieto skutočnosti ovplyvnili priebeh aj obsah jednotlivých zasadnutí.
Dlhšie výmeny názorov na riešenie a postup jednotlivých úloh, rôznorodosť
postojov viedli často k dlhším rokovaniam. Možno aj tieto skutočnosti spôsobili
zvýšený záujem verejnosti o veci verejné, čo sa prejavilo aj na účasti na
zasadnutiach.
Počas roka zasadalo doterajšie mestské zastupiteľstvo celkom desaťkrát, 1krát sa konalo slávnostné zasadnutie.
Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch:
o slávnostné zasadnutie

31. januára

o 1. riadne zasadnutie

17. februára

o 2. riadne zasadnutie

1. apríla

o 3. riadne zasadnutie

26. apríla

o 4. riadne zasadnutie

12. mája

o 5. riadne zasadnutie

29. júna

o 6. riadne zasadnutie

23. augusta

o 7. riadne zasadnutie

6. októbra

o 8. riadne zasadnutie

20. októbra

o 9. riadne zasadnutie

13. decembra

o 10. riadne zasadnutie

29. decembra

Prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 17. februára
Program rokovania predložil primátor mesta. Na návrh predsedu
poslaneckého klubu nezávislých poslancov bol program doplnený o ďalších päť
bodov, a to určenie platu primátora mesta, o určenie platu hlavného kontrolóra, o
určenie plánu mzdových nákladov, schválenie plánu zasadaní zastupiteľstva na 1.
polrok 2011 a o bod návrh na vykonanie ekonomického auditu mesta Brezna ku
dňu 27. 12. 2010.

Zastupiteľstvo

schválilo niekoľko VZN, úpravu Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna, prerokovalo návrh na
20

zriadenie komisií. Uznesením zriadilo osem komisií, ako svoje stále, poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Prerokovalo návrh Rokovacieho poriadku komisií,
zvolilo členov a predsedov komisií, prerokovalo návrh Zásad odmeňovania
poslancov a členov komisií. Odmeny poslancov mestského zastupiteľstva a členov
komisií ostali v takej výške ako v minulom volebnom období. Poslanec dostane
mesačne odmenu 150 eur, poslanec - predseda komisie 170 eur. Poslancovi zástupcovi primátora bola odmena znížená z 500 eur na 300 eur. Člen komisie –
neposlanec dostane za účasť na zasadaní komisie 20 eur. V ďalšom bode primátor
mesta predložil návrh na zmenu členov orgánov obchodných spoločností s
majetkovou účasťou mesta Brezna. Zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým
navrhlo odvolať všetkých doterajších zástupcov mesta v orgánoch týchto
spoločností a schválilo nových zástupcov. Ďalej bola prerokovaná Správa o
činnosti Mestskej polície za rok 2010, ktorú predkladal jej náčelník Ing. Peter
Pančík a Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010, ktorú predkladala hlavná
kontrolórka mesta Brezna Ing. Ingrid Veverková .
V bode rôzne poslanci prerokovali návrh na schválenie prísediacich
Okresného súdu v Brezne vo volebnom období 2011 – 2014 a návrh na poverenie
poslancov na výkon sobášiaceho; poverení boli traja poslanci.
Zaujímavým bodom rokovania bola prezentácia podnikateľského zámeru
spoločnosti, ktorý sa týkal výstavby športového a obchodného centra na
futbalovom štadióne. Poslanci tento zámer zobrali na vedomie, požiadali
spoločnosť o predloženie urbanistickej štúdie zámeru a poverili primátora mesta a
komisiu pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry viesť ďalšie rokovanie.
Poslanci sa zaoberali návrhom poslanca o určení platu primátora mesta na
najnižšiu zákonom stanovenú výšku a platom hlavného kontrolóra. Uznesením
plat primátora znížili a plat hlavného kontrolóra znížili o doteraz vyplácanú
mesačnú odmenu na zákonom stanovenú minimálnu mieru. Ako dôvod uviedol
predkladateľ ekonomické problémy samospráv na Slovensku. Posledným bodom
rokovania bol návrh na vykonanie ekonomického auditu mesta Brezna. V závere
rokovania využili poslanci možnosť klásť otázky riaditeľom príspevkových,
rozpočtových a obchodných spoločností zriadených mestom.
Druhé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 1. apríla
Dôvodom pracovného zasadnutia bolo opätovné prerokovanie troch
uznesení mestského zastupiteľstva zo dňa 17. februára 2011, pretože ich primátor
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nepodpísal, čím bol ich výkon pozastavený. Uznesenia sa týkali určenia platu
primátora mesta Brezna a návrhu na vypracovanie ekonomického auditu mesta
Brezna a príspevkových organizácií. Boli potvrdené.
Tretie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva – 26. apríla
Hlavným dôvodom bolo prerokovanie návrhu na členstvo mesta v
záujmovom združení právnických osôb Klaster Horehronie – združenie
cestovného ruchu. Primátor informoval o stretnutí subjektov cestovného ruchu
a zástupcov samosprávy v regióne, z ktorého vyšiel záver o potrebe organizácie
destinačného manažmentu v regióne. Konštatoval, že zúčastnené strany prejavili
záujem založiť takúto organizáciu, stať sa jej členom a cielene podporovať
regionálny marketing. Členstvo mesta v Klastri Horehronie poslanci schválili.
Štvrté riadne rokovanie mestského zastupiteľstva – 12. mája
Po

procedurálnych

otázkach

nasledovali

majetkové záležitosti

–

vyhlásenie výsledkov obchodných verejných súťaží - nehnuteľnosti mesta
nachádzajúce sa na Brezenskej ulici, kotolňa TP-1 juh na Nálepkovej ulici,
nehnuteľnosti – Podkoreňová o. č. 59, s. č. 803, objekt bývalej pošty na
Mazorníkove. Prerokovali aj návrhy fyzických a právnických osôb, ktoré žiadali
zámenu pozemkov, nájom nebytových priestorov, predĺženie doby nájmu a pod.
Na rokovaní schváli návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN): návrh VZN o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených
na území mesta Brezna na kalendárny rok 2011. Ekonomické správy o činnosti
príspevkových organizácií mesta Brezna za 2010 poslanci stiahli z rokovania, z
dôvodu, že tieto správy neboli prerokované v príslušných komisiách.
Prerokovaný bol návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2010. Mesto
Brezno hospodárilo v roku 2010 s príjmami vo výške 12 929 991,71 Eur a
výdavkami 12 473 439,89 Eur, čo predstavuje kladný hospodársky výsledok v
sume 456 551,83 Eur. Z toho prebytok v sume 388 062,49 Eur mesto použije na
investičné akcie. Celoročné hospodárenie mesta Brezno za rok 2010 schválili
poslanci „bez výhrad“. Po ekonomických správach nasledovalo 9 správ, ktorých
spracovateľom a zároveň predkladateľom bola hlavná kontrolórka mesta. Všetky
správy poslanci zobrali na vedomie.
V bode rôzne prerokovali poslanci návrh na zmenu členov orgánov
obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Brezna. Do funkcie člena
Dozornej rady obchodnej spoločnosti Lesy mesta Brezno, s.r.o., Brezno schválili
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Milana Palovčíka, Ing. Máriu Majerčíkovú, Ing. Vladimíra Strmeňa, Jozefa
Tokára a MUDr. Evu Wolframovú. Do funkcie člena Dozornej rady obchodnej
spoločnosti Dalkia Brezno, a.s., Brezno schválili Ing. Vladimíra Kvačkaja, Mgr.
Petru Dzurmanovú. Do funkcie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti
Fantázia s.r.o, Brezno schválili Ivetu Ledňovú.
Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo dotáciu pre Hokejový klub Brezno
vo výške 18 500 Eur a neschválilo dotáciu pre Golfový klub Tále na golfový
turnaj profesionálov.
Piate riadne rokovanie mestského zastupiteľstva 29. júna
Žiadosť spoločnosti IMMOBILIEN MANAGMENT spol. s.r.o.

po

hodinovej rozprave opäť z rokovania stiahli. Nasledovali ekonomické správy o
činnosti príspevkových organizácií za rok 2010, ktoré
vedomie.

Informatívne

správy

o

výsledkoch

zobrali poslanci na

hospodárenia

obchodných

spoločností LESY MESTA BREZNO s.r.o. a GASTRO ĎUMBIER s.r.o. za rok
2010 poslanci zobrali na vedomie. Lesom mesta Brezno odporučili poslanci
zvolať valné zhromaždenie za účelom zmeny členov dozornej rady do 15. 07.
2011. Poslanci schválili spôsob prenájmu budovy bývalého Hotela Ďumbier
verejnou obchodnou súťažou a uložili mestskému úradu vypracovať podmienky
verejnej

obchodnej

súťaže

za

účelom

prenájmu.

Poslanci

schválili

spolufinancovanie projektu vo výške 5 percent oprávnených výdavkov k žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na rómsku komunitu. Celkové výdavky
projektu predstavujú 91 684,21 eur, spoluúčasť mesta je 4.584,21 eur Projekt
bude čiastočným pokračovaním už realizovaného projektu terénnej sociálnej práce
v meste Brezne, ktorý bol ukončený k 30. apríla tohto roku.
Šieste riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 23. augusta
Na rokovanie mestského zastupiteľstva boli predložené tri návrhy
všeobecne záväzných nariadení (VZN): návrh VZN

Zásady rozpočtového

hospodárenia mesta Brezna, návrh VZN o vykonávaní dezinfekcie a regulácie
živočíšnych škodcov na území mesta Brezno a návrh VZN mesta Brezno o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Brezno. Na všetkých troch návrhoch sa poslanci
uzniesli. Ďalej boli predložené dva návrhy na zrušenie všeobecne záväzných
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nariadení: VZN pre prijímanie, evidovanie a vybavovanie petícií doručených
mestu Brezno a VZN mesta Brezno o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Brezno.
Oba tieto návrhy na zrušenie boli schválené.
Nasledovali majetkové záležitosti, a to vyhlásenie výsledkov verejných
obchodných súťaží, návrhy fyzických a právnických osôb, ktorí žiadali kúpu
alebo zámenu pozemkov, nájom nebytových priestorov, predĺženie doby nájmu a
pod. Poslanci vo viacerých prípadoch presadzovali vyhlásenie nehnuteľného
majetku za prebytočný a schválenie spôsobu prevodu formou obchodno-verejnej
súťaže (bývalý Hotel Ďumbier, bývalá pošta na Mazorníkove a iné). Nasledovali
tri ekonomické správy o činnosti príspevkových organizácií mesta Brezna za I.
polrok 2011. Tieto zobrali na vedomie. Na toto rokovanie bolo predložené plnenie
rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2011, monitorovacia správa programového
rozpočtu za I. polrok 2011 a plnenie rozvojových programov mesta Brezna za I.
polrok 2011; tieto poslanci zobrali na vedomie. Správu o činnosti mestskej
polície Brezno za I. polrok 2011 a správu o činnosti Spoločného obecného úradu
Brezno za rok 2010 poslanci zobrali na vedomie.
Hlavná kontrolórka mesta Brezna predložila tri správy z vykonaných
následných finančných kontrol, a to kontroly realizácie a financovania investičnej
akcie „Aréna Brezno“, kontroly odmeňovania zamestnancov na Mestskom úrade
v Brezne a z kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných
nariadení. Všetky tri správy zobrali poslanci na vedomie.
V bode rôzne predložil primátor mesta návrh na schválenie dotácie vo
výške 10 752 eur na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok
2011 a návrh na schválenie dotácie na projekt terénnej sociálnej práce spolufinancovanie projektu je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov k
žiadosti o nenávratný finančný príspevok. čo predstavuje 5 242,11 eur
z celkových výdavkov vo výške 104 842,10 eur. Tieto návrhy poslanci schválili.
Poslanci takisto schválili aj návrh zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2010.
Primátor predložil ústnu informáciu o povodňovej situácii v meste v Brezne v
dňoch 20. – 28. júla a potom nasledovala ústna informácia predsedov komisií
o ich činnosti.
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Siedme riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 6. októbra
Na rokovanie mestského zastupiteľstva boli predložené len majetkové
záležitosti, a to schválenie súťažných podmienok obchodných verejných súťaží o
najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku
mesta Brezna: pozemok, Nám. gen. M. R. Štefánika, Brezno; na predaj
nehnuteľného majetku mesta Brezna – nehnuteľnosti – stavby a pozemky, Ulica
Lichardova 4 a na Ulici SNP. Poslanci tieto súťažné podmienky schválili.
Schválili aj súťažné podmienky opakovanej obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného
majetku mesta Brezna – budova bývalej materskej školy a pozemok v miestnej
časti Podkoreňová. Nehnuteľný majetok mesta Brezna – pozemok v Brezne na
sídlisku Mazorníkovo nevyhlásili za prebytočný. Za prebytočný nehnuteľný
majetok za účelom prevodu a súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže
schválili na pozemok na ul. Osloboditeľov v Brezne.
Ôsme riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 20. októbra
Poslanci schválili návrhy VZN mesta Brezna o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezna, návrh na zrušenie VZN
mesta Brezna o nakladaní s majetkom mesta vo vzťahu k fyzickým a právnickým
osobám a návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Brezna. V majetkových záležitostiach opäť schválili súťažné podmienky
obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezna. Hlavná kontrolórka mesta Ing.
Ingrid Veverková predložila tri správy z vykonaných finančných kontrol. Na
vedomie zobrali správu o plnení Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
mesta Brezna na roky 2008 - 2013 aj udelenie ocenení Cena primátora mesta
Brezna za rok 2011. Schválili udelenie Ceny mesta Brezna a Čestného občianstva
a vstup mesta do spoločenstva Aliancia európskych kultúrnych miest. Predsedovia
komisií podali ústnu informáciu o činnosti jednotlivých komisií.
Poslanci schválili návrh úhrady 2/3 vzniknutej straty pri preprave vo
verejnom pre záujme - náhrada mestskej dopravy pre BBSK, čo predstavuje
dovedna 36 084 eur za rok. Schválili spolufinancovania projektu vo výške 5 %
celkových výdavkov k žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky so základným cieľom zníženia úmrtnosti, úrazovosti
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a nehodovosti na komunikáciách v SR, čo predstavuje 835 eur z celkových 16 700
eur.
Deviate riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 13. decembra
Do programu rokovania okrem plánovaného bolo zaradené aj opätovné
prerokovanie zmeny návrhu VZN Zásady rozpočtového hospodárenia mesta
Brezna, opätovné prerokovanie uznesenia, ktoré ukladá hlavnej kontrolórke na
základe kontrolných zistení uvedených v správe z vykonanej následnej finančnej
kontroly realizácie a financovania investičnej akcie Aréna Brezno o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a opätovné
prerokovanie uznesenia, ktoré ukladá hlavnej kontrolórke mesta Brezna vykonať
kontrolu hospodárenia s majetkom mesta Brezna pri založení obchodnej
spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o., a to preveriť zákonnosť vkladu do obchodnej
spoločnosti a postupovať. v zmysle zákona. o obecnom zriadení.
Poslanci po rozsiahlej diskusii neprijali návrh na uznesenie VZN

o

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Bez
rozpravy neprijali návrh na uznesenie VZN o dani z nehnuteľnosti. Prijali návrh
na uznesenie VZN Trhový poriadok trhoviska na ul. ČSA v Brezne, návrh na
uznesenie VZN o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území mesta Brezna,
návrh na uznesenie VZN mesta Brezna o postupe pri podávaní, prijímaní,
evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti fyzických osôb a
právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Brezna. Po pozmeňujúcich
návrhoch a rozsiahlej diskusii poslanci prijali návrh uznesenia VZN mesta Brezna
o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajne automaty a za
nevýherné hracie prístroje. Poslanci prijali návrh uznesenia VZN o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Brezna
na kalendárny rok 2012 a návrh VZN o dani z ubytovania.
Hlavná kontrolórka mesta predložila správu z vykonaných následných
finančných kontrol. Poslanci s pozmeňujúcim návrhom doplnili a schválili plán
kontrolnej činnosti. V majetkových záležitostiach poslanci vyhlásili výsledky
obchodno-verejných súťaži v Brezne. Poslanci uložili mestskému úradu zverejniť
v zmysle platnej legislatívy na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta
zoznam najväčších daňových a nedaňových dlžníkov.
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Desiate riadne rokovanie mestského zastupiteľstva - 29. decembra
Na tomto zasadnutí bolo schválené nové

VZN Zásady rozpočtového

hospodárenia mesta Brezna s platnosťou od 1 2. 2012. Najdôležitejším bodom
rokovania bol návrh rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014, ktorý po dlhej diskusii
a viacerých pozmeňujúcich návrhoch schválili. Hlavná kontrolórka mesta
predložila dve správy o výsledkoch následných finančných kontrol.
V bode rôzne poslanci schválili dotáciu pre Záujmové združenie obcí
Ekológ účelovo určenú na realizáciu projektu „Regionálne centrum zužitkovania
BRO a zariadenie na triedenie odpadov Brezno“ vo výške 28 268,50 eur. Takisto
schválili dotáciu pre Slovenský červený kríž – územný spolok Banská Bystrica na
poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2012 vo výške 10
752 eur a návrh na spolufinancovanie projektu vo výške 20 percent celkových
výdavkov k žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Rady vlády Slovenskej
republiky na účel podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality.

Mestské zastupiteľstvo na svojom prvom pracovnom rokovaní 17. februára
tohto roku uznesením zriadilo osem komisií, ako svoje stále, poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány. Prerokovalo návrh Rokovacieho poriadku komisií, zvolilo
predsedov a členov komisií. Predsedovia všetkých komisií sú poslanci. Zloženie
komisií je nasledovné:
KOMISIA FINANČNÁ
Predseda
Členovia (poslanci)

Členovia (neposlanci)

Sekretár

JUDr. Tomáš Ábel
MUDr. Erik Richter
Bc. Ján Račák
Ing. Mária Majerčíková
Ing. Věra Buláková
Mgr. Peter Morong
Ing. Miriam Mladšia
JUDr. Štefan Demian
Ing. Ivan Strmeň
Ing. Anna Fiľová
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KOMISIA PRE ROZVOJ MESTA A MESTSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Predseda
Členovia (poslanci)

Členovia (neposlanci)

Sekretár

Ing. arch. Ján Králik
Jozef Tokár
Ing. Martina Daxnerová
Ing. Dušan Švantner
Ing. Vladimír Kvačkaj
Milan Palovčík
Ing. Jozef Hašan
Pavel Belko
Ing. Milan Macuľa
Dana Ridzoňová

KOMISIA PRE ŠPORT
Predseda
Členovia (poslanci)

Ing. Ján Pampurík
Ing. Milan Hašan
Ing. Vladimír Strmeň
Mgr. Tomáš Turňa
Mgr. Ľuboš Húsenica
Ing. Matúš Račák
Ing. Peter Pohorelský
Mgr. Peter Macko

Členovia (neposlanci)

Sekretár
KOMISIA PRE KULTÚRU
Predseda
Členovia (poslanci)

Členovia (neposlanci)
Sekretár

Ing. Martina Daxnerová
MUDr. Emília Bučková
MUDr. Eva Wolframová
Ing. Milan Kováčik
Mgr. Petra Dzurmanová
Mgr. Mária Šajgalíková
Marián Pavúk
Monika Bačová

KOMISIA PRE SOCIÁLNE VECI
Predseda
Členovia (poslanci)

Členovia (neposlanci)

Sekretár

MUDr. Eva Wolframová
MUDr. Emília Bučková
Iveta Ledňová
Ing. Mária Majerčíková
Jozef Baliak
Ing. Roman Porhajaš
Mária Ábelová
Elena Kováčová
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KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
Predseda
Členovia (poslanci)
Členovia (neposlanci)

Sekretár

Ing. Milan Kováčik
Mgr. Jaroslav Ďalak
Ján Zaťko
Andrej Brtko
JUDr. Marián Mikloško
Katarína Križianová

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE
FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV
Predseda

Ing. Vladimír Strmeň

Členovia (poslanci)

Ing. Dušan Švantner
Bc. Ján Račák
Ing. Mária Majerčíková

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO

Členovia (neposlanci)

. Ing. Milan Hašan
. Mgr. Eva Skačanová
Mgr. Petra Dzurmanová
Mgr. Martin Baxa
Mgr. Zuzana Auxtová
. PhDr. Gabriela Pavúková
. Viera Mondlová

Sekretár

Ing. Jana Belková

Predseda
Členovia (poslanci)

NA JARMOKU V MEUDON
Delegácia z Brezna začiatkom decembra vycestovala do francúzskeho
Meudonu, aby už po pätnásty krát propagovala nielen mesto Brezno a región
Horehronie na vianočných trhoch v partnerskom meste Meudon. Tohto roku sa tu
stretli Belgičania, Nemci, Angličania, Poliaci a Izraelčania a Ukrajinci.

Každé

mesto malo vytvorený priestor - svoj stánok, kde sa prezentovali svojimi
typickými produktmi. Brezno stavilo na domáci med a syry. Atmosféru dotvárala
ľudová hudba pod vedením Jozefa Perunského. Pozvanie do Meudonu prijal aj
primátor mesta - Ing. Jaroslav Demian. Pri tejto príležitosti ešte raz osobne
zagratuloval primátorovi mesta Meudon Hervému Marseillovi, ktorý bol koncom
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septembra zvolený za senátora Francúzskej republiky. Jaroslav Demian sa pri
tejto príležitosti stretol aj so slovenským veľvyslancom vo Francúzsku Marekom
Eštokom, ktorý tiež navštívil 4. decembra vianočné trhy v Meudone.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.9

MESTO ČLENOM ALIANCIE EURÓPSKYCH MIEST
Poslanci na svojom rokovaní 20. októbra

schválili vstup mesta do

spoločenstva Aliancia európskych kultúrnych miest, ktoré vzniklo v roku 1997 a je
európskou sieťou historických miest a oblastí. Ich spoločným cieľom je
budovanie Európy regiónov založenej na rešpektovaní kultúr a zveľaďovaní ich
hmotného i nehmotného dedičstva, ktoré je vektorom identity a spolupatričnosti.
V aliancii bude Brezno prvým slovenským mestom.

PARTNERSKÉ DNI
V dňoch 26. - 28. októbra mesto Brezno žilo Partnerskými dňami s
podtitulom Kolorit farieb. Podujatie začalo výchovným koncertom pre žiakov
základných škôl, na ktorom sa predstavili folklórne súbory jednotlivých miest. Na
svoje si prišli priaznivci muzikálovej hudby v podaní speváckeho tria európskeho
formátu TRJOF. Paleta krojovanej Európy – to je názov tvorivých dielní o
špecifikách tradičného oblečenia partnerských miest, ich význame a dopade na
súčasnosť, ktorý sa uskutočnil v hoteli Ďumbier ešte pred otvorením výstavy
krojov z okolia Brezna a jednotlivých partnerských miest v Horehronskom
múzeu. Kto mal chuť naučiť sa niečo z tancov skupín priateľských miest, mohol
zavítať do školy tanca. Chrámové spevy zneli v rímskokatolíckom kostole vo
štvrtok večer a predchádzali záverečnej bodke samotných Partnerských dní mesta
Brezna – Folklórnej mozaike Európy. Na záver v Aréne vystúpili domáce
folklórne súbory Mostár, Šťastné detstvo, Urpín a hostia z Čiech, Poľska,
Rumunska, Francúzska a zo Srbska. Okrem toho, že Brezno hostilo predstaviteľov
partnerských miest, zúčastnila sa na podujatí aj pozorovateľka Európskej komisie
z Bruselu.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.10
Plagát v elektronickej podobe
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PRIATELIA Z NOVÉHO BYDŽOVA V BREZNE
Na základe uzatvorenej partnerskej zmluvy s českým Novým Bydžovom
sa od roku 2000 realizujú každoročne recipročné výmeny pracovníkov Brezna a
partnerského mesta. Po návšteve zamestnancov úradu v Novom Bydžove v
minulom roku českí priatelia prijali zasa pozvanie do Brezna. Hostitelia im
v dňoch 22. - 24. septembra pripravili bohatý program, ktorý začal oficiálnym
prijatím v obradnej miestnosti mestského úradu. So zamestnancami jednotlivých
oddelení si hostia vymenili skúsenosti a poznatky zo svojich oblastí, navštívili
hrad Slovenská Ľupča, absolvovali prehliadku národnej kultúrnej pamiatky
Kalište a na záver strávili príjemný večer spojený s grilovačkou v Osrblí.

ROZPOČET
Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
mestským zastupiteľstvom dňa 23. novembra 2010. Rozpočet na rok 2011 bol
zostavený ako prebytkový; prebytok bol naplánovaný vo výške

44 180 €.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2011 zmenený
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rozpočtovými opatreniami; zmeny rozpočtu boli vykonané primátorom mesta.
Všetky údaje v tabuľkách budú uvádzané v eurách.
Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových
opatreniach:
Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Bežný rozpočet
Príjmy

9 053 402

9 529 331

Výdavky

9 009 222

9 405 352

44 180

123 979

Príjmy

659 251

1 821 340

Výdavky

659 251

2 240 996

0

- 419 656

44 180

- 295 677

Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet

Schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok/schodok rozpočtu
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PRÍJMY
Bežné príjmy
Bežné príjmy zahŕňajú daňové príjmy; skutočnosť ich plnenia nedosiahla úroveň
schváleného rozpočtu na rok 2011. Plnenie nedaňových príjmov a granty
a tranfery bolo nad očakávania schváleného i upraveného rozpočtu:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Daňové príjmy
5 976 211
Nedaňové príjmy
905 653
Granty a transfery
2 171 538
Bežné príjmy
9 053 402
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových

5 751 908 5 751 932,09
1 171 087 1 307 124,88
2 606 336 2 677 416,06
9 529 331
9 736 473
príjmov má výnos dane

poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho
rozpočtu:
Rok

Schválený rozpočet

Skutočnosť

2009

5 377 415

4 670 611

2010

4 437 153

3 760 753

2011

4 620 291

4 444 645

Vývoj dane z nehnuteľnosti v sledovanom období:
Rok

Schválený rozpočet

Skutočnosť

2009

815 869

815 869

2010

803 293

845 564

2011

845 366

821 993

Najväčší podiel na dani z nehnuteľnosti má daň zo stavieb, jej plnenie v roku
2011 je nižšie ako v minulom roku, k rastu príjmov došlo len u príjmov dane
z pozemkov. Plnenie príjmov 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 2010:
Skutočnosť v
rokoch

Daň z

Daň zo stavieb

Daň z bytov

pozemkov

Poplatok za
komunálny odpad
a drobný stavebný
odpad

2009

137 769

615 286

62 814

445 093

2010

143 176

639 536

62 851

440 469

2011

149 159

610 720

62 114

418 091
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Výber ostatných miestnych daní bol v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 nižší,
až na daň za užívanie verejného priestranstva:
2009
14 827

2010
16 021

2011
15 092

Za nevýherné hracie
automaty
Za predajné automaty

3 825

2 272

2 189

421

464

363

Za ubytovanie

1442

neuložená

neuložená

43 766

47 803

Daň za psa

Za užívanie verejného
priestranstva

48 812

Nedaňové príjmy - ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy
z administratívnych a iných poplatkov.

Plnenie nedaňových príjmov a to tak

vlastných príjmov z podnikania a vlastníctva majetku ako aj poplatkov je za rok
2011 dlhodobo nižšie ako za uplynulé roky.
Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi:

2009

Príjmy z podnikania
Poplatky
a vlastníctva majetku
1 473 025
935 702
414 007

2010

1 769 192

906 110

714 837

2011

1 309 125

698 835

458 726

Nedaňové príjmy

Pokles príjmov z podnikania a vlastníctva majetku je z dôvodu nižšieho počtu
nájomných zmlúv, z ktorých mestu plynie výnos. V porovnaní s rokom 2010
poklesli aj príjmy z poplatkov, ide o príjmy zo správnych poplatkov a príjmy za
porušovanie všeobecne záväzných nariadení mesta.
Granty a transfery - ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, o príjmy
účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie
z Ministerstva

práce,

sociálnych

vecí

a rodiny,

z Banskobystrického

samosprávneho kraja a účelové dary od fyzických a právnických osôb. Najväčší
objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základného
školstva. V týchto finančných prostriedkov je započítaná aj dotácia zo štátneho
rozpočtu účelovo určená na vykrytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
u miest a obcí.
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Kapitálové príjmy
Do mesta sa v roku 2011 „vrátil“ dlhoročný problém s plnením rozpočtu
vlastných kapitálových príjmov, schválený rozpočet kapitálových príjmov vo
výške 619 418 € sa podarilo naplniť len do výšky 24 976 €. Nepodarilo sa splniť
naplánovaný výnos z predaja budov a objektov ani z predaja pozemkov
a nehmotných aktív. V roku 2011 sa plánovalo s predajom budov a pozemkov:
•

pozemky - Rohozná pre projekt Ekológ n.o.

88 905 €

•

budova - Rohozná pre projekt Ekológ n.o.

13 654 €

•

podiel z nehnuteľnosti - budova ČSA 4

40 000 €

•

pozemky a budova Nálepkova 9

•

obchodný podiel vo FANTÁZII Brezno s.r.o.

397 012 €
76 347 €

Mesto v roku 2011 získalo pre svoje rozvojové programy cudzie zdroje vo výške
1 796 364 €, tieto zdroje boli účelovo určené na financovanie Projektu
Podkoreňová a na dofinancovanie rekonštrukcie Základnej školy s materskou
školou Pionierska 2 (refundácie platieb).
VÝDAVKY
Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 9 009 222 € bol zmenený
rozpočtovými opatreniami na 9 405 352 €..
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov:
Rok

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť

2009

9 571 601

9 548 917

2010

10 111 196

10 236 121

2011

9 405 352

9 499 690

Čerpanie bežných výdavkov bolo vyššie ako upravený rozpočet o 94 338 €
(z dôvodu povoleného prekročenia čerpania výdavkov škôl a školských zariadení)
a vyššie ako schválený rozpočet o 490 468,40 €;
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov, vybrané položky podľa ekonomickej
klasifikácie:
Skutočnosť Platy
Poistné
Prevádzkové
Príspevky pre Dotácie
Rok
odvody
výdavky
PO
2009
1 348 737
532 730
1 560 264
1 853 307
79 627
2010

1 299 332

514 407

2 479 435

1 548 581

240 485

2011

1 396 215

561 993

1 911 910

1 465 582

174 506
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Oproti roku 2010 došlo k zníženiu čerpania bežných výdavkov, až na čerpanie
rozpočtu za platy a odvody do poistných fondov, kde došlo k vyššiemu čerpaniu
o cca 100 tis. € (platy). Zo všetkých výdavkov dlhodobo klesajú výdavky na
prevádzku príspevkových organizácií.
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov, vybrané odvetvia :
Činnosť úradu

2009

1 794 122

Civilná
Mestská polícia
a požiarna ochrana
29 550
8 965
404 309

2010

1 808 206

27 355

18 386

361 180

2011

1 641 856

29 084

3 691

393 665

Rok

Rok

Matrika

Správa a údržba
ciest

Nakladanie
Verejné osvetlenie
s komunálnym
odpadom

Rozvoj obcí

Správa bytov
a nebytových
priestorov

2009

636 174

599 064

135 370

266 820

41 690

2010

1 030 325

628 346

131 782

200 607

70 337

2011

959 137

608 591

122 659

183 872

67 945

Rok

Šport

Kultúra

Soc. služby

Školstvo

2009 500 103

300 600

472 050

3 898 695

2010 432 823

272 989

529 418

3 976 294

2011 416 931

277 350

566 420

3 809 208

K rastu bežných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo u odvetví
matrika, mestská polícia, kultúra a sociálne služby.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 659 251 € bol zmenený
rozpočtovými opatreniami na 2 240 996 €, čerpanie bolo vo výške 2 255 506 € .
Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých odvetví:
Názov

Schválený
Upravený Skutočnosť
rozpočet
rozpočet
Mestský úrad
5 000
9 298
9 298
Cestná doprava
403 000
0
0
Nakladanie s odpadovými vodami
120 418 1 823 652
1 823 651
Rozvoj obcí
0
297 421
297 416
Šport
100 833
65 137
65 136
Školstvo
30 000
45 488
45 488
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Čerpanie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:
Schválený Upravený Skutočnosť
rozpočet
rozpočet
5 000
61 593
61 593

Názov
Nákup pozemkov
Nákup strojov, prístrojov a zariadení
Projektová dokumentácia
Realizácia stavieb
Kapitálové transfery

0

1 902

1 902

31 000

81 835

81 834

623 251

2 092 034

2 092 028

0

3 632

7 148

Mesto čerpalo kapitálové výdavky najmä na stavby a rekonštrukcie stavieb,
konkrétne:
o Voda, kanál a čistička odpadových vôd Brezno – Podkoreňová – 1 682
884,27 €

(návratný finančný príspevok - 85% kohézny fond a 10% ŠR)

a 88 572,86 € (rozpočet mesta - 5% spoluúčasť mesta);
o Projekt - rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pionierska 4 – 29 580,- €;
o Viacúčelové ihrisko ŠLN – 39 832,70 € (dotácia úradu vlády) a 21 672 €
(rozpočet mesta);
o Rekonštrukcia námestia – III. etapa – 297 416,38 € (rozpočet mesta);
o Stavebné úpravy na ZŠ s MŠ MPČĽ – 15 907.75 €;
o Splašková kanalizácia, vodovod ul. Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta
osloboditeľov Brezno
o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre vydanie územného
rozhodnutia, stavebného povolenia a inžinierskej činnosti - 17 274,58 €,
vypracovanie

projektovej

dokumentácie

pre vydanie stavebného

povolenia - 34 920,- €.
Mesto použilo kapitálové zdroje aj na výkup pozemkov pod cestami (2 721 €), na
obstaranie výpočtovej techniky a počítačového programu (6577,20€), na oplotenie
viacúčelového ihriska ( 3 632 €).
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
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výdavkov rozpočtu obce. Cez príjmové finančné operácie sa v roku 2011 zapájali
do rozpočtu finančné prostriedky:
nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2010 67 606,36 €
prostriedky peňažných fondov

565 788,00 €

Cez výdavkové finančné operácie sa prostredníctvom rozpočtu uhradili splátky
istiny úveru vo výške 323 890,34 €.
Výsledok hospodárenia
Hospodárenie mesta v roku 2011 dokumentuje nasledovná tabuľka:
Schválený
rozpočet

Rozpočet po Schválený
zmenách
rozpočet

Bežný rozpočet
Príjmy

9 053 402

9 529 331

9 736 473

Výdavky

9 009 222

9 405 352

9 499 690

44 180

123 979

236 783

Príjmy

659 251

1 821 340

1 821 339

Výdavky

659 251

2 240 996

2 244 506

0

- 419 656

- 423 167

44 180

- 295 677

- 186 384

Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet

Schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok/schodok rozpočtu

Mesto v roku 2011 hospodárilo so schodkom rozpočtu vo výške 186 384 €.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji výsledku hospodárenia obce
v minulých rokoch:
Rok
2009
2010
2010
Príjmy rozpočtu obce
12 360 816 11 746 983 11 557 812
- bežné príjmy
10 581 374
9 909 181 9 736 473
- kapitálové príjmy
1 779 442
1 837 802 1 821 339
Výdavky rozpočtu
14 855 292 12 150 013 11 744 196
obce
- bežné výdavky
9 548 917 10 236 121 9 499 690
- kapitálové výdavky
5 306 374
1 913 892 2 244 506
Prebytok/ schodok
1 032 457
-326 940 236 783
bežného rozpočtu
Prebytok/ schodok
-3 526 933
- 76 090 -423 167
kapitálového rozpočtu
-2 494 475
Prebytok/ schodok
- 403 030 - 186 384
rozpočtu
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Stav a vývoj dlhu
Celková výška dlhodobých úverových záväzkov mesta dosahuje úroveň 45,6 %
skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rok a 65,7 % skutočných bežných
príjmov za predchádzajúci rok po odpočítaní cudzích príjmov.
Vývoj dlhovej služby za roky 2004 – 2011
Rok

Počet
obyvateľov

Dlhová služba
(úver) v €

Dlhová
služba (úver)
na obyvateľa

Dlhová služba (úver Dlhová služba
+ dlhodobé záväzky) (úver + dlhodobé
v€
záväzky)
na obyvateľa

2004

22 229

1 997 510

89,86

1 997 510

89,86

2005

22 106

3 839 541

173,69

3 839 541

173,69

2006

21 997

3 669 853

166,83

3 669 853

166,83

2007

21 870

3 569 873

163,23

3 569 873

163,23

2008

21 745

3 846 478

176,89

3 846 478

176,89

2009

21 663

5 431 874

250,74

7 980 597

368,40

2010

21 446

5 571 486

259,79

8 228 570

383,68

2011

21 288

5 247 597

246,50

7 279 372

341,95

Vývoj splátok úverov a dlhodobých záväzkov za roky 2004 - 2011
Rok

Dlhová
Dlhová služba (úver
služba (úver) + dlhodobé záväzky)

Splátky úverov
a úrokov

Splátky úverov,
dlhodobých záväzkov
a úrokov

2004

1 997 510

1 997 510

329 250

329 250

2005

3 839 541

3 839 541

1 833 499

1 833 499

2006

3 669 853

3 669 853

312 156

312 156

2007

3 569 873

3 569 873

381 796

381 796

2008

3 846 478

3 846 478

375 324

375 324

2009

5 431 874

7 980 597

349 387

841 257

2010

5 571 486

8 228 570

480 048

807 222

2011

5 247 597

7 279 372

492 846

1 118 154

Hospodárenie príspevkových organizácií
Príspevkovým organizáciám mesto v roku 2011 poskytlo príspevok na prevádzku
nasledovne:
Technické služby:

rok 2011
rok 2010
rok 2009

910 178 €
939 502 €
1 133 412 €
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Mestské kultúrne stredisko: rok 2011
181 332 €
rok 2010
222 105 €
rok 2009
255 022 €
Mestský športový klub:
rok 2011
374 072 €
rok 2010
386 974 €
rok 2009
464 873 €
Hospodárenie príspevkových organizácií dokumentuje nasledovná tabuľka:
Technické
služby
Náklady –hlavná činnosť

Mestské
Mestský
kultúrne
športový klub
stredisko
1 474 079
316 170
889 394

Výnosy –hlavná činnosť

1 442 342

312 195

895 372

Hospodársky výsledok –
hlavná činnosť
Náklady – podnikateľská
činnosť
Výnosy – podnikateľská
činnosť
Hospodársky výsledok –
podnikateľská činnosť

- 31 737

- 3975

5 978

104 016

93 092

131 354

105 192

94 069

147 166

1 176

977

15 812

Hospodársky výsledok
celkom (po zdanení)

- 30 717

- 3184

19 704

Príspevkové organizácie vykonávali so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú
činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú boli zriadené.

to: Ján Weiss
NOVÉ NÁMESTIE
Mesto Brezno realizuje rekonštrukciu námestia už niekoľko rokov. Prvá
projektová dokumentácia k rekonštrukcii námestia bola spracovaná v roku 2001.
Vedúci projektant rekonštrukcie je Ing. arch. Jozef Frtús Nakoľko išlo o značne
rozsiahly a finančne náročný projekt, realizácia bola rozdelená do niekoľkých
etáp. Prvá a druhá sa realizovala v roku 2002 - 2003. Rekonštrukcia Námestia
gen. M. R. Štefánika v Brezne – III. etapa je finančne najnáročnejšia. Mesto preto
vypracovalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov.
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Stavebné objekty boli rozdelené na rekonštrukciu a budovanie nových častí,
týkajúce sa miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a drobnej architektúry,
úpravu

verejných

priestranstiev

a prvkov

verejnej

zelene,

výstavbu

a rekonštrukciu verejných osvetlení; výstavbu a rekonštrukcia chodníkov;
rekonštrukciu miestnych komunikácií. Mesto v zmysle stanovených podmienok
musí časť nákladov finančne zabezpečiť z vlastného rozpočtu.
Verejné obstaranie dodávateľa služieb bolo vykonané ešte v roku. 2010,
v tomto roku bola podpísaná aj zmluva o dielo s vybratým uchádzačom – Eurovia
SK, a. s. Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu bol
naplánovaný na december 2011. Rekonštrukcia Námestia gen. M. R. Štefánika III. etapa bola začatá aj zrealizovaná v roku 2011; stavenisko bolo odovzdané 29.
marca, výrub stromov prebehol od 29. do 31. marca. Hlavne kvôli nepriaznivým
klimatickým podmienkam v mesiacoch november a december 2011 Mesto Brezno
požiadalo riadiaci orgán o predĺženie termínu ukončenia projektu do letného
obdobia 2012.
Najväčšou zmenou na novom námestí je odstránenie autobusovej stanice
na železničnú stanicu. Na jej mieste bolo vybudované nové parkovisko. Mnoho
viditeľných zmien sa realizovalo v historickom parku. Prvým krokom bolo
prevedenie inventarizácie a dendrologického prieskumu. Za spoluúčasti
odborníkov bolo prevedené podrobné meranie všetkých jedincov a vyhodnotený
ich súčasný fyzický stav – vitalita. Posúdená bola aj pôvodnosť jednotlivých
stromov a kríkov. Mnohé boli v dobrej snahe avšak neodborne a cudzorodo
implantované do parku hlavne v 70.-tych a 80.-tych rokoch minulého storočia.
Takáto konkurenčná a často aj prehustená výsadba mala negatívny vplyv aj na
zdravotný stav pôvodných stromov, ich deformácie či odumieranie. Oproti
pôvodnému stavu pribudlo 7 ks

nových stromov, 810 m² trávnikov a 140 m²

kvetinových záhonov. Z existujúcich stromov 77 ks zostalo pôvodných a 59 ks
nevhodných alebo napadnutých bolo vymenených. Plochy zelene predstavujú
v tejto etape 42 percent plochy námestia. Spolu s realizovanou I. etapou pribudlo
14 nových stromov,1328 m² plôch trávnikov a 241m² kvetinových záhonov. Teda
v ploche celého námestia máme spolu 181 stromov a 9823 m² plôch trávnikov.
Sú to úctyhodné parametre podielu zelených plôch v námestí možno aj
v európskom meradle. Z hľadiska druhov bolo v priestore parku dosadených 31
kusov líp malolistých, pozdĺž štátnej cesty I/66 10 ks agátu bieleho (odolného
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voči exhalátom z výfukových plynov).V severnej časti boli odstavné plochy
motorových vozidiel oddelené od parku formou výsadbou 11 ks okrasnej čerešne.
Budú mimo historickej hranice parku a potešia svojou farebnosťou. Lemovanie
námestia v typickej založenej forme bude doplnené výsadbou guľovitých javorov
mliečnych. V polohách okolo pomníkov a pamätníkov boli vysadené záhony
kvetov. Samozrejme je logické, že pri takejto rozsiahlej obnove námestia boli tiež
obnovené aj pomníky vrátane úpravy ich podnoží a okolia. Výrazná zmena
nastane aj v systéme dopravy. Pôvodne bol presadzovaný názor, že v ploche
námestia musí dominovať chodec s jeho bezpečným pohybom a pobytom.
Výrazný pokrok nastal úplným odstránením autobusovej stanice z námestia.
Obslužná dopravná komunikácia mala byť neprejazdná a mala mať iba
zásobovaciu, prípadne pohotovostnú funkciu. Ale obyvatelia, hlavne podnikatelia,
ktorí majú na námestí prevádzky, s tým nesúhlasili. Obávali sa vyľudnenia
námestia. A tak komunikácia zostala jednosmerná. Žiaľ veľkou ekologickou
záťažou pre námestie zostáva trasa štátnej cesty I/66. Máme nádej, že zaťaženosť
tohto úseku poklesne realizáciou obchvatu mesta.
Financovanie rekonštrukcie Námestia – III. etapa:
Rekonštrukcia Námestia III. Etapa
v tis. EUR

1 073
EÚ (ERDF)
ŠR

1 414

Mesto
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Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.11

REKONŠTRUKCIA VODOVODU PODKOREŇOVÁ
Obyvatelia Podkoreňovej a Tisovskej cesty boli doteraz zásobovaní pitnou
vodou zo suťovo-prelivových prameňov a z vlastných studní. Súčasný vodovod
dostatočne neplní funkciu zásobovania pitnou vodou, rovnako nie je vyhovujúci
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na požiarne účely. Stav potrubia kapacitne nestačí, je po životnosti a poruchový.
Preto mesto už dlhšiu dobu plánovalo vybudovať nový vodovod, ktorý zabezpečí
bezproblémové zásobovanie pitnou vodou, dlhú životnosť a bezporuchovú
prevádzku.
Práce na rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie na Podkoreňovej sa začali
v apríli 2011. Stavebné práce by mali trvať 19 mesiacov od začiatku
rekonštrukcie, takže ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s realizáciou
projektu sú naplánované na február 2013. Celkové finančné náklady na realizáciu
predstavujú sumu 3,44 milióna eur.

Mesto si uplatnilo žiadosť na finančné

zabezpečenie z fondov európskej únie z operačného programu „Životné
prostredie“, na základe ktorej bude poskytnutý nenávratný finančný príspevku do
výšky 3,26 milióna eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených nákladov
na realizáciu stavby. Mesto bude finančne zabezpečovať zostávajúcich 5 percent,
čo predstavuje sumu 0,18 milióna eur. Celková dĺžka vybudovaných
vodovodných a kanalizačných sietí predstavuje 2, 76 kilometrov. Na tieto siete sa
môže po dokončení napojiť 476 obyvateľov. Bude tu teda možnosť ďalších
pripojení súvisiacich s nárastom domovej výstavby.
Uskutočnenie

projektu

zabezpečí

vybudovanie

kanalizačnej

siete,

vybudovanie nového, rekonštrukciu súčasného vodovodu a taktiež čistiarne
odpadových vôd v Podkoreňovej. Dosiahne sa tým bezproblémové zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou, odvádzanie a likvidácia splaškových odpadových vôd.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.12

OPRAVA ŠTÚROVEJ ULICE
Štúrova ulica v Brezne bola terčom kritiky viac rokov. Ľudia sú
nespokojní, vidia, že v iných častiach mesto komunikácie opravuje, vyjadrujú
nespokojnosť. Stav povrchu vozovky a chodníkov vyvoláva sťažnosti ľudí, ktorí
tam bývajú, pracujú alebo majú svoje firmy. Táto investícia sa nachádzala
v schválenom rozpočte mesta na rok 2011 s celkovou sumou 320 tisíc eur. Mesto
Brezno ale nenaplnilo kapitálové príjmy potrebné na realizáciu tejto investičnej
akcie.

Na realizácii opráv sa malo mesto podieľať spolu s vodárenskou

spoločnosťou. Tá tam mala totiž zrekonštruovať kanalizáciu a konečne zrušiť aj
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výpuste splaškov do Hrona. Mesto malo záujem tieto akcie skoordinovať, ale
nepodarilo sa. Obyvatelia Štúrovej ulice sa dočkali, ale zatiaľ len sčasti. Po
ukončení rekonštrukcie kanalizačnej siete začali asfaltéri s úpravou tamojšej
vozovky. Investor, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Banská Bystrica,
práce ukončil. Mesto malo súbežne zabezpečiť opravu chodníkov a osadenie
obrubníkov. Kanalizácia sa zrekonštruovala, na opravu chodníkov mesto nemalo
finančné prostriedky. Primátor nespokojným obyvateľom vysvetlil: „ Na začiatku
volebného obdobia sme predložili poslancom na schválenie zoznam ulíc, ktoré
boli určené na rekonštrukciu. Posúdili ich stav, obodovali, a podľa naliehavosti
určili poradie. Z aktuálneho balíka 4 milióny 650 tisíc eur sa samozrejme nedalo
urobiť všetko. Faktom ale je, že na prvom mieste jednoznačne skončila Štúrova
ulica. Problém nastal, keď ministerstvo životného prostredia neschválilo projekt
Stredoslovenskej

vodárenskej

spoločnosti.

Teraz

vyšla

výzva

s novými

podmienkami. Myslím si, že projekt má vysoké šance, aby uspel. Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť ho na môj podnet opätovne podala. Ak by to nevyšlo, my
so Štúrovou vrátane ulíc, čo sú na ňu prepojené, počítame. Zaradíme ju na prvé
miesto rekonštrukcií, ktoré pripravujeme."

Vzhľadom na stav príjmového

rozpočtu dal primátor mesta pokyn pripraviť verejné obstarávanie na dodávateľa
prác - výmena obrubníkov pri cestách a doasfaltovanie plôch, ktoré nie sú
zahrnuté v projekte vodárenskej spoločnosti. Mesto bude až na rok v prácach
pokračovať. Akcia „Brezno - kanalizačné zberače A-H zrušenie výpustí má byť
kompletne hotová v roku 2012. Investor na ňu získal takmer 2 milióny 147 tisíc
eur z kohézneho fondu, operačný program životné prostredie. Bezmála 379 tisíc
eurami prispel štát. Celkové náklady predstavuje čiastka 2 milióny 791 tisíc 569
eur. Cieľom stavby je odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v
zmysle záväzkov Slovenska voči EÚ.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.13

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NEMOCNICE
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., ktorej zriaďovateľom je aj mesto
Brezno,

získala finančné prostriedky z Európskej únie na komplexnú

rekonštrukciu a modernizácia nemocnice. Projekt zahŕňa - zateplenie fasád,
výmena výplní otvorov, nákup zdravotníckeho zariadenia. Po úspešnom ukončení
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procesu verejného obstarávania a jeho akceptácii na Ministerstve zdravotníctva
SR bola podpísaná zmluva o dielo; zmluvná cena 3 831 005,03 eura s DPH.
Nemocnica má nárok na 95 percent z celkových oprávnených nákladov projektu,
zvyšných 5 percent ako aj neoprávnené náklady projektu si hradí z vlastných
zdrojov. Projekt zahŕňa stavebnú časť - zateplenie budov s komplexnou výmenou
výplní okien, dverí a zasklených stien a nákup vysoko sofistikovanej zdravotnej
techniky pre urgentný príjem, neurológiu - diagnosticko-liečebné centrum pre
mozgové cievne príhody, endoskopické pracovisko a centrálne operačné sály.
Realizácia projektu

začala už v roku 2011, ukončenie hlavnej aktivity sa

predpokladá do decembra 2013.

MESTSKÁ DOPRAVA
Na linkách 603420 Brezno, Podkoreňová, Brezno, Rohozná a na linke č.
603422 Brezno - Bujakovo je vykonávaná prepravcom Slovenská autobusová
doprava Zvolen, a. s. aj preprava ako náhrada za mestskú hromadnú dopravu.
Banskobystrický samosprávny kraj preto požiadal mesto Brezno o úhradu časti
vzniknutej straty. Úhradu požadovanej čiastky - dve tretiny vzniknutej straty
v roku poslanci schválili na svojom zasadnutí v októbri. Táto čiastka predstavuje
dovedna 36 084 eur.
.
DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ORGANIZÁCIA DOPRAVY
Dopravná situácia v uliciach nášho mesta sa stále viac komplikuje, áut
stále pribúda. Predstavitelia mesta sa preto rozhodli tento stav postupne riešiť.
Ako prvý krok bolo spracovanie projektu riešenia dopravy vrátane státia vozidiel
v uliciach mesta. Najzložitejšia situácia je v uliciach blízko centra mesta, kde
vznikali kolízne situácie znemožňujúce dvojsmernú premávku. Problematická
bola Laskomerského ulica, časť ulice Malinovského od Ulice. Laskomerského po
Ulicu B. Němcovej, časť Ulice ČSA – juh. Situácia v týchto častiach sa začala
riešiť ako prvá. V praxi boli realizované tieto úpravy: Laskomerského ulica je
zmenená na jednosmernú, prístupná od Švermovej ulice, so šikmým plateným
parkovaním a parkovaním pred SSŠ. Návštevníci tu musia za parkovanie platiť.
Malinovského ulica od križovatky s Laskomerského ulicou po Ulicu Němcovej
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bola zmenená na jednosmernú. Prístupná je od Laskomerského ulice s pozdĺžnym
plateným státím. Ulica ČSA č. 21 – 37 pod trhoviskom

bola zmenená na

jednosmernú, s prístupom od hlavnej Ulice ČSA. Systém státia sa nemení, zostáva
bezplatné, len je vyznačené dopravným značením. V čase od 20. júna do 3.júla
tohto roku prebiehala skúšobná prevádzka.

OBCHVAT MESTA
Na avizovanú výstavbu obchvatu mesta si budú musieť Brezňania ešte
určite počkať. Výstavbu I. etapy obchvatu Brezna od Baniska po Baldovský most
riešil na výjazdovom zasadnutí Vlády SR v Brezne vtedajší premiér. A tak sa
Brezňania tešili, ale zase márne. Ministerstvo dopravy SR, sekcia, cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov v máji tohto roku
konštatovala: „Po preverení finančného zabezpečenia plánovanej výstavby
cestného obchvatu mesta Brezno, resp. I. etapy bolo zistené, že napriek uzneseniu
vlády neboli na jej realizáciu zabezpečené prostriedky a neplánovali sa ani na
najbližšie roky. S týmto projektom sa v zásobníku projektov na financovanie
z fondov európskej únie reálne neuvažovalo. Rezortné ministerstvo hľadá pre
Brezno iné riešenie. Je totiž prakticky vylúčené, aby sa podarilo zabezpečiť
finančné krytie na tak nákladný obchvat. Na základe uvedených skutočností v liste
ukladá zastaviť projektovú a majetkovoprávnu prípravu pôvodného riešenia a
preskúmať

možné alternatívy trasovania, najmä už v minulosti plánované

riešenie v súbehu so železnicou, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch v procese
projektovej prípravy vôbec nepreverilo. Na základe porovnania alternatív
rozhodne o ďalšom postupe investičnej prípravy obchvatu Brezna tak, aby sa
z centra mesta odklonila významnejšia časť tranzitných vozidiel.“

DEFINITÍVA ŽELEZNÍC
Železničná spoločnosť Slovensko v marci schválila definitívnu verziu
redukcie regionálnych železničných tratí a spojov, pričom akceptovala len časť
pripomienok primátorov a starostov BBSK, ktorých sa dotkli úsporné opatrenia
železníc. Pod petíciu za zachovanie spojnice medzi Breznom, Tisovcom a
Rimavskou Sobotou sa podpísalo viac ako tritisíc ľudí. Revitalizačný grafikon
nadobudol platnosť v máji a aj keď celkové škrty boli miernejšie, ako sa pôvodne
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plánovalo,

predsa došlo k zrušeniu troch vlakov na trase Brezno – Tisovec

a piatich spojov z Brezna do Červenej Skaly.

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ V ROHOZNEJ
Novú fotovoltaickú elektráreň pozostávajúcu z piatich elektrární začali
budovať v Brezne v časti Rohozná v tomto roku, ukončená mala byť okolo mája.
Spoločnosť už v minulom roku žiadala odkúpenie pozemkov od mesta; mestské
zastupiteľstvo predaj pozemkov schválilo, čím výstavbu týchto elektrární
podporilo. Lokalitu v Rohoznej dávnejšie vyhlásili za priemyselnú zónu v rámci
územného plánu. Je tam možné umiestňovať investície. Žiaľ, zatiaľ sa mestu
nepodarilo získať takého investora, ktorý by prišiel práve do tejto lokality.
Nepodarilo sa získať ani investora, ktorý by prišiel vôbec do Brezna. Konateľ
spoločnosti, ktorá plánovala stavať elektrárne,

sa zúčastnil na zasadnutí

breznianskeho zastupiteľstva a uistil poslancov, že ide o výrobu elektrickej
energie v zásade čistým spôsobom, čo znamená nehlučnú a neznečisťujúcu
výrobu energie. Elektráreň môže byť pre región iba prínosom. Má byť vhodnou
investíciou do lokálneho priemyselného parku. Vytvoria sa aj pracovné miesta pre
ľudí z mesta a okolia. Potom, ako sa skončí životnosť elektrárne, má mesto
predkupné právo pokiaľ ide o pozemky. Keďže tie nebudú podľa konateľa
znečistené dajú sa využívať na pôvodný účel, čo bolo v zásade orná pôda. Nová
fotovoltaická elektráreň získala v júni tohto roku kolaudačné rozhodnutie.
A potom sme sa z médií postupne dozvedali rôzne škandalózne správy, ktoré
nášmu mestu neurobili pozitívnu reklamu. Vraj nemali nárok na podporu zo štátu
a nebudú mať nárok na vysoké výkupné ceny elektriny. Podobné prípady ako v
Brezne sa objavili vo všetkých troch regionálnych distribučných sústavách.
Preverovalo sa niekoľko desiatok elektrární. Najväčší škandál však bol vyrobený
prostredníctvom médií okolo toho, ktorý je umiestnený v

breznianskej časti

Rohozná. Vraj tam po kolaudácii boli ešte prázdne stojany na slnečné panely.
Prevádzkovateľom breznianskej slnečnej elektrárne s výkonom päťkrát 0,999
megawattu sú spoločnosti FV Brezno 1 až 5 , ktoré sídlia v Banskej Bystrici. Päť
elektrární však v Rohoznej začalo v roku 2011 vyrábať slnečnú energiu.
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NOVÝ HYPEKMARKET
V minulom roku mesto predalo pozemky spoločnosti, ktorá tu začiatkom
roka začala budovať širokosortimentnú predajňu. Územie, na ktorom vzniklo, je
dopravne napojené ulicou Banisko na hlavnú komunikačnú tepnu v Brezne –
Ulicu Československej armády. Z východnej strany územie ohraničuje miestna
komunikácia, ktorá vedie pozdĺž plota kasární, zo západnej strany je ulica
Banisko, ktorá smeruje k nemocnici. Dňa 29. septembra bol v tomto priestore
otvorený nový obchodný dom Kaufland. Na predajnej ploche takmer tritisíc
štvorcových metroch v ňom zákazníci nájdu potraviny dennej a dlhodobej
spotreby, údeniny a lahôdky domácej a medzinárodnej kuchyne, rôzne druhy
syrov, zeleninu a mäso. Toto všetko je k dispozícii v oddelení obslužných pultov.
Vo vlastnej pekárni, kde sa pečivo dopeká niekoľkokrát denne, ponúkajú sladké
a slané pečivo od celoštátnych

aj regionálnych dodávateľov. Okrem

potravinového sortimentu Kaufland ponúka aj

tovar v oddeleniach domácich

potrieb, textilu, elektra, papiernictva a hračiek, ďalej sezónne výrobky a akciový
nepotravinový tovar. Parkovisko obchodného domu má kapacitu takmer 200
parkovacích miest.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.14

.

POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2011
Mestská časť

Muži

Ženy

bez trvalého pobytu

263

153

47

41

504

Brezno

5 348

6 155

795

770

13 068

Mazorníkovo

2 574

2 714

425

439

6 152

Bujakovo

110

122

27

36

295

Predné Halny

251

215

111

103

680

Zadné Halny

243

222

62

65

592

8 789

9 581

1 467

1 454

21 291

Spolu za Mesto Brezno

Chlapci Dievčatá

Spolu
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Vekové zloženie
obyvateľstva

Počet obyvateľov

od 0 do 3 rokov

588

od 3 do 6 rokov

609

od 6 do 15 rokov.

1 730

od 15 do 18 rokov.

725

od 18 do 60 rokov.

13 713

nad 60 rokov

3 926

Spolu

21 291

POHYB OBYVATEĽSTVA V ROKU
Stav k 31.12. 2010

21 446

Prisťahovaní

173

Odsťahovaní

339

Prírastok sťahovaním

-166

Narodení

206

Zomrelí

195

Prirodzený prírastok
Sobáše

11
116

Celkový prírastok

-155

Stav k 31.12. 2011

21 291

O vývoji počtu obyvateľov v Brezne, môžeme konštatovať:
o na konci minulého roka sme mali 21 446 obyvateľov, na konci tohto roku
už len 21 291, čo znamená, že sa v porovnaní s rokom 2010 znížil počet
obyvateľov o 155.
o

počet obyvateľov sa znížil v dôsledku záporného prírastku sťahovaním (166); viac ľudí sa z mesta odsťahovalo, ako prisťahovalo

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

tohto roku je pozitívny prirodzený prírastok; viac ľudí sa narodilo ako
zomrelo

o

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 3 926 obyvateľov starších ako 60 rokov.

Veková štruktúra

od 0 do od 3 do

Od – do rokov

3 rokov 6 rokov 15 rok

Počet obyvateľov

588

609

od 6 do

od 15 do

od 18

nad 60

18 rokov. do 60

rokov.

1 730

725

13 713

3 926

HISTORICKÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEĽSTVA V BREZNE

ROK

1900

1950

1970

1997

2011

Počet obyvateľov

4 452

7 159

12 873

23 007

21 291
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SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA
Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v tomto roku

sa uskutočnilo na celom území Slovenskej republiky sčítanie

obyvateľov, domov a bytov. V roku 2011 sa po prvý raz uskutočnilo vo všetkých
členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve
porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Rozhodujúci okamih sčítania bola
polnoc z piatka 20. na sobotu 21. mája. V médiách sa pred sčítaním objavili
správy o tom, že predstavitelia Ministerstva vnútra SR a Úradu na ochranu
osobných údajov nepremyslenými vyjadreniami zneistili občanov a vyvolali
pochybnosti o význame sčítania. Tieto javy najviac ovplyvnili proces sčítania vo
väčších mestách. Aj preto vydal prezident republiky výzvu k občanom: „Som
veľmi znepokojený tým, že v priebehu sčítania ľudí, domov a bytov, ktoré
v súčasnosti prebieha v Slovenskej republike predstavitelia Ministerstva vnútra
SR a Úradu na ochranu osobných údajov nepremyslenými vyjadreniami zneistili
občanov a vyvolali pochybnosti o význame sčítania. Tu nejde len o štatistické
zisťovanie v SR, ale aj o splnenie úlohy v rámci celej Európskej únie. Vyzývam
občanov, aby sa sčítania neobávali a prispeli tak k jeho úspešnému priebehu.“

NAJSTARŠÍ OBČANIA
Najstaršou obyvateľkou mesta v roku 2011 je Emília Bírešová bývajúca
v Brezne na Ulici Clementisa 6. Šiesteho novembra oslávila 99. narodeniny.
V tomto roku

dosiahli vek 95 rokov dvaja breznianski občania;

Anna

Badániová, narodená 9. 12. 1916; býva Dome dôchodcov na ulici Fraňa Kráľa
1975/23 a Ján Pampurík, ktorý sa narodil 24. 3. 1916 býva na Hviezdoslavovej
ulici 1098/6.

50

CINTORÍNY A POHREBY
V meste Brezne sú tri cintoríny, ktoré spravujú technické služby. Na
novom, ktorý sa nachádza na Školskej ulici, už voľné hrobové miesta nie sú.
Získať ich je možné len vtedy, ak sa niekto zo súčasných nájomníkov miesta vzdá,
alebo sa oň dlhodobo nestará, neplatí nájom či nereaguje na výzvy. Mesto má
spracovaný projekt na rozšírenie starého cintorína na Cintorínskej ulici, kde sa
ešte hrobové miesta nachádzajú. Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu súčasného
objektu, to znamená opravu múra, vybudovanie chodníkov, lavičiek, osvetlenia a
podobne. Rozšírenie by malo byť na západnej a severnej strane. Posledným
miestom odpočinku, ktorý spravuje mesto, je cintorín na Padličkove. V tejto časti
Brezna problém s nedostatkom neevidujú. Na užívanie hrobových miest sú
stanovené dve základné podmienky, a to uzatvorenie nájomnej zmluvy a úhrada
nájomného. Zmluva sa uzatvára na neurčito a nesmie byť vypovedaná skôr, ako
po uplynutí tlecej doby. Nájomné majiteľ platí na desať rokov, pričom si môže
dohodnúť splátkový kalendár. V poslednom čase sa však stáva, že nájomníci
uhradia za miesto na dvadsať rokov dopredu alebo aj na dlhší čas. Ak sa majiteľ
hrobového miesta vzdá, zruší nájomnú zmluvu, alebo zaň neplatí, stráca nárok na
jeho užívanie. V prípade, že urobil obmurovku hrobu, nechal vyhotoviť náhrobný
kameň a podobne, je to jeho majetok. V stanovenom čase sa však musí
rozhodnúť, ako s ním naloží, či si ho ponechá, alebo sa ho zriekne. Prenajatie
tohto miesta ďalšiemu nájomníkovi je v právomoci prevádzkovateľa pohrebiska.
Aby s ním mohol uzatvoriť nájomnú zmluvu, musí byť vysporiadaný s
predchádzajúcim majiteľom. Ak o miesto nemá záujem či zaň neplatí, nemôže
brániť jeho ďalšiemu užívaniu.
Pohreby v meste majú rôznu podobu, keďže nemáme riadny dom smútku,
ľudia si to riešia rôzne. U evanjelických pohrebov sa to veľmi nemení; pohreb je
v kostole, pričom truhla so zomrelým je umiestnená v chodbe vo vchode kostola.
Katolícke pohreby sú väčšinou v kostole na Bráničke. Tu je asi hodinu pred
začiatkom pohrebu umiestnená aj truhla so zosnulým. Príbuzní zomrelého sedia
v kostole v predných laviciach napravo. Účastníci pohrebu im pred začiatkom
pohrebnej rozlúčky vyjadrujú sústrasť. Pred príchodom farára do kostola
pracovník pohrebnej služby zatvorí truhlu a prečíta krátku rozlúčku. Potom už
nasleduje cirkevný obrad. Druhá alternatíva – kombinácia cirkevného
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a občianskeho obradu – sa koná na novom cintoríne v provizórnom dome smútku.
Zomrelý je v otvorenej truhle vystavený hodinu pred začiatkom pohrebu v malej
miestnosti, okolo truhly stoja príbuzní, tým sa vyjadruje sústrasť. Potom sa truhla
zatvorí, za zvukov hudby ju pracovníci vynesú na priestranstvo – prekrytú plochu
pred domom smútku. Na začiatku sa môže konať občianska rozlúčka; tu môžu
vystúpiť zástupcovia zamestnávateľa, funkcionári mesta, členovia Zboru pre
občianske záležitosti. Až po tejto rozlúčke nasleduje cirkevný obrad.

NAJOBĽÚBENEJŠIE MENÁ
Podľa informácií z registra obyvateľov SR najčastejšie používaným
krstným menom na Slovensku medzi deťmi narodenými v roku 2011 je meno
Jakub. Rodičia ho dali 900 chlapcom. Medzi dievčatami zvíťazila Sofia s 807
používateľkami. Druhú a tretiu priečku u chlapcov obsadili krstné mená Samuel a
Martin, u dievčat je to Viktória a Natália. Medzi krstnými menami zapísanými v
registri obyvateľov na tento rok je aj 32 Onurov, 7 Šeherezád, 2 Rosalindy, 1
Palóma a 2 chlapci s krstným menom Armani a 1 Valentino.
Do breznianskej matričnej knihy tohto roku najčastejšie zapisovali meno
Marek. Nositeľom tohto mena sa stalo 8 novorodencov. Druhé miesto patrí
Tomášovi a Martinovi. Narodilo sa ich iba o jedného menej. Šesť novorodencov
dostalo meno Filip.
V kategórii dievčenských mien je na prvom mieste Kristína. Pri narodení
ho dostalo 6 detí. Narodilo sa 5 dievčat, ktoré dostali meno Laura a Michaela, 4
dievčatká nazvali menom Vivien.
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“ dvadsaťjeden významných osobností:
1. Ladislav Ťažký, významný slovenský spisovateľ, esejista, dramatik
a publicista.
Rok udelenia: 1997
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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
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
21. Prof. Milan Pazúrik, dirigent Speváckeho zboru mesta Brezna
Rok udelenia: 2011
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RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BREZNO V ROKU 2011
Dekanom rímskokatolíckej farnosti v Brezne: Jozef Fričovský,
kaplánmi sú Mgr. Tomáš Székely a Mgr. Marián Jurko., vo farnosti na
Mazorníkove je farárom Ivan Hupka. ŠTATISTIKA FARNOSTI
DRUH OBRADU
Krsty

rok 2009

dievčatá
chlapci

rok 2010
111

106

56

50

52

56

dospelí

3

0

Pohreby

110

70

ženy

56

30

muži

Rok 2011

54

40

deti

87
37
49
1
90
39
50
1

Sobáše

32

36

katolíci navzájom
z toho s nekatolíkmi
Birmovaných

24

29

8

7

38

50

1. sväté prijímanie

83

82

23
21
2
75

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
Aj v tomto roku pokračovala oprava strechy kostola. Celá strecha bola
nanovo pokrytá medeným plechom, bolo nutné vymeniť aj drevený krov. Na
financovanie obnovy sa poskladali členovia breznianskeho cirkevného zboru.
ŠTATISTIKA FARNOSTI
DRUH OBRADU
Krsty
Pohreby
Konfirmácia
Sobáše

2010
10
24
8
1

2011
8
13
7
2
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Prehľad umiestnenia detí v mestských materských školách , porovnanie
s minulým školským rokom:
Materská škola

Počet detí
k 15.9.2011

k 15.9.2010

MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 – Nálepkova

113

105

MŠ pri ZŠ K. Rapoša Pionierska 4 – ŠDC 3

116

117

42

41

MŠ pri ZŠ Pionierska 2 – Hradby 9

100

87

MŚ pri ZŠ MPČĽ 35

120

109

Spolu

491

459

MŠ pri ZŠ Pionierska 2 – B. Němcovej

V porovnaní s minulým rokom sa zvýšil počet detí umiestnených
v materských školách. Nastupujú „silnejšie“ ročníky, a tak už nastáva problém
s umiestňovaním detí do predškolských zariadení.

Sieť škôl ani personálne obsadenie vo vedení škôl sa nezmenilo. Tak, ako
v minulom roku, došlo k celkovému zníženiu počtu žiakov. Najväčší úbytok bol
zaznamenaný na ZŠ Pionierska 4,
Prehľad základných škôl v Brezne k 15.9.2011 ; porovnanie s predchádzajúcim
rokom:
Počet žiakov
Základná škola

Meno riaditeľa

Školský rok

Školský rok

2011/2012

2010/2011

ZŠ s MŠ Pionierska 4 PaedDr. Danka Jarabová

501

548

ZŠ s MŠ Pionierska 2

Mgr. Vladimír Kubín

790

818

ZŠ s MŠ MPČĽ 35

Mgr. Anna Kubínová

309

303

1600

1 669

Spolu
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Ďalej je mesto zriaďovateľom a prevádzkovateľom Základnej umeleckej školy a
Centra voľného času.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Rokom 2011 sa začal písať už 51. rok existencie školy. Najväčší záujem
opäť zaznamenal hudobný a výtvarný odbor. Hoci sa rok 2011 niesol v znamení
doznievania osláv 50. výročia založenia, uskutočnil sa celý rad významných akcií.
Okrem tradičných koncertov, výstav a predstavení to bol už

IV. ročník

regionálnej prehliadky komornej a orchestrálnej hry žiakov slovenských ZUŠ,
spoločný projekt žiakov a učiteľov „Karneval zvierat“, v spolupráci so
Speváckym zborom mesta Brezna koncert zborového spevu „Spieva celá škola“,
či realizácia českej rozprávky „Princezná ze mlejna“. Najväčším úspechom bolo
účinkovanie detského speváckeho zboru „Úsmev“ na medzinárodnom festivale
detských speváckych zborov v Hradci Králové, v rámci ktorého sa uskutočnila
súťaž detí v speve ľudovej piesne, ktorú vyhrala žiačka 4. ročníka Anna
Mojžišová.
V školskom roku 2011/12 klesol počet žiakov o dvoch na 427. - 262
v hudobnom, 117 vo výtvarnom, 31 v literárno-dramatickom a 17 v tanečnom
odbore; v škole pôsobí 22 pedagogických zamestnancov, z toho 19 v hudobnom
odbore a dvaja nepedagogickí zamestnanci., riaditeľkou je PaedDr. Gabriela
Pravotiaková, PhD.

Sieť stredných škôl sa v porovnaní s minulým rokom nezmenila. Celkový
počet študentov na breznianskych stredných školách sa znížil na každej škole
okrem Strednej pedagogickej a sociálnej akadémie. Najmarkantnejšie sa to
prejavilo v poklesu záujmu o štúdium na doteraz veľmi obľúbenej a prestížnej
škole – Hotelovej a obchodnej akadémii. Pozitívne je, že došlo k zvýšeniu počtu
študentov 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

Riaditeľ

Školský rok Školský rok
2011/2012 2010/2011

Gymnázium Jána
Chalupku

PhDr. Miroslav Glembek

437

460

Hotelová akadémia a
Obchodná akadémia

Mgr. Eva Dočekalová

590

650

Spojená škola

Ing. Karol Muller

SPŠ 76
SOŠP 161
SOŠ 258
495

SPS 107
SOSP 200
SOŠ 238
545

326

236

1 848

1 891

Súkromná pedagogická
a sociálna akadémia
PaedDr. Eva Hlaváčová

Spolu

SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA EBG
Študenti Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG sa v roku
2011 zúčastnili na päťtýždňovej odbornej praxi v nemeckom Magdeburgu.
Spoznávali tu systém fungovania sociálnych zariadení a materských škôl,
zdokonaľovali svoje komunikačné schopnosti v nemeckom jazyku. Počas Dní
mesta Brezna organizovali tvorivé dielne pre všetky deti a pomáhali pri
gymnastickom dni. V apríli prvýkrát zorganizovali v spolupráci s Červeným
krížom darovanie krvi pod názvom Študentská kvapka krvi. V predvianočnom
období študentky odboru sociálno-výchovný pracovník v rámci projektu Podpora
sociálnej inklúzie v okrese Brezno svojpomocne upravili interiér spoločenskej
miestnosti v Útulku Nádej a pripravili vianočné posedenie pre klientov.

SPOJENÁ ŠKOLA
V školskom roku 2010/2011 maturovalo na Spojenej škole v Brezne 112
študentov a záverečných skúšok sa zúčastnilo 40 študentov.
Spojená škola v Brezne ponúkala a ponúka množstvo študijných
a učebných odborov, či už pre absolventov základných škôl alebo starších, ktorí
majú záujem získať vyššie vzdelanie. Škola pripravila pre svojich žiakov veľký
výber kurzov a mimoškolských aktivít ako napr. lyžiarsky, plavecký kurz, kurz na
ochranu života a zdravia, kurz barmanov v priestoroch školy za výhodných
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podmienok. Žiaci sa zúčastnili študijného pobytu v Paríži, v škole v Meudone,
s ktorou má škola už dlhoročnú spoluprácu. Taktiež v rámci projektu Leonardo
da Vinci absolvovali študijný pobyt v meste Londonderry v Severnom Írsku. Žiaci
mali možnosť zapájať sa aj do rôznych súťaží napr. Zenit, Klokan, Expert, Mladý
účtovník, športové súťaže. Veľká úspešnosť bola v olympiádach najmä z ANJ.
Dňa 21.10.2011 zaplnilo slávnostne vyzdobené priestory Strednej
priemyselnej školy v Brezne množstvo hostí, aby si pripomenuli jubileum – 60.
výročie založenia tejto výchovno-vzdelávacej inštitúcie, jednej z najstarších
stredných odborných škôl technického zamerania na Slovensku. V roku 1951 bola
založená na Piesku ako Vyššia priemyselná škola a od roku 1962 sa sídlom
Strednej priemyselnej školy strojníckej stalo mesto Brezno. Počas desaťročí škola
prešla mnohými zmenami, rozrastal sa počet tried, menili sa zamerania odborov,
výučba sa prispôsobovala modernej dobe. V súčasnosti Spojenú školu v Brezne
tvoria tri školy – Stredná priemyselná škola, Stredná odborná škola podnikania
a Stredná odborná škola. V 24 triedach vyučuje 52 učiteľov žiakov nielen z
Brezna a Horehronia, ale i širokého okolia, ktorí sa pripravujú na zaradenie do
pracovného pomeru alebo na vysokoškolské. Prví hostia – bývalí zamestnanci
školy – si už v predpoludňajších hodinách zaspomínali na stretnutí s vedením
školy na roky svojho pôsobenia na SPŠ, na udalosti a zmeny uplynulých rokov,
počas prehliadky priestorov porovnávali súčasnú a bývalú podobu školy, nahliadli
do zmien v jej výchovno-vzdelávacom programe. V poludňajších hodinách
privítala sviatočne upravená aula približne stovku vzácnych hostí – podpredsedu
BBSK pána Pavla Belku, vedúceho odboru vzdelávania a kultúry Ing. Miroslava
Martiša, vedúcu oddelenia vzdelávania a športu PaedDr. Zuzanu Gajdošovú,
odbornú referentku pre vzdelávanie Mgr. Karin Fidlušovú, zástupcu školského
inšpekčného centra Ing. Miloša Kordíka, zástupcov stredných škôl mesta Brezna,
zástupcu družobnej školy vo Francúzsku – Meudone pána Josepha Niveta,
členov Rady školy, zástupcov rodičov a tiež bývalých a súčasných zamestnancov.
Riaditeľ školy Mgr. Karol Müller vyzdvihol v slávnostnom prejave význam
existencie školy pre región Horehronia a stredného Slovenska, významné míľniky
v jej 60-ročnej histórii, zhodnotil premeny, ktorými prešla vo všetkých oblastiach.
Ocenenie a poďakovanie za vykonanú prácu tlmočil v oficiálnom príhovore jej
podpredseda pán Pavel Belko, ktorý tiež odovzdal riaditeľovi školy pamätný list
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Kultúrny program – pozdrav
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svojej škole od súčasných aj bývalých žiakov – umocnil slávnostnú a radostnú
atmosféru popoludnia. Po skončení programu prijali hostia pozvanie na
slávnostnú recepciu.

HOTELOVÁ A OBCHODNÁ AKADÉMIA
Už tretí rok si úspešní absolventi tejto školy prevzali maturitné
vysvedčenia v zelených habitoch za prítomnosti významných hostí, pedagógov,
rodičov a študentov školy na slávnostnej akadémii konanej v dňoch 24. a 25. mája
vo veľkej sále Hotela Ďumbier. V roku 2011 maturovalo 141 študentov, ktorí
dosiahli priemernú známku 1,89 na Hotelovej akadémii a 1,76 na obchodnej
akadémii.
Študenti OA sa zapojili do projektu Ministerstva školstva spolkovej
krajiny Porýnie- Pfalcko „Nemci a ich susedia na ceste do Európy " a získali cenu
ministerky školstva spolkovej krajiny. V roku 2011 bola nadviazaná spolupráca
s najväčšou

rakúskou strednou školou HTL Modling, ktorá vyvrcholila

recipročným týždenným kultúrno-vzdelávacím pobytom študentov oboch krajín.
V rámci tejto spolupráce 15 študentov OA Brezno v Rakúsku po absolvovaní
vzdelávania získalo certifikát v účtovníckom programe SAP.
V roku 2011 si študenti úspešne počínali na súťažiach na krajskej a
celoslovenskej úrovni. HA získala 1. miesto v krajskom kole v spracovaní
informácií na počítači a v celonárodnom kole Mladý Európan 2. miesto. Štátnu
záverečnú skúšku z písania na počítači a korešpondencie získalo 85 študentov.
Na Medzinárodných majstrovstvách SR v halovom veslovaní si študenti si
vybojovali 2. miesto, v celoštátnej školskej lige halového veslovania si dievčatá,
chlapci a aj pedagógovia vybojovali 2. a 3. miesta.
V školskom roku 2011/12 má škola 590 študentov.

GYMNÁZIUM
Na základe rozhodnutia Krajského školského úradu v Banskej Bystrici sa
Gymnázium Jána Chalupku v Brezne stalo organizátorom 21. ročníka olympiády
v anglickom a nemeckom jazyku v školskom roku 2010/2011. V dňoch 17. a 19.
januára privítali v gymnáziu víťazov školských kôl jednotlivých kategórií
z Hotelovej a Obchodnej akadémie Brezno, Súkromného gymnázia ŽP a
Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP. Súťaž v oboch jazykoch
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pozostávala z dvoch častí - písomnej a ústnej. Trojčlenné odborné poroty, ktorých
členmi boli učitelia, rozhodli, že zvíťazili breznianski gymnazisti. Víťazstvo
gymnazistov zaznamenali v oboch cudzích jazykoch.
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 11. februára
slávnostne vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2011 určenej pre študentov
stredných škôl.

Medzi víťazmi 6. ročníka súťaže Euroscola 2011 bolo aj

Gymnázium J. Chalupku v Brezne. Študenti a pedagógovia z desiatich víťazných
škôl (24 študentov a 2 pedagógovia z každej víťaznej školy) cestovali za odmenu
do sídla EP do Štrasburgu. Spolu so svojimi rovesníkmi z 27 členských krajín
únie v parlamente rokovali ako skutoční poslanci.
Študent štvrtého ročníka Gymnázia Jána Chalupku Peter Horváth na
olympiáde v Newyorskej štátnej univerzite v Oswegu získal zlatú medailu a
špeciálnu cenu za najlepšie vedomosti z oblasti chémie v konkurencii 376 žiakov
stredných škôl spomedzi štyridsiatich troch krajín sveta. Bol aj najmladším
oceneným, ktorý získal Cenu primátora mesta Brezna za rok 2011.

BREZNO MÁ OPÄŤ VYSOKÚ ŠKOLU
Breznianske detašované pracovisko Materiálovo – technologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity

bolo po dvadsiatich rokov existencie k 1.

septembru 2010 zrušené. Po zániku tejto vysokej školy v Brezne sa koncom
septembra tohto roku začala v Brezne písať nová história akademického
vzdelávania. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
zriadila svoje nové Informačno-konzultačné stredisko pri Hotelovej a Obchodnej
akadémii v Brezne. Dvere školy sa otvorili pre širokú verejnosť bez obmedzenia
veku či maturitného odboru. Do prvého ročníka sa zapísalo viac ako sto študentov
od čerstvých absolventov, cez ľudí priamo z praxe až po šesťdesiatnikov.
Nové Informačno-konzultačné stredisko Brezno pôsobí pri Hotelovej a
Obchodnej akadémii v Brezne. Práve tu vznikol prvý impulz, prvotná myšlienka
priniesť vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie a manažmentu do Brezna, na
Horehronie.
V piatok 23. septembra sa konalo otvorenie Vysokej školy ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Významnými predstaviteľmi , ktorí
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zároveň prehovorili k prvým študentom na slávnostnom otvorení v Gastro
Ďumbier, sú: prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. - rektorka a doc. Ing. Judita
Táncošová, CSc. – prorektorka pre externé štúdium. Pozvanie prijali aj primátor
Brezna Ing. Jaroslav Demian a riaditeľka Hotelovej a Obchodnej akadémie v
Brezne Mgr. Eva Dočekalová

NEZAMESTNANOSŤ
Na území okresu Brezno evidoval úrad práce na konci roku 2011 6 422
nezamestnaných. V okrese je 31 153 ekonomicky aktívnych obyvateľov, miera
nezamestnanosti tak dosiahla výšku 20,614 percenta.
Medzi najrizikovejšie kategórie, ktoré si ťažko hľadajú prácu, patria
absolventi škôl (388), ľudia nad 50 rokov (1424) a dlhodobo nezamestnaní
(3778). Do kategórie dlhodobo nezamestnaných patrí najmä skupina uchádzačov
so základným vzdelaním odkázaných na dávku v hmotnej núdzi. Najpočetnejšiu
skupinu absolventov tvoria stredoškoláci. V ponuke voľných pracovných miest sa
nachádzajú hlavne profesie zamerané na strojársky priemysel, hotelierstvo,
drevársky priemysel či marketing. , riekanky, básničky,
V porovnaní s okresom je situácia so zamestnanosťou v meste Brezne
lepšia. Z 11 084 ekonomicky aktívnych obyvateľov na konci roka 2011 bolo
1956 nezamestnaných, čo predstavuje 17,63 percent. V porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka sa mierne zvýšila.
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. Aktuálna nezamestnanosť na Slovensku za
december 2011. 14,99% počet nezamestnaných 399 800.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004

2005 2006 2007 2008

2011

15,41 14,04 16,25 21,43 20,48 19,34 19,05 18,17 18,06 13,37 11,52 9,98 10,47 17,63

O vývoji nezamestnanosti v meste Brezne možno konštatovať
o najnižšia nezamestnanosť bola v roku 2007, kedy dosiahla 9,98 percent
a prvýkrát klesla pod hranicu 10
o najvyššia nezamestnanosť bola v roku 1999, dosiahla mieru 21, 43
percenta
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OBEC
Brezno
Bacúch
Beňuš
Braväcovo
Čierny Balog
Dolná Lehota
Drábsko
Heľpa
Horná Lehota
Hronec
Jarabá
Jasenie
Lom nad Rimavicou
Michalová
Mýto pod Ďumbierom
Nemecká
Osrblie
Podbrezová
Pohorelá
Pohronská Polhora
Polomka
Predajná
Ráztoka
Sihla
Šumiac
Telgárt
Valaská
Vaľkovňa
Závadka nad Hronom
Bystrá
SPOLU

SPOLU V TOM ŹENY V TOM MUŽI
1 956
989
967
99
56
43
102
58
44
70
43
27
621
300
321
92
43
49
28
8
20
294
139
155
59
22
37
111
51
60
5
1
4
85
53
32
24
9
15
133
73
60
30
10
20
164
77
87
37
20
17
316
167
149
233
95
138
203
92
111
335
159
176
111
65
46
22
10
12
28
15
13
208
95
113
309
132
177
338
175
163
70
34
36
331
160
171
8
4
4
6 422
3 155
3 267

Nezamestnaní v jednotlivých obciach okresu k 31. 12. 2011
Pesničky, riekanky, básničky,
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OTVORILI OHREVOVŇU PRE BEZDOMOVCOV
Nízkoprahové denné centrum „ Lúč“ je otvorené od 1. februára minulého roku. Toto
zariadenie nájdeme 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. Vďaka dotáciám zo
štátneho rozpočtu mesto upravilo jednu z miestností útulku a užilo nízkoprahového centra na
Mazorníkove, aby tu začiatkom decembra mohlo zriadiť sezónnu ohrevovňu pre ľudí bez
domova. Tí najmä v zimných mesiacoch vyhľadávajú teplo v nemocnici, v hypermarketoch,
na stanici, ale aj v obytných domoch. V útulku je umiestnených priemerne 20 bezdomovcov,
predpokladá sa, že asi ďalších 20 je „na ulici“. Ohrevovňa bude na tento účel otvorená do
konca marca. Počas decembra ohrevovňu využilo v priemere len 4 - 5 klientov.

POTRAVINOVÁ POMOCB
Od 12. do 14. septembra mesto realizovalo prvú etapu programu potravinovej pomoci,
kedy vydalo 52 tisíc kilogramov potravín pre 1300 občanov. Potraviny vydávali v priestoroch
skladu na Nálepkovej ulici, všetko bolo dobre zorganizované, ľudia si na základe žiadosti
a splnení stanovených podmienok (osoby na hranici životného minima, poberatelia dôchodku,
ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR, fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi
dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, deti v detských domovoch a profesionálnych
rodinách, deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti, obyvatelia
v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti, deti v náhradnej rodinnej
starostlivosti.) mohli počas troch dní od rána do večera prebrať pridelené potraviny – 20 kg
pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín na 1 osobu. O túto pomoc v druhej
etape prejavilo záujem ešte 469 obyvateľov Brezna. Podľa prieskumu 669 ľudí o pridelenie
potravín napriek tomu, že spĺňajú podmienky, z rôznych dôvodov záujem nemá. Už počas
septembra mesto o tomto informovalo Potravinovú banku Slovenska, zároveň aj distribútora
potravín v Prievidzi a poslalo oficiálnu žiadosť o dodanie ďalšej dávky potravín. Druhá etapa
výdaja potravín sa však do konca roka nerealizovala. Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR oznámilo, že druhá etapa pomoci pre všetky mestá v rámci Slovenska
bude realizovaná až v roku 2012.
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LUNA OSLÁVILA DVADSIATE VÝROČIE
Dvadsať rokov uplynulo odvtedy, čo sa dňa 1. októbra otvorili brány
novovybudovaného domova penziónu pre dôchodcov v Brezne. Zariadenie prešlo rôznymi
etapami zmien poskytovaných služieb a stavebných úprav. S meniacimi sa potrebami
obyvateľov penziónu i čakateľov v Lune flexibilne prispôsobovali, rozširovali a skvalitňovali
sociálne služby o stravovanie, pranie osobnej bielizne, opatrovateľskej služby, ergo terapie,
individuálnej a skupinovej sociálnej práce. Tak sa postupne počas desiatich rokov
pretransformovali z domova penziónu pre dôchodcov do dnešnej podoby, to znamená
kombinovaného zariadenia – Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre seniorov s
duševnými poruchami. Štruktúra klientov je v súčasnosti veľmi rôznorodá – od chodiacich
klientov cez ťažko zdravotne postihnutých – pohybujúcich sa s pomocou barlí, chodítok a
vozíčkov, až po ležiacich klientov. V rámci rozvojového programu a stabilizácie zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
bolo od 1. mája tohto roka toto sociálne zariadenie zlúčené so zariadením Kotva Brezno
Halny, ktoré sa stalo strediskom zariadenia. Riaditeľkou Luny je Ing. Jana Grlická. V
stredisku ŠZ Kotva sa poskytujú sociálne služby dospelým ťažko zdravotne postihnutým s
duševnými poruchami a so schizofréniou. DD a DSS LUNA vrátane strediska ŠZ Kotva je
svojou súčasnou kapacitou 140 miest, z toho 130 miest na trvalý pobyt a 10 miest na denný
pobyt, najväčším sociálnym zariadením v okrese Brezno i v komunite mesta. Od uvedenia do
prevádzky – za dvadsať rokov využilo sociálne služby 451 klientov. O seniorov v Lune sa
stará 54 zamestnancov, o klientov v Kotve desať zamestnancov.

V oboch strediskách

vytvárajú i podmienky na bohaté a pestré záujmové voľnočasové aktivity. Počas svojej 20ročnej existencie prešlo nielen rôznymi organizačnými zmenami aj stavebnými úpravami,
rekonštrukciami a opravami, v súvislosti s modernizáciou zariadenia a vytvorenia lepších
materiálnych a priestorových podmienok. Vedenie tohto zariadenia usporiadalo v decembri
oslavy 20. výročia uvedenia do prevádzky. Privítali vzácnych hostí, prijali veľa blahoželaní k
výročiu či dosiahnutým výsledkom, vystúpili tu folklórny súbor Klások z Podbrezovej a
Faber dance school z Brezna, pripravený bol nádherný program.

BEZDOMOVCIorský a
Ľudia bez domova sa počas zimných mesiacov zdržiavajú v priestoroch nemocnice,
železničnej stanice, v nákupných reťazcoch a predovšetkým vo vchodoch obytných domov.
Aby mesto túto skutočnosť aspoň čiastočne obmedzilo, od 1. decembra zriadilo sezónnu
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ohrevovňu. Mestské zastupiteľstvo už v roku 2008 schválilo Komunitný plán rozvoja
sociálnych služieb, ktorým rieši aj otázku bezdomovcov. Jeho súčasťou sú už existujúce
zariadenia Nádej a Lúč, v ktorých sú služby spojené s ubytovaním, prípravou stravy
a vykonávaním osobnej hygieny spoplatnené. Platia tam určité pravidlá a podmienky, ktoré
títo ľudia nemajú vždy záujem rešpektovať. Nie každý z nich sa chce včleňovať naspäť do
spoločnosti. Mestská polícia eviduje v uliciach Brezna zhruba dvadsať bezdomovcov, ktorí
nie sú umiestnení v útulku z kapacitných dôvodov, alebo preto,

že pomoc jednoducho

odmietajú. Ich počet nie je konečný, keďže táto skupina ľudí často migruje. V útulku je
umiestnených priemerne 20 bezdomovcov, predpokladá sa, že asi ďalších 20 je „na ulici“.
Bezdomovci majú tendenciu páchať aj drobnú priestupkovú a dokonca aj trestnú činnosť.
Mestská polícia aj niekoľkokrát denne totiž prijíma sťažnosti obyvateľov z rôznych častí
mesta, že v ich vchode nocuje bezdomovec. Najnižší stupeň sociálneho zabezpečenia týchto
ľudí Breznu doteraz chýbalo a na nocľaháreň sa zatiaľ nenašli finančné prostriedky. Vďaka
dotáciám zo štátneho rozpočtu mesto na tieto účely upravilo jednu z miestností útulku
a nízkoprahového centra na Mládežníckej ulici, pričom výdavky na personál aj samotnú
prevádzku zostali nezmenené.

NOVÉ HOREHRONIE
V Brezne začal vychádzať nový časopis - mesačník s názvom "Nové Horehronie".
Vydáva ho občianske združenie Nové Horehronie.

Prvé číslo vyšlo v máji tohto roku.

Čitateľom sa v prvom čísle novín vydavateľ takto prihovoril: „Práve ste sa dostali k čítaniu
našich novín, nášho Nového Horehronia. Prečo Nové? Preto, lebo chceme, aby tieto noviny
priniesli niečo nové. Nové fakty, informácie, poznatky, skúsenosti, podnety, riešenia, nový
pohľad. Prečo Horehronie? Preto, lebo tu na Horehroní žijeme, záleží nám na našom kraji,
sme naň hrdí. Chceme spoločnými silami pomôcť nášmu Horehroniu. Nech sa sem vráti
život...“ Prvé číslo bolo naozaj kritické, chcelo sa odlíšiť obsahom aj zameraním od
doterajších novín – týždenníka Horehronie. Kritizovalo hospodárenie mesta a jeho
príspevkových organizácií, kriticky sa postavili aj proti organizovaniu podujatia Miss mesta
Brezna z rozpočtu mesta. O jeho obsahu sa polemizovalo hlavne na sociálnych sieťach.
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Niekto ich vydávanie hodnotil ako prínos, iným sa zdalo, že záujem čitateľov tohto regiónu
je uspokojený vydávaním doterajších novín..

NOVINY RADAR
V máji tohto roku začali vychádzať noviny – týždenník - RADAR. Vydavateľom je
DYO GROUP s.r.o. Kuzmányho 12 v Brezne, redakcia týždenníka je na Školskej ulici 4.
Mali ambíciu byť časopisom, kde čitateľ nájde zaujímavé informácie z diania v Brezne
a okolí, s obsahom orientovaným na aktuálne, spoločensky závažné udalosti s priamym
dopadom na verejnosť. Začal vychádzať nákladom 10 000 výtlačkov s rozsahom 16 strán ako
týždenník, distribuovaný bol zdarma do všetkých domácností okresu Brezno. Prvé číslo vyšlo
11. mája. Postupne sa stal dvojtýždenníkom.

MY HOREHRONIE NAMIESTO HOREHRONIA
Týždenník Horehronie vychádzal nepretržite v tomto regióne už 19 rokov.
Prekvapením pre čitateľskú verejnosť aj vydavateľa – Mestské kultúrne stredisko -

bola

správa, že číslo 43. v ročníku 19., ktoré vyšlo 22. novembra tohto roku, je už posledné. Na
základe uzatvorenia zmluvy mesta s firmou PETIT PRESS už 29. novembra vyšli namiesto
doterajších regionálnych novín

HOREHRONIE

nové regionálne noviny s názvom MY

HOREHRONIE, v ktorom sa vydavateľstvo takto prihovorilo svojím čitateľom: „Dnes po
prvý raz dostávate do rúk Horehronie, ktoré má zároveň logo týždenníka MY. Horehronie sa
tým zaradilo do siete týždenníkov MY. Zároveň sa zmenil aj dizajn, noviny sa zväčšili a sú
plnofarebné. Navyše našim čitateľom pribudne farebný magazín TV OKO s programom na
týždeň. Preto sme museli aj mierne upraviť cenu Horehronia z 35 na 40 centov, verím, že
rozšírenia a skvalitnenie obsahu, a tým aj zvýšenie ceny, pochopíte.

Pôvodný titul My

Banskobystrické noviny, ktorý zasahoval aj do breznianskeho okresu, ostáva pre okres
Banská Bystrica.“ Čitatelia prijali túto zmenu s rozpakmi. Boli zvyknutí na obsah a formu
doterajších novín. Kritizovali aj skutočnosť, že obsahuje veľa reklamy. Polemika
a rôznorodosť názorov sa prejavila aj medzi poslancami na mestskom zastupiteľstve. Do
konca roka vyšli čísla 1. – 5.

PROFIL NA SOCIÁLNEJ SIETI
Na sociálnej sieti Facebook vytvorilo občianske združenie Naše Brezno profil
s názvom „Naše Brezno“. Tu nachádzali priestor na komunikáciu všetci ľudia. Prebiehali tu
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rôzne súťaže, vymieňali sa názory a postoje na mnohé javy spoločenského a politického
života mesta. Kriticky sa vyjadrovali aj po zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

KAM V BREZNE
O roku 2010 vychádza v regióne mesačník s názvom KAM V BREZNE – Za kultúrou,
športom a zábavou v meste a okolí, ktorý je vydáva živnostník Jakub Korytiak v spolupráci
s Turisticko-informačnou kanceláriou v Brezne. Malá knižka s rozmerom A 6 je expedovaná
zdarma do organizácií, kultúrno-spoločenských a športových zariadení, zábavných podnikov
v meste, reštaurácií, ubytovacích zariadení v Brezne a okolí. Plnofarebný mesačník
s rozsahom 16 strán obsahuje kalendár podujatí v konkrétnom mesiaci, ponúka obyvateľom,
turistom a návštevníkom mesta a regiónu aktivity na voľný čas, propaguje mesto a región.

OTVORENIE PLESOVEJ SEZÓNY
V sobotu 15. januára takmer 140 hostí prežilo noc tanca, hudby a úžasného
predstavenia. O vynikajúcu náladu a atmosféru sa postaral operný spevák Martin Babjak,
ktorý odspieval nielen klasiku, ale aj tú našu – na ľudovú nôtu. Big Bend pod vedením Vlada
Valoviča, Argolla productions so svojimi úžasnými akrobatickými vystúpeniami a Vlado
Voštinár vytvorili naozaj neopakovateľnú atmosféru sobotňajšej noci
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.15

VANSOVEJ LOMNIČKA.
Obvodná organizácia Únie žien Slovenska v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom a Oblastnou organizáciou Matice slovenskej v Brezne vo štvrtok 24. februára
zorganizovali obvodné kolo festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien - 44. ročník
Vansovej Lomničky.
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FESTIVAL HORSKÉHO FILMU ĎUMBIERFEST
Už po deviatykrát pripravilo občianske združenie 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.
Deviaty ročník multimediálneho festivalu o horách a ľuďoch v nich sa konal 12. a 13. marca.
Kvalitné filmy, hostia zvučných mien, výborná dramaturgia, skvelá atmosféra, slušná účasť.
Taký bol deviaty ročník festivalu, ktorý počas víkendu zaplnil kinosálu Mestského domu
kultúry v Brezne nadšencami horského filmu a adrenalínových športov. Snímky od Rasťa
Hatiara, Pavla Barabáša, Juraja Hýroša, Vlada Zboju, Michala Knitla a ďalších zaujali,
pretože do sveta vrcholového športu a profesionálnych výkonov priniesli piaty – ľudský
rozmer.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

BREZŇANIA BOLI HOSTITEĽMI
Sieť európskych informačných centier Europe Direct Slovensko sa pravidelne stretáva
podľa nepísaného pravidla vždy v inom Europe Direct meste. Tentokrát hostiteľskú úlohu
prevzalo Europe Direct Brezno, ktorého hostiteľskou štruktúrou je Prvá rozvojová regionálna
a vidiecka agentúra (PRVA), pod vedením riaditeľa Ing. Milana Hašana. Viac ako 20-členná
skupina z jedenástich centier na Slovensku si počas dvoch marcových dní vymieňala názory,
postoje, skúsenosti a predstavovala kroky do ďalšej budúcnosti na hoteli Mýto.

MLADÝ EURÓPAN 2011
Po prvom vyraďovacom kole sa stredu 6. apríla v Mestskom dome kultúry konalo
regionálne kolo tejto súťaže. Zúčastnili sa na ňom školy: Hotelová akadémia Brezno,
Obchodná akadémia Brezno, Spojená škola Brezno, Spojená škola Detva, Súkromná
pedagogická a sociálna akadémie EBG Brezno, Obchodná akadémia Lučenec, Gymnázium J.
Chalupku Brezno a Gymnázium Poltár. Porota mala silné zastúpenie: primátor Brezna Ing.
Jaroslav Demian, predseda organizácie PRVA a súčasne aj predseda poroty Jozef Tokár poslanec BBSK, Ing. Lucia Rončáková a Ing. Jana Murgašová z Regionálneho európskeho
centra Banská Bystrica a riaditeľ organizácie PRVA - Europe Direct Brezno Ing. Milan
Hašan. Víťazmi sa stali: 1. Hotelová akadémia Brezno (Silvia Jamnická, Filip Mekyňa, Ivana
Ťažká), 2. Spojená škola Brezno (Jana Lihanová, Daniel Repko, Barbora Korytiaková), 3.
Spojená škola Detva (Eva Vranová).
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STRETNUTIE S ČLENKOU SPOLOČNOSTI M. R. ŠTEFÁNIKA
Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne v pondelok 2. mája v Horehronskom
múzeu zorganizoval stretnutie s členkou predsedníctva Spoločnosti M. R. Štefánika Mgr.
Máriou Gallovou. Pri príležitosti 92. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika starší i mladí
matičiari spoločne s ňou „putovali po stopách“ jednej z najväčších postáv novodobých
slovenských dejín. Pozvanie do múzea prijali čestní členovia spoločnosti Ing. Vladimír
Faško a Ing. Jaroslav Demian, bývalý a súčasný primátor Brezna.

MÍĽA PRE MAMU
Na sobotu 7. mája pripravila nezisková organizácia Slniečko v spolupráci
s banskobystrickým súkromným Centrom voľného času na námestí podujatie ku Dňu matiek
podujatie s podtitulom „Najväčšia oslava Dňa matiek na Slovensku.“ Nad týmto zábavným
podujatím pre celú rodinu prevzal záštitu primátor mesta. Spoluorganizátorom podujatia bol
aj Mestský športový klub a Klub nezávislých poslancov. Námestie bolo plné detí. Zábavné
popoludnie, ktorého program moderovala Kveta Horváthová, spríjemnili „Slniečkové deti“ s
Yamahou a hip-hopom, Divadlo na vysokej nohe, klauniáda, Slovenský hucul klub,
mažoretky, maľovanie na tvár, dámske líčenie, detské atrakcie, tvorivé dielne a všeličo iné.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

NOC V MÚZEU
Zaujímavú akciu pripravili v rámci Noci múzeí a galérií 2011 a Medzinárodného dňa
múzeí v Meštianskom dome č. 13, ktorý do konca 17. storočia obývala rodina Bendíkovcov.
Malých i veľkých, zblízka i zďaleka, tých, ktorí sa boja, aj tých, ktorí sa neboja, zamestnanci
Horehronského múzea v sobotu 14. mája pozvali na Večernú slávnosť u Bendíkov. Najskôr
návštevníkom ponúkli prehliadku expozícií a vernisáž výstavy Klenoty z múzea, ktorú tvorí
výber z reštaurovaných zbierkových predmetov. Potom jubilujúce múzeum pozdravili skupina
historického šermu Berezun, folklórny súbor Mostár, folkloristi Martin Tesák, Ľubo Tatarka,
Paťko Stankoviansky, hudobné duo Jenča - Haasz a country skupina Vodopád.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č 16
Plagát v elektronickej podobe
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MISS BREZNA
Ženská krása a šarm panovali v sále Mestského domu kultúry v Brezne v piatok 3.
júna v rámci Dní mesta. Pätnásty ročník súťaže Miss Brezno 2011 sa niesol v štýle antiky.
Slovom sprevádzal známy moderátor Roman Juraško, o program sa postarali kapely IMT
Smile, The Elements a tanečná skupina The Pastels. Finalistky sa prezentovali vo voľnej
disciplíne, nechýbala promenáda v róbach, plavkách a otázky od porotcov. Porota rozhodla
titul druhej vicemiss udeliť stredoškoláčke Daniele Vincúrovej, ktorá získala aj titul Miss
Gosh, prvou vicemiss a zároveň aj najsympatickejšou finalistkou je Patrícia Dúbravská,
korunku kráľovnej si odniesla študentka Gymnázia Jána Chalupku v Brezne

Klaudia

Gubalová. Na záver podujatie zhodnotil riaditeľ súťaže Andrej Barančok.
Práve toto podujatie

sa stalo terčom najväčšej kritiky

a predmetom

polemiky.

Ľuďom sa nepáčilo, že na podujatie, ktoré organizovala súkromná agentúra, prispelo mesto
z rozpočtu sumou takmer 10 tisíc eur. Je pravda, že na prvé štyri ročníky tohto podujatia nešli
z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky; vtedy to bolo podujatie pre mládež, tá si ho aj
čiastočne sama organizovala, všetci pracovali bez nároku na finančnú odmenu, nekonali sa
veľkolepé recepcie, súťažiaci nedostávali drahé ceny. Ale bolo to hlavne o mládeži. Postupne
sa súťaž miss stávala noblesnejšia, pripravovalo ju viac profesionálov, ale postupne stúpali
nároky na financie.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č 17
Plagát v elektronickej podobe
BOMBUROVA ŠABĽA
Slávnostné vyhodnotenie prác 16. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru a
satiry O Bomburovu šabľu a vernisáž najúspešnejších kresieb v breznianskej synagóge v
sobotu 4. júna sa niesli v znamení hokeja. Hokejová totiž bola tohtoročná aktuálna téma
Športu zdar a hokeju zvlášť. Navyše členovia skupiny historického šermu Berezun po úvodnej
piesni Speváckeho zboru mesta Brezna predviedli humornú hokejovú improvizáciu
a ochotnícky divadelník Jozef Kováčik a člen poroty Peter Zifčák pridali úsmevný hokejový
duel.

Organizátori

na

otvorení

podujatia

privítali

poslancov

Banskobystrického

samosprávneho kraja, mestského zastupiteľstva, hokejistov HK Brezno a HC O5 Banská
Bystrica, hostí Dní mesta Brezna a účastníkov tejto medzinárodnej súťaže.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.18
Plagát v elektronickej podobe
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CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
Klub breznianskych turistov už tridsať rokov organizoval pre väčšie i menšie deti
z Brezna a okolia Cestu rozprávkovým lesom pri príležitosti ich sviatku - Medzinárodného
dňa detí. Tento rok to teda bolo po tridsiaty prvý raz. Podujatie na tradičnom mieste – nad
nemocnicou sa uskutočnilo 26. mája. Podujatie každoročne navštevujú stovky detí s rodičmi.

SPOMIENKOVÁ JAZDA NA JOZEFA PARAŠÍNA
Veterán klub Banská Bystrica v spolupráci s Motoklubom Brezno usporiadal dňa 11.
júna 2011 prvý ročník zrazu motocyklov JAWA – PERÁK “Spomienková jazda na Jozefa
Parašína” reprezentanta ČSSR v motocyklových súťažiach. Trať s dĺžkou 168 km
prechádzala miestami: Brezno - Čierny Balog - Hriňová - Kokava nad Rimavicou - Klenovec
- Hnúšťa - Tisovec - Muráň - Červená Skala - Polomka - s cieľom v Braväcove. Zrazu sa
mohli zúčastniť len historické motocykle JAWA - 250, 350 Perák, ktoré mali pridelené
evidenčné čísla.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe
REVIVAL JUNIFEST
Občianske združenie Naše Brezno bolo usporiadateľom podujatia – revivalového
festivalu, ktorý sa konal 18. júna na breznianskom námestí. Aj napriek premenlivému počasiu
sa tento nultý ročník horehronského hudobného festivalu s názvom Revival Junifest 2011
uskutočnil vo výbornej atmosfére. Organizátori stavili na kultové skladby klasických
rockových kapiel, ktoré ožili v podaní The Cellmates, Pulse, Bon Jovi revival, Zero Point,
LC/DC, Oravian Deep Purple či Vestis Kabát.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

PREMENY MESTA
K aktivitám, propagujúcim hodnoty kultúrno-historického dedičstva mesta sa
zaradila počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny výstava lokalizovaná počas troch mesiacov
na ploche námestia. Na propagačných paneloch bolo postupne prezentovaných 78
historických aj súčasných fotografií. Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Vzhľadom na
kvalitu tlače a použitého materiálu fotografiám neuškodili poveternostné podmienky. Začali
im „škodiť“ ľudia. A tak plánovanú II. časť výstavy

umiestnili na pôsobivom portáli

72

vytvorenom pri mestskej zvonici na breznianskom námestí. Výstava bola výstupom
doterajších aktivít organizátorov - Turisticko-informačnej kancelárie, Horehronského múzea
a fotoklubu Granus. Obsahom nadväzuje na doterajšie výstavy na historickom námestí, ktoré
vyjadrujú pohľad súčasných fotografov na mesto v konfrontácii s historickými fotografiami.
Výstavy boli jedným z podujatí realizovaných v rámci projektu „Podoby mesta“, ktorý bol
podporený Nadáciou SPP prostredníctvom grantového programu „Dedičstvo regiónov“.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.19
Plagát v elektronickej podobe

KLUB MARTINA RÁZUSA MAROŠKO
Klub Martina Rázusa Maroško pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Brezne
vznikol vo februári 2007. Na valnom zhromaždení klubu v minulom roku z funkcie predsedu
klubu odstúpil Štefan Giertl. Dôveru členskej základne dostal tohto roku nový výbor –
predseda - Milan Kováčik, členovia Ivan Tasler, Jozef Prepletaný, Dušan Gajdošík, Elena
Kollárová a kontrolná komisia - Ida Veselková, Anna Tóthová, Ján Porteleky.

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.

AKTIVITY MLADÝCH MATIČIAROV
Odbor mladých matičiarov v Brezne v spolupráci s miestnymi skautmi 11. júna začal
upravovať bývalý detský park na Školskej ulici, kde sa od 29. júna budú konať letné kiná a
sprievodné podujatia pre deti ako sú tvorivé dielne, súťaže a podobne. Po trinástich rokoch
priestor ožil kultúrnymi a oddychovými akciami a počas letnej sezóny vytvoril možnosti na
voľnočasové aktivity mladých ľudí, či ostatných priaznivcov komornej atmosféry a umenia.

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. júla bol venovaný koncert Speváckeho zboru mesta Brezna
a Chrámového zboru apoštola Pavla, ktorý sa konal v rímskokatolíckom kostole v Brezne.
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PREBÚDZANIE SYNAGÓGY
Breznianska synagóga je prístupná verejnosti len počas organizovaných podujatí.
A tak koncert klasickej hudby Duo Antico Moderno, ktorý sa konal v týchto priestoroch 23.
augusta, bol opäť príležitosťou prehliadnuť si kultúrnu pamiatku a pripomenúť si jednu
z kapitol dejín mesta. Prispela k tomu aj prezentácia dobových dokumentov a fotografií pod
názvom Z histórie židovskej komunity v Brezne, ktorú zo svojich zbierok pripravilo
Horehronské múzeum. Návštevníci ju mohli sledovať pred koncertom. Súčasťou podujatia
bola aj prehliadka stálej expozície s rovnomennou tematikou, inštalovanej v synagóge v roku
2000. Podujatie Prebúdzanie synagógy, tak ako to naznačuje aj jeho pomenovanie, bolo
snahou nielen o prinavrátenie života medzi múry bývalého svätostánku židovskej komunity,
ale aj o udržiavanie spomienky na bývalých spoluobčanov, ktorí

museli Brezno

nedobrovoľne opustiť a svoju komunitu v meste už neobnovili. O to viac potešila
organizátorov skutočnosť, že svojou návštevou na koncerte Brezňanov poctil aj pán Juraj
Turčan, člen prezídia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Bratislava.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

DEŇ S TULÁČIKOM
Deň s Tuláčikom – to je názov akcie, ktorú v sobotu 13. augusta s podporou Nadácie
Orange zorganizovalo občianske združenie Tuláčik na futbalovom ihrisku na Brezenskej ulici
v Brezne. Na návštevníkov čakali zábavné súťaže s odmenami, zaujímavý sprievodný
program, a samozrejme – psíčkovia a mačičky - tuláčikovia, ktorí hľadajú svoj domov.

ROZLÚČKA S LETOM
Na piatom ročníku podujatia Rozlúčka s letom v sobotu 17. septembra uvítali 1150
návštevníkov. Boli medzi nimi deti, mládež, rodičia aj starí rodičia, ktorí sa vďaka bohatému
programu cítili v lese nad nemocnicou príjemne a vychutnali si deň plný zábavy, tajomností
a ponaučení. Hlavný organizátor podujatia bol tohto roku, Mestský športový klub, riaditeľ
Lesov mesta Brezno, s. r. o., Ing. Milan Dolňan a Mestské kultúrne stredisko.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.20
Plagát v elektronickej podobe
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DIVADELNÁ CHALUPKA
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pripravilo v spolupráci s
mestom Brezno a jeho kultúrnymi inštitúciami a Divadelným súborom J. Chalupku v dňoch
21.-23. septembra 7. ročník inšpiratívneho festivalu s medzinárodnou účasťou DIVADELNÁ
CHALUPKA 2011 v Brezne a okolitých obciach. Mesto Brezno a niektoré obce v jeho okolí
sa stali na tri dni dejiskom festivalu, na ktorom sa stretávajú ochotnícke aj profesionálne
divadelné súbory s predstaveniami pre deti aj pre dospelých. Dopoludnia vo festivalovom
programe už tradične patrili organizovaným predstaveniam pre školy a večery predstaveniam
pre verejnosť v breznianskom Mestskom dome kultúry a synagóge. Pri príležitosti 220.
výročia narodenia a 140. výročia úmrtia dramatika Jána Chalupku otvoril prvý festivalový
večer brezniansky Divadelný súbor Jána Chalupku ukážkou zo svojej pripravovanej
inscenácie Večne živé Kocúrkovo.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

PODAJME SI RUKY
Mesto Brezno pod záštitou primátora Ing. Jaroslava Demiana s podporou BBSK a OZ
zdravotne postihnutých v Brezne v stredu 21. septembra zorganizovalo druhý ročník kultúrnospoločenského podujatia s názvom Podajme si ruky. Jeho cieľom bolo sústrediť na jednom
mieste všetkých, ktorí ľuďom so zdravotným postihnutím pomáhajú, a zároveň pomôcť
k odstráneniu nielen fyzických bariér, ale najmä tých ľudských. Prezentovali sa samotní
zástupcovia zdravotne postihnutých, aby ukázali, čo všetko napriek svojmu hendikepu
dokážu. Podujatie spríjemnil spevom Milan Kvietok so skupinou Blendman, na harmonike
zahral Ondrík Petro, niekoľko piesní zaspieval spevácky zbor Rozmajrín, s pásmom básní
a piesní sa predstavili klienti domova dôchodcov a domova sociálnych

služieb Luna v

Brezne, no nechýbali ani ukážky výcviku vodiacich psov v podaní členov OZ Pes človeku.
Záver programu vyvrcholil ocenením subjektov ústretových k zdravotne postihnutým, ktorí
splnili určené kritériá podľa Vyhlásenia o spolupráci pri znižovaní bariér pre zdravotne
postihnutých spoluobčanov a návštevníkov mesta Brezno. Z rúk poslankyne mestského
zastupiteľstva, predsedníčky sociálnej komisie pri MsZ MUDr. Evy Wolframovej a
predsedníčky OZ zdravotne postihnutých v Brezne Aleny Lučatincovej ocenenie prevzali:
VÚB banka - pobočka Brezno, Slovenská pošta, pracovisko Mazorníkovo, reštaurácia
Stodola, supermarket Coop Jednota Brezno, Realitný dom Brezno, JUDr. Milan Medveď,
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Nám. gen. M. R. Štefánika 11, Poliklinika na Malinovského ulici v Brezne, špecializované
zariadenie Tereza, Hronec, Lekáreň na štadióne, Mýval Brezno.

REGIONÁLNA KONFERENCIA ZDRUŽENIA ZPOZ
Vo štvrtok 22. septembra sa v Mestskom úrade v Brezne uskutočnila regionálna
konferencia Združenia ZPOZ Človek – človeku za účasti starostov obcí a zástupcov obecných
zborov z celého okresu. Účastníkov konferencie privítal primátor Brezna Ing. Jaroslav
Demian. Konala sa v roku 20. Výročia založenia Občianskeho združenia ZPOZ Človek človeku v SR, preto pracovné stretnutie spestril kultúrnym programom kolektív ZPOZ z
Čierneho Balogu.

DVADSAŤ ROKOV MESTSKEJ POLÍCIE
Mestská polícia oslávila dvadsať rokov svojej činnosti. V obradnej sieni mestského
úradu sa uskutočnilo v piatok 30. septembra slávnostné stretnutie, na ktorom si pripomenuli
dvadsiate výročie založenia Mestskej polície v Brezne, ktorá vznikla ako poriadkový útvar
pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane obyvateľov a iných ľudí
pred ohrozením ich života a zdravia a ochrane životného prostredia v meste. Náčelník
Mestskej polície v Brezne je v súčasnosti od roku 2008 Ing. Peter Pančík.

CHALUPKOVO BREZNO
Od 14. do 16. októbra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a mesto
Brezno usporiadali 44. ročník celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov
Chalupkovo Brezno. Festival bol venovaný Jánovi Chalupkovi, pretože tohto roku sme si
pripomenuli okrúhle výročie jeho narodenia aj úmrtia. Podujatie začalo v Materskej škole na
Hradbách seminárom na tému Tvorivosť a uplatnenie dramatizácie v edukačnom procese
predprimárneho vzdelávania, po ktorom prišlo na rad slávnostné otvorenie Chalupkovho
Brezna v obradnej sieni mestského úradu. Sobotňajšie dopoludnie bolo venované samotným
súťažiam v základnej umeleckej škole, v hotelovej akadémii a v gymnáziu, kde porota
vyhodnotila práce literárnej tvorby, umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorby
počítačových vzdelávacích a prezentačných programov. Výtvarnými prácami sa mohli
účastníci, ale aj verejnosť pokochať v synagóge, kde sa uskutočnila vernisáž vlaňajšieho
laureáta Mgr. Rastislava Turňu. Vo večerných hodinách v mestskom dome kultúry na Večere
víťazov slávnostne vyhlásili výsledky v jednotlivých pásmach. Bohužiaľ účasť na tomto
tradičnom podujatí sa každoročne znižuje. Ak sme v roku 2000 vítali v Brezne viac ako 200
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účastníkov, tohto roku už len 60. Najviac boli zastúpené hudobné odbory, veľký pokles
účastníkov bol zaznamenaný v oblasti prednesu.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.21
Plagát v elektronickej podobe

DEŇ NEZÁBUDIEK
Liga za duševné zdravie v dňoch 8. až 12. októbra zorganizovala 8. ročník
celoslovenskej informačnej kampane a zbierky Deň nezábudiek. V meste Brezne študenti
stredných škôl vyzbierali od okoloidúcich 276,33 eura. Kúpou nezábudky tak darcovia
prispeli ľuďom s duševnými ochoreniami a na ich sociálne začlenenie do spoločnosti.
.
OSLAVY MALEJ DYCHOVKY
Malá dychová hudba Mostárenka má tohto roku štyridsať rokov. Pri príležitosti
okrúhleho výročia založenia kapely usporiadali slávnostný koncert. Pri známych piesňach v
podaní spevákov z Brezna a rôznych kútov Slovenska diváci pookriali. Program spestrili aj
hostia z Rumunska, dychová hudba Nadlačanka.
V Brezne sa začala písať história prvej dychovej hudby už v roku 1876, kedy sa
objavujú prvé zmienky o vzniku Hasičskej dychovej hudby. V päťdesiatych rokoch minulého
storočia na tieto tradície nadviazal novovzniknutý dychový orchester Mostárne Brezno. Pod
vedením Jozefa Knoška – výraznej postavy muzikantského života v Brezne, hudobníkov
hasičskej hudby i vlastných odchovancov rozvíjal svoje aktivity. V sedemdesiatych rokoch
vznikla požiadavka na vytvorenie malej dychovej hudby, ktorá by bola schopná účinkovať
okrem koncertov i na menších kultúrnych akciách. A tu sa začali prvé takty melódií malej
dychovej hudby Mostárenka. V roku 1971 sa do jej čela postavil skúsený kapelník J. Knoško
a spolu so Š. Horským, Z. Popróčim J. Kellnerom, O. Obernauerom, J. Souškom, J.
Pupalom a ďalšími členmi začali s nácvikom nového repertoáru. Jedným z prvých vystúpení
malej hudby bolo účinkovanie na prvom ročníku prehliadky dychových hudieb vo Valaskej. S
Mostárenkou počas jej pôsobenia sú spojené mená viacerých spevákov - A. Lacka, M.
Veselkovej, J. Jergela, E. Brucháčkovej, I. Poliakovej či J. Gašperana. V roku 1985 sa
kapelníckej paličky ujal Štefan Horský, ktorý viedol hudbu viac ako dve desiatky rokov. Na
miesta zakladajúcich a dlhoročných členov M. Janáka, M. Zúra, S. Orovčíka a ďalších
prichádzajú mladší a taktovku preberá v roku 2007 na krátke obdobie dirigent veľkého
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orchestra Ing. Ivan Sýkorka. V roku 2008 sa ujíma vedenia Mostárenky jej „krídlovkár“
Matej Krella.

KONCERTY V BOMBURA KLUBE
Do známeho breznianskeho Bombura klubu zavítala dňa 8. októbra už po druhýkrát
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.

V tomto klube alternatívnej

hudby máme možnosť každý týždeň navštíviť rôzne koncerty a podujatia. V tomto roku patrili
k najzaujímavejším tieto: Hvarna (Rusko – melódie a piesne starého Ruska umocnené
videoprojekciou starej výtvarnej techniky kreslenia pieskom), Joke (Francúzsko), Karikatúra
(New York), Melanie Scholtz (džezová speváčka z Juhoafrickej republiky), Marian a Martin
Geišbergovci (v rámci Folkových Vianoc), Brink Man Ship (Švajčiarsko), ZVA 12 – 28 Band,
Propain (New York), Živé kvety a mnoho ďalších.

PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
Jedenásty ročník podujatia venovali osemdesiatym narodeninám Antona Bendíka z
Hrušova - každoročnému účastníkovi tohto podujatia. A tak v sobotu 12. novembra vyše
tridsať heligonkárov z celého Slovenska v Mestskom dome kultúry v Brezne hralo hlavne
jemu. Anton Bendík tentoraz zaujal čestné miesto v publiku hneď vedľa primátora Brezna
Ing. Jaroslava Demiana. Úvodné vystúpenie patrilo už aj za hranicami známemu Michalovi
Červienkovi z Heľpy a jeho gombíkovej harmonike.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.22
Plagát v elektronickej podobe

FESTIVAL EXPEDIČNÁ KAMERA
Festival Expedičná kamera je prehliadkou najúspešnejších outdoorových filmov
uplynulej sezóny. Po prvýkrát sa v našom meste konal 15. novembra v Bombura klube.
Diváci mali možnosť uvidieť 7 zaujímavých filmov .

KLASTER HOREHRONIE
Regionálne združenie cestovného ruchu Klaster Horehronie, ktorého členom je aj
mesto,

v novembri predstavilo verejnosti prvé produkty. Portfólio okrem nového loga,
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sloganu a internetovej stránky obsahuje aj zľavovú kartu Horehronie Region Card na
výhodnejší nákup tovarov a služieb vo vybraných lyžiarskych strediskách, wellness centrách,
športových zariadeniach či kaviarňach. Jej súčasťou je aj informačná mapa regiónu s
poskytovateľmi zliav, ale aj významnými turistickými, kultúrnymi a prírodnými atrakciami.

ONDREJSKÝ JARMOK
V Brezne sa konal od 23. do 26. novembra 523. ročník Ondrejského jarmoku. Tohto
roku bol obohatený aj o kultúrne aktivity. Vo štvrtok popoludní vystúpila na námestí ľudová
hudba zo Šumiaca, v piatok Folklórny súbor Mostár, v sobotu

DJ Kero.

Prihlásili sa

predajcovia do 250 stánkov. Od štvrtka do soboty sa tak ulice Brezna zaplnili desiatkami
stánkov, tradičnými remeselnými výrobkami, vôňou medoviny, čerstvých medovníkov a
nákupnou horúčkou tisícok okoloidúcich. O tom, že tradícia Ondrejského jarmoku siaha
hlboko do histórie, svedčí fakt, že ide už o jeho 523. ročník. Ondrejský jarmok bol tohto roku
výnimočný tým, že stánky boli umiestnené na ulici Boženy Němcovej len na jednej strane
a potom pokračovali popri priemyslovke na ulicu Laskomerského (okolo hotelovej akadémie).
Táto zmena bol zvolená z toho dôvodu, že sa realizovala 3. etapa rekonštrukcie námestia,
a tak na námestí pri veži bol priestor hlavne na stánky pre ľudových výrobcov. Ľudia to
zhodnotili, že je to dobrý nápad a treba v tom pokračovať aj v budúcnosti. Človek sa nemusel
tlačiť v stiesnených uličkách, konečne sa nakupujúci mohli porozprávať a zároveň aj pozerať,
čo tu kto ponúka.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.23

PREMIÉRA VEČNE ŽIVÉ KOCÚRKOVO
Miestni ochotníci vzdali hold Jánovi Chalupkovi. Naštudovali tragikomické dielo
Večne živé Kocúrkovo, ktorého premiéra sa konala 9. decembra v dome kultúry. Tohto roku
sme si pripomenuli 220. výročie jeho narodenia a 140 rokov od jeho smrti, a tak premiéra
divadla bola aj pripomenutím si týchto výročí. Tragikomické dielo Večne živé Kocúrkovo
rozpráva životný príbeh otca slovenského divadelníctva v revolučnom období národnobuditeľského hnutia. V hre nechýba satirický pohľad na vtedajšiu a do istej miery aj súčasnú
spoločnosť. Pod predstavenie sa autorsky podpísal Michal Récky, študent réžie na Akadémii
umení v Banskej Bystrici. Na spoluprácu si prizval ochotníkov zo Štúdia mladých
a niektorých členov Divadelného súboru Jána Chalupku. Repríza hry sa konala počas sviatkov
26. decembra v mestskom dome kultúry.
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Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.24
Plagát v elektronickej podobe

NOVÁ PUBLIKÁCIA NA KNIŽNOM TRHU
Turisticko-informačná kancelária v Brezne vydala v závere roka novú dvojjazyčnú
publikáciu (slovenčina, angličtina) menšieho rozsahu, určenú širokému spektru čitateľov.
Prostredníctvom deviatich zastávok po jeho historickom jadre zoznámi čitateľa s históriou
a kultúrnymi pamiatkami mesta. Druhá časť je pozvaním k návšteve mesta a regiónu
Horehronie prostredníctvom propagačných textov a obrazovej dokumentácie zachytávajúcej
aktivity v regióne. Publikácia má názov BREZNO – potulky mestom a krajinou
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

KONCERTY V ARÉNE
Už v minulom roku sa začali v rámci podujatia Dni mesta Brezna

organizovať

v novopostavenej aréne megakoncerty populárnej hudby, keď tu v máji vystúpila Lucie Bílá.
Pokračovali podujatím Bomba v Brezne. Hlavne koncert Michala Davida sa stretol s veľkým
záujmom divákov. Chýr o kvalitnej akustike v breznianskej aréne, kde sa vmestí aj 5000
divákov, sa rýchlo rozšíril, a tak sa tu organizátori takýchto podujatí tohto roku rozhodli
usporiadať niekoľko koncertov. V marci sa tešil veľkej účasti – asi 5000 divákov – koncert
českej hudobnej skupiny Kabát, na Dni mesta v júni pripravila megashow známa česká
skupina Olympic, v novembri sme v Brezne mali možnosť vypočuť si krásne piesne českej
speváčky Marie Rottrovej.
Nie všetky koncerty však boli vydarené. 25. júna sa Aréna v Brezne mala premeniť
na "Predators Cage Night". Toto športové podujatie býva výnimočné celou svojou formou,
nakoľko sa jedná o profesionálne ultimátne zápasy v oktagone klietke. Sprievodný program
tohto galavečera mal byť veľmi pestrý. Divákom mali spríjemňovať chvíle GoGo Tanečnice,
Styx Models, vystúpenie bojových umení a hlavný hosť večera Robert Rosenberg. Vstupné
bolo len desať eur. Organizátor tohto podujatia - policajt - sa zrejme „prepočítal“ Namiesto
plánovaných tritisíc divákov prišlo maximálne päťsto. Tí nemohli „vykryť“ všetky náklady.
A tak sme sa z tlače na druhý deň dozvedeli: „Pravdepodobne služobnou zbraňou bol
usmrtený v sobotu vo večerných hodinách v Brezne príslušník Policajného zboru. Malo ísť o
26-ročného policajta, ktorého

našli v jeho byte.“ Organizátor podujatia pravdepodobne
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nevedel psychicky zvládnuť veľkú finančnú stratu z organizácie podujatia, a tak spáchal
samovraždu.
Zlú reklamu Breznu urobil aj festival FUN FEST, ktorý sa konal 16. decembra. Mladý
neskúsený organizátor z regiónu na festival pozval známe kultúrne telesá. Aj keď vstupné
nebolo vysoké – len 10 – 15 €, diváci boli

nespokojní. Festival sa predčasne skončil.

Atmosféru na festivale opísal portál BBonline.sk takto: "Na začiatku prvého ročníka Fun
Festu 2011

v Aréne Brezno všetko vyzeralo bezproblémovo. Asi tisícka ľudí čakala na

tanečné formácie Breakfans, The Pastels a Old School Brothers. Počas ich energického
vystúpenia prichádzali mnohí ďalší fanúšikovia, ktorí sa tešili na formáciu Verona z Českej
republiky, no najmä hudobní nadšenci skupín Horkýže Slíže a INEKAFE. Skupina Verona
odohrala svoje vystúpenie priam famózne. Po ich vystúpení prišla krátka prestávka so
súťažami a po nich už prišla na rad stálica slovenskej hudobnej scény, skupina Horkýže Slíže.
Čo však prišlo po štyroch piesňach tejto kapely zaskočilo asi každého. Z ničoho nič prestala
hrať hudba. Skupina odišla z pódia a po niekoľkých minútach moderátor večera oznámil, že
festival končí. Už o pár minút sa v publiku rozšírila informácia, že dôvod bol “taký
slovenský”. Organizátor

festivalu totiž údajne nevyplatil honorár zvukárovi, ktorý tak

jednoducho uprostred vystúpenia nitrianskej rockovej skupiny vypol celú zvukovú aparatúru a
festival neplánovane a predčasne ukončil. Do dvoch tisíc divákov tak odchádzalo sklamaných
a posledné stovky sa vrátenia vstupného domáhali ešte aj niekoľko desiatok minút po skončení
festivalu. Bezprostredne po skončení festivalu sa na internete začali šíriť aj informácie o
podaní hromadného trestného oznámenia. Všetko teda nasvedčuje tomu, že ďalší organizátor
precenil svoje sily a tentokrát na to doplatili najmä fanúšikovia skupiny INEKAFE, ktorá
mala krstiť svoj nový album “Právo na šťastie” práve v Brezne."
Sprievodná dokumentácia:
Plagáty v elektronickej podobe

PREDVIANOČNÁ A VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
V meste sa každý rok ľudia môžu pozastaviť počas vianočných nákupov a zahľadieť
na vyzdobené námestie. Šiesteho decembra Mikuláš rozsvietil vianočný stromček, na rad
prišiel na výzdobu na fasáde zvonice, na svetelných vejároch, piatich stromoch na južnej
strane námestia, nechýbali svetelné dekorácie na stĺpoch verejného osvetlenia či spestrený
vstup do múzea. Na Mazorníkove osádzanie vianočného stromčeka do zeme neuspelo, pretože
vandali z neho postrhávali žiarovky. Mesto preto nainštalovalo malý stromček do držiaka na
stĺpe verejného osvetlenia.
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Trojlístok operného neba - Martin Babjak, Jaroslav Dvorský a Ivan Zvarík prišiel
v druhú adventnú nedeľu 4. decembra podporiť už 13. ročník slávnostného benefičného
koncertu v rímskokatolíckom kostole v Brezne. Výťažok z podujatia Večné Vianoce, na
ktorom sa predstavil aj populárny akordeonista Michal Červienka, darovali dva a polročnej
Nikolke s detskou mozgovou obrnou ťažkého stupňa. Umelci spevom a humánnym činom
zanechali v srdciach divákov hrejivý pocit.
Pesničky, riekanky, básničky, no predovšetkým detský džavot opäť po roku prilákal na
námestie dlhoočakávaného Mikuláša. Ten po doobedňajšej zmene v hokejovej aréne prišiel
do centra naozaj vo veľkom. Pozornosť najmenších pútali najmä koníky v záprahu a
samozrejme jeho dvaja neodmysliteľní pomocníci – anjel s čertom. Deti za svoje výborné, ale
aj menej vydarené vystúpenia dostali zaslúženú odmenu a ako bonus si mohli nachytať zopár
prvých tohtoročných snehových vločiek. Tí, ktorí vydržali až do konca, spoločne s ním
rozsvietili vianočný stromček a pokochali sa pohľadom na malý ohňostroj.
Do predvianočnej atmosféry prispelo aj podujatie dňa 16. decembra s názvom Pokoj
vám - slávnostný program Folklórneho súboru Mostár. Spoločný koncert pripravili
mestské súbory; konal sa 28. 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 tradičná predajná vianočná výstava. Ponúkali
vianočné ozdoby a ľudovoumelecké výrobky.

Usporiadatelia podujatia – Horehronské

múzeum a Miestny odbor Živeny prispeli do predvianočnej atmosféry aj reprodukovanou
hudbou, ktorú bolo počuť v mieste výstavy počas celého dňa. Vianočnému zvykosloviu na
hornom Pohroní bola venovaná etnografická výstava Symboly Vianoc II. Vianočný koncert
pripravili aj žiaci Základnej umeleckej školy v Brezne.
Už od 9. decembra

predávali pri mestskej veži členovia LIONS klubu Brezno

tradičný vianočný punč. Slávnostné otvorenie predaja zahájil

prezident klubu Brezno

MUDr. Ján Mačkin. Počas dvoch týždňov sa ľudia zastavovali pri veži, aby podporili
charitatívnu činnosť klubu. Hrala tam aj živá hudba – členovia country skupiny Vodopád
alebo reprodukovaná hudba.
Atmosféru prichádzajúcich sviatkov umocnil aj piaty ročník minifestivalu Folkové
Vianoce, ktorý sa konal 22. decembra v Bombura klube. Návštevníkov klubu potešilo
vystúpenie Mariana a Martina Geišbergovcov a skupín UMK a SHZ Nany.
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
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jeho tvorbe sa podieľali aj rezbári z Česka. Viac rokov bol vystavený v drevenom prístrešku
pred kostolom. Tohto roku bol prístrešok pre rekonštrukciu námestia z tohto priestoru
odstránený, a tak bol betlehem vystavený pred mestskou radnicou.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI ROKA 2011
Každoročne vyhlasuje mesto najúspešnejších športovcov roka v dvoch kategóriách: Ocenený
športovec roka a - Najlepší športovec roka.
V 1. kategórii

- Ocenený športovec roka 2011 - sú športovci, ktorých navrhli jednotlivé

kluby a športové oddiely. Tieto za rok 2011 vyhodnotili ako najlepších:
Patrik Veverka

Športovo – strelecký klub

Janka Ličáková

Atletický klub Mostáreň

Markéta Šuráneková

Slovenský cykloklub Ďumbier

Elena Gaboňová

Volejbalový klub

JUDr. Elena Kollárová

Turistický oddiel

Petra Chudíková

Klub biatlonu

Marianna Blahútová

Karate klub

Do 2. kategórie - Najlepší športovec roka 2011 - boli nominovaní viacerí športovci:
Matej Medveď

Športovo – strelecký klub

Miroslava Sabaková

Volejbalový klub

Lucia Kováčiková

Karate klub

O týchto hlasovali prezidenti športových oddielov a členovia komisie pre šport. Výsledkom
tajného hlasovania bolo rozhodnutie:
Najlepší športovec roka v roku 2011 je Lucia Kováčiková – Karate klub Milana Piliara
pri MŠK Brezno.
Za rok 2011 bola udelená aj cena in memoriam pánovi Ing. Antonovi Juršovi.

XXIV. ROČNÍK PRECHODU PO STOPÁCH SNP
Na 24. ročník tohto podujatia sa dňa 22. 1. 2011 vydala 52 členná skupina
pozostávajúca z členov Klubu slovenský turistov a členov Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov. Na účastníkov čakala 11 kilometrová trasa. Na začiatku
putovania položili veniec k pamätníku SNP v Čiernom Balogu ako každoročne sa im
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prihovoril starosta obce Ing. František Budovec. Mestský športový klub zabezpečil pre
účastníkov prechodu dopravu do Čierneho Balogu a občerstvenie.

V BREZNE PRIVÍTALI BIATLONOVÉ VÝPRAVY
Zástupcov dvadsiatich deviatich biatlonových delegácií v piatkový večer 4. februára
na breznianskom námestí privítali obyvatelia mesta a okolia. Najväčší potlesk zožala
slovenská výprava, v ktorej bola aj úspešná olympionička Anastasia Kuzminová. Pol hodinu
pred slávnostným otvorením 6. kola IBU pohára čakanie na nástup biatlonistov a príchod
hostí spríjemňovala country skupina Vodopád. Úderom 19. hodiny moderátor na tribúnu
pozval predsedu BBSK a europoslanca Vladimíra Maňku, primátora Brezna Jaroslava
Demiana, starostu Osrblia Petra Simana, prezidenta Slovenského zväzu biatlonu Jána
Hyžu, asistenta súťažného riaditeľa IBU Venceslava Iljeva a predsedu organizačného výboru
Biatlon Brezno - Osrblie a viceprezidenta IBU Ivora Lehoťana. Primátor Brezna Jaroslav
Demian všetkých privítal na breznianskom námestí, pričom zdôraznil, že Brezno je už viac
ako dvadsať rokov spoluorganizátorom a podporovateľom biatlonu v tomto regióne.
Slávnostné otvorenie IBU pohára prilákalo viac ako dve stovky divákov
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.25
Plagát v elektronickej podobe

KRNOHOVÉ PRETEKY
V predvečer sobotňajších krňačkových pretekov vo Vagnári vyše tisícku divákov do
breznianskej Arény prilákal program Krnohovej šou. Na piatkový večer 11. februára totiž
organizátori - občianske združenie Jasienok, Mestský športový klub, Mestské kultúrne
stredisko Brezno pod záštitou primátora – pripravili zaujímavé súťaže o ceny, ktoré oživili
vstupy hostí – majstra sveta v endure Jaroslava Katriňáka s exhibíciou na štvorkolke,
horehronského rodáka, herca Lukáša Latináka v úlohe moderátora, to všetko podfarbené
melódiami v podaní ľudovej hudby Bukovinka z Braväcova, gajdoša Martina Tesáka,
fujaristu Ľuba Tatarku. V sobotu 12. februára sa vo Vagnári uskutočnil v poradí už 9. ročník
krnohových pretekov – Veľká cena Jasienka. Aj napriek dlhodobej nepriazni počasia sa na
štart postavilo dovedna 24 posádok, ktoré úspešne a bez ujmy absolvovali celú 1150 metrovú
trať.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe
84

HOKEJOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV
Dňa 26.3.2011 sa v Aréne Brezno konal turnaj pre neregistrovaných hráčov. Turnaja
sa zúčastnilo 10 družstiev, čo tvorilo 127 hráčov, nielen z mesta Brezno, ale aj z okolia. Prvé
miesto si odniesli chlapci z teamu DOGY, druhé miesto získali Sport team Brezno a z tretieho
miesta sa tešili Buddy sport. Mestský športový klub Brezno bol hlavným organizátorom
podujatia, ktorý zabezpečil nie len

občerstvenie pre družstvá, pitný režim, ocenenie pre

víťazné mužstvá , rozpis zápasov, ale aj materiálne a technické zabezpečenie turnaja.

ENDURO
Cez aprílový víkend sa na Lúčkach konalo tretie kolo terénnych súťaží motocyklov medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky Enduro, ktoré organizovalo BMT v
spolupráci s mestom Breznom pod záštitou primátora Ing. Jaroslava Demiana. Na podujatí sa
zúčastnilo 230 jazdcov s medzinárodnou účasťou. Tak, ako vlani, aj tento rok pršalo, čím sa
trať stala ešte náročnejšou a maximálne preverila schopnosti jazdcov. V nedeľu po skončení
pretekov Enduro bol záverečný motokros na novovybudovanej trati v areáli BMT, na ktorý sa
prišlo pozrieť množstvo fanúšikov. Jednoznačným víťazom podujatia MM SR Enduro a aj
víťazom záverečného motokrosu sa stal Štefan Svitko. Na záver súťaže poháre tým najlepším
jazdcom v každej kategórii odovzdali Ing. Dušan Švantner, poslanec NR SR, Ing. Ján
Macuľa, podpredseda organizačného výboru BMT, a Ing. Peter Radoczi, PaedDr., člen
komisie Slovenskej motocyklovej federácie.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe
MAJSTROVSTVÁ V CEZPOĽNOM BEHU
V nedeľu 10. apríla sa v časti Viselnice uskutočnil cezpoľný beh; zúčastnilo sa ho
bezmála 100 pretekárov. Usporiadateľom bol Atletický klub MŠK Brezno..

ZÁVEREČNÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTIEV
Turnaj sa uskutočnil 16. apríla v priestoroch základných škôl; zúčastnilo sa ho 10
družstiev. Usporiadateľom bol Mestský športový klub Brezno.

VÝSTUP NA ĎUMBIER
Dňa 7. mája sa uskutočnil už 41. ročník výstupu na Ďumbier, ktorý organizoval Klub
slovenských turistov v spolupráci s Mestský športovým klubom na počesť obetiam druhej
svetovej vojny.
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FITNES DAY
V sobotu 14. mája zorganizoval Mestský športový klub v aréne podujatie s názvom
Fitnes day, ktorého obsahom boli rôzne športové aktivity, medzi nimi aj Majstrovstvá okresu
Brezno v halovom veslovaní.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

ŠPORTOVÝ EURODEŇ
Mestský športový klub Brezno
informačné centrum EUROPE

Direct

na objednávku

Agentúry PRVÁ - Európske

Brezno otvorilo 28. mája krytú plaváreň

za

symbolickú cenu a tenisové kurty pre volejbalový a nohejbalový turnaj. Spoločnými silami
zorganizovali tretí ročník úspešného projektu Športový eurodeň. Športový areál opäť ožil
pestrými súťažami pre malých aj veľkých športovcov. Nohejbalového turnaja sa zúčastnili 3
družstvá, volejbalového turnaja v kategórii mix sa zúčastnilo 8 družstiev.

Pre najmenších

čakal areál plný hier. Mali možnosť vyskúšať rôzne hry, zábavné atrakcie ako sú šípky,
tenisový trenažér, puzzle, vytvorenie vlastných obrázkov, kolková dráha, omaľovánky,
trafenie loptičky do slniečka, gymnastika – skákanie cez švihadlo, gymnastické obruče,
chytanie rybiek.

GYMNASTICKÝ DEŇ
Dňa 31. mája Aréna Brezno ožila deťmi z materských škôl; konal sa gymnastický deň
pre deti z materských škôl. Cieľom tohto projektu je zapojiť do pravidelnej pohybovej
činnosti, ktorej základom sú gymnastické športy, čo najväčší počet detí, mládeže, dospelých a
seniorov. Národná kampaň BUĎ F!T s gymnastikou je založená na testovaní detí , mládeže. V
našom meste sa do národnej kampane BUĎ F!T s gymnastikou zapojilo 5 materských škôl s
účasťou 139 detí. Okrem testovania na javisku predviedli svoje vystúpenia.

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKȎL
V piatok 3. júna sa v rámci Dní mesta Brezna uskutočnil 14. ročník športovej
olympiády detí predškolského veku o putovný pohár primátora mesta. 88 detí z 22
materských škôl okresu súťažilo v disciplínach: skok do diaľky, beh na 30 m, hod loptičkou a
štafeta. Sprievodnou akciou bola zdravotnícka príprava pod záštitou Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža. Víťazstvo športovej olympiády si odniesla MŠ Dr. Clementisa
Brezno.
86

BREZNOM PRECHÁDZALA CHARITATÍVNA CYKLOTÚRA
V stredu 8. júna z najzápadnejšieho českého mesta Aš štartoval pelotón medzinárodnej
charitatívnej cyklotúry „Na bicykli deťom“. Jej cieľom bola najvýchodnejšia obec Slovenska
Nová Sedlica, kde cyklisti dorazili v sobotu 18. júna. Organizátori - nadačný fond Na kole
dětem a občianske združenie Deťom pre život - chcú projektom pomôcť onkologicky chorým
pacientom a ich rodinám. V stredu 15. júna pelotón prechádzal Horehroním. Na námestí v
Brezne ho v sprievode muziky hudobníkov z bývalého vojenského súboru Brezňan vítala
delegácia mesta na čele so zástupcom primátora Mgr. Jánom Račákom, ktorý im odovzdal šek
v hodnote 400 eur. Projekt podporila finančne aj verejnosť. Za vyzbierané peniaze sa v
Tatranskej Lomnici uskutočnil prvý česko-slovenský relaxačno-rekondičný pobyt pre
päťdesiat onkologicky chorých detí.

MAJSTERKA SLOVENSKA V PLÁVANÍ
Na Letných majstrovstvách SR žiakov, ktoré sa konali 24. - 26. júna na otvorenom
päťdesiatmetrovom bazéne v Štúrove, sa predstavili dvaja plavci plaveckého oddielu ŠK
Flipper Brezno. Katarína Aneštíková získala kompletnú zbierku cenných kovov. V
znakárskych disciplínach potvrdila svoju celoročnú výkonnosť a na 100 a 200 m znak získala
2 krát zlato. Táto členka plaveckého klubu Flipper je niekoľkonásobná majsterka Slovenska
v plávaní; dosiahla nielen osobný, ale aj slovenský rekord, jej izbu zdobí množstvo zlatých,
strieborných či bronzových medailí. Len dvanásťročná študentka osemročného gymnázia, no
dosiahnuté úspechy sú odmenou za jej tvrdú prácu, množstvo tréningov či odrieknutého času.
Ani zisk zlatých medailí a dvojnásobný titul majsterky Slovenska tak nepotešil, ako správa, že
Katka,

členka

breznianskeho

plaveckého

klubu

Flipper,

prekonáva

na

zimných

majstrovstvách Slovenska mladších žiakov slovenský rekord. Po dlhých 11 rokoch pre Brezno
vybojovala majstrovský titul hneď dvakrát. V disciplíne 200 m znak rýchlejším finišom o 0,4
sekundy zdolala aktuálnu držiteľku slovenského rekordu z Levíc. Na 100 m znak už
jednoznačne dominovala a zlepšila 10 rokov neprekonaný slovenský rekord v jej vekovej
kategórii. Nový rekord má hodnotu 1:12,99. Svoju univerzálnosť ešte dokázala pri získaní
troch bronzových medailí v disciplínach 100 m motýlik, 100 m polohové preteky a 50 m
voľným spôsobom. Na majstrovstvách Brezno reprezentoval aj Filip Kobela, ktorý sa najviac
presadil v dlhších disciplínach – na 400 m voľným spôsobom obsadil 7. miesto, na 800 m
voľným spôsobom bol deviaty a na 200 m znak obsadil 10. priečku. Vianočný darček od
Katky potešil hlavne trénera Michala Kána.
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Vyhodnotenie 5 najlepších plavcov v PK Flipper za rok 2010:
Katarína Aneštíková
Martina Grexová
Filip Kobela
Simona Chudíková
Patrícia Drobná
Plavecký oddiel ŠK Flipper Brezno je občianske združenie, ktorého predsedníčkou
a trénerkou je Mgr. Ľubica Vičanová.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MINIGOLFE
Druhý júlový víkend na minigolfovom ihrisku v Brezne vyvrcholila súťaž 1. ligy
družstiev – ročník 2010/2011 a Majstrovstvá Slovenska v jednotlivcoch. Súboj družstiev bol
veľmi napínavý. Po urputnom boji sa víťazstvo dostalo Golfovému klubu z Bratislavy.
Bronzové medaily sa ušli domácim hráčom MTGK Brezno. Nedeľný boj už bol len pre
jednotlivcov. Majstrom Slovenska v minigolfe sa stal Peter Bubelíny z Brezna. V kategórii
žien si prvé miesto vybojovala Erika Oršulová z Prievidze, tretie skončili domáce golfistky
Vanda Kupcová a Elena Kupcová.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

POHÁR V LETNOM BIATLONE
V dňoch 16. – 19. júla sa v Národnom biatlonovom centre v Osrblí konalo druhé kolo
Pohára Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU), na ktorý zavítali na Horehronie pretekári z
ôsmich krajín – Uzbekistanu, Maďarska, Lotyšska, Ruska, Kene, Rumunska, Kazachstanu a
slovenský výber. Významné podujatia v letnom biatlone majú svoju pravidelnú zastávku na
Horehroní, a hoci v tomto roku išlo čo sa týka účasti o skromnejšie podujatie, malo svoje
vrcholy v štarte dvoch olympijských medailistov z Vancouvru, Anastasie Kuzminovej a
Pavla Hurajta. Všetci verili, že medzinárodné preteky v letnom biatlone sa uskutočnili už
poslednýkrát v provizóriu, keď nie je dokončená multifunkčná budova v Osrblí. Dúfali, že
najbližšie významné podujatie, Majstrovstvá Európy v januári 2012 sa už budú konať v úplne
iných, výrazne lepších podmienkach. Nestalo sa. Pre škandál, ktorý sa „prevalil“ v auguste,
nezískali štátnu dotáciu. Premiérka Iveta Radičová a minister vnútra Daniel Lipšic
prostredníctvom médií informovali o korupčnej kauze súvisiacej s dostavbou biatlonového
areálu v Osrblí. V kauze sa objavilo niekoľko osôb z nášho regiónu, ktorých obvinili z
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prečinu nepriamej korupcie spolupáchateľstvom. V Osrblí bolo treba dostavať hlavnú
polyfunkčnú budovu s priestormi pre rozhodcov, trénerov, športovcov, funkcionárov,
zdravotníkov a novinárov a na hlavnej budove areálu dokončiť inštalácie a podlahy.

ENDUROCROSS
Prázdninové obdobie prinieslo tretie kolo endurocrossu, ktoré v sobotu 16. júla v
Brezne na Lúčkach opäť preverilo schopnosti nadšencov tohto motoristického športu. Jazdci
predviedli nádherné súboje za početnej diváckej kulisy v peknom letnom počasí. Vrcholom
tohto kola bola finálová jazda kategórie Profi, v ktorej ukázali skvelé súboje. Marek Giertl a
Martin Krátky bojovali o prvé miesto od začiatku pretekov až do konca, no nakoniec si
víťazstvo vybojoval domáci pretekár Marek Giertl.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

ŠPORTOVÝ DEŇ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
V sobotu 23. júla sa na starom futbalovom ihrisku v Brezne stretli zdravotne postihnutí
z celého Breznianskeho okresu na Športovom dni, ktorý zorganizovala Okresná rada
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v spolupráci so základnými organizáciami v
okrese. Osemdesiat súťažiacich zo základných organizácií, medzi ktorými bola aj
breznianska, prežili krásny deň. Po oficiálnom privítaní predsedníčkou okresnej rady Annou
Húsenicovou účastníci podujatia absolvovali rôzne zábavno-športové disciplíny

STREETBALL CHALLENGE
V sobotu 13. augusta námestie M. R. Štefánika patrilo streetbalu . Turnaja sa
zúčastnilo 8 družstiev z celého Slovenska. Víťazstvo si odnieslo martinské družstvo Balers.
Druhé miesto patrilo družstvu zo Žiliny Kačkozordi a tretím miestom sa pýšili chlapci z nášho
mesta pod názvom

Bordel. Ocenenia za presnosť streľby si odniesol Matej Kurek. Po

skončení podujatia nasledovala zumba párty na námestí, ktorej sa zúčastnilo 30 žien. Mestský
športový klub zabezpečil podujatia materiálne, technicky a organizačne.

PO STOPÁCH MARTINA RÁZUSA
Uchovať odkaz Martina Rázusa živý a uctiť si jeho pamiatku má za cieľ aj
cyklomaratón Po stopách Martina Rázusa. Organizuje sa každoročne v auguste pri príležitosti
výročia jeho úmrtia. Štart je v jeho rodisku, Liptovskom Mikuláši, pokračuje do Brezna,
89

miesta jeho posledného pôsobenia a aj úmrtia, potom do Banskej Bystrice, kde je pochovaný.
K 87 účastníkom, ktorí od štartu v sobotu 20. augusta začali ťahať cyklistický pelotón, sa už
druhý rok na Čertovici pripojila aj 12-členná skupina cyklistov SCK Ďumbier z Brezna.
Spoločne dorazili do Brezna, pre rekonštrukciu námestia však netradične, namiesto do
evanjelickej fary, priamo na námestie. Tu ich už vítala skupina obyvateľov mesta na čele s
jeho predstaviteľmi, evanjelického cirkevného zboru a miestneho odboru Matice slovenskej.
Po krátkej prestávke spojenej s malým občerstvením sa potom spoločne odobrali položiť
vence k soche Martina Rázusa. Pietny akt bol doplnený krátkymi prejavmi. Úvodné slovo mal
primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian, pripojil sa predseda Spolku Martina Rázusa
a evanjelický farár Mgr. Vladimír Ferenčík z Liptovského Mikuláša, pokračoval brezniansky
evanjelický farár Mgr. Vladimír Mako, v závere predseda Klubu MR - Maroško v Brezne
Ing. Milan Kováčik.

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V ZÁVESNOM LIETANÍ A PARAGLIDINGU
V prvých septembrových dňoch bolo Horehronie dejiskom medzinárodnej súťaže v
závesnom lietaní a paraglidingu - Pohára Podbrezovej 2011, medzinárodnej balónovej fiesty Podbrezová, Brezno a Nízke Tatry 2011 i súťaže O cenu primátora Brezna. Podujatie otvorili
1. septembra na breznianskom námestí, kde pomedzi vystúpenia DFS Šťastné detstvo
predstavili pilotov, ponúkli statický let balóna a vyžrebovali šťastného výhercu vstupeniek na
let. Druhý september patril malému leteckému dňu na letisku v Rohoznej, kde diváci videli
spoločný štart balónov, vzlet motorových závesných klzákov a paraglidingu, malé ultraľahké
lietadlá, vetrone, nechýbali ani modely lietadiel a ďalšie atrakcie.
Sprievodná dokumentácia:
Fotografie v elektronickej podobe, CD priečinok č.26
Plagát v elektronickej podobe

CYKLOMARATÓN JAKI KELLYS BIKE TOUR
Slovenský cykloklub Ďumbier v spolupráci s MŠK Brezno usporiadali 1. októbra 6.
ročník breznianskeho horského cyklomaratónu. Išlo o záverečné podujatie pretekov v
cyklomaratónskej MTB série na Slovensku so slávnostným vyhodnotením. Na štart sa
postavilo takmer 400 pretekárov zo Slovenska, Čiech a Maďarska.
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VÝSTAVA NEMECKÝCH OVČIAKOV
Na starom futbalovom štadióne si mali možnosť diváci pozrieť výstavu nemeckých
ovčiakov, ukážky práce s týmito druhmi psov policajtov 16. – 18. októbra.
Sprievodná dokumentácia:
Plagát v elektronickej podobe

VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Vianočný turnaj neregistrovaných hráčov sa uskutočnil 10. decembra. Organizoval ho
Mestský športový klub Brezno.

VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Vianočný futbalový turnaj sa uskutočnil v Aréne Brezno dňa 17.12.2011. Turnaja sa
zúčastnilo 8 družstiev so 120 hráčmi. Počas celého dňa nás v Aréne navštívilo približne 1000
priaznivcov futbalu. Z prvého miesta sa tešil Partizán Čierny Balog. Organizátorom podujatia
bol Mestský športový klub.

HOKEJOVÝ KLUB V DRUHEJ LIGE sa po hviezdnom
Po postupe do prvej ligy a minuloročných urputných bojoch v play-off v sezóne
2010/2011 sa brezniansky hokejový klub akosi trápil. Po dvoch sezónach v 1.hokejovej lige a
minuloročnom neúspechu sa A-mužstvo v sezóne 2011/2012 predstavilo v druholigovom
kolotoči. V úvode sezóny vedenie hokejového klubu odmietlo účasť v 1. hokejovej lige len 10
dní pred jej samotným štartom a dnes je jasné, že to bolo zrejme správne rozhodnutie,
nakoľko tím bol nanovo skladaný prevažne z mladých hráčov. Klub sa rozhodol po hlasoch
verejnosti z predchádzajúcej sezóny ponúknuť šancu mladším hráčom a hráčom z Brezna. Že
to nebol asi najšťastnejší krok a že títo hráči nedosahovali potrebnú úroveň je zrejmé z
výsledkov dosiahnutých v tejto sezóne. Chlapci však nepodávali najhoršie výsledky. Dosť
zápasov prehrali o jeden či dva góly. Lídra dokázali potrápiť aj na jeho vlastnom ľade, no v
rozhodujúcich chvíľach chýbali práve potrebné skúsenosti. Čo je však skutočnosťou, je fakt,
že horehronský hokej po vlne eufórií a úspechov je po tejto sezóne na úplnom dne hokejového
života.

MESTSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Mestský športový klub materiálne, technicky podporuje Mestskú florbalovú ligu, ktorá
sa hrávala v priestoroch ZŠ MPČĽ 35, Brezno a neskôr na pôde ZŠ Závadka nad Hronom. V
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mestskej florbalovej ligy si silu zmeralo 8 družstiev, čo tvorí približne 110 hráčov. Zároveň
technicky a materiálne zabezpečujeme Horehronskú hokejbalovú ligu, ktorá sa hráva v Aréne
Brezno na inline podlahe. Tvorí ju 13 družstiev s približným počtom hráčov 182

HOKEJBALOVÁ HOREHRONSKÁ LIGA
Hokejbalová horehronská liga sa ukončila s víťazným družstvom Riders, druhé miesto
si odniesli chlapci z Rolty a tretie miesto patrí družstvu Damix. Hokej ligy sa zúčastnilo
približne 182 hráčov.

FUTBALOVÁ LIGA
Mestský športový klub úspešne ukončil jesennú časť Futbalovej ligy. Hráva sa na
viacúčelovom futbalovom ihrisku pri Aréne Brezno. Jesennej časti si silu zmeralo 7 družstiev
(112 hráčov), ktoré pravidelne hrávali futbalové zápasy, každý štvrtok v týždni. Víťazom
jesennej časti súťaže bol team Sršne a najlepším strelcom ligy tejto časti bol Belko Matej
team Handľe.

ZIMA V MEDZIACH NORMÁLU
Zima bola tohto roku teplotne normálna. V januári bolo dosť snehu, vo februári menej ako
inokedy, v marci už snehová pokrývka nebola.
JAR TEPLEJŠIA AKO OBYČAJNE
Jar bola teplotne nadnormálna, celkove asi o 1,5 °C teplejšia ako predpokladala väčšina
dlhodobých predpovedí, mala tiež o 1,0 °C vyššiu teplotu ako

dlhodobá predpoveď.

Z mesiacov jari 2011 bol relatívne najchladnejší marec a relatívne najteplejší apríl. Z hľadiska
úhrnov zrážok bola jar 2011 na Slovensku predbežne podnormálne (142 mm
v celoslovenskom priemere, čo je asi 81% dlhodobého priemeru podľa územného priemeru
z 203 staníc z obdobia 1901-1990). Bude to asi 15 najnižší úhrn od začiatku systematických
pozorovaní zrážok na Slovensku, teda od roku 1881 (absolútne najnižším úhrnom bolo 95 mm
v roku 1982).
LETO BOLO TEPLÉ ALE DAŽDIVÉ
Tohoročné leto nás doslova vytrápilo. Namiesto užívania si slniečka sme denne "zápasili" s
dažďom či búrkami, ktorých bolo tento rok oveľa viac ako je bežný priemer, dôkazom toho je

92

aj úhrn zrážok počas letných mesiacov.. Na celom Slovensku bolo leto teplotne nadnormálne,
celkove asi o 1,5 °C teplejšie.
ZÁPLAVY AJ V BREZNE
V júli na celom Slovensku zúrili búrky, s ich následkami sa vyrovnávali vo viacerých
regiónoch Slovenska. V stredu 20. júla v prvých minútach po polnoci prívalové dažde v
Brezno a okolitých obciach spôsobili zatopenie domov, záhrad, komunikácií a vybreženie
viacerých vodných tokov. Obvodný úrad životného prostredia v Brezne zvolal zasadnutie
obvodnej povodňovej komisie a o 6. hodine ráno vyhlásili II. stupeň povodňovej aktivity na
Hrone a jeho prítokoch. Po zhoršení celkovej situácie o 14. hodine vyhlásili III. stupeň na
Hrone a jeho prítokoch na úseku od Beňuša po Nemeckú a Hronec. Po pominutí dôvodov III.
stupňa o 21. hodine ho odvolali a naďalej platil II. stupeň. V Brezne boli zatopené ulice
Budovateľská, Mliekárenská, Vrbová, Cesta osloboditeľov, Hlboká, Poľná, Martina Benku,
Rohozná, štátna cesta pod Lídlom, čerpacia stanica Oktan a došlo k vzostupu hladiny Hrona
na ŠLN a v Bujakove. Hneď po prívalových dažďoch v stredu 20. júla začali Technické
služby mesta Brezna s provizórnou opravou tzv. poľných ciest, tak, aby boli spojazdnené
úseky, ktoré boli vymyté úplne a boli neprejazdné.
SUCHÁ JESEŇ
Po daždivom lete nás čakala pekná slnečná jeseň. Pre poľnohospodárov však bola veľmi
suchá. Meteorológovia sa nazdávajú, že nedostatok vlahy počas tohtoročnej jesene môže mať
negatívny vplyv na budúcoročné leto. Mohlo by byť totiž extrémne suché.
PRVÉ SNEŹENIE AŽ NA MIKULÁŠA
Na konci jednej z najsuchších jesení

sme sa chceli dočkať aj zrážok, samozrejme už

snehových. Prvé výdatnejšie sneženie bolo 6. decembra, potom už padal až do Vianoc.
BREZNIANSKE REKORDY V ROKU:
Najteplejší mesiac:

august, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 18,6 °C

Najchladnejší mesiac:

január, priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla -4 °C

Najteplejší deň

25. augusta, teplota vzduchu dosiahla absolútne maximum 33,5
°C

Najchladnejší deň:

4. január, teplota vzduchu klesla na -19,0 °C

Najdaždivejší mesiac:

júl, za celý mesiac napadlo 151,9 mm zrážok

Priemerná ročná teplota:

8,0 ° C

Ak sa priemerná ročná teplota vzduchu v Brezne pohybuje od 6,5 do 7,5 ° C, tak tento
rok bol teplotne nadnormálnym.

93

KLIMATICKÉ ÚDAJE V ROKU – POROVNANIE ROK 2010 A ROK 2011

Priemerné mesačné teploty vzduchu v °C
mesiac

°C
°C

1
-3,2
-4

2
-1,7
-1,7

3
2,7
3,5

4
8,5
10,0

5
13,1
13,3

6
17,6
16,8

7
20,0
17,5

8
17,3
18,6

9
11,6
15,1

10
5,9
6,7

11
5,8
0,5

12
-6,0
-,07

rok
7,6
8,0

5
6
7
8
9
10
25
31,7
34,1
30,2
24,7
19,3
18,5
21,1
23,1
23,1
20,1
13,8
Minimálne denné teploty vzduchu v °C
3
4
5
6
7
8
9
10
-13,5
-4,5
3
6,5
7,5
4,5
3
-5,5
-3,2
4,8
5,2
12,6
10,6
12,2
11,4
0,2
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
0
0
11
11
12
23
16
4
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
25
6
6
0
0
0
0
9
Mesačné úhrny zrážok v mm
3
4
5
6
7
8
9
10
12,9
41,8
169,2
112,6
151,9
122,3
105,8
30
58,7
20,5
65,8
148,3
168,4
53,6
40,2
Maximálne denné úhrny zrážok v mm

11
17,8
7,4

12
4,2
4,8

rok
34,1
23,7

11
-8
-4,1

12
-21
-7,3

rok
-21,0
-13,4

11
0
0

12
0
0

rok
58
77

11
8
24

12
27
21

rok
127
144

11
102,7
1,1

12
68,6
66,4

rok
1012,5

Maximálne denné teploty vzduchu v °C
mesiac

°C
°C
mesiac

°C
°C
mesiac

dni
dni
mesiac

dni
dni
mesiac

mm
mm

1
3,8
5,4

2
8,9
4,4

1
-15,6
-13,4

2
-19
-9,9

1
0
0

2
0
0

1
27
26

2
25
27

1
49,1
16,3

2
45,6
10,5

3
19,2
8,9

4
23,2
17,0
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mesiac

mm
mm
mesiac

dni
dni

1
12,2
5,8

2
12,3
2,3

3
4,6
28,1

1
12
21

2
24
3

3
4

4
13,7
5,2

5
6
7
8
9
21,3
29,3
44,8
30,5
23
34,1
38,1
57,5
22,0
Počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac
4
5
6
7
8
9

10
12,9
22,4

11
21,2
1,0

12
10,2
15,3

rok
44,8

10

11
2

12
31
24

rok
73
48
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