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ÚVOD
SPOLOČENSKÁ ATMOSFÉRA
Prvý rok po komunálnych voľbách, keď sa v Brezne po dlhých dvanástich rokoch
vymenila osoba primátora, možno z pohľadu občana považovať za obdobie plné
očakávaní. Niektorí obyvatelia boli potešení, iní pohoršení veľkými personálnymi
zmenami, ktoré nový primátor hneď po nástupe do funkcie realizoval. Ale väčšine
Brezňanov boli tieto aktivity ľahostajné; dôležité pre nich je to, aby úrady fungovali
podľa ich predstáv a očakávaní.
Pre väčšinu domáceho obyvateľstva je najdôležitejšie, aby boli vyriešené jeho
základné lokálne problémy. Aby sa svietilo, aby mali kde parkovať, mali čisté okolie, aby
mali opravené chodníky, cítili sa bezpečne. Tieto hlasy o potrebách obyvateľov boli tohto
roku zrejme vypočuté, lebo vedenie mesta sa zameralo práve na túto oblasť. Aktivitu
mesta sme cítili na každom kroku, na sídliskách v meste aj Mazorníkove, v okrajových
častiach mesta. A boli sme o tom aj dostatočne informovaní. Mesto zaviedlo niekoľko
noviniek predovšetkým v oblasti informovania obyvateľov a komunikácie s nimi.
Vytvorila sa facebooková stránka mesta Brezna, začali sa vydávať aj mestské noviny
Brezňan so zámerom, aby sa všetky informácie o činnosti mesta a mestského úradu dostali
priamo do všetkých breznianskych domácností. Primátor zaviedol Deň otvorených dverí.
Uskutočnilo sa aj niekoľko stretnutí primátora s občanmi mesta v jednotlivých častiach
mesta.
Akoby aj kultúry bolo v meste viac, alebo bola trochu ináč poňatá? Tradičné
podujatia zostali. Kultúrne leto bolo bohatšie, ako po iné roky. Určite sa tešili nielen
návštevníci podujatí, ale aj majitelia prevádzok na námestí. V mestskom parku nechýbalo
letné kino a každú nedeľu ani divadielko pre najmenších. Ondrejský jarmok bol obohatený
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o novú historickú postavu Ondreja – richtára, ktorý sprevádzal primátora. No a po
pätnástich rokoch sme na Silvestra mali opäť program na námestí.
Mnohých obyvateľov znepokojovala skutočnosť, že všetky verejné priestory
v centre mesta boli plné rómskeho obyvateľstva. Sedeli na nových lavičkách v parku, na
múrikoch vybudovaných pri chodníkoch v rámci rekonštrukcie námestia, konzumovali,
fajčili. Tu čakajú väčšinou ženy s deťmi pred herňou na

hrajúcich sa chlapov.

Predovšetkým veľkú časť miestnych dôchodcov táto skutočnosť znepokojovala. Ak sa
vybrali do mesta počas horúcich letných dní, často zisťovali, že niet v parku voľnej
lavičky a nemajú si kde posedieť, skryť sa pod korunami stromov pred slnkom. A tak asi
hlavne ich potešila skutočnosť, že z dôvodu ochrany priestoru Národnej kultúrnej
pamiatky pred znečistením mestskí poslanci rozhodli o zákaze fajčenia v parku na
Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezne. Okrem používania alkoholických nápojov tak
v mestskom parku pribudol aj zákaz fajčiť. Priestor je pri vstupoch z každej strany
označený informačnými tabulami. V oddychových zónach čí v parkoch iných miest je
zákaz fajčenia samozrejmosťou. Dôvodom je chrániť

priestory Národnej kultúrnej

pamiatky.

TAKÝ BOL ROK 2015
Prvá písomná zmienka o území, na ktorom mesto vzniklo, pochádza z roku 1265,
odvtedy uplynulo 750 rokov. V znamení tohto jubilea sa niesli viaceré podujatia,
predovšetkým Dni mesta Brezna, ktoré sa konali v posledný májový víkend. Na všetkých
oficiálnych písomnostiach po celý rok 2015 mesto používalo logo týchto osláv.
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Vo verejnom živote zaznamenali Brezňania v roku 2015 veľa zmien. Väčšina
aktivít a zmien veľmi úzko súvisí so zmenami vo vedení mesta. Dvanásť rokov – 3
volebné obdobia – bol primátorom mesta Jaroslav Demian. Koncom minulého roka, na
základe výsledkov komunálnych volieb, ho vo funkcii vystriedal Tomáš Abel. Od tejto
skutočnosti sa potom odvíjali aj ostatné podstatné zmeny. Jeho nástup do funkcie bol
spojený aj s nepopulárnymi opatreniami.
Vo februári sa z organizačných dôvodov znížil počet zamestnancov mestského
úradu o 19 ľudí, nastali personálne zmeny vo vedení mestského úradu. Táto skutočnosť
vyvolala polemiku vo verejnosti. Hneď na prvom pracovnom rokovaní mestského
zastupiteľstva 16. februára primátor oznámil, že si za zástupcov vybral spomedzi
mestských poslancov .Jána Králika (SIEŤ) a Petru Dzurmanovú (nezávislá kandidátka).
V júli 2015 ukončilo činnosť mestské kultúrne stredisko a mestský športový klub,
k úradu boli pričlenení pracovníci Turisticko-informačnej kancelárie, redakcie MY
Horehronia a traja zamestnanci, ktorí prešli pod odbor športu a kultúry. Personálne aj
organizačné zmeny nastali aj vo vedení technických služieb a mestskej polície.
V meste sa v tomto roku začalo s realizáciou niekoľkých veľkých a obyvateľmi
dlho očakávaných investičných akcií. Konečne bola zahájená výstavba obchvatu mesta,
mesto dokončilo projekt kanalizácie na uliciach Poľná, Potočná, Hlboká, Cesta
osloboditeľov, IBV Rovne, zrekonštruovaný bol objekt základnej školy na Ulici
Pionierska 4, začal sa realizovať projekt stavebných úprav na židovskej synagóge,
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podarilo sa tiež zdigitalizovať mestské kino. Obyvateľov Poľnej a Potočnej ulice určite
potešila nová asfaltová cesta, ktorej sa roky dožadovali.
Mesto sa rozhodlo viac podporovať mladé rodiny. V novembri poslanci schválili
poskytnutie nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa. Od roku 2016 si
rodiny po splnení stanovených podmienok môžu žiadať sumu 200 € za každé
narodené dieťa.
Tridsať rokov uplynulo tohto roku od otvorenia novej nemocnice; do užívania bola
odovzdaná v roku 1975. Práve v tomto výročnom roku obyvatelia zaznamenali pozitívne
zmeny. V nemocnici sprevádzkovali novú neurologickú ambulanciu. Práve tu sa denne
hromadili desiatky pacientov a mnohí odchádzali bez vyšetrenia. V nemocnici nás vyšetria
na najmodernejšom CT prístroji, o ktorom informovali aj celoslovenské médiá. Na
oddelenia prijali nových primárov a plánujú spustiť elektronické objednávanie pacientov.
Hospodárenie mesta Brezno sa v uplynulom období ocitlo v kritickej situácii a pre
jej zlepšenie muselo nové vedenie v prvom polroku 2015 pristúpiť k viacerým opatreniam.
Na tlačovej konferencii to oznámil primátor mesta Tomáš Abel.

HISTORICKÝ KALENDÁR
STALO SA PRED PÄŤDESIATIMI ROKMI....
 Rok 1965 sa celý niesol v znamení osláv „Brezno- 700 ročné“. Oslavy vyvrcholili
v dňoch od 4. do 10. októbra. Prvýkrát zorganizovali študenti breznianskych
stredných škôl veľkolepý historický alegorický sprievod mestom, na ktorý
obyvatelia dlho spomínali. Presne o tridsať rokov, v roku 1995, pri oslavách 730.
Výročia prvej písomnej zmienky o tomto území, sa ho pokúsili zopakovať .
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 V roku 1965 bol odhalený na námestí pred starou radnicou nový pomník padlých.
Bol postavený na mieste, kde dovtedy stál pomník z roku 1945. Autorom nového
pomníka, ktorý tu stojí dodnes, je akademický sochár Jaroslav Kubička.
Pôvodný pomník z roku 1945
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 Od roku 1965 je mestská radnica sídlom Horehronského múzea v Brezne, múzeum
zároveň po prvýkrát v širšom rozsahu predstavili verejnosti svoje akvizície
výstavou Brezno sedemstoročné. Riaditeľom sa stal po Ladislavovi Korbeľovi
Viktor Štens.

 V roku 1965 bola vydaná monografia „Brezno – 700 - ročné „
 V roku 1965 sa uskutočnila vo vtedajšom závodnom klube slávnostná promócia
absolventov Strojníckej fakulty SVŠT, ktorí piaty ročník štúdia absolvovali
v detašovanom pracovisku v Brezne
STALO SA PRED ŠTYRIDSIATIMI ROKMI....
 1. september 1975 bol prvým vyučovacím dňom

žiakov na základnej škole

Pionierska ulica 4; sem sa presťahovali žiaci zo základnej školy na Ulici Štúrova
(dnes sídlo gymnázia)
 15. septembra 1975 bola po jedenástich rokoch výstavby odovzdaná do užívania
širokej verejnosti nová nemocnica
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 V roku 1975 sa začala komplexná bytová výstavba na Ulici ČSA, v súvislosti
s tým bola asanovaná zástavba roľnícko-remeselníckych domov po oboch stranách
Zadnej Uličky.
 V roku 1975 bola na Ulici ČSA asanovaná aj budova najstaršieho predškolského
zariadenia v Brezne; mesto tu v roku 1890 otvorilo detskú opatrovňu.
 V roku 1975 sa presťahovalo z Pionierskej ulice na svoje pôvodné miesto na
Štúrovu ulicu súčasné gymnázium
STALO SA PRED TRIDSIATIMI ROKMI....
 Vo februári 1985, v rámci komplexnej bytovej výstavby bola do užívania
odovzdaná veľkoplošná predajňa potravín na Ulici ČSA (súčasný Televízor), bol
pridelený Jednote Spotrebné družstvo, na sídlisku Západ - ŠLN – bol otvorený
v novembri nový obchod potravín, ktorý pridelili Zdroju
STALO SA PRED DVADSIATIMIPIATIMI ROKMI...
 V roku 1990 sa začalo po prvýkrát vyučovať na novovytvorenom breznianskom
detašovanom pracovisku

Materiálovo – technologickej fakulty Slovenskej

technickej univerzity. V akademickom roku 2009/2010 prebiehal už dvadsiaty rok
výučby, kedy do prvého ročníka prijali 55 študentov. Breznianske detašované
pracovisko Rektorát Materiálovo – technologickej fakulty Slovenskej technickej
univerzity k 1. septembru 2010 zrušil
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 5. mája 1990 bol po reinštalácii na pôvodné miesto slávnostne odhalený pomník
gen. M. R. Štefánika na námestí. Pred mestskú radnicu bol inštalovaný v roku
1929 pri 10. výročí tragickej smrti generála Štefánika, v roku 1952 bol z námestia
v dôsledku deformácie dejín odstránený.

 v roku 1990 odkúpilo Horehronské múzeum roľnícko-.remeselnícku usadlosť rodiny
Roštárovej na Rázusovej ulici 20 v Brezne, s unikátnou technickou pamiatkou ľudovou mangľovňou, zapísanou do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
STALO SA PRED DVADSIATIMI ROKMI....
 15. júla 1995 sa narodil 23 – tisíci občan mesta Brezna – Marek Kolesár, mesto
dosiahlo najvyšší počet obyvateľov vo svojej histórii
 1. októbra 1995 sa konala posviacka nového rímsko-katolíckeho kostola , ktorý bol
postavený nákladom 10 miliónov korún na novom sídlisku Mazorníkovo
 1. júna 1995 zriadilo mesto Informačné centrum mesta Brezna, jeho prvým sídlom
bola budova mestskej radnice (v súčasnosti kancelária Miestneho odboru Matice
slovenskej)
 23. októbra 1995 bol dňom začatia prevádzky skládky tuhého komunálneho
odpadu
 23. januára 1995 bol na ministerstve vnútra zaregistrovaný novozaložený
Hokejový klub Brezno
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 Rok 1995 je po tridsiatich piatich rokoch posledný rok, kedy bolo Brezno súčasťou
okresu Banská Bystrica.

 Prvého septembra 1995 bola zrušená Základná škola v Zadných Hálnach

VEREJNÝ A POLITICKÝ ŽIVOT
UDALOSTI A NÁVŠTEVY
REFERENDUM 2015
Na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 2014, prezident Slovenskej
republiky vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015
V referende boli položené tri otázky, Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo
nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
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Na základe výsledkov v rámci Slovenska bolo referendum neplatné. K urnám
neprišlo potrebných 50 percent voličov, ba dokonca ani len polovica z tohto počtu.
Celkové štatistiky hovoria o účasti 21,41 percenta voličov A ako to dopadlo v našom
okrese a meste vidieť z nasledujúcej tabuľky. Brezňania pristupovali k referendu oveľa
pasívnejšie ako zvyšok Slovenska. Aj keď v našom okrese v niektorých obciach bola účasť
ešte nižšia (v Podbrezovej prišlo k urnám iba 12 percent obyvateľov), účasťou 13,51
percent dali Brezňania najavo, že tieto celospoločenské problémy ich veľmi nezaujímajú.

Otázka č. (áno/nie)
Obec

Účasť %
1

2

3

Bacúch

175/12

167/14

163/18

22,43

Beňuš

167/7

164/9

161/11

18,00

Brävacovo

67/4

64/6

65/4

12,36

2118/104

2062/140

2006/206

13,51

67/5

65/7

64/8

35,96

Čierny Balog

741/28

723/40

708/54

18,93

Dolná Lehota

104/16

98/23

94/26

19,77

17/3

15/4

17/3

14,90

757/20

720/44

726/40

34,90

Horná Lehota

53/7

47/9

50/6

12,88

Hronec

116/3

116/2

112/5

12,64

Jarabá

12/0

12/0

12/0

31,57

Jasenie

152/6

149/5

147/6

16,89

Lom nad Rimavicou

52/2

49/4

42/7

24,88

Brezno
Bystrá

Drábsko
Heľpa
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Michalová

246/10

244/11

240/14

23,55

99/2

98/4

87/15

23,96

246/14

231/25

225/30

17,63

50/7

46/9

42/12

18,01

Podbrezová

348/33

349/32

327/49

12,00

Pohorelá

423/5

414/14

400/26

22,97

Pohronská Polhora

309/14

303/19

291/28

23,72

Polomka

333/19

326/26

331/21

14,74

Predajná

195/22

189/26

184/27

19,74

Ráztoka

41/5

40/6

38/7

19,08

Sihla

44/1

42/2

38/6

27,10

Šumiac

160/6

154/11

150/14

16,25

Telgárt

197/4

193/7

192/8

18,57

Valaská

394/24

378/31

359/46

13,69

Valkovňa

28/5

26/7

20/13

13,25

223/13

216/20

208/25

12,79

Mýto pod Ďumbierom
Nemecká
Osrblie

Závadka nad Hronom

PREDSEDA VLÁDY V BREZNE
Vláda rokovala v stredu 25. februára v Banskej Bystrici. Súčasťou výjazdového
rokovania vlády bola aj finančná pomoc tomuto regiónu. Na aktivity zlepšujúce sociálnoekonomickú situáciu okresov Brezno a Banská Bystrica vláda vyčlenila dva milióny eur.
Z nich pre Brezno 600 000 eur na zakúpenie technickej infraštruktúry pre nemocnicu a
tiež aj financie na obnovu cestného mosta cez Hron – Bujakovo.
Po rokovaní vlády sa popoludní slovenský premiér Róbert Fico zúčastnil na
slávnosti v spoločnosti Harmanec-Kuvert v Brezne Bujakove. Jeden z najväčších
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výrobcov obálok v Európe tu položil základný kameň investičnej akcie Rozšírenie výroby
a výstavba distribučného a logistického centra. Slávnosti sa zúčastnil aj primátor Brezna
Tomáš Abel. Spoločnosť investičnou akciou plánuje podporiť región Horehronie, v ktorom
sa výroba nachádza.
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE STAVBY OBCHVATU MESTA
Brezňania sa konečne dočkali! V pondelok popoludní 30. marca

slávnostne

poklepali základný kameň a oficiálne tak začali s výstavbou obchvatu mesta Brezna.
Slávnostného aktu, ktorý sa konal na breznianskom námestí, sa zúčastnila početná
skupina hostí.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zastupovala

skupina na čele s Ing. Viktorom Stromčekom, štátnym tajomníkom, prítomní boli aj
poslanci Národnej rady SR - Ing. Jaroslav Demian a Ing. Jozef Mikuš. Za Slovenskú
správu ciest sa zúčastnil generálny riaditeľ Ing. Roman Žembera. Zhotoviteľa stavby/
Alpine Slovakia, spol. s.r.o. zastupoval Peter Russegger, konateľ a predseda
predstavenstva.
Slávnostného aktu poklepania základného kameňa stavby sa ujal primátor Brezna
Tomáš Abel. Privítal pozvaných hostí aj širokú verejnosť, prihovoril sa účastníkom
slávnostného aktu a zdôraznil význam výstavby obchvatu pre Brezno a jeho obyvateľov
z hľadiska rozvoja turizmu, podnikateľských aktivít a lepšej dopravnej infraštruktúry.
"Veci sa hýbu, postupujeme vpred a verím, že budeme takto pokračovať aj naďalej a
stavba bude kontinuálne dokončená druhou etapou. Dodávateľovi prajem, aby mu pri
práci prialo počasie a výstavbu ukončil tak, ako je dohodnutá," povedal primátor mesta.
Zdôraznil, že sa minimálne zlepší dopravná infraštruktúra v meste Brezno, kde budú
kamióny odklonené z centrálnej časti mesta. "Práve obchvat v prvej etape by mal
odbremeniť dopravu už o 30 percent. Obyvatelia pocítia zmenu v tom, že preťaženosť
dopravy sa zlepší. Konkrétne dátumy druhej etapy nie sú určené, ale verím, že sa budeme
všetci snažiť o to, aby sme kontinuálne postúpili z prvej etapy do druhej," dodal ešte na
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záver primátor mesta. S kultúrnym programom sa prezentoval domáci Detský folklórny
súbor Šťastné detstvo..
MÁJOVÉ OSLAVY
Vo štvrtok 30. apríla Mesto Brezno a okresná organizácia strany SMER-SD v
Brezne zorganizovali stavanie mája na námestí v Brezne. Túto peknú udalosť prišiel
podporiť aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý sa prítomným prihovoril a pozdravil ich.
Príhovor mal aj okresný predseda strany SMER-SD v Brezne Ján Račák. Na pódiu
vystúpili folklórne súbory a návštevníkom spríjemnili podujatie. Za príjemného počasia sa
stavanie mája aj s pomocou hasičskej techniky úspešne podarilo.

NÁVRH NA POMENOVANIE MOSTA
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bukurešti, jeho
excelencia Ján Gábor požiadal mesto Brezno o pomenovanie námestia, ulice, prípadne
iného verejného miesta po rumunskom poručíkovi, ktorý padol pri oslobodzovaní mesta
Brezna. Na základe tohto podnetu bol spracovaný návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o určení názvu mosta cez rieku Hron na Kuzmányho ulici na „Most Iona
Soreanu Siugariu“. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesto v zmysle legislatívy
zverejnilo na pripomienkové konanie. V období stanovenom na predkladanie pripomienok
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občania mesta doručili na Mestský úrad Brezno niekoľko svojich návrhov, pričom ani
jeden nebol súhlasný. Brezňania v pripomienkovom konaní povedali zásadné „nie“
navrhovanému názvu mosta na Kuzmányho ulici. Doručených bolo niekoľko návrhov na
pomenovanie mostu po slovenských osobnostiach a dejateľoch, ktorí žili alebo pôsobili
v meste Brezne.. Z týchto dôvodov sa rozhodol primátor mesta návrh uvedeného VZN
nepredložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna.
ČLENOVIA VLÁDY V ARÉNE
V nedeľu 15. novembra. sa v Aréne Brezno stretol s občanmi regiónu predseda
vlády SR Robert Fico, predseda parlamentu Peter Pellegrini a ministri Robert Kaliňák a
Peter Kažimír. Na stretnutie s predstaviteľmi strany SMER - sociálna demokracia prišlo
viac ako dvetisíc ľudí, ktorí si okrem diskusie politikov na aktuálne témy, vychutnali aj
bohatý kultúrny program. Aréna bola takmer zaplnená, ale k tak veľkej účasti prispeli
obyvatelia z celého regiónu, ktorých tu privážali autobusmi.
ČESTNÉ UZNANIE PRE MESTO - SLOVENSKO BEZ BARIÉR
V decembri v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pri príležitosti
Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých vyhlásili výsledky ôsmej etapy súťaže
Samospráva a Slovensko bez bariér 2014 – 2015, do ktorej sa úspešne zapojilo i mesto
Brezno a získalo čestné uznanie. Od predsedu NR SR Petra Pellegriniho, podpredsedu
NR SR Jána Figeľa a podpredsedníčky Eriky Jurinovej ho osobne prevzal viceprimátor
Ján Králik.
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OSLAVY A MESTSKÉ SVIATKY
OCENENIA OSOBNOSTIAM MESTA
V rámci spomienkových osláv pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Brezna
spod nacistickej okupácie sa 28. januára vo veľkej sále hotela Ďumbier konalo Slávnostné
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna spojené s odovzdávaním ocenení za
rok 2014. Ocenenia si tentokrát z rúk primátora mesta Brezna JUDr. Tomáša Abela
prebralo deväť osobností, medzi ktorými bol básnik, lekár, herec, hudobník, volejbalista,
biatlonista.
Cenu primátora mesta Brezna získali:
Július Garaj – za rozvoj kultúrno-spoločenského života v meste Brezne a za dlhoročné
aktívne pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno,
Aldo Daxner – za šírenie dobrého mena Divadelného súboru Jána Chalupku, Detského
divadelného štúdia a mesta Brezna na Slovensku i v zahraničí
Jaroslav Kamenský – za rozvoj športu, za rozvoj biatlonu v regióne a za úspešnú
reprezentáciu mesta Brezna a Horehronia v celej Slovenskej republike a v zahraničí pri
príležitosti životného jubilea 60 rokov,
Mária Murgašová – za dlhoročnú aktívnu činnosť v Miestnom spolku Slovenského
červeného kríža, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezna.

Cena mesta Brezna bola udelená:
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Emil Furdík – za rozvoj športu v mesta Brezne a jeho úspešnú reprezentáciu mesta
Brezna v Slovenskej republike pri príležitosti životného jubilea 80 rokov.
Mgr. Jánovi Weissovi – In Memoriám, za výrazný podiel na rozvoji kultúry v meste
Brezne, za šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí, za vynikajúce tvorivé výkony,
ktorými výrazne obohatil ľudské poznanie.
Čestnými občanmi mesta Brezna sa stali:
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. - za šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenskej
republiky vo svete a za vynikajúce tvorivé výkony v profesii očného lekárstva, ktoré
obohatili ľudské poznanie, za úspešnú činnosť v prospech zdravia človeka
prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc. - za rozvoj kultúry v meste Brezne, šírenie jeho dobrého
mena doma i v zahraničí, za založenie a dlhoročné aktívne členstvo kultúrnospoločenského podujatia Chalupkovo Brezno a za vynikajúce tvorivé výkony, ktorými
významne obohatil ľudské poznanie,
doc. Ing. Július Veselko, CSc. - za vynikajúce tvorivé výkony v odbore zvárania, ktoré
obohatili ľudské poznanie, za úspešnú činnosť, šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i
v zahraničí, za športovú reprezentáciu Brezna a bývalého Československa vo volejbale.
V mene všetkých ocenených poďakoval Ladislav Šimon, ktorého verejnosť pozná najmä
ako básnika, literárneho vedca, pedagóga a prekladateľa, tiež ako textára, ktorý zložil
desiatky textov populárnych piesni. Vo svojom príhovore uviedol „Každý z nás prežil v
Brezne i mimo neho svoj príbeh, s ktorým sme sa dnes oboznámili aj v tejto sále. V
ľudskom živote nebýva veľa miest eminentnej dôležitosti. Sú to miesta, ktoré nás
formovali a bez ktorých by sme neboli tým, čím sme sa stali. Pre mňa – a myslím, že aj pre
ostatných dnešných vyznamenaných – je takýmto miestom Brezno, jeho génius loci, jeho
atmosféra, jeho „hugánska“ substancia. Dnešné vyznamenania prijímame dôstojne a
vážne. Breznu za ne nielen ďakujeme, ale si aj dovoľujeme vysloviť úprimné želania, aby
toto mesto stále rozkvitalo a vynikalo v činnostiach, na ktoré budú jeho obyvatelia hrdí.“
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 10 kusov, Pozvánka
v elektronickej podobe

Podujatie spestrili svojim vystúpením žiaci a študenti tamojšej ZUŠ, študenti
Súkromnej základnej umeleckej školy Talentárium v Polomke, členovia Štúdia mladých pri
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DSJCH mesta Brezna, študenti Akadémie umení a Konzervátoria J. L. Bellu v Banskej
Bystrici a Folklórny súbor Mostár.
DNI MESTA BREZNA

Mesto v súvislosti so 750. - tym výročím od prvej písomnej zmienky o
meste vyhlásilo verejnú súťaž na grafické spracovanie loga, ktoré reprezentovalo mesto na
oficiálnych písomnostiach po celý rok 2015. Komisia v zložení primátor mesta Tomáš
Abel, zástupca primátora Ján Králik, prednosta Mestského úradu Martin Juhaniak a
riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Július Obernauer vyberala zo siedmich návrhov.
Ako víťazný návrh, najlepšie vystihujúci atribúty mesta, vybrala logo Ľubice Škrinárovej
zo Štúdia Harmony Banská Bystrica.
Prvá písomná zmienka o území, na ktorom mesto vzniklo, pochádza z roku 1265,
odvtedy uplynulo 750 rokov. V znamení tohto jubilea sa niesli aj tohoročné Dni mesta
Brezna, ktoré sa konali v posledný májový víkend. Program bol koncipovaný tak, aby
oslovil všetky vekové kategórie. Osobitné postavenie v množstve podujatí mal slávnostný
program „Brezno v čase“, venovaný okrúhlemu výročiu tejto horehronskej metropoly. V
jednotlivých etudách komponovaného hraného pásma sa predstavili ochotníci z DSJCH,
Štúdio mladých, folklórny súbor Mostár, skupina historického šermu Berezun a klub
vojenskej histórie Anthropoid z Mýta pod Ďumbierom.
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V prvý deň podujatia sa konal program „Kaviareň pod mestskou vežou“, ktorý bol
určený priaznivcom nestarnúcich melódii a námestie sa zmenilo na veľkú kaviareň, ktorej
návštevníci si mohli vypočuť piesne v podaní Otta Weitera a jeho manželky Andrey, Nory
Bláhovej a Miroslava Švába. V druhý deň návštevníci videli program „Škola baví školu“,
v ktorom sa predstavili viaceré talentované deti z Brezna a svoju bike show tu predviedol
majster sveta a Európy v cyklotriále Štefan Pčola s kolegom Lukášom Rothom. Popoludní
bol „Fitnes pod oblohou“. V podvečer začal program „Námestie žije hudbou a tancom“,
ktorý obohatili aj známe tváre z rôznych talentových súťaží a stálice slovenskej
populárnej hudby (Tambores, Laci Strike, Slovak tango, Silvayovci, Peter Bič Projekt a
ďalší).
Brezňania sa pokúsili vytvoriť rekord v počte spravených kotrmelcov. Celkom 75
študentov prevažne z Hotelovej akadémii v Brezne v časovom limite desať minút urobilo
327 kotrmelcov, čím vytvorili nový slovenský rekord. Ďalšie dva rekordy za účasti
komisára Knihy slovenských rekordov Igora Svitoka boli vytvorené v ťahaní kamiónu o
hmotnosti 7,5 tony na 15 metrov na čas.
Na hlavnej tribúne pod mestskou vežou sa v posledný deň podujatia predstavili
tiež domáce kolektívy – Dychový orchester Brezno, folklórny súbor Mostár, detský
folklórny súbor Šťastné detstvo a „Večer hviezd“ odštartoval akordeónový virtuóz Michal
Červienka po ktorom vystúpil gitarový mág David Bílek, muzikálový spevák z Brezna
Martin Vetrák a vyvrcholením hudobného programu bolo vystúpenie legendárnej skupiny
Vidiek. Na tohoročných Dňoch mesta nechýbali ani športové súťaže, historický a vojenský
tábor, jarmok ľudových výrobkov, atrakcie pre deti a ohňostroj.
Súčasťou Dní bolo i slávnostné vyhodnotenie 20. ročníka medzinárodnej súťaže
kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu na tému „U lekára“ v breznianskej
synagóge. Súťaže sa zúčastnilo 110 autorov z Belgicka, Bulharska, Českej republiky,
Írska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ukrajiny, Uzbekistanu a Slovenska, ktorí poslali 271
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kresieb. Okrúhleho výročia mesta Brezna sa zúčastnili aj delegácie z partnerských miest z
poľského Ciechanówa, rumunského Nadlaku, srbského Čačaku, francúzskeho Meudonu a
českého Nového Bydžova, ktorí spoločne položili kvetinové zástavy k soche gen. Milana
Rastislava Štefánika.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 10 kusov, Plagát DNI
MESTA v elektronickej podobe

70. VÝROČIE KONCA II. SVETOVEJ VOJNY
Mesto Brezno si každoročne začiatkom mája pripomína ukončenie vojnových
útrap v II. svetovej vojne. Tento rok si 7. mája na námestí pripomenulo už 70. výročie
Dňa víťazstva nad fašizmom. Po pietnom akte kladenia vencov a slovenskej hymne
vystúpil s prejavom primátor mesta Tomáš Ábel, ktorý uviedol, že pomníky nacistických
zverstiev, aj v blízkosti mesta Brezna nám pripomínajú, že vojnové útrapy, žiaľ, neobišli
ani tento región.
„Hoci je začiatok mája pre mnohých najmä symbolom životnej energie a prebúdzania
prírody, navždy ostane aj smutným výročím skončenia druhej svetovej vojny, doposiaľ
najhrôzostrašnejšej kapitoly v moderných svetových dejinách. Rád by som vzdal hold tým,
ktorí našli odvahu postaviť sa proti agresii a bezpráviu fašistického režimu. Želám si, aby
ich hrdinstvo ostalo mementom a vzorom aj pre nasledujúce generácie. I tu na námestí
generála Milana Rastislava Štefánika majú svoj pomník vojaci, ktorí spolu s ďalšími
hrdinsky obetovali najcennejšie čo mali, za životy a slobodu nás ostatných. A aj my
môžeme svojimi ďalšími činmi a postojmi prispieť k tomu, aby ich obeta nebola zbytočná“.
Za protifašistických bojovníkov prehovoril predseda Oblastného výboru SZPB v
Brezne a poslanec NR SR Jaroslav Demian, ktorý na záver svojho prejavu prečítal aj
vyhlásenie slovenského parlamentu k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny a
víťazstva nad nacizmom a fašizmom prijaté poslancami NR SR tesne pred touto pietnou
spomienkou.
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„Osobitne sa chcem prihovoriť, ešte žijúcim priamym účastníkom bojov II. svetovej vojny.
Veľmi si vážim všetko, čo ste v tých pohnutých časoch urobili pre svoju vlasť, pre svojich
spoluobčanov, pre mier, slobodu a demokraciu. Prišli ste o mnohých spolubojovníkov a
priateľov, na ktorých pamiatku sme práve dnes položili k tomuto pamätníku kytice
kvetov. V NR SR sme v roku 2013 prijali zákon o protifašistickom odboji postavení a
pôsobnosti SZPB ako prejav úcty osobám, ktoré s nasadením vlastného života, vlastnej
slobody vystupovali v protifašistickom a protinacistickom odboji. Naša organizácia
SZPB patrí so svojimi viac ako tisíc členmi k najväčším, ale aj najaktívnejším oblastným
organizáciám SZPB. Radi medzi sebou privítame i ďalších nových členov s ktorými nás
budú spájať spoločné názory na našu históriu ale i našu budúcnosť".
Na záver spomienkových osláv k ukončeniu druhej svetovej vojny v podaní
Dychového orchestra Brezno odznela hymnická skladba Hoj vlasť moja. Účastníci tohto
podujatia si mohli v Horehronskom múzeu pozrieť aj výstavu propagačných dokumentov
venovanú výročiu ukončenia II. svetovej vojny „Vojnový plagát“.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 10 kusov

MEDAILY ČLENOM ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV.
Mesto Brezno si v piatok 28. augusta uctilo národných hrdinov, členov SZPB,
ktorí prijali pozvanie do obradnej siene mestského úradu. Primátor Tomáš Abel a
zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie Jevgenij Borisenko im alebo príbuzným
odovzdali pamätné medaily Ruskej federácie pri príležitosti 70. výročia oslobodenia
Slovenska a ukončenia druhej svetovej vojny. Ocenenia si prevzali Jozef Bakoš, Klement
Balco, Ján Kamzík, Ondrej Králik, Ján Medveď, Ladislav Nemky, Božena Palacková,
Jozef Saksa, Jozef Štulrajter, Jozef Švantner a František Tlučák.
Slávnostný akt už tradične pripravili členky Zboru pre občianske záležitosti
Človek – človeku mesta Brezna, folklórom ho oživili folkloristi zo Šťastného detstva a
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spevom seniori z denného centra Prameň. Ako povedal primátor vo svojom príhovore, je
povinnosťou ľudí nezabúdať na priamych účastníkov oslobodzovacích bojov a SNP,
venovať im pozornosť organizovaním slávností a pietnych aktov pri pamätníkoch padlých
a budúcim pokoleniam pripomínať ich hrdinstvo. Na záver sa poďakoval všetkým, ktorí
bojovali za našu slobodu, a zdôraznil, že ako predstaviteľ mladšej generácie bude robiť
všetko pre to, aby sme si minimálne každoročne v Brezne pripomínali vojnové udalosti.
Oceneným sa prihovoril aj predseda OV SZPB Jaroslav Demian.
DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je v našej krajine štátnym sviatkom, sme
si 1. septembra popoludní pripomenuli aj v Brezne na stretnutí pri Lipe slovenskej
štátnosti. Slávnostné zhromaždenie začalo hymnou Slovenskej republiky. Po prečítaní
preambuly z Ústavy Slovenskej republiky nasledovalo poliate lipky vodou prinesenou
účastníkmi tradičného výstupu pri príležitosti výročia SNP na Klenovský Vepor zo
studničky Jánošíkova slza a príhovory predstaviteľov samosprávy a miestnej štátnej
správy. K peknej atmosfére prispeli aj vystúpenia žiakov ZŠ Karola Rapoša a Mužská
spevácka skupina Krnohári.
DEŇ VETERÁNOV
Prvá svetová vojna skončila 11. novembra 1918, kedy predstavitelia
znepriatelených strán vo Francúzsku podpísali prímerie. Presne o 11. hodine a 11. minúte
tak zaznela posledná salva. Tento dátum sa stal podnetom na vyhlásenie 11. novembra za
deň spomienky na vojnových veteránov a všetky obete vojny. Za oficiálny sviatok ho
vyhlásili v roku 1926 a v roku 1954 ho premenovali z Dňa prímeria na Deň veteránov,
ktorého symbolom sa stal práve kvet vlčieho maku. Pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti Dňa veteránov sa v Brezne pravidelne uskutočňuje od roku 2011 a nebolo to
inak ani v druhú novembrovú stredu. Jeho účastníci, medzi ktorými nechýbali ani
predstavitelia štátnej správy a samosprávy, spoločne vzdali úctu vojnovým obetiam a
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položili kvety k pomníkom na námestí. Všetky pamätníky na námestí v Brezne vyzdobili
kvetmi červených makov žiaci breznianskych základných škôl, čo ocenil aj samotný
primátor mesta Tomáš Abel. Vo svojom príhovore zároveň poďakoval členom občianskeho
združenia Breznianski rytieri delostrelectva Samuela Sekurisa za založenie tejto tradície
a vyslovil presvedčenie, že je potrebné pripomínať si takéto historické udalosti ako
významnú súčasť našich dejín. Na záver pietneho aktu odovzdali pamätnú medailu k 70.
výročiu skončenia 2. svetovej vojny plukovníkovi vo výslužbe Štefanovi Csontošovi,
bývalému veliteľovi 49. delostreleckého pluku Slovenského národného povstania, ktorú
mu na návrh prezídia Českej a slovenskej obce delostreleckej udelil minister obrany Martin
Glváč.

SAMOSPRÁVA MESTA
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Mestské zastupiteľstvo - poslanecký zbor - v novom volebnom období 2014 – 2018 tvoria
títo poslanci:
VOLEBNÝ OBVOD číslo 1
Bc. Andrej Barančok
MUDr. Eva Laurinc Wolframová
Ing. arch. Ján Králik
Ing. Milan Hašan
Ing. Vladimír Kvačkaj
Mgr. Ján Račák
Ing. Jaroslav Demian
Ing. Milan Kováčik
VOLEBNÝ OBVOD číslo 2
26

Mgr. Petra Dzurmanová
Milan Palovčík
Ján Maruškin
Iveta Ledňová
Ing. Milan Macuľa
VOLEBNÝ OBVOD číslo 3
Mgr. Daniel Struhár
Mgr. Eva Skačanová
Jozef Tokár
Ing. Vladimír Strmeň
Ing. Miroslav Fašang
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
VOLEBNÝ OBVOD číslo 4
Ing. Mária Majerčíková
Z ROKOVANÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Začal sa prvý rok nového volebného obdobia, noví poslanci, nový primátor. Prvé
pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 16. februára, schválilo
základné dokumenty – rokovací poriadok zastupiteľstva a komisií, rozpočet na rok 2015,
skončilo sa rozpočtové provizórium. Aj keď v rokovacom poriadku sa uvádza, že
zasadnutia sa budú konať minimálne každé tri mesiace, poslanci nevynechali ani jeden
mesiac. Dôkazom toho je 13 pracovných rokovaní, ktoré sa počas roka konali. Napriek
tomu, že zasadnutia boli verejné, účasť verejnosti bola minimálna. Ale zasadnutia sa
vysielali v priamom prenose na internete. V prípade, že priamy prenos občania nemali
možnosť sledovať, mohli si rokovanie mestského zastupiteľstva pozrieť do 48 hodín v
zázname na webovom sídle mesta.
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Počas roka zasadalo doterajšie mestské zastupiteľstvo celkom trinásťkrát,
jedenkrát sa konalo slávnostné zasadnutie.
Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

slávnostné zasadnutie
1. riadne zasadnutie
2. riadne zasadnutie
3. riadne zasadnutie
4. riadne zasadnutie
5. riadne zasadnutie
6. riadne zasadnutie
7. riadne zasadnutie
8. riadne zasadnutie
9. riadne zasadnutie
10. riadne zasadnutie
11. riadne zasadnutie
12. riadne zasadnutie
13. riadne zasadnutie

31. januára
16. februára
25. marca
28. apríla
30. apríla
21. mája
3. júna
30. júna
8. júla
17. augusta
14. septembra
14. októbra
18. novembra
16. decembra

PRIMÁTOR A JEHO ZÁSTUPCOVIA
Brezniansky primátor Tomáš Abel má dvoch zástupcov. Oficiálne to oznámil na
prvom pracovnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ako povedal, nejde len
o kozmetickú funkciu. Viceprimátori majú určené konkrétne kompetencie. Ako svojich
zástupcov si vybral spomedzi mestských poslancov Jána Králika (SIEŤ) a Petru
Dzurmanovú (nezávislá kandidátka).
Ing. arch. Ján Králik sa narodil v roku 1960 v Brezne. Stredoškolské vzdelanie
nadobudol na breznianskom gymnáziu. Po štúdiách na Fakulte architektúry (Stavebnej
fakulte) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

pracoval 2 roky na

URBIONE– Štátnom inštitúte urbanizmu a územného plánovania v Banskej Bystrici.
V rokoch 1991 – 2002 bol architektom mesta Brezna. Vo volebnom období 2010 – 2014
bol prvýkrát ako nezávislý kandidát zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva.
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V komunálnych voľbách v roku 2014 kandidoval do pléna za Stranu Sieť. Stal sa
opätovne poslancom a primátor mesta ho vo februári 2015 menoval za svojho prvého
zástupcu. Zastupuje primátora predovšetkým v oblasti regionálny rozvoj mesta, rozvojové
programy a investície, životné prostredie, čistota a údržba verejnej zelene, problematika
odpadového hospodárstva, spolupráca s verejnosťou pri vytváraní zdravého životného
prostredia, úprava verejných priestranstiev a výstavba verejných kultúrnych a športových
zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a podobne, reprezentácia a zastupovanie
mesta na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo účasťou mesta. Je
ženatý, má dve dospelé deti.
Mgr. Petra Dzurmanová sa narodila v roku 1977 v Brezne. V rodnom meste –
na breznianskom gymnáziu - nadobudla aj stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolské
vzdelanie absolvovala na Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
a ďalšie pedagogické vzdelanie na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši.
V rokoch 2003 - 2009 pracovala vo funkcii riaditeľky Centra voľného času
v Brezne. Od roku 2009 ako riaditeľka Súkromného centra voľného času v Banskej
Bystrici. Vo volebnom období 2010 – 2014 bola prvýkrát ako nezávislá kandidátka
zvolená za poslankyňu Mestského zastupiteľstva. Aj v komunálnych voľbách v roku
2014 kandidovala do pléna ako nezávislá a stala sa poslankyňou po druhýkrát, keď vo
volebnom obvode číslo 2 zvíťazila počtom 768 hlasov. Primátor mesta ju vo februári 2015
menoval za svoju druhú zástupkyňu. Zastupuje primátora mesta predovšetkým
v oblastiach a činnostiach sociálna a zdravotná; kultúra a šport, rozvíjanie partnerskej
spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi, podieľanie sa na získavaní finančných
prostriedkov pre potreby mesta, koordinácia činností stálych komisií mestského
zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu a mestským
zastupiteľstvom, regionálny rozvoj, spolupráca so Zborom pre občianske záležitosti,
sobášenie a ďalšie obrady.
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MESTSKÝ ÚRAD
Od začiatku februára má radnica nového prednostu. Namiesto doterajšej
prednostky úradu Ivany Kružliakovej sa ním stal Martin Juhaniak. Jeho vymenovanie je
súčasťou personálnych zmien v meste.
Mgr. Martin Juhaniak žije v súčasnosti s rodinou v Brezne. Vyštudoval právo na
Právnickej fakultne v Banskej Bystrici. Pôsobil na riadiacej pozícii na Obvodnom úrade
v Brezne (terajší Okresný úrad Brezno), tiež na viacerých špecializovaných pozíciách
v zložkách policajného zboru. Ostatné dva roky pôsobil v riadiacej pozícii.
Nový primátor mesta v záujme zvýšenie efektivity práce a šetrenia finančných
prostriedkov zaviedol od februára tohto roku novú organizačnú štruktúru mestského
úradu. Pri jej realizácii konštatoval, že tak splnil jeden z predvolebných sľubov. Okrem
zníženia počtu zamestnancov úradu je hlavnou zmena trojstupňového riadenia na
dvojstupňové. Jednotlivé odbory úradu sa už nedelia na oddelenia a navyše prednosta
mestského úradu je zároveň vedúcim jedného z odborov. Tým sa znížil počet vedúcich
zamestnancov úradu z deviatich na šesť. Na základe týchto opatrení bol ukončený
pracovný pomer s 20 zamestnancami. Primátor konštatoval, že to bolo asi najťažšie
z rozhodnutí, ktoré v prvom polroku spravil. Zároveň táto skutočnosť bola asi najviac
kritizovanou aktivitou mesta. Asi aj preto, že spolu s odvolaním z funkcie všetkých
vedúcich pracovníkov prepustil aj 18 odborných pracovníkov.
Na miesta vedúcich odborov, s výnimkou odboru vedeného prednostom, mesto
vyhlásilo verejné výberové konania. Na internetovej stránke mesta boli zverejnené 27.
januára a záujemcovia o tieto pozície sa mohli prihlásiť do 10. februára. Nové vedenie
mesta urobilo aj systematizáciu pracovných miest na úrade, čiže zadefinovalo pre každé
miesto potrebné predpoklady.
Mestský úrad tvoria organizačné útvary, ktorými sú odbory v nasledovnom
členení:
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Útvar primátora
Odbor služieb občanom a vnútornej správy
Odbor ekonomiky a financovania
Odbor životného prostredia a stavebného poriadku
Odbor investičný
Odbor starostlivosti o obyvateľa
Odbor kultúry a športu
Architekt mesta
Po týchto personálnych zmenách je nasledovné obsadenie vedúcich pozícií na mestskom
úrade:
Prednosta Mestského úradu

Mgr. Martin JUHANIAK

Architekt mesta

Ing. Barbora HALÁSOVÁ

Odbor služieb občanom a vnútornej správy vedený prednostom
Odbor ekonomiky a financovania

Ing. Vladimír GRLICKÝ, vedúci odboru

Odbor životného prostredia

Ing. Elena GREGOROVÁ, vedúca odboru

a stavebného poriadku
Odbor investičný

Mgr. Zuzana ĎURIŠOVÁ, poverená
vedením

Odbor kultúry a športu

Ing. Miroslav BARAN, vedúci odboru

Odbor starostlivosti o obyvateľa
vedúca

JUDr. Mgr. Tatiana ŠTULRAJTEROVÁ,
odboru

ZRUŠENIE A ZÁNIK PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Primátor Tomáš Abel na mestskom zastupiteľstve predložil návrh na zrušenie a
zánik príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko a Mestský športový klub
kombináciou ich čiastočného zániku zlúčením s právnym nástupcom – Technické služby
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Brezno a čiastočným zánikom bez právneho nástupcu s prechodom práv a povinností na
zriaďovateľa mesto Brezno. Tieto organizácie boli zrušené k 1. júlu tohto roku.
Podstatné skutočnosti k uvedenému primátor objasnil poslancom na rokovaní
zastupiteľstva; v prvom rade ide o racionalizáciu činností, zefektívnenie organizačnej
časti MsKS a MŠK, ako aj o úsporu finančných prostriedkov najmä na administratívnych
nákladoch, ktoré sú s činnosťou týchto organizácií spojené. Niektoré činnosti, ktoré sa
týkajú hlavne technického úseku, prešli pod Technické služby mesta Brezno aj s
podstatnou väčšinou zamestnancov, ktorí ich zabezpečujú. Na druhej strane, organizačná
časť sa stala súčasťou nového odboru kultúry a športu, ktorý bude zriadený v mestskom
úrade. Hlavným dôvodom, prečo mestskí poslanci pristúpili k radikálnemu riešeniu je to,
že hospodárenie príspevkových organizácií sa dlhodobo borí s finančnými problémami.
Cieľom zrušenia Mestského kultúrneho strediska a Mestského športového klubu je
zabezpečenie väčšieho množstva finančných prostriedkov pre kultúru a šport v meste.
Zrušením týchto subjektov sa neruší ani jedna z činností v oblasti kultúry a športu.
Primátor predpokladal, že touto zmenou sa ušetrí 60 000 až 70 000 eur ročne.
HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov, tohto roku bolo povinnosťou
mesta uskutočniť voľby. Už na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 16. februára
bolo súčasťou programu rokovania Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra mesta Brezna a
schválenie volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra. Primátor zvolal tretie
pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva na utorok 28. apríla. Na programe bol len
jeden bod. Poslanci volili hlavného kontrolóra mesta.
Hlavnou kontrolórkou mesta sa už po tretíkrát stala Ing. Ingrid Konečná
Veverková. V tajnej voľbe jej dôveru vyjadrilo 13 breznianskych poslancov. Päť poslancov
volilo druhého kandidáta na daný post Ing. Petra Sárinca. Prvýkrát bola Ingrid
Veverková zvolená za kontrolórku v roku 2003, druhýkrát v roku 2009. O post sa
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v tomto roku uchádzali len dvaja kandidáti. Konkurenciou jej bol iba jeden kandidát Peter Sárinec, ktorý je obyvateľom mesta Banská Bystrica. V minulosti zastával
napríklad funkciu vedúceho odboru cestovného ruchu na úrade Banskobystrického
samosprávneho kraja.
KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa uskutočnila voľba a zloženie komisií
mestského zastupiteľstva. Pre nové volebné obdobie 2014 – 2018 je následné:.
Komisia finančná, predseda Mária Majerčíková
Členovia: Martin Ridzoň, Jaroslav Demian, Zdenko Roštár, Miriam Mladšia, Peter
Votroubek, Štefan Demian, Ivan Strmeň, Věra Buláková
Komisie pre kultúru, predseda: Andrej Barančok
Členovia: Petra Dzurmanová, Daniel Struhár, Matej Struhár, Ivica Krištofová, Marián
Pavúk, Miroslava Rosíková, Michal Cibuľa, Igor Kerestény
Komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry, predseda: Ján Králik
Členovia: Miroslav Fašang, Pavel Kupec, Milan Palovčík, Milan Macuľa, Daniel
Struhár, Vladimír Oravkin, Pavol Belko, Martin Sladký
Komisia pre školstvo, predseda: Eva Skačanová
Členovia: Martin Ridzoň, Zuzana Auxtová, Martin Baxa, Ľubica Bamburová, Mária
Kvietková, Melánia Ridzoňová, Miroslava Potančoková, Jozef Švantner
Komisia pre šport, predseda: Daniel Struhár
Členovia: Jozef Tokár, Milan Hašan, Milan Macuľa, Peter Dvorský, Adriana Miseje,
Michal Budovec, Ján Pampurík, Ján Kirdaj
Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov, predseda: Eva Wolframová
Členovia: Iveta Ledňová, Monika Medveďová, Ivana Húsenicová, Emília Bučková,
Ľubica Štugnerová, Jozef Baliak. Mgr. Eva Zákalická, Markéta Šuránková
Komisia pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi
predseda: Vladimír Strmeň
Členovia: Milan Kováčik, Ján Fedor, Marian Holý, Marek Kirdaj, Branislav Škondej
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Viliam Hláčik, Michal Medveď, Jozef Brveník
Komisia pre cestovný ruch a rozvoj podnikania, predseda: Martin Ridzoň
Členovia: Ján Maruškin, Dana Mašlárová, Mária Majerčíková, Jana Kokavcová, Milan
Gemzický, Igor Kupčok, Michal Jorčík, Michal Kič
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda: Vladimír Strmeň
Členovia: Mária Majerčíková, Ján Králik, Ján Račák
MESTSKÁ POLÍCIA
Do konca marca bol náčelníkom mestskej polície Ing. Peter Pančík. Primátor
žiadal zmenu aj na tomto poste. Novým náčelníkom Mestskej polície Brezno sa stal Ing.
Ján Fedor s účinnosťou od prvého apríla. Za jeho menovanie hlasovalo osemnásť z
dvadsať prítomných poslancov. Dvaja sa zdržali.
Breznianski poslanci schválili aj návrh nového organizačného poriadku Mestskej
polície Brezno. Predložil a spracoval ho na zastupiteľstvo nový náčelník tejto zložky
Ján Fedor. Počet zamestnancov zostal rovnaký. Avšak z organizačnej schémy vypadol
zástupca náčelníka. V čase neprítomnosti náčelníka zastúpi poverený príslušník.
V organizačnej schéme taktiež už nenájdeme veliteľov zmien, ktorí podľa Fedora nemali
žiadne opodstatnenie. Všetko koordinuje operačný policajt.
V roku 2015 bolo na MsP nasledovné personálne obsadenie:
- náčelník
- 19 príslušníkov MsP s odbornou spôsobilosťou
- odborný referent mestskej polície (spravovanie a zabezpečovanie spisovej
dokumentácie , sekretár v komisii pre verejný poriadok)
- dvaja zamestnanci (do júla 2015, od augusta 2015 jeden zamestnanec odišiel do
starobného dôchodku) so zníženou zdravotnou klasifikáciou chráneného
pracoviska na zabezpečenie obsluhy mestského kamerového systému,
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TECHNICKÉ SLUŽBY
O riaditeľský post prišiel v rámci personálnych zmien nového primátora aj riaditeľ
Technických služieb Ing. Tomáš Gaboň. Ako uviedol primátor, má úplne inú predstavu
fungovania a očakáva oživenie, nový spôsob riadenia a zabezpečenie vyšších príjmov.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno na šiestom pracovnom stretnutí po výberovom
konaní menovalo do funkcie nového riaditeľa Technických služieb. Stal sa ním 30-ročný
Ing. Ján Lukáč z Gašparova. Technické služby prešli organizačnou prestavbou už aj
preto, že sa stali právnym nástupcom príspevkových organizácií Mestské kultúrne
stredisko a Mestský športový klub.
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
Mestský podnik služieb Brezno bol založený na začiatku decembra 2013.
Zakladateľom a jediným spoločníkom bolo mesto Brezno, ktoré na začiatku do podniku
vložilo päťtisíc eur. Finančná situácia v spoločnosti bola nepriaznivá. Podľa účtovnej
uzávierky je výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2014 strata 7608 eur..
K päťtisícovému základnému imaniu spoločnosti treba pripočítať záväzky vo výške 2 738
eur. Majetok spoločnosti bol ku koncu roka 2014 stotridsať eur. Problémy vznikli potom,
čo v septembri minulého roka nadobudlo účinnosť vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti
a tá začala byť nefunkčná. To boli dôvody, prečo bol Mestský podnik služieb Brezno
zrušený.
SOBÁŠIACI POSLANCI
Na mestskom zastupiteľstve si poslanci spomedzi seba zvolili zástupcov, ktorí
budú vykonávať sobášenie občanov. Okrem primátora tak v Brezne môžu oddať
sobášiacich ďalší štyria poslanci.
Poverení sobášiaci poslanci:
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Ján Králik
Jaroslav Demian
Petra Dzurmanová
Daniel Struhár

HOSPODÁRSKY ŽIVOT
HOSPODÁRENIE MESTA
ROZPOČET
Viacročný programový rozpočet mesta na roky 2015 – 2017 bol schválený 16.
februára 2015. Mesto tak bolo v období od 1. januára do 26. februára v rozpočtovom
provizóriu a hospodárilo podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového
roka. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Schodok kapitálového rozpočtu mal byť vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Schválený
rozpočet bol v priebehu roka zmenený 195 rozpočtovými opatreniami.
ROZPOČET
Viacročný programový rozpočet mesta na roky 2015 – 2017 bol schválený 16.
februára 2015. Mesto tak bolo v období od 1. januára do 26. februára v rozpočtovom
provizóriu a hospodárilo podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového
roka.
Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
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Schodok kapitálového rozpočtu mal byť vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Schválený
rozpočet bol v priebehu roka zmenený 195 rozpočtovými opatreniami.
V rámci rozpočtu na tento rok boli schválené tieto investície:
Kanalizácia Vrchdolinka, Poľná, Potočná, Hlboká, Cesta osloboditeľov
5 158 670 € (mesto 258 186 €, dotácia 4 727 662 €)

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ K. Rapoša 993 213 € (mesto 141 030 €, dotácia
794 405 €)

Rekonštrukcia synagóga 1 127 086 € (mesto 56 354 €)

Príprava projektov 50 000 €

Verejné osvetlenie – výložníky 10 000 €

Chodník pri Tescu od sídliska ŠLN 3 000 €

Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná 35 221 €

Nové lavičky podľa potrieb 5 000 €

Smetné koše 5 000 €

Nové detské ihriská a opravy ihrísk 18 000 €

Spevnené plochy na parkovanie 35 000 €

Digitalizácia Kina Mostár mesto 33 452 €, dotácia 30 000 €

Oprava schodov pod Poštou 3 na Mazorníkove a bezbariérové prechody 7 000 Eur

Oddychová zóna Mazorníkovo 10 000 €

Zariadenie na odvlhčenie detského bazéna 4 555 €

Obnova zelene 10 000 €

Štipendijný fond pre žiakov 3 000 €

Nákup pozemkov 7 870 €

Modernizácia technologických zariadení 53 258 €

Obstaranie centrálneho servera pre mestský úrad 32 750 €

Nadstavba ramenového nakladača 12 240 €

Zariadenie na varovanie obyvateľstva v ohrozenom území 15 000 €
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA


Hospodárenie mesta v roku 2015 dokumentuje nasledovná tabuľka:
Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Čerpanie rozpočtu

10 335 189

11 612 701

11 781 377

Výdavky

9 258 536

10 311 841

10 129 284

Prebytok bežného rozpočtu

1 076 653

1 300 860

1 652 093

Bežný rozpočet
Príjmy
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Kapitálový rozpočet
Príjmy

5 724 845

5 177 226

5 177 225

Výdavky

6 326 629

8 827 405

8 338 315

Schodok kapitálového rozpočtu

-

Prebytok/schodok rozpočtu

601 784

-

3 650 179

-

3 161 089

474 869

-

2 349 319

-

1 508 997

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel vo finančných operáciách

-

0

3 205 735

2 696 661

424 323

432 638

717 223

424 323

2 773 097

1 979 438

Príjmy
Mesto v roku 2015 plnilo rozpočet príjmov nasledovne:
Schválený rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Upravený rozpočet

Skutočnosť

10 335 189

11 612 701

11 781 377

5 724 845

5 177 226

5 177 225

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty
a transfery) ich plnenie bolo nasledovné:

Daňové príjmy

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
6 879 219
6 969 992

Skutočnosť
6 969 997

Nedaňové príjmy

1 063 965

1 349 671

1 449 779

Granty a transfery

2 392 005

3 286 788

3 361 601

Daňové príjmy
Daň z príjmov fyzických osôb poukazovaná obciam zo ŠR, tzv. podielová daň zo
ŠR predstavuje pre mesto 46,51 % celkových skutočných bežných príjmov. Mestu boli
poukázané podielové dane zo ŠR v roku 2015 vo výške 5 479 346,82 €, čo je oproti
zverejnenej prognóze zo strany Ministerstva financií SR viac o 110 312,82 €. Plnenie
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týchto príjmov sa vyvíja veľmi priaznivo, v porovnaní s rokom 2014 sa rozpočet zvýšil
z titulu navýšenia týchto príjmov o 576 730 €.
Mestu sa ani v roku 2015 opätovne ako po minulé roky nepodarilo naplniť
plánovaný výnos dane z nehnuteľnosti; aj keď v roku 2015 mesto malo o 43 253 € vyšší
výber dane ako v roku 2014. Rozpočet príjmov za rok 2015 sa mestu nepodarilo naplniť
len pri dani zo stavieb. Podľa návrhu záverečného účtu bolo v roku 2015 bolo zdanených
celkom 27 320 objektov s počtom daňových poplatníkov 8 456, čo je nárast oproti roku
2014 (26 845 objektov). Aj predpis dane z nehnuteľností bol za rok 2015 vyšší ako v roku
2014 (rok 2015 – 905 121,81 €, rok 2014 - 899 908,93 €). Vyšší bol aj výnos dane z
nehnuteľností – v roku 2015 bola uhradená v sume 904 790,71 € v roku 2014 len v sume
838 654,88 €.

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet vlastných kapitálových príjmov (z predaja kapitálových aktív
– pozemkov, budov a bytov) vo výške 10 000 € sa v priebehu roka upravoval podľa
získaných príjmov z predajov majetku mesta a to až na úroveň 17 958 . Mesto pre rok
2015 rozpočtovalo kapitálové granty a transfery vo výške 5 714 845 €, v priebehu roka
bol rozpočet upravený na sumu 5 159 268 €.
Poskytovateľ
MŽP SR
MP a RV SR
MV SR
MF SR
Audiovizuálny fond
HARMANEC KUVERT s. r.
o.

Výška v €

Účel

4 105 478 Projekt - „Brezno – splašková kanalizácia
a vodovod“
305 589 Projekt – „Rekonštrukcia Synagógy Brezno“
8 892 Merače rýchlosti
600 000 Most Bujakovo
27 000 Projekt – „Digitalizácia kina“
112 308 Most Bujakovo
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Výdavky
Mesto v roku 2015 čerpalo výdavky nasledovne:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

Bežné výdavky

9 258 536

10 311 841

10 129 284

98,23

Kapitálové výdavky

6 326 629

8 827 405

8 338 315

94,46

Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky
možno konštatovať, že došlo k zníženiu výšky bežných výdavkov oproti roku 2014.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Mzdy, platy, OON

3 799 972

4 347 032

4 367 696

100,48

Poistné a príspevky do poisťovní

1 513 562

1 638 182

1 642 706

100,28

Tovary a služby

2 001 801

2 321 335

2 114 924

91,11

Bežné transfery

1 783 001

1 876 591

1 875 259

99,93

160 200

128 701

128 699

100,00

Splácanie úrokov

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Mesto v priebehu roka 2015 upravovalo schválený rozpočet kapitálových výdavkov
z 6 326 629 € na 8 827 405 €. Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2015 bolo
8 338 315 €, t. j. 86,6%.
Pre rok 2015 bolo rozpočtovaných 17 rozvojových programov; tento počet sa upravil na
41 rozvojových programov, z nich sa nakoniec realizovalo 37. Boli to nasledovné:
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Nákup pozemkov - vysporiadanie pozemkov v areáli Materskej školy na Nálepkovej
ulici - odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta súkromných osôb vo výške 7 886 €.
Rekonštrukcia objektu Zzákladnej školy s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 Brezno , stavba
bola ukončená, skolaudovaná v decembri 2015. Celkom bolo preinvestované 817 153 €,
v tom dotácia 794 405 €.
Brezno – splašková kanalizácia, vodovod ul. Potočná, Poľná, Hlboká, cesta ,
Modernizácia technologických zariadení. V rámci plánovanej investičnej akcie bol
realizovaný prívod/pripojenie vykurovacej sústavy ZŠ s MŠ K. Rapoša, ul. Pionierska 4
na centrálny zdroj vykurovania.
Obstaranie centrálneho servera MsÚ . Vzhľadom k tomu, že skončila platnosť zmluvy
o prenájme komponentov centrálneho servera MsÚ, bolo vykonané obstaranie vlastného.
Chodníkové prepojenie pri TESCu. Investičná akcia bola zrealizovaná a ukončená
v novembri 2015.
Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná. Investičná akcia bola v júni pozastavená kvôli
nevysporiadaným pozemkom (z dôvodu žiadnej odozvy zo strany SPF na podnet).
Nadstavba ramenového nakladača. Technickým službám bol poskytnutý kapitálový
transfer na splátku . Ramenový nakladač sa využíva v súvislosti so zberom komunálneho
odpadu.
Rekonštrukcia Synagógy bola vykonaná podľa harmonogramu .
PD a mapové podklady na zariadenie na varovanie obyvateľstva v ohrozenom území
Digitalizácia kina Mostár .
Oddychová zóna Mazorníkovo. Na ploche boli vykonané rozsiahle terénne úpravy
ťažkými mechanizmami, odvoz kameňa, dovoz ornice. Boli vyklčované náletové dreviny.
Podľa štúdie bolo pripravených cca 600m2 chodníkov
Spevnené plochy. Celkovo sa jedná o 49 parkovacích miest na ploche 1 023 m2. Na
Sekurisovej ulici vznikli 3 nové parkovacie miesta s rozlohou 33 m2, na Sládkovičovej 14
miest na ploche 339 m2 a na Krčulovej ulici 20 plus 12 parkovacích miest s rozlohou 396
a 265 m2. Tieto plochy sú spevnené zatrávňovacou dlažbou.
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Zariadenie na odvlhčenie detského bazéna. Nad detským bazénom bolo namontované v
apríli 2015
Most cez Hron – Bujakovo. Výstavba nového mosta prebehla v mesiacoch júl – december
2015, bola ukončená v decembri dočasným uvedením do prevádzky.
Označenie I. OP Podkoreňová. Oplotenie prameňov Podkoreňová – doplnenie
označením.
Osvetlenie mestskej veže. Akcia začala v máji a bola ukončená trvalým osvetlením
v novembri 2015.
Obstaranie budovy „Bachláč“. Mesto obstaralo v roku 2015 od Štátnych lesov SR objekt
„Bachláč“ v hodnote 5 196,00 €.
Odvodnenie ul. Mliekárenská. Do cestného telesa bola osadená odvodňovacia mreža,
ktorá odvádza vodu z vozovky najmä pri väčších prívalových dažďoch.
Obstaranie vibračnej lavice. Technické služby obstarali súpravu náradia a technického
zabezpečenia pre potreby výroby betónových výrobkov a práce s betónovými zmesami.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia. V decembri 2015 došlo k naskladneniu materiálu, aj
finančnému vyrovnaniu investičnej akcie, vlastná výmena podľa zmluvy bude vykonaná
do konca mája 2016.
Cyklotrasa Brezno – Podkoreňová. Bol vypracovaný projekt cyklotrasy.
Dodatok ÚPN. Vypracované zmeny a doplnky č. 11 v rámci decembra 2015
Integrovaná preventívna protipovodňová ochrana mesta . Bol vypracovaný projekt
(projektová dokumentácia)
Merače rýchlosti. MV SR na základe zmluvy poskytlo účelovú dotáciu zo ŠR na 3 ks boli
osadené.
Zabezpečovací systém TS a 34/ Zakúpenie kamerového systému TS. Zakúpenie
zabezpečovacieho systému spočívalo v inštalácii 4 kamier s nočným videním
a komplexného poplachového systému, ktorý je osadený tak v interiéri ako aj exteriéri
areálu Technických služieb.
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Zakúpenie vianočného osvetlenia pozostávalo z dodania prvkov pre výzdobu budovy
radnice, svetelnej brány, stožiarov osvetlenia, 3D ozdobných prvkov, svetelnej reťaze pre
výzdobu vianočného stromčeka, svetelnej reťaze pre výzdobu listnatých stromov a
svetelnej hviezdy.
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno, obstaranie umývačky riadu z mimorozpočtových
finančných prostriedkov vo výške 2 758,80 €.
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno, obstaranie elektrickej panvice
a umývačky riadu z mimorozpočtových finančných prostriedkov vo výške 8 082,00 €.
ZŠ s MŠ MPČĽ, Brezno, obstaranie robota RM z mimorozpočtových zdrojov vo výške
3 519,60 €.

Výsledok hospodárenia
Pre rok 2015 bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet
zostavený ako schodkový.
Hospodárenie mesta v roku 2015 dokumentuje nasledovná tabuľka :
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

BEŽNÝ ROZPOČET
príjmy

10 335 189

11 612 701

11 781 377,08

výdavky

9 258 536

10 311 841

10 129 284,38

Prebytok

1 076 653

1 300 860

1 652 092,70

príjmy

5 724 845

5 177 226

5 177 225,16

výdavky

6 326 629

8 827 405

8 338 314,60

601 784

3 650 179

3 161 089,44

0

3 205 735

2 696 661,20

424 323

432 638

717 223,28

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schodok ( - )
FINANČNÉ OPERÁCIE
príjmové
výdavkové
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Zostatok fin. operácií

- 424 323

2 773 097

1 979 437,92

Príjmy

16 060 034

16 789 927

16 958 602,24

Výdavky

15 585 165

19 139 246

18 467 598,98

+ 474 869

- 2 349 319

- 1 508 996,74

Prebytok+/schodok -

Mesto v roku 2015 hospodárilo so schodkom vo výške 1 508 997 €; Rozdiel
medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta vo výške 1 979 438 € bol
v priebehu roka 2015 použitý na financovanie schodku rozpočtu. Schodok rozpočtu bol
v roku 2015 financovaný z návratných zdrojov financovania a z prostriedkov rezervného
fondu. Rozdiel medzi schodkom rozpočtu 1 508 996,74 € a zostatkom finančných operácií
vo výške 1 979 437,92 € je zostatok finančných prostriedkov vo výške 470 441,18 €. Táto
suma predstavuje finančnú hotovosť na účtoch mesta k 31. 12. 2015, okrem finančných
prostriedkov, ktoré sa z tohto zostatku vylučujú - zostatky peňažných fondov, fondu
prevádzky, opráv a údržby, cudzích prostriedkov a prostriedkov z podnikateľskej
činnosti.
V roku 2015 predstavujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného
predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku výšku 24 593,78 €.
O túto sumu sa pre tvorbu peňažných fondov upraví zostatok finančných prostriedkov,
ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 445 847 €.
Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu fondov je vo výške 445 847,40 €..
Celá táto suma bola pridelená do rezervného fondu.
Vývoj splátok úverov a dlhodobých záväzkov mesta za roky 2004 – 2015:
Rok

Dlhová služba (úver) v
€

Dlhová služba

Splátky úverov

(úver + dlhodobé
záväzky) v €

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

44

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

2012

5 423 354

6 829 820

506 591

1 131 899

2013

4 998 369

5 779 528

581 249

1 206 557

2014

3 917 108

4 871 230

567 052

1 048 666

2015

3 327 191

3 957 747

538 858

837 160

VÝSTAVBA A ROZVOJ MESTA
VÝSTAVBA OBCHVATU BREZNA
Tohto roku v marci sa Brezňania konečne dočkali zahájenia stavby obchvatu mesta. Prvá
etapa s dĺžkou 2,54 km začína na ceste I/66 v smere od Banskej Bystrice do Brezna pri
Banisku a skončí prvou križovatkou pri odbočke na Čierny Balog, pri Baldovskom moste.
Stavbu obchvatu Brezna zabezpečuje združenie "Brezno 2014" - vedúci člen združenia:
ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. za 20,895 mil. eur vrátane dane. Práce na výstavbe sú
plánované na 510 dní, teda sedemnásť mesiacov. Druhá etapa výstavby je rozdelená na
dva úseky, avšak, o tejto výstavbe a o termínoch výstavby nebolo do konca roka
rozhodnuté. Navrhovaný obchvat bude riešený ako dvojpruhová obojsmerná
komunikácia v šírkovom usporiadaní. Návrh tohto úseku cesty predstavuje líniovú stavbu
odklonenú mimo najhustejšie zastavané územie s technickým riešením, ktoré rešpektuje
normové požiadavky na veľkosti polomerov smerových a výškových oblúkov
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zodpovedajúce návrhovej rýchlosti 80 km/hod. Na úseku sa bude nachádzať aj niekoľko
mostných objektov. Jeden železobetónový s dĺžkou 269 metrov na začiatku križovatky
Brezno, nad riekou Hron a železnicou, druhý, 92- metrový, nad miestnym potokom a
železničnou vlečkou do bývalej mostárne. Lavica pre peších bude nad kruhovou
križovatkou, bude zavesená a má dĺžku 120 metrov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 5 kusov,

.
OPRAVA MOSTA.
Most na Kuzmányho ulici patrí k najvyťaženejším v meste a zároveň najviac
zanedbaným. Keďže pre havarijný stav ľavostranného chodníka už bola bezprostredne
ohrozená bezpečnosť ľudí, mesto Brezno podalo vo februári podnet na odbor cestnej
dopravy Okresného úradu v Banskej Bystrici. Na základe toho úrad nariadil nevyhnutné
úpravy mosta.
Slovenská správa ciest ako vlastník realizovala v júni nevyhnutnú opravu
chodníka, ktorému hrozilo zrútenie a aj poškodenie inžinierskych sietí. Odstraňovanie
havarijného stavu zahŕňalo stabilizáciu ľavostrannej rímsy mosta a vybudovanie nového
chodníka so zábradlím. Od utorka 3. do soboty 7. novembra došlo k úplnej uzávierke cesty
I/72 z dôvodu rekonštrukcie povrchu cesty. Cestný most ponad Hron, ktorý je súčasťou
cesty I/72 z Brezna na Tisovec a Rimavskú Sobotu,

je už bezpečnejší. Celkovú

rekonštrukciu mosta však majú cestári naplánovanú na roky 2016 až 2020
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SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 5 kusov,

NOVÉ DISTRIBUČNÉ A LOGISTICKÉ STREDISKO
Jeden z najväčších výrobcov obálok v Európe položil 25. februára 2015 základný
kameň investičnej akcie „Rozšírene výroby a výstavba distribučného a logistického centra
Harmanec-Kuvert, spol.s.r.o. so sídlom v Brezne.“ Výstavba začala v máji, do konca roka
stavba nebola ukončená. Celkovou investíciou v hodnote 3 milióny eur sa zvýši kapacita
výroby z 1,7 na 2 miliardy. obálok ročne a kapacita skladov hotovej výroby sa zvýši z
1000 na 5000 paletových miest. V Harmanci-Kuvert je zamestnaných 171 zamestnancov
a realizáciou investičnej akcie sa vytvorí ďalších 24 nových pracovných miest.
OPRAVA MOSTA V BUJAKOVE
Na februárovom výjazdovom rokovaní v Banskej Bystrici vláda schválila dotáciu
pre Brezno vo výške 600 tisíc eur na cestný most v Bujakove. Vedie cez rieku Hron a je
prístupovou cestou do výrobne obálok Harmanec-Kuvert. Jeden z najväčších výrobcov
obálok v Európe tiež začal s realizáciou investičnej akcie rozšírenia výroby a výstavby
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distribučného a logistického centra. A keďže starý most je v dezolátnom stave, bolo treba
konať. Peniaze naň pridelila aj vláda. Ostatok je na meste a spolufinancovať ho bude aj
výrobca obálok Koncom mája sa preto stretlo breznianske zastupiteľstvo, aby urýchlene
schválilo financovanie nového mosta. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o jeho
dofinancovaní. Mesto bude akciu spolufinancovať vo výške 33 % z rozdielu medzi
celkovými investičnými nákladmi a dotáciou štátu 600 tisíc eur, maximálne však do výšky
100 tisíc eur. Mesto sa podľa primátora dohodlo s Harmanec-Kuvert, že sa bude tiež
spolupodieľať na dofinancovaní a zaplatia tak zvyšok. Peniaze na most mesto
nezahrnulo do tohtoročného rozpočtu. Dohodli sa so spoločnosťou Harmanec-Kuvert, že
sa bude podieľať na prvotnom spolufinancovaní a mesto dofinancuje posledné faktúry,
ktoré by mali prísť až v priebehu budúceho roku.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 5 kusov,

REALIZÁCIA PROJEKTU SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
Brezňania žijúci v oblastiach ulíc Poľná, Potočná, Cesta osloboditeľov, Hlboká a
novovybudovaná individuálna bytová výstavba v lokalite Rovne neboli doteraz napojení
na verejnú splaškovú kanalizáciu. Odpadové vody sú akumulované v žumpách a
septikoch, často v nevyhovujúcich podmienkach. V zmysle schváleného územného plánu
mesta je v tejto lokalite plánovaný rozvoj individuálnej bytovej výstavby. Terén
v uvedenej oblasti si vyžadoval zložité technické riešenie, ktoré je aj finančne náročné,
preto bolo dôležité získať aj mimorozpočtové zdroje.. Vypracovaný projekt riešil napojenie
už existujúcich stavieb na verejnú kanalizáciu a vybudovanie kanalizácie pre výstavbu.
Mesto získalo na realizáciu projektu splaškovej kanalizácie pre ulice Potočná,
Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov a IBV Rovne financie. V rámci výzvy Operačného
programu životné prostredie odsúhlasili dotáciu vo výške 4 900 736 eur. Celkové náklady
na projekt sú 5 158 670 eur. Mesto malo tak projekt dofinancovať sumou 257 933 eur.
Táto suma sa však v čase realizácie tejto investičnej akcie mestu výrazne navýšila. Časť
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nákladov vo výške 130 tisíc eur nebude refundovaná. Túto skutočnosť sa mesto dozvedelo
už v čase realizácie projektu.

Dôvodom sú pochybenia vo verejnom obstarávaní

v minulom období. Na kanalizáciu, ktorá sa vybudovala sa pripojilo vyše 500 obyvateľov.
V tejto časti Brezna okrem vybudovania kanalizácie mesto obnovilo rigoly
a priepusty pod komunikáciou. Občania žiadali urobiť aj vodovod, čo však nebolo možné.
Príprava projektu a jeho spracovanie začali už pred rokom 2008. Pôvodný projekt sa často
menil a podľa podmienok EÚ a získavania súhlasov vlastníkov aj upravoval. V roku
2011 sa už mesto zameralo len na vybudovanie kanalizácie podľa výzvy, čo už bolo
nemenné. Pokiaľ by mesto chcelo budovať aj vodovod, išlo by o dlhodobý proces, ktorý by
bol pre mesto technicky aj finančne náročný. Keďže peniaze na kanalizáciu poskytla únia,
so zmenou projektu by nemusela súhlasiť. Finančné prostriedky muselo mesto dočerpať a
projekt zrealizovať do konca septembra, preto priestor na upravovanie projektu už
neostal.
KANALIZÁCIA HALNY – BUJAKOVO
Mestské časti Halny a Bujakovo sú spolu s Rohoznou poslednými časťami mesta,
kde nie je vybudovaná kanalizácia. Breznianski poslanci sa preto touto problematikou
zaoberali a riešili žiadosť o vypracovanie projektovej dokumentácie ku kanalizácii
Halny – Bujakovo. Táto ešte vypracovaná nebola kvôli veľkej finančnej náročnosti,
podľa prieskumu cez 150.000,00 €, mesto bude projekt obstarávať po častiach v prípade
vhodnej výzvy z eurofondov.
REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Škola na Pionierskej ulici 4 bola postavená a odovzdaná do užívania pred
štyridsiatimi rokmi, v roku 1975. Pozostáva z hlavnej budovy a telocvične so spojovacou
chodbou. Pôvodne mala škola 22 tried, neskôr bolo povolených 24. V predchádzajúcom
školskom roku navštevovalo školu 496 žiakov, z toho 97 rómskeho pôvodu, čo je 19,56%.
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Objekt základnej školy bol z hľadiska dlhodobého využívania stavebne zastaraný.
Vplyvom poveternostných podmienok bola narušená fasáda a následne došlo k rozpadu
obvodových panelov. Okenné krídla boli zdeformované, ich tesnenia povypadávané.
Dochádzalo k zvýšenej infiltrácii vlhkosti do budovy a zvýšeným nákladom na
vykurovanie.
Mesto riešilo rekonštrukciu Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša na
Pionierskej 4 už v marci minulého roka. Kritickú situáciu navrhovalo vyriešiť zobratím si
úveru. Za prijatie uznesenia sa zasadzoval vtedajší primátor Jaroslav Demian. Väčšina
poslancov to však videla inak a hlasovala proti aj vzhľadom na vysokú zadlženosť mesta.
Našlo sa iné riešenie. Mesto získalo na rekonštrukciu školy peniaze z grantu z
eurofondov, cez Regionálny operačný program. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
podalo mesto v auguste minulého roka. Začiatkom februára bola podpísaná zmluva.
Rekonštrukčné práce sa pre zdĺhavý proces verejného obstarávania mohli začať až koncom
augusta.
Úvod školského roka bol pre žiakov a učiteľov zo ZŠ s MŠ Karola Rapoša
náročný. Keďže na ich domovskej škole prebiehali stavebné práce, učili sa vo viacerých
školských zariadeniach mesta. Presuny skončili začiatkom októbra, kedy sa deti mohli
vrátiť do svojich tried.
Cieľom projektu rekonštrukcie bolo zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na
škole, znížiť energetickú náročnosť budovy a vybudovať kanalizáciu. Rekonštrukcia
zahŕňala výmenu pôvodných okien, všetkých pôvodných vonkajších i vnútorných
zasklených stien, zateplenie obvodových stien aj strešnej konštrukcie a tiež vybudovanie
novej kanalizácie od existujúcej šachty po vstupné šachty na hlavných ležatých zvodoch
kanalizácie. Celkové výdavky na rekonštrukciu sú vyčíslené na takmer 935 tisíc eur,
pričom mesto má schválený grant vo výške maximálne vyše 794 tisíc eur. Mesto zaplatí
z vlastného rozpočtu neoprávnené výdavky, t.j. 98 718,90 eur plus 41 810,75 eur, čo je
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povinné spolufinancovanie vo výške 5 % z oprávnených výdavkov. Dokopy dalo mesto
teda na projekt 140 529,65 eur. Plánovaný termín realizácie projektu bol marec až
november 2015. Práce však začali pre zdĺhavý proces verejného obstarávania až koncom
augusta. Za tri mesiace boli práce na rekonštrukcii Základnej školy s materskou školou
Karola Rapoša hotové. Firma, ktorá opravy realizovala, v predposlednú novembrovú
stredu odovzdala dielo mestu.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 10 kusov,

REKONŠTRUKCIA SYNAGÓGY
Breznianska synagóga – národná kultúrna pamiatka – už dlhšiu dobu chátrala.
Naposledy v roku 2002 mesto realizovalo záchranné práce na obnove objektu. Odvtedy
uplynulo trinásť rokov. Priestor sa síce využíval po čiastočnej rekonštrukcii, od prvého
sprístupnenia verejnosti v roku 1996 na kultúrne podujatia – koncerty a výstavy, ale
v záchranných prácach sa pokračovalo iba do roku 2002. A tak bola budova značne
poškodená poveternostnými vplyvmi, strešná krytia je na veľkej ploche skorodovaná,
poškodená náletovou vegetáciou. Aj omietka stien a stropov bola vzhľadom na poškodenú
strechu zatečená.
O dotáciu na rekonštrukciu synagógy sa mesto uchádzalo ešte v minulom
roku. Avšak neúspešne. Výzva však vyšla opäť, a tak poslanci schválili podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok opätovne. Mesto bolo tentokrát úspešné a získalo grant
z eurofondov. Celkové oprávnené výdavky boli takmer 1,125 milióna eur, pričom mesto
malo schválený grant cez Regionálny operačný program vo výške maximálne 95 percent z
tejto sumy. Celkový objem na túto investičnú akciu boli 1 060 000 eur, lebo mestu sa
podarilo vo verejnom obstarávaní „vysúťažiť“ nižšiu sumu. Práce na obnove synagógy
začali v septembri. V exteriéri sa vykonali zemné práce, vybudoval sa kamenný plot,
základy, nové klampiarske konštrukcie, nový chodník a nová strecha, pričom sa odstránil
najkritickejší prvok – prehnitý krov. V interiéri bolo urobené nové hlavné schodisko,
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hygienické zariadenia, podlahové kúrenie, konštrukcia pavlače a pre verejnosť sa
sprístupnila kupola.

SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 10 kusov,

NOVÁ CESTA
Na Poľnej ulici občania roky prechádzali po štrkovej ceste, na Potočnej zasa bola v
zlom stave. Mesto preto využilo príležitosť a v rámci vybudovania kanalizácie, kedy boli
cesty rozrýpané, našlo peniaze z vlastného rozpočtu a vybudovalo cestu na uliciach
Potočná a Poľná. Časť asfaltov so šírkou 1,6 metra bola súčasťou projektu kanalizácie, no
zvyšnú časť na šírku 2,7 metra muselo mesto dofinancovať z vlastných prostriedkov.
Z vlastného rozpočtu prispelo sumou vo výške 29 002,05 eur. Urobil sa iba jeden jazdný
pruh. Práce prebiehali veľmi rýchlo, keď v pondelok 21. septembra začali s pokládkou
asfaltu a práce ukončili do piatich dní. Cesta bude slúžiť ako jednosmerná premávka. Do
budúcna ju však mesto plánuje dobudovať do potrebnej šírky.
REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE
Plaváreň na Mazorníkove zostala z bezpečnostných dôvodov od septembra
zatvorená. Pred rokmi riešil niekdajší prevádzkovateľ plavárne problém so zatekajúcou
strechou jednoducho. Postavil nad ňu druhú. Spodná konštrukcia ale začala po čase
korodovať a momentálne sa doslova rozpadáva. V septembri
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v rámci revízie začali

otvárať strop a zistili, že ten stav je havarijný a plaváreň uzatvorili. Mesto sa v snahe
opäť sprevádzkovať najväčšie športovisko svojho druhu v okrese pustilo do nevyhnutnej
rekonštrukcie stropu nad bazénom. Je predpoklad, že práce budú pokračovať do jari
budúceho roku.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 5 kusov

OBNOVA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Primátor mesta oznámil poslancom mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo
18. novembra, že žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu
obnovy verejného osvetlenia je schválená. Žiadosť o príspevok podalo mesto na
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci operačného programu
konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Celková suma rozpočtu stavby je po verejnom
obstarávaní 754 704,41€ s DPH. Z toho sa mesto Brezno podieľa vlastnými finančnými
prostriedkami vo výške 134 891,97 €. 1066 z celkových 1620 svetelných bodov sa
vymenilo v prvej etape. Svetelné body sa menili na základe vypracovaného projektu
verejného osvetlenia. Obnovovalo sa už existujúce osvetlenie. Ročná úspora je plánovaná
až 50 000 €. Koncom novembra bolo ukončené verejné obstarávanie, a do konca roka bolo
nové osvetlenie zakúpené, naskladnené a realizácia prebehne do konca mája nasledujúceho
roka.
TELOCVIČŇA V MAJETKU MESTA
Roky spomínaný prevod telocvične pri plavárni sa stal skutočnosťou. V októbri na
zasadnutí poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja jednohlasne schválili prevod
telocvične na mesto. Teraz je pred mestom ešte ťažšia úloha, a to nájsť dostatok financií
na rekonštrukciu. Mesto chce telocvični prinavrátiť jej pôvodnú funkciu. V okrese Brezno
bola telocvičňa pri plavárni jedinečná tým, že sa v nej nachádzalo aj hľadisko pre
divákov. Cieľom mesta je tento objekt zrekonštruovať na novú multifunkčnú halu a
vytvoriť nový športový stánok pre športovcov v Brezne a okolí. Nebude to však ľahká
53

cesta, pretože niekoľko rokov chátrajúca telocvičňa je v katastrofálnom stave – deravá
strecha, poškodené rozvody, zničený a vykradnutý interiér.
AREÁL BÝVALÝCH KASÁRNÍ
Areál bývalých kasární na ulici Československej armády v Brezne z 30. rokov
minulého storočia by sa mal zmeniť na novú štvrť s bytmi, administratívnym a obchodným
centrom. Majiteľ, žilinská developerská spoločnosť Istrofinal, zrejme začne výstavbou
nákupného centra. Zámer už predložila na posúdenie štátnym orgánom.

Nákupné centrum, označované v niektorých dokumentoch názvom Šajba, má mať
vyše štyritisíc štvorcových metrov predajnej plochy s 13 prevádzkami so samostatnými
vchodmi z parkoviska. Kapacita vonkajších parkovísk má byť 135 áut. Zámer v súlade s
požiadavkou mesta navrhuje

pre

jednopodlažnú

budovu

„horskú

architektúru

charakteristickú pre túto oblasť“ so sedlovou strechou a použitím alebo imitáciou
prírodných materiálov. Súčasťou projektu obchodného strediska je na žiadosť mesta aj
prestavba križovatky Československej armády s ulicou Fraňa Kráľa na okružnú
križovatku a dopravné napojenie na ulicu Banisko. Začiatok výstavby je predbežne
určený na júl budúceho roka s dokončením začiatkom nasledujúceho roka. Na rovnakej
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ulici otvorili nové obchody aj vlani – Nákupné centrum Point s 2 500 štvorcovými
metrami predajnej plochy funguje od konca apríla 2014. V susedstve kasární sú aj obchody
Kaufland, Lidl a Tesco. Nákupné centrum s parkoviskom zaberie zhruba dva hektáre z
celkovo 16 hektárov areálu bývalých kasární. Štúdia, ktorú Istrofinal predstavil vlani
mestu, počíta s rekonštrukciou a budovaním administratívnych budov, novou výstavbou
štyroch – piatich bytových a zhruba päťdesiatich rodinných domov. Vzniknúť tu majú aj
športoviská a oddychové plochy.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 10 kusov,

Štúdia na premenu areálu kasární v Brezne
Vlani v novembri sa začali búrať vojenské objekty – budovy, sklady, dielne,
garáže, čerpacia stanica a prístrešky. Prvá časť je už zbúraná, do júna budúceho roka by
mali byť búracie práce dokončené. Netýkajú sa zhruba desatiny územia, ktoré vlastní
mesto a jednu budovu si ponechal štát. Istrofinal kúpil areál bývalých Kasární Jána
Švermu od ministerstva obrany v roku 2013 vo verejnej súťaži za 1,305 milióna eur. Je to
necelá tretina sumy 4,16 milióna eur, na ktorú areál ohodnotil znalecký posudok.
Ministerstvo rozhodlo o prebytočnosti majetku a jeho predaji v roku 2012. Rezort však
musel dvakrát znižovať primeranú cenu. Až na tretí pokus pri cene 1,248 milióna eur sa
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našli traja záujemcovia. Najvyššiu sumu ponúkol Istrofinal. V kúpnej zmluve sa uvádza,
že nehnuteľnosti firma kúpila „za účelom realizácie investičného zámeru spočívajúcom
prevažne vo výstavbe obchodných jednotiek, bytových a nebytových jednotiek a súvisiacej
infraštruktúry“. Koncom roka začali realitné kancelárie ponúkať v areáli na predaj
pozemky na výstavbu rodinných domov.
Dňa 16. decembra tohto roku žiadateľ- Istrofinal a.s. so sídlom v Žiline na
tunajšom úrade podal žiadosť – návrh na vydanie územného rozhodnutia vo veci
umiestnenia stavby: Špecializované predajne Brezno v areáli bývalých kasární ako nové
multifunkčné obchodné centrum s parkoviskom, obslužnou komunikáciou, inžinierskych
sietí a ich preložiek, dopravného spojenia 5- ramennou kruhovou križovatkou na ceste
I/66 v križovatke ul. Fraňa. Kráľa, doplňujúci odbočovací jazdný pruh k miestnej
komunikácii Banisko.

Doprava
PARKOVACIE PLOCHY
Problémom väčšiny miest na Slovensku je nedostatok parkovacích plôch. Brezno sa
snaží reagovať na požiadavky motorizovanej verejnosti a rozširuje parkovacie kapacity
na svojom území. Rozhodlo sa proces urýchliť a spevnené plochy určené na parkovanie
motorových vozidiel budujú Technické služby Brezno. Tohto roku išlo o 49 parkovacích
miest na ploche 1033 metrov štvorcových.. Na Sekurisovej ulici tak vznikli tri nové
parkovacie miesta s rozlohou 33 m2, na Sládkovičovej 14 miest na ploche 339 m2 a na
Krčulovej ulici 20 plus 12 parkovacích miest s rozlohou 396 a 265 m2. Tieto plochy sú
zároveň spevnené zatrávňovacou dlažbou. Všetko robili Technické služby Brezno okrem
zemných prác a dovozu štrkov, ktoré realizovali dodávateľsky. Celý projekt rozširovania
parkovacích kapacít v Brezne je financovaný z rozpočtu mesta, pričom aj v budúcoročnom
už breznianski poslanci na návrh primátora schválili finančné prostriedky vo výške 30
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tisíc eur práve na tento účel. Podporovať občiansku vybavenosť vo forme postupnej
realizácie ďalších odstavných plôch pri bytových domoch radnica plánuje aj v budúcnosti.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe –3 kusy

PARKOVISKO HRADBY
Priestor na Ulici Hradby, smerom na Ulicu Školskú, využívajú obyvatelia a
návštevníci zdarma na parkovanie. Je v zlom technickom stave, oficiálne to nikdy nebolo
parkovisko a ľudia túto skutočnosť kritizujú. Nazývajú tento priestor „tankodróm“.
Dopravná situácia v tomto priestore je zlá. Mesto malo v pláne ešte v roku 2013 prenajať
daný pozemok na účel vybudovania parkoviska. Zámer sa však nepodaril. Dnes, o dva
roky neskôr, sa mesto opäť rozhodlo dobudovať tento priestor ako parkovisko. Na
zastupiteľstve, ktoré sa konalo 16. decembra tohto roku, sa jednohlasne schválil rozpočet
mesta Brezno a medzi najväčšie položky v rozpočte patrí rekonštrukcia parkoviska
Hradby.
MERAČE RÝCHLOSTI MOTOROVÝCH VOZIDIEL
V záujme riešenia požiadaviek a potrieb obyvateľov Brezna v súvislosti s cestnou
premávkou pristúpilo vedenie mesta k významným preventívnym opatreniam. V polovici
decembra inštalovalo ďalšie merače rýchlosti motorových vozidiel na svojom území. Jeden
umiestnili na štátnu komunikáciu II/529 na Cestu osloboditeľov a dva na Ulicu ČSA pri
štátnej ceste I/66 v oboch smeroch. Z vyhodnotenia evidencie dopravných nehôd za
obdobie predchádzajúcich piatich rokov totiž vyplynulo, že práve tieto lokality sú najviac
frekventované trasy motorových vozidiel a chodcov. Inštalované merače obsahujú panel
zobrazujúci dvojcifernú hodnotu nameranej rýchlosti (10-99 km/h), pričom prekročená
povolená rýchlosť sa zvýrazní nápisom SPOMAĽ. Zariadenie je plne programovateľné,
zaznamenáva štatistiku celkového prejazdu vozidiel aj s údajom počtu prekračujúcich
maximálnu povolenú rýchlosť a zároveň obsahuje software na vyhodnocovanie dát.
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Zaznamenávané údaje sú navyše podporované kamerovým záznamom. Mesto na celý
projekt získalo od ministerstva vnútra takmer 8900 eur.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 2 kusy

SPOMAĽOVAČE ODTRÁNENÉ
Prostredníctvom služby City Monitor občania upozornili vedenie mesta na
nebezpečný terén na Štvrti Ladislava Novomeského. Išlo o dva priechody pre chodcov,
ktoré boli v minulosti vybudované ako spomaľovacie prahy. Motoristi sa na ne dlhodobo
sťažovali, keďže kvôli svojmu výškovému usporiadaniu neumožňovali plynulý prejazd
vozidiel a poškodzovali podvozky áut. Začiatkom októbra sa však situácia na
frekventovanom úseku zmenila k lepšiemu. Technické služby vykonali úpravu
vybudovaním nájazdov na spomaľovacie prahy. Prechod

bol odvtedy

plynulejší

a pohodlnejší. Reakcia verejnosti na seba nenechala dlho čakať, keď motoristi aj cyklisti
vyzdvihli neporovnateľný komfort prejazdu touto časťou mesta.

OBYVATEĽSTVO
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Počet obyvateľov k 31.12.2015 podľa mestských častí

Mestská časť
bez TP
Brezno
Mazorníkovo
Bujakovo
Predné Halny
Zadné Halny
SPOLU

Muži
379
5 026
2 473
109
256
234
8477

Ženy
258
5 923
2 588
119
222
213
9323
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Chlapci Dievčatá
61
60
750
749
420
413
19
21
128
114
44
50
1422
1407

Spolu
758
12448
5894
268
720
541
20629

Bohužiaľ, musíme konštatovať, že negatívny trend vo vývoji obyvateľstva
v našom meste sa ani tohto roku nepodarilo zastaviť; na začiatku roka sme mali 20 769
obyvateľov, na konci už len 20 629, čo znamená, že sa v porovnaní s rokom 2014 znížil
počet obyvateľov o 140. Ubudlo ľudí na Mazorníkove, kde sa znížil počet obyvateľov
o 52. V meste bol zaznamenaný úbytok obyvateľov o 115. Naopak o 16 pribudlo
obyvateľov bez trvalého pobytu, mierne sa zvýšil počet obyvateľov v Zadných aj
Predných Hálnach a na Bujakove. Trend znižovania počtu obyvateľstva sa nepodarilo
zastaviť napriek tomu, že tohto roku je po dlhšej dobe pozitívny prirodzený prírastok,
viac ľudí sa narodilo ako zomrelo. Počet obyvateľov sa znížil v dôsledku záporného
prírastku sťahovaním (-150); viac ľudí sa z mesta odsťahovalo, ako prisťahovalo
Pohyb obyvateľov k 31.12.2015
Stav k 31.12.2014

20 769

Prisťahovaní

208

Odsťahovaní

358

Prírastok sťahovaním

-150

Narodení

197

Zomrelí

187

Prirodzený prírastok

10

Sobáše

141

Celkový prírastok

-140

Stav k 31.12.2015

20 629

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
Historický vývoj počtu obyvateľstva
ROK

1900

1950

1975

59

1985

1995

2005

2015

Počet obyvateľov

4 452

7 159

15 573

20 338

22 988

22 106

20 629

Počet obyvateľov Slovenska stúpa. Je nás najviac za uplynulých 10 rokov. Ešte
koncom roka 2014 počet Slovákov dosiahol 5,42 milióna. Napriek tomu, že sa nás na
Slovensku viac rodilo, než zomieralo, stále nás trápi pozvoľné starnutie obyvateľstva.
Obyvateľstvo však starne v celej Európe a podľa sociológov sa tento trend bude ešte
prehlbovať.
V našom meste je ale trend z hľadiska počtu obyvateľov rozdielny. Počet
Brezňanov klesá, ako vidieť na predchádzajúcej tabuľke, je nás najmenej za posledných
30 rokov. Kde sú tie časy, keď sa do Brezna počas roka prisťahovali stovky mladých
rodín? Najvyšší prírastok obyvateľstva sme zaznamenali v roku 1977 - 838. V tom roku
bolo do užívania odovzdaných 253 bytov, do Brezna sa prisťahovalo 956 ľudí, narodilo
sa 360 detí.
A aké trendy nás čakajú z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva, vidieť
najlepšie z nasledujúcej tabuľky. V tom sa zhodujeme s celoslovenským a vlastne aj
európskym vývojom. Zrejme nás čaká ďalšie prehlbovanie procesu starnutia,

lebo

dochádza k zlepšovanie úmrtnostných pomerov a predlžovaniu života. A ktovie, či sa
nám v Brezne tak skoro podarí zastaviť odchod mladých ľudí z mesta.
Veková štruktúra obyvateľov – porovnanie rok 2002 a 2015
Vekové zloženie obyvateľstva
Vek obyvateľov

rok 2002

rok 2015

Rozdiel

od 0 do 3 r.

576

560

-16

od 3 do 6 r.

630

553

-77

od 6 do 15 r.

2 742

1 716

-1 026

60

od 15 do 18 r.

1 145

557

-588

od 18 do 60 r.

14 551

12 688

-1 863

nad 60 r.

2 942

4 555

1 613

Spolu

22 586

20 629

-1 957

ZAUJÍMAVÉ JAVY
NAJSTARŠÍ OBČANIA
Najstaršou občiankou mesta je v tomto roku Anna Badániová; býva na Ulici
Fraňa Kráľa 1975/23, dožila sa v decembri 99 rokov. K najstarším patria aj občianky
Elena Šeligová, narodená 28. apríla 1920, Cesta osloboditeľov 40 a Ružena Wonková,
narodená 23. mája 1920, ktorá býva na Ulici Fraňa Kráľa 23. V tomto roku oslávili 95
rokov. Ženy sa nielen v rámci Slovenska, ale aj Brezne dožívajú vyššieho veku ako muži.
Najstarším mužom v Brezne je v tomto roku Ondrej Sitarčík, ktorý sa narodil 5.
marca 1922 a býva na Ulici Dolná 31. Rok 1923 je rokom narodenia siedmych mužov,
ktorí v tomto roku oslávili 92. narodeniny. Sú to títo obyvatelia: Ján Košičiar, Rohozná
37, Jozef Felcian, Boženy Němcovej 22, Klement Formánek, Nálepkova 20, Ján Ševčík,
Židlovo 8, Ing. Ján Zachar, Vránskeho 13, Lukáč Mydliar, Bottova 2 a Jaroslav
Houška.
OCENENÍ OBČANIA
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16. decembra 2015, uznesením číslo
236/2015 boli schválené ocenenia občanov mesta za rok 2015.
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Cenu primátora získa tento rok na základe rozhodnutia primátora spomedzi
piatich nominovaných Mgr. Vladimír Libič a to pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
za rozvoj športu v meste.
Spomedzi štrnástich nominovaných Cenu mesta Brezna tento rok na základe
rozhodnutia mestského zastupiteľstva získali:
MUDr. Anna Longauerová pri príležitosti životného jubilea 71 rokov za verejnoprospešnú činnosť pre obyvateľov mesta Brezna a rozvoj zdravotníckych služieb v meste
Brezne.
PhDr. Oľga Jorčíková za mimoriadne úspechy a prínos pre školstvo a poradenstvo
v regióne i v rámci Slovenska.
Ing. Ivan Tasler pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za športové, kultúrne
pracovné a spoločenské aktivity v prospech obyvateľov mesta Brezna.
Tibor Gilla pri príležitosti 83 rokov za rozvoj športu v meste Brezne a za verejnoprospešnú činnosť pre obyvateľov mesta Brezna.
Ocenenie Čestný občan mesta Brezna poslanci odporučili tento rok neudeliť.
NARODENIE DIEŤAŤA
V

roku 2015 bolo do breznianskej matričnej knihy zapísaných

206 narodených detí, ktorých matky majú na území mesta Brezna trvalý pobyt.
Z celkového počtu sa v našej nemocnici narodilo 188 detí – 95 chlapcov a 93 dievčat. Iné
miesto narodenia bude mať v rodnom liste 18 detí – 12 chlapcov a 6 dievčat, ktorých
matky sú vedené v breznianskej evidencii obyvateľov. Najmladšia matka mala pätnásť
rokov, najstaršia tridsať deväť. Pôrodnosť v Brezne klesá, čo súvisí pochopiteľne s inými
demografickými ukazovateľmi. Najviac detí v histórii mesta sa narodilo v roku 1982 –
431. A to sme mali ešte o pár stoviek menej obyvateľov ako v súčasnosti.
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Vo všetkých demografických údajoch sa strácajú najmä rómski obyvatelia mesta,
keďže väčšina z nich sa národnostne pri sčítaní ľudu deklaruje ako príslušníci slovenskej
národnosti. Možno je to tak správne, ale keďže predsa sa toto etnikum väčšinou odlišuje
kultúrne od ostatných aj napríklad vo veku prvorodičiek, počtu detí a podobne, bolo by
zaujímavé vedieť, aká časť z počtu narodených detí tvoria rómske deti. Podľa obvykle
používaných priezvisk sa zistilo, že z 206 narodených breznianskych detí v roku 2015
bolo 44, takmer štvrtina – 21,35 percent detí rómskych.
Ešte pred štyridsiatimi rokmi bol pojem "slobodná matka" hanlivý. Aj keď nás bolo
napríklad v roku 1975 pätnásťtisíc a ročne sa narodilo v Brezne 350 detí, o „slobodných
matkách“ sa vedelo a hovorilo. Dnes už verejná mienka nie je taká neúprosná ako kedysi.
Všeobecne udomácnený termín „slobodná matka“ sa už veľmi často nepoužíva a pomaly
zaniká. Dnes je to hovorový termín a zákon o rodine používa pojem nevydatá alebo
osamelá matka. Je to dané predovšetkým vývojom spoločnosti. Už nie je nezvyčajné, že s
dieťaťom žije osamelo jeho otec, prípadne že rodičia dieťaťa ešte nie sú manželia. Je to aj
tým javom, že ešte do 90. rokov minulého storočia počet detí narodených mimo manželstva
nepresahoval 10 percent celkového počtu narodených detí. V súčasnosti je toto percento
oveľa vyššie. Podľa posledných dostupných výsledkov tvoria na Slovensku deti narodené
mimo manželstva až 37 percent novorodencov. V porovnaní s touto celoslovenskou
štatistikou sme na tom v Brezne lepšie. V Brezne sa v roku 2015 z celkového počtu
206 narodených detí „iba“ 68 - 33 percent - narodilo „slobodným matkám“. V roku 2014
porodili Brezňanky 179 detí, z toho takmer polovica - až 81 detí sa narodilo mimo
manželstva.
Podľa štatistík ženy na Slovensku rodia deti stále vo vyššom veku. Najmladšia
matka Brezňanka mala v roku 2015 pri narodení dieťaťa 15 rokov. Najstaršia matka sa
narodila v roku 1976 a pri narodení svojho dieťaťa mala 39 rokov.
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Pre všetky novonarodené deti Zbor pre občianske záležitosti zorganizoval
a uskutočnil na požiadanie rodičov 5 individuálnych slávnostných uvítaní do života.
Na 25-tich slávnostných hromadných vítaniach bolo do života uvítaných 120
narodených detí.
Pri sčítaní ľudu naposledy v roku 2011 obyvatelia mesta deklarovali, že iba 3 999
(asi 20 percent) je bez náboženského vyznania, takže by bolo pochopiteľné, že väčšina
obyvateľstva považuje za prirodzené dať svoje dieťa po narodení pokrstiť. Skutoční
veriaci svätý

krst považujú za základ kresťanského života. Krstná slávnosť

v rímskokatolíckom kostole sa koná po svätej omši v nedeľu o 11.30 hodine,
v evanjelickom kostole na krst nie je určený deň, môže sa konať podľa priania rodičov. Ale
ani rok 2015 nenasvedčuje tomu, že väčšina Brezňanov je veriacich. Vo všetkých
kostoloch bolo pokrstených 90 detí, čo je len 43 percent z celkového počtu narodených
breznianskych detí.
NAJOBĽÚBENEJŠIE MENO
Najčastejšie chlapčenské meno na Slovensku bolo Jakub. Na druhé miesto sa
dostali Adamovia. Tretí skončil Michal a štvrtý je Martin. Z dievčenských mien
jednoznačne dominovala Emma alebo Ema, ktorá sa na čelných priečkach objavila v
dvadsiatich okresoch. Takto obhájila svoje minuloročné prvenstvo. Na druhom mieste sa
objavila Natália a na treťom mieste sa objavila Nina.
Víťazom u Brezňanov sa tento rok stalo chlapčenské meno Adam. Neviedol však
jednoznačne, tohto roku sa výber vyznačoval viac rôznorodosťou. Meno Adam dostalo
tohto roku len 6 breznianskych novorodencov. Druhé miesto obsadilo meno Patrik,
ktorého nositeľmi sa stalo 5 narodených chlapcov. Na tretie miesto sa ešte dostali mená
Jakub, Matúš, Juraj a Martin. Tieto mená si zhodne vybrali pre svoje dieťatko štyria
rodičia. Tešiť nás môže skutočnosť, že sa pri výbere chlapčenských mien vraciame k
pôvodným slovenským menám. Nedá sa to však veľmi povedať o výbere dievčenských
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mien. Tu viac vidieť vplyv televíznych či filmových hrdinov, a tak im dávame prednosť
pred pôvodnými slovenskými. Z dievčenských mien sa u Brezňanov tešili mená Ema a
Nina. Obidve dali rodičia svojím novonarodeným deťom zhodne päťkrát. Trikrát dostali
narodené dievčatá meno Michaela, Zuzana, Natália a Timea.
SOBÁŠE
V roku 2015 bolo v našom meste uzavretých 87 manželstiev. Z toho sa na
mestskom úrade sobášilo 44 snúbeneckých párov. 5 sobášov bolo delegovaných z iného
matričného úradu k nám, 2 sobáše boli s cudzincom ; jeden z partnerov bol z/ Ukrajiny
a jeden z Rakúska.
Obyvatelia nášho mesta sa pochopiteľne sobášili aj na iných úradoch na Slovensku alebo
v zahraničí, a tak je v breznianskej štatistike evidovaných až 141 sobášov Brezňanov,
resp. takých, kde jeden z partnerov má trvalé bydlisko v Brezne. Breznianska matrika
nerealizuje alternatívne formy svadobného obradu, a tak sa všetkých 44 obradov konalo
tradične v obradnej sieni mestského úradu. Okrem primátora v Brezne sobášili počas
roka poverení poslanci – Ján Králik, Jaroslav Demian, Petra Dzurmanová a Daniel
Struhár.
Väčšina mladých ľudí vstupujúcich do manželstva volí aj alebo len cirkevný obrad.
V rímskokatolíckom kostole v meste zosobášili počas roka 27 snúbeneckých párov,
v kostole na Mazorníkove malo cirkevný obrad 17 párov. V evanjelickom kostole boli
počas roka len 3 cirkevné sobáše.
ÚMRTIA A POHREBY
V tomto roku zomrelo 184 obyvateľov mesta Brezna. Z toho počtu 145 zosnulých
-– 80 mužov a 65 žien – zomrelo priamo v nemocnici alebo v domácnosti v Brezne. Až 39
obyvateľov mesta – 17 mužov a 22 žien – zomrelo mimo Brezna. Počas roka zomrelo
menej žien, ako mužov, keď matrika vydala úmrtné listy pre 97 mužov a 87 žien.
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Pozostalí pre svojho príbuzného zosnulého zabezpečili 109 cirkevných obradov.
Rímskokatolícka

farnosť v Brezne odprevadila na poslednej ceste počas roka 68

zosnulých, vo farnosti na Mazorníkove bolo 15 cirkevných obradov, evanjelická cirkev
zorganizovala 26 obradov pre svojich cirkevníkov.
Obrady katolíkov a občanov bez náboženského vyznania sa robili v novom dome
smútku na Sekurisovej ulici, ktorý prevádzkuje Pohrebná služba Iris od mája minulého
roka. Počas roka sa tu uskutočnilo 55 cirkevných alebo občianskych obradov. Zbor pre
občianske záležitosti uskutočnil v tomto roku 6

občianskych pohrebov a na

1

cirkevnom sa bola s občanom rozlúčiť členka ZPOZ. V obradnej sieni Pohrebnej služby
U Haluškov na Chalupkovej ulici zorganizovali za tento rok až 96 smútočných obradov.
Počas roka päťkrát pozostalí zvolili cirkevnú rozlúčku, ktorá sa konala v malom kostole
Na Bráničke. Evanjelici majú tradične rozlúčku so zosnulým vo svojom kostole, na
poslednej ceste odprevadili 26 členov breznianskej farnosti.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MESTO
Dekan:
Kaplán:
Stály diakon:

Mgr. Jozef Fričovský
Mgr. Lukáš Tkáč
Ing. Mgr. Rafael Ambros
Štatistika obradov
DRUH OBRADU

rok 2014

Rok 2015

35

46

dievčatá

23

19

chlapci

12

26

Krsty

dospelí

1

Pohreby

80

68

ženy

37

37

muži

43

41

66

deti
Sobáše

35

27

katolíci navzájom

30

21

z toho s nekatolíkmi

5

6

Birmovaných

18

14

1. sv. prijímanie

38

41

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MAZORNÍKOVO
Štatistika obradov
DRUH OBRADU

rok 2014

Rok 2015

47

35

dievčatá

18

17

chlapci

29

18

dospelí

-

-

20

15

ženy

5

8

muži

14

7

deti

1

-

11

17

katolíci navzájom

11

16

z toho s nekatolíkmi

-

1

-

-

30

24

Krsty

Pohreby

Sobáše

Birmovaných
1. sv. prijímanie

Farnosť pozvala svojich veriacich na 2. – 4. októbra na 20. výročie posviacky chrámu sv.
Jána don Bosca na Mazorníku. Kostol bol vysvätený 1. októbra 1995.
Štatistika evanjelickej farnosti
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DRUH
OBRADU

rok 2014

rok 2015

Krsty

8

9

Pohreby

27

26

Konfirmácia

1

7

Sobáše

0

3

ZAZNAMENANÉ V PAMÄTNEJ KNIHE MESTA
V Pamätnej knihe mesta Brezna boli zaznamenané slávnostné udalosti – obrady,
ktoré sa konali na pôde mesta, v obradnej sieni mestského úradu:
o prijatie novomanželov po uzavretí manželstva v cudzine
o 70. výročie oslobodenia mesta Brezna a udelenie vojenských medailí ministrom
obrany SR žijúcim účastníkom oslobodzovacieho boja v okrese Brezno ,28.
januára
o oslavy oslobodenia mesta Brezna a slávnostné Mestské zastupiteľstvo
s odovzdávaním ocenení, 28. januára
o regionálna prehliadka kolektívov zborov pre občianske záležitosti pod názvom
„Keď láska dáva životu zmysel“, 24. marca
o prijatie učiteľov – 50 a 60 ročných jubilantov - pri príležitosti Dňa učiteľov , 28.
marca
o prijatie delostrelcov pri príležitosti 70. výročia vzniku 49. delostreleckého pluku
SNP, 70. výročia tragickej smrti plukovníka in memoriam Samuela Sekurisa a 750.
výročia prvej písomnej zmienky o Brezne, 30. mája
o oslavy pri príležitosti skončenia druhej svetovej vojny, 30. mája
o Dni mesta Brezna – prijatie zahraničných delegácií z partnerských miest z Poľska,
Rumunska, Srbska a Česka, 30. mája
o 71. výročie SNP – ocenenie členov SZPB a mestské oslavy 71. výročia SNP, 28.
augusta
o prijatie abiturientov gymnázia po 62 rokoch
o Divadelná Chalupka – prijatie zúčastnených súborov, 16. – 19. septembra
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o prijatie členov Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne na výmene
skúseností pri práci v zbore, 25. september
o Chalupkovo Brezno – venované Roku Ľudovíta Štúra – prijatie účastníkov
prehliadky, 9. októbra
o Prijatie členov medzinárodnej asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy
z Lotyšskej republiky, 12. októbra
o Zlatá svadba
o prijatie členov Klubu Viktória pri 5. výročí vzniku klubu, 29. októbra
o prijatie jubilantov – členov Jednoty dôchodcov a Denného centra Prameň, 24.
novembra
o prijatie účastníkov XII. Horehronských slávností zborového spevu , 5. Decembra

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCTVO
SOCIÁLNE JAVY
NEZAMESTNANOSŤ
V našom okrese je 32 390 ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Ku koncu roka
úrad práce v Brezne evidoval 5 007 nezamestnaných. Miera nezamestnanosti vypočítaná
z celkového počtu nezamestnaných je v tomto roku 16,35 percenta.

Priemerná

nezamestnanosť na Slovensku dosiahla výšku 12, 4 %. Zo 79 slovenských okresov je ten
náš v miere evidovanej nezamestnanosti na 55. mieste. Najhoršie je na tom Rimavská
Sobota s 31,94 % nezamestnanosťou, najlepšie Bratislava, kde evidujú len niečo okolo 5
% nezamestnaných. V porovnaní s rokom 2013 sme sa v slovenskom rebríčku posunuli,
vtedy sme boli na 29. mieste, takže ak sa situácia v tejto oblasti v iných mestách zlepšila,
u nás sa nič nemení. I naďalej je

v meste jediným zamestnávateľom

zamestnancov nad 500 Nemocnica Brezno.

69

s počtom

Podľa slov riaditeľky úradu práce je v regióne najväčší dopyt po kuchároch a
čašníkoch. Chýbajú kvalifikovaní ľudia na pozície zdravotná sestra, lekár, farmaceutický
laborant, zvárač, strojný zámočník, operátor CNC strojov. Zo strany uchádzačov o
zamestnanie je však najväčší záujem o pracovné miesta v oblasti administratívy,
strojárstva a hutníctva. Najrizikovejšou skupinou pri hľadaní zamestnania sú ľudia nad
50 rokov, ale aj zdravotne postihnutí či dlhodobo nezamestnaní.
OBČANIA BEZ PRÍSTREŠIA
Vidíme ich na železničnej stanici, posedávajú na lavičkách v mestskom parku aj
pri Hrone, postávajú pred obchodmi s potravinami, pred krčmami. Bývajú podgurážení a
niektorí z nich neprispôsobiví. V meste evidujeme asi 30 – 35 občanov bez prístrešia.
Mesto Brezno má zriadenú nocľaháreň pre ľudí bez domova na Mládežníckej ulici –
Nocľaháreň „Nádej“, kde môžu ľudia bez prístrešia prenocovať. V roku 2015 boli sociálne
služby v tomto zariadení poskytnuté 26 občanom. V zimných mesiacoch mesto pre
„bezdomovcov“ zriaďuje sezónnu ohrevovňu, ktorá je otvorená od piatej popoludní do
ôsmej ráno nasledujúceho dňa. Sezónnu ohrevovňu využilo počas roka iba 12 klientov.
Ďalšou zo sociálnych služieb, ktorú zriadilo mesto Brezno pre občanov bez prístrešia, je
Nízkoprahové denné centrum „Lúč“ , ktorú v tomto roku využilo 18 klientov. Väčšinou
prejavujú záujem o výkon osobnej hygieny a možnosti prípravy stravy.
SENIORI
Demografické ukazovatele aj tohto roku ukázali, že obyvateľov vo vyššom veku aj
v našom meste pribúda. Na konci roku evidencia obyvateľstva zaznamenala až 4 555
takých, ktorí dosiahli vek 60 rokov. A trend je stúpajúci. Aj preto mesto venuje tejto
sociálnej skupine pozornosť.
Pre seniorov poskytuje mesto v súlade so zákonom o sociálnych službách.
opatrovateľskú službu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 11/2012,
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ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo 5/2012
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezna bola stanovená výška úhrady pre jednu plnoletú fyzickú osobu
podľa rozsahu poskytovaných úkonov a v závislosti od času a doby poskytovania. V čase
poskytovania opatrovateľskej služby od 7.30 – 15.30 hodiny je úhrada klienta 2,15 € za
hodinu, v čase poskytovania od 15.30 – 22.30 hod. predstavuje úhrada klienta 2,30 €
za hodinu a v čase poskytovania služby od 22.30 – 7.30 hodiny je úhrada klienta 3,00 €.
Počas sviatkov a dní pracovného pokoja uhradí klient 2,50 € za hodinu. Mesto Brezno
prispieva klientovi v závislosti od príjmu príspevok. Ak je príjem klienta do 300 €,
príspevok mesta je 70%, pri príjme klienta od 300 do 400 € - príspevok mesta predstavuje
výšku 60%. Pri príjme klienta od 400 do 500 € poskytne mesto príspevok vo výške 50%.
Ak má klient príjem nad 500 €, príspevok mesta je 40%. V roku 2015 bolo 132
opatrovaných občanov a službu mesto zabezpečovalo 54 opatrovateľkami. Počas roka
dochádza k zmene v počte opatrovaných aj počtu opatrovateliek na základe žiadostí
o zabezpečenie tejto služby podľa požiadaviek klientov.
Pre seniorov, ktorí o tom požiadajú, zabezpečuje mesto rozvoz obedov v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva číslo. 102/2012. Počas roka sa rozvoz vykonával
pre 45 občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, alebo sú ťažko zdravotne postihnutí, či
majú nepriaznivý zdravotný stav. Na stravovanie dôchodcov a ťažko zdravotne
postihnutých občanov v zariadeniach školského stravovania mesto poskytlo príspevok 122
stravníkom, ktorí sa stravujú v jedálňach pri základných školách.
Aktivity členov denného centra Prameň, od roku 2007 pod vedením Kataríny
Kokavcovej, sú verejnosti už známe. Seniorom, členom centra, nechýba energia, chuť do
života, práve naopak, môžu ju rozdávať. V dennom centre pracovali seniori počas roka v
divadelnom, speváckom, tanečnom, počítačovom, výtvarnom, kreatívnom a turistickom
krúžku. Nechýba ani krúžok šikovných gazdiniek, seniori cvičia zumbu a vzdelávajú sa
v anglickom a nemeckom jazyku. Reprezentujú mesto Brezno na rôznych podujatiach
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doma i v zahraničí. Tohto roku mesto zriadilo pre denné centrum počítačovú učebňu, dva
počítače darovalo aj ŽP informatika. Vo výuke informačných technológií seniori
spolupracujú aj so študentmi Gymnázia Brezno a SOŠ techniky a služieb. Predsedníčka
samosprávy Denného centra Prameň je Iveta Pampuríková, ktorá vo funkcii vystriedala
dlhoročnú predsedníčku Annu Stanislavovú. V závere roka bolo evidovaných 300 členov
denného centra „Prameň“, ktorí v priebehu roka zorganizovali takmer 70 jednorazových
podujatí.
Mesto poskytuje seniorom – obyvateľom mesta po dovŕšení 65 rokov, ktorí nemajú
voči mestu finančné podlžnosti, peňažné poukážky. Od 1. mája si každý senior mohol
v pokladni mestského úradu vyzdvihnúť 7 poukážok v celkovej hodnote 14 eur. Tie si
mohol uplatniť v lekárňach, alebo platiť nimi za rôzne iné služby. Poukážkový systém
pre seniorov využilo v tomto roku 2 579 seniorov. Nevyužilo ho len 264 seniorov; z toho
120 seniorov počas roka zomrelo, z iných dôvodov si poukážky nevyzdvihlo len 144
seniorov.
RODINA, DETI A MLÁDEŽ V OHROZENÍ
Pre matky s deťmi v ohrození mesto prevádzkuje Zariadenie núdzového bývania
„Náruč“ na ul. B. Němcovej. Tu mesto poskytlo službu počas roka 17 klientom, siedmim
matkám s deťmi. Pre deti, kde oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu
a výživu dieťaťa, mesto vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov. V roku 2015
mesto vykonávalo osobitného príjemcu mesačne v priemere pre 100 detí. Túto činnosť
realizuje mesto formou poukazov, kde si poberatelia rodinných prídavkov môžu v COOP
Jednota v uvedenej hodnote zakúpiť potraviny. Ďalej uhrádza výdavky spojené napr.
s poplatkom za internát, obedy v školskej družine a podobne. Mesto vykonáva aj
osobitného príjemcu rodičovského príspevku, v roku 2015 šiestim rodinám mesačne a tiež
osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi, v priemere pre devätnásť rodín mesačne.
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V septembri tohto roku mesto v spolupráci so SAD Zvolen, závod Brezno upravilo
trasu školského autobusu v smere zo zastávky Brezno – Bujakovo – Brezno
Mazorníkovo a späť. Dôvodom tejto úpravy bolo zefektívniť prepravu detí zo
vzdialenejších lokalít na Mazorníkovo a aj týmto spôsobom bojovať proti zanedbávaniu
povinnej školskej dochádzky detí nezodpovedných rodičov. Cestovné je hradené z čipovej
karty a následne rodičia platia cestovné v pokladni mestského úradu priamo z prídavku
na dieťa, ktorý je vyplácaný prostredníctvom mesta Brezno ako ďalší spôsob boja so
záškoláctvom. Od septembra do decembra 2015 bolo autobusom prepravených 1981 detí.
RÓMSKA KOMUNITA
Na území mesta Brezna žijú Rómovia integrovane v bytových domoch na
sídliskách a rodinných domoch v rôznych častiach mesta. Tieto rodiny sú lepšie sociálne
zabezpečené. Ide o skupinu Rómov, ktorí majú ukončené základné, niektorí z nich aj
stredoškolské vzdelanie. Ich počet je však veľmi nízky. Títo Rómovia žijú uzavreto a
obvykle sa nehlásia k ostatnej rómskej komunite. Okrem integrovane žijúcich Rómov sa v
meste nachádzajú koncentrované lokality – Predné a Zadné Halny, Mazorník a
Stromová ulica a jedna segregovaná komunita žijúca v lokalite Hlavina. Počet Rómov
v Brezne sa odhaduje na 10 percent z počtu obyvateľov. Podľa aktuálneho mapingu
rómskych osád, ktorý realizovali terénni sociálni pracovníci mesta Brezno, žije na území
mesta k 1. januáru tohto roku približne 1890 Rómov. Sú mestá, kde je ich oveľa viac, ale
spôsob života v našom meste, koncentrovanie počas dňa na námestí, v miestach
viditeľných aj návštevníkmi, nadobúdajú pocit, že ich je tu oveľa viac.

POŽIAR KOMUNITNÉHO CENTRA
V rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb mesto prevádzkuje a zabezpečuje
činnosť komunitného centra „Plamienok“. Činnosť bola zameraná predovšetkým na prácu
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s deťmi predškolského a školského veku, s mládežou a aj s rodičmi detí. V roku 2015 sa
na pravidelných a nepravidelných aktivitách zúčastnilo 177 klientov.
Komunitné centrum Plamienok v Zadných Hálnach vzniklo na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva mesta v roku 2009. Zariadenie určené najmä, no nielen pre
rómske komunity, zasiahol 9. apríla 2015 rozsiahly požiar. Niekto ho úmyselne podpálil.
Budovu bývalej škôlky, v ktorej centrum sídlilo, poškodil rozsiahly požiar počas noci. Na
mieste zasahovalo 14 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Brezna, Pohorelej a
Banskej Bystrice, ktorým sa ho podarilo lokalizovať. Vyšetrovanie ukázalo, že budovu
niekto úmyselne podpálil. Nezistený páchateľ rozbil okno na chodbe a zapálil drevený
obklad steny v interiéri. Po požiari činnosť pokračuje v náhradných priestoroch na
Chalupkovej ulici v Brezne.

ZDRAVOTNÍCTVO
NEMOCNICA
Jedenásť rokov po položení základného kameňa bola 15. septembra 1975
odovzdaná do užívania breznianska nemocnica s poliklinikou. Stavaná bola v rokoch
1964 – 1975 v hodnote 40 miliónov Kčs, pôvodne so 4 oddeleniami a 12 poliklinickými
ambulanciami. V tomto roku uplynulo od tejto udalosti 40 rokov. Nemocnica
s poliklinikou prešla odvtedy vývojom, dnes je dôležitou súčasťou mesta a s viac než 500
zamestnancov vlastne aj jeho najväčším zamestnávateľom.
Od minulého roku je novým riaditeľom MUDr. Peter Mečiar, ktorý práve v roku
2015 realizoval niekoľko významných zmien. V nemocnici konečne sprevádzkovali druhú
neurologickú ambulanciu. Bolo všeobecne známe, že pacienti sa museli prísť na niektoré
vyšetrenie zapísať už ráno o piatej, aby sa dostali na rad. S týmto problémom sme sa
stretali v minulosti, najmä na neurologickej ambulancii. Vytvorením druhej neurologickej
ambulancie od 1. júna 2015 sa problém vyriešil. Jedna časť ambulancií pracuje na princípe
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objednávania sa pacientov a druhá na zapisovaní sa na vyšetrenie priamo v daný deň.
Sestrička po nástupe do práce vyloží papier, na ktorý sa pacient zapíše. V nemocnici sa
plánuje sprevádzkovanie elektronického objednávania pacientov.
Z pohľadu nového riaditeľa problémom vo vývoji nebola ekonomická situácia
nemocnice, ale personálne vybavenie, a to nielen z hľadiska nedostatku kvalifikovaných
síl na jednotlivých oddeleniach, ale aj kvality. Preto okrem získania nových lekárov
nastala zmena vo vedení oddelení. Od jeho nástupu do funkcie má nemocnica piatich
nových primárov získaných zo špičkových pracovísk v Bratislave, Banskej Bystrici a v
Martine, čo viedlo nielen k stabilizácii oddelení, ale hlavne k zvýšeniu kvality liečebného
procesu. Personálne obsadenie nemocnice je od zmien nasledovné.
Gynekologicko–pôrodnícke oddelenie má primára MUDr. Alexander Chudík ,
detské oddelenie vedie primárka MUDr. Denisa Raffajová, chirurgické oddelenie pracuje
pod vedením primára MUDr. Milan Darmo , na internom oddelení je primárkou MUDr.
Janka Adamčáková,

oddelenie

Anestéziológie

a intenzívnej medicíny

vedie

primár: MUDr. Ján Mačkin, neurologické oddelenie primár MUDr. Ivan Droppa a
liečebňa pre dlhodobo chorých má primárku MUDr. Emília Bučková.
Nemocnica vlastní jeden z najmodernejších CT prístrojov na Slovensku. Prístroj
výraznou mierou prispieva k presnejšej a rýchlejšej diagnostike pacientov, čo umožňuje
prístup k tejto diagnostickej metóde čoraz širšiemu okruhu ľudí vo veľmi krátkom čase.
Navyše umožňuje lekárom vykonávať diagnostiku, ktorá doteraz nebola v tejto nemocnici
dostupná, a to hlavne v oblasti neurológie a kardiológie. Ide hlavne o vyšetrenie
koronárnych ciev, ktoré výrazne urýchli diagnostiku pacientov s bolesťami na hrudníku
a s podozrením na ischemickú chorobu srdca. Práve CT prístroj v Brezne bol podnetom na
medializáciu. Noviny Pravda 28. januára 2015 napísali: „Takmer dva rovnaké prístroje,
ale rozdiel v cene je viac ako milión eur. Kým za nové cétečko Nemocnica A. Wintera v
Piešťanoch mala zaplatiť ešte minulý rok 1,6 milióna eur, nemocnica v Brezne prístroj s
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takmer rovnakými technickými parametrami vysúťažila za 498-tisíc eur. V prípade
Piešťan mala nemocnica kúpiť CT cez sprostredkovateľa, v Brezne ho odkúpia priamo od
výrobcu. Ministerstvo zdravotníctva cenový rozdiel nekomentuje. Verejnú súťaž
breznianska nemocnica ukončila tento týždeň. Pripravovali ju aj manažéri zo Železiarní
Podbrezová, ktoré majú podiel v neziskovke Nemocnica s poliklinikou Brezno a
zástupcov v jej správnej rade. V spoločnosti má podiel ešte Petrochema Dubová a mesto
Brezno. Jediným kritériom výberu bola cena. Tá v prípade víťaznej firmy predstavuje
415-tisíc eur bez DPH. Súťaž bola vyhlásená začiatkom novembra minulého roka.
Nemocnica v Brezne vypisovala súťaž v čase, keď prepukla kauza nákupu CT prístroja
v Piešťanoch za 1,6 milióna eur. Prístroj mala dodať spoločnosť Medical Group SK.
V porovnaní s ostatnými cétečkami v iných nemocniciach vzniklo podozrenie, že je
predražené. Kvôli tomu v novembri odstúpila ministerka zdravotníctva Zuzana
Zvolenská. Predtým ešte odvolala správnu radu, z postu šéfky dozornej rady odstúpila
Renáta Zmajkovičová. Na funkciu predsedu parlamentu abdikoval aj Pavol Paška,
ktorého opozícia spájala s firmou Medical Group Sk. Zmluvu nakoniec piešťanská
nemocnica zrušila.“
Predsedom Správnej rady Nemocnice s poliklinikou Brezno je brezniansky
primátor Tomáš Abel. Menovaný bol za štát. Mesto ako jeden zo zakladateľov neziskovej
organizácie nemocnice v Brezne má z tohto titulu zastúpenie v správnej rade tejto
organizácie. Od marca 2010 bola členkou správnej rady za mesto doktorka Emília
Bučková, ktorá bola v čase vymenovania do tejto funkcie poslankyňou mestského
zastupiteľstva. V súčasnosti už tomu tak nie je. Radnica preto navrhla Emíliu Bučkovú
odvolať a namiesto nej navrhla mestského poslanca a prvého zástupcu primátora Jána
Králika.
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., získala pomoc zo strany vlády SR, ktorá
sa na výjazdovom zasadnutí vo februári 2015 v Banskej Bystrici rozhodla finančne

76

podporiť brezniansku nemocnicu. Nemocnica získala 650 tisíc €, ktoré boli použité aj na
nákup nového CT prístroja.
LEKÁRNE
Na Ulici Rázusovej 29 v Brezne otvorili začiatkom roka novú Lekáreň Salix.
Zameriava sa na prípravu, výrobu a výdaj liekov, predaj doplnkového sortimentu,
homeopatických liekov, poradenstvo v oblasti liekov a vitamínov v lekárni. Nachádza sa
v blízkosti zdravotného strediska, ale len niekoľko metrov od inej lekárne, ktorá je tam už
dlhšiu dobu. Asi to musí byť ekonomicky veľmi zaujímavé mať svoju lekáreň, keď sa
hádam každý rok otvorí v meste nová lekáreň. Tu prebieha veľký konkurenčný boj. Tohto
roku je ich v Brezne už 12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lekáreň pri nemocnici s. r. o., Banisko 1
Lekáreň Afrodita, Nám. M. R. Štefánika 8
Lekáreň Medikament, Kuzmányho 1
Lekáreň Yzop, Štúrova 49,
Lekáreň Aurum BB, Malinovského 2A
Lekáreň Dr. MAX OD Kaufland - OD, Banisko 2969/2A
Lekáreň Dr. MAX OC Tesco - OC TESCO, ČSA 59
Lekáreň Yzop - Rázusova ulica 39
Lekáreň Medicentrum Brezno s.r.o. - ČSA 60/12
Lekáreň Na štadióne, Fraňa Kráľa 1
Lekáreň v Obchodnom centre POINT na Ulici ČSA
Lekáreň Salix, Rázusova 29
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KULTÚRA
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
NÁVRH NA POMENOVANIE MOSTA.
Mesto zverejnilo na pripomienkové konanie návrh všeobecne záväzného
nariadenia, podľa ktorého mal most cez rieku Hron na Kuzmányho ulici dostať názov
Most Iona Soreanu Siugariu. Návrh bol spracovaný na základe podnetu mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Bukurešti jeho excelencie Jána
Gábora, ktorý požiadal mesto Brezno o pomenovanie námestia, ulice, prípadne iného
verejného miesta po rumunskom poručíkovi, ktorý padol pri oslobodzovaní mesta Brezna.
V období stanovenom na predkladanie pripomienok občania mesta doručili na Mestský
úrad Brezno niekoľko svojich návrhov, pričom ani jeden nebol súhlasný. Doručených bolo
niekoľko návrhov na pomenovanie mosta po slovenských osobnostiach a dejateľoch, ktorí
žili alebo pôsobili v meste Brezno. Z týchto dôvodov sa rozhodol primátor mesta návrh
uvedeného VZN nepredložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Brezno.
V budúcnosti na základe podnetu občanov vedenie mesta zváži pomenovanie mosta na
Kuzmányho ulici po osobnosti breznianskeho či slovenského kultúrneho diania.
LITERÁRNY PARK
Literárny park nemal dlhú trvácnosť. Otvorili ho pred rokom v máji a už je
minulosťou. Všetky časti vrátane verejnej knižničky, detskej šmykľavky aj tabule
znehodnotili sprejeri. Tí sa poriadne vybúrili na všetkom, čo tu našli. Vulgárnymi
nadávkami a kresbami pomaľovali celý park. Skutok bol postúpený na štátnu políciu,
ktorá sa ním ďalej zaoberá. Potom, čo park znehodnotili sprejeri, bolo to, čo tam zostalo,
zlikvidované. Klára Jarunková, Karol Kuzmány, Martin Rázus, Adolf P. Záturecký,
Ján Chalupka, František Švantner, Marian Kováčik a Ladislav Ťažký. Týchto osem
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slovenských osobností nespája len láska k literatúre. Spoločné majú aj to, že ich život bol
úzko spätý s naším mestom Breznom a okolitými obcami, konkrétne Bystrou, Čiernym
Balogom a Šumiacom, resp. Červenou Skalou. Ich citáty, výroky či myšlienky na
mramorovom stolíku, odliatku z knihy či maliarskom plátne oživili pred rokom mestský
Margitin park na severnej strane tzv. Mongolského múru medzi ulicami ČSA a Krčulova.
Dnes po roku je všetko inak.
JUBILEUM HOREHRONSKÉHO MÚZEA
V tomto roku si Horehronské múzeum pripomenulo 55 rokov od svojho vzniku. Za
viac ako polstoročie svojho regionálneho pôsobenia zozbieralo množstvo hmotných
písomných a obrazových dokumentov – etnografických, historických a literárnych –
charakterizujúcich dejiny a kultúru vo svojej zbernej oblasti na hornom toku Hron, od
Telgártu po Banskú Bystricu, s presahom do susediacich regiónov. Múzeum vzniklo v
roku 1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu a má štyri stále
expozície: Život a kultúra ľudu na Horehroní, Brezno v premenách času, Literárne
Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta Brezno a Z histórie židovskej
komunity v Brezne. V roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea so zameraním na
históriu a národopis Horehronia. V „skladovom hospodárstve“ múzea je do dnešného dňa
uložených viac ako 30 000 zbierkových predmetov a množstvo dokumentácie. Výber z
nich – venovaný jubileu mesta Brezna, zostavený naprieč celým zbierkovým fondom,
vrátane originálnych fotografií, zvyčajne starostlivo chránených pred pôsobením svetla
boli predstavené na jubilejnej výstave. Napriek tomu, že už dávno stratili svoju pôvodnú
funkciu, v múzeu nadobúdajú svoju novú, druhú existenciu.

79

MESTSKÉ NOVINY BREZŇAN
Súčasné vedenie mesta má medzi hlavnými prioritami zadefinovanú otvorenú
komunikáciu s obyvateľmi. Aby sa tak mohlo diať, je na ňu potrebné vytvoriť priestor.
Doposiaľ v Brezne chýbalo médium, ktoré je všetkým dostupné, všetkým prístupné, a
ktoré poskytuje dostatok priestoru na šírenie aktuálnych informácií o tom, čo sa v meste
deje. Túto funkciu majú plniť práve noviny Brezňan. Vychádzajú každé dva týždne. Od
24. septembra si každá domácnosť v Brezne našla vo svojej schránke nový dvojtýždenník.
Mestské noviny Brezňan prinášajú všetky podstatné informácie zo života a diania
ZRUŠENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA
Ku koncu júna zanikli príspevkové organizácie mestský športový klub a mestské
kultúrne stredisko. Rozhodli o tom breznianski poslanci na aprílovej schôdzi. Zároveň
tým aj odvolali riaditeľov týchto organizácií. Činnosti zanikajúcich príspevkových
organizácií boli rozčlenené medzi Technické služby Brezno, ktoré ich budú zabezpečovať
prevažne po technickej a obslužnej stránke a mesto Brezno, ktoré má od júna na starosti
organizačnú a programovú stránku.
Radnica očakáva zefektívnenie využívania finančných prostriedkov vyčlenených
pre šport a kultúru a tiež výkonu správy budov, ktorý bude vykonávať technické služby.
Taktiež sa očakáva úspora mzdových prostriedkov na základe zániku alebo zlúčenia
niektorých pracovných pozícií. Finančné prostriedky chce mesto usporiť hlavne na
administratíve, nemá sa to týkať technickej obsluhy, ani programových zamestnancov,
práve naopak, počet zamestnancov v kultúre sa zvýšil. Pod mesto – mestský úrad prešla
z mestského kultúrneho strediska aj Turisticko–informačná kancelária a redakcia novín
Horehronia.
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DIGITÁLNE KINO
V októbri minulého roka podalo mesto žiadosť o dotáciu na Audiovizuálny fond
na digitalizáciu kina Mostár. Ten vyhovel. Okrem dotácie si však mesto na projekt
digitalizácie breznianskeho kina od fondu aj finančné prostriedky požičať. S realizáciu
projektu sa začalo už v priebehu septembra tohto roku. Zahrňovala inštalovanie novej
technológie obrazu a zvuku, digitálneho projektora s 3D systémom, zvukového systému
Dolby a zabezpečenie premietacieho plátna. Celkové výdavky predstavujú sumu
107 814 eur. Výška dotácie je 30-tisíc eur. Z vlastných zdrojov muselo mesto
zafinancovať 10 782 eur. Pôžička z fondu bola vyčíslená na 67 032. Po digitalizácii
prišla do kina Mostár nová éra premietania filmov, ktoré si návštevníci môžu pozrieť
každý utorok, piatok a víkendy. Spusteniu filmov v novej kvalite predchádzalo jeho
slávnostné uvedenie. Vynovené, zdigitalizované kino privítalo počas slávnostného
otvorenia 17. októbra svojich verných návštevníkov spomedzi verejnosti, zástupcov mesta
a breznianskeho primátora, ktorý sa osobne podujal prevádzku kina spustiť. V rámci
uvádzacieho večera sa bezplatne premietal film Labyrint: Po krátkom príhovore a
poďakovaní prestrihol primátor Tomáš Abel s riaditeľom Technických služieb Jánom
Lukáčom symbolickú pásku a všetci si vychutnali nový zážitok v Brezne.
KAMENE ZMIZNUTÝCH
Kamene zmiznutých – Stolpersteine položili v Brezne už v októbri 2012 ako
v historicky prvom meste na Slovensku. Pred tromi rokmi sa tak stalo na námestí pred
budovou s popisným číslom 41, a to na počesť troch členov židovskej rodiny
Mittelmannovcov, ktorých z mesta odviedli 27. marca 1942 a neskôr popravili
v koncentračných táboroch v Treblinke a v Sobibore. V piatok 8. augusta v Brezne opäť
umiestnili pamätný kameň ďalšej zmiznutej obete holokaustu Gejzovi Hajóšovi. Položili
ho na mieste tzv. Ulička, pri tržnici, kde viceprimátorka Petra Dzurmanová privítala
autora myšlienky Stolpersteine Güntera Demniga, zástupcov OZ Antikomplex, ako aj
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všetkých, ktorí si prišli uctiť pamiatku muža, deportovaného do koncentračných táborov
a zavraždeného v apríli 1945. Cez spomienky dcéry Gejza Hajóša Lucie Sivákovej
prerozprávala príbeh o jeho rodine a priblížila miesto, kde sa nachádzal jeho dom.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 5 kusov

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE RUMUNSKEJ ARMÁDE
V nedeľu 20. septembra 2015 bolo mesto hostiteľom rumunskej delegácie. Jej
súčasťou bol Anton Ardelean primátor 5. tisícového mestečka Tautii Magheraus
z Maramures – Marmarušská župa so svojím 9 členným sprievodom. Medzi hosťami bol
aj

Peter Mináč, primátor Tisovca s ďalšími zástupcami mesta, Privítala ich

viceprimátorka mesta Petra Dzurmanová. Rumunskí priatelia sa na Slovensko vybrali po
stopách 4. Rumunskej armády, ktorá po boku Červenej armády sa od 18. decembra 1944
podieľala na oslobodzovaní mesta Tisovec aj mesta Brezno a celého horného Pohronia.
Osobitne ich zaujímal osud ich rodáka poručíka Ion Soreanu - Siugariu (06.06.1914 +
01.02.1945 v Brezne). Tento mladý talentovaný básnik a novinár zahynul na následky
zranení delostreleckým granátom vo veku 30 rokov práve v Brezne, v priestore pri Malej
železničnej stanici. Na budove na Kuzmányho ulici za železničnou traťou odhalili
pamätnú tabuľu venovanú Rumunskej osloboditeľskej armáde.
ZOMREL BARTFAY
Vo veku 93 rokov zomrel 3. októbra akademický sochár, národný umelec Tibor
Bartfay. Patril k významným osobnostiam slovenského umenia, novodobého sochárstva –
komornej i monumentálnej tvorby. Vytvoril viac ako 30 pamätníkov, vyše dvetisíc plastík
a vyše šesťsto portrétnych podobizní, množstvo pamätných medailí, reliéfov. Venoval sa
aj maľbe, kresbe a tvorbe koláží. Jeho tvorba je spojená aj s naším mestom. Je autorom
sochy partizána na národnej kultúrnej pamiatke – pomníku padlým v SNP, ktorá sa
nachádza v historickom mestskom parku. Pomník bol odhalený 23. novembra 1952. Na
podstavci na jednotlivých stranách sú platne s menami padlých v 1. a 2. svetovej vojne.
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Tie tu boli nainštalované až v roku 1965, pôvodne boli umiestnené na pomníku padlých v
2. svetovej vojne z roku 1945.
OSVETLENIE ZVONICE
Prechádzka nočným Breznom je opäť o čosi atraktívnejšia. Mestskú zvonicu ako
historickú pamiatku a dominantu námestia už zvýrazňuje nové exteriérové osvetlenie.
Na aprílovom zastupiteľstve breznianski poslanci schválili na túto aktivitu presun
finančných prostriedkov v rozpočte. Cieľom bolo zatraktívniť priestor námestia a
zvýrazniť jeho dominantu. S prácami na osvetlení zvonice sa začalo ešte pred
tohtoročnými Dňami mesta. V plnom rozsahu malo byť spustené práve pri príležitosti
osláv 750. výročia Brezna ale v tom čase bola spustená iba skúšobná prevádzka. Finálnu
podobu dostalo osvetlenie mestskej veže až počas Ondrejského jarmoku. Nové exteriérové
nasvietenie mestskej veže je trvalé, takže nejde len o niekoľkomesačnú vianočnú výzdobu.
Spúšťa sa spolu s verejným osvetlením, ale zvonica má aj vlastné ovládanie, aby bolo
osvetlenie variabilné. Celú montáž a osadenie svietidiel, ako aj elektroinštalácie
realizovali Technické služby Brezno.
NOVÉ PRIESTORY PRE ÚTULOK
Občianske združenie Tuláčik, ktoré sa šesť rokov venuje záchrane túlavých a
týraných psíkov, v nedeľu 8. novembra slávnostne otvorilo a pokrstilo nové priestory na
Staničnej ulici v Brezne. Na charitatívnom podujatí sa zúčastnil primátor Tomáš Abel,
ktorý priniesol prezent granule pre psíkov, ako aj Miss Slovensko a Miss GOSH 2015
Lujza Straková, ktorá nafotila kalendár pre OZ Tuláčik. Účasť na akcii neodmietla ani
herečka Mirka Partlová, ktorá spevom spríjemnila slávnostné popoludnie. Úpravu
priestorov občianske združenie zabezpečovalo prostredníctvom Technických služieb a s
podporou mesta.
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PODUJATIA A UDALOSTI
NA POTULKÁCH ČASOM
V tretiu májovú sobotu sa v Horehronskom múzeu uskutočnilo podujatie „Na
potulkách časom“ organizované pri príležitosti Noc múzeí a galérii 2015 a 55. výročia
založenie múzea. Bolo to stretnutie pri prezentácii výberu zbierkových predmetov
vzťahujúcich sa k dokumentácii 750 ročnej histórii mesta Brezna – vybraných kapitol z
politických, hospodárskych a kultúrnych dejín Brezna. Na podujatí „Na potulkách časom“
vystúpili žiačky Základnej školy s MŠ K. Rapoša v Brezne a učiteľky tamojšej základnej
umeleckej školy . Za návštevníkov sa zastupujúcej riaditeľke Horehronského múzea Mgr.
Ivici Krištofovej poďakovala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v
Brezne PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
BOMBUROVA ŠABĽA
V poslednú májovú sobotu sa v rámci Dni mesta Brezna v breznianskej synagóge
uskutočnilo vyhodnotenie jubilejného 20. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného
humoru a satiry O Bomburovu šabľu na tému „U lekára“. Zúčastnilo sa jej 110 autorov,
ktorí do súťaže poslali 271 prác. Autori sú z Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Írska,
Nemecka, Poľska, Rakúska, Ukrajiny, Uzbekistanu a Slovenska. Toto podujatie sa
konalo pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Brezne, v rámci ktorého
prebiehali aj Dni mesta. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bola aj vernisáž najúspešnejších
prác za účasti delegácií partnerských miest z Českej republiky, Francúzska, Poľska,
Rumunska a Srbska, vystúpila skupina historického šermu Berezun a country skupina
Tulibanda z Polomky.
Súťaž o Bomburovu šabľu vznikla v roku 1984 na pôde Mestského osvetového
strediska v Brezne. Počas dvadsaťročnej existencie prišlo do súťaže 6599 kresieb od 2211
autorov z rôznych krajín sveta. Najúspešnejší bol 17. ročník na tému Máme radi
zvieratá?, do ktorého prišlo 706 prác od 252 autorov z 23 štátov napr. z Austrálie, Číny,
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Fínska, Grécka, Indie, Írska, Ruska, Srbska, Španielska, Turecka, Ukrajiny a ďalších
krajín.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 5 kusov

BREZNIANSKE KULTÚRNE LETO
Tradičné Breznianske kultúrne leto pokračovalo aj tohto roku, no vo vynovenom
štýle. Jeho súčasťou bola živá hudba na námestí, premietanie filmov pod holým nebom či
detské divadielko pre najmenších. Breznianske kultúrne leto začalo vo štvrtok 2. júla
vystúpením amerického jazzového kvarteta na námestí a trvalo do nedele 23. augusta.
Počas každého prázdninového víkendu sa na námestí uskutočnili tri podujatia. Každý
piatok hrala na námestí živá hudba, soboty patrili letnému kinu v parku za kostolom.
Nedele boli venované deťom, pripravené bolo detské divadielko.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe

– 5 kusov,

Plagát

v elektronickej podobe

ROZLÚČKA S LETOM
Rozlúčka s letom je tradičné podujatie v prírode pre žiakov základných škôl.
Konala sa v piatok 11. septembra na lúke nad breznianskou nemocnicou. Jednotlivé
triedy postupne prechádzali dolinou Lazná, kde pre nich boli pripravené zaujímavé
stanovištia. Nechýbali lesná pedagogika, športové hry, súťaže v prírode, náučné
a poznávacie aktivity či ukážky prác hasičov a Horskej záchrannej služby. Breznianske
deti si tiež mohli vyrobiť vtáčie kŕmidlá, zastrieľať si z luku aj praku či oboznámiť sa
s rôznymi druhmi minerálov. Okrem toho tu boli aj živé zvieratká – kone, psy aj dravé
vtáky.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 5 kusov
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DIVADELNÁ CHALUPKA
Od 16. do 18. septembra to v Brezne žilo divadlom. Prvý deň hercov z divadelných
súborov privítal na radnici primátor Tomáš Abel. Vo večerných hodinách sa už celkom
slušne zaplnila sála Mestského domu kultúry, v ktorej si milovníci divadla nenechali ujsť
úvod 11. ročníka festivalu, ako aj prvé predstavenie Malý princ v podaní študentov z
Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pozvaným hosťom a
divákom sa prihovoril primátor, ktorý zdôraznil, že mesto s radosťou podporuje podujatia
takéhoto typu. Všetkým poprial veľa umeleckých zážitkov a tri krásne dni plné divadla.
Organizátorom priniesol aj sladké prekvapenie – tortu v podobe čiernej ovečky, ktorá je
symbolom Divadelnej Chalupky. Festival zvončekom slávnostne otvoril krstný otec 11.
ročníka profesor Ľubomíra Majera a riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska
Mária Palúchová. Trojdňový program Divadelnej Chalupky skončil v piatok 18.
septembra a bol skutočne bohatý na množstvo inšpiratívnych predstavení v podaní
popredných neprofesionálnych súborov z celého Slovenska, zahraničných hostí, detských
divadelných súborov a divadiel mladých. Hlavným hosťom bolo Slovenské komorné
divadlo v Martine s inscenáciou pod názvom www.narodnycintorin.sk – 1. časť.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe

– 5 kusov,

Plagát

v elektronickej podobe

BENEFIČNÝ KONCERT PRE DETI
Kinosála Mestského domu kultúry v Brezne vo štvrtok 15. októbra sa zaplnila
takmer do posledného miesta. Osud chorých detí nezostal ľuďom ľahostajný. Benefičný
koncert sa konal pod záštitou riaditeľa breznianskej nemocnice Petra Mečiara a primárky
oddelenia Denisy Raffajovej. Za mesto Brezno sa hlavným organizátorom manželom
Ambrosovcom poďakoval viceprimátor Ján Králik a ako povedal, je obdivuhodné, že sa
nájdu ľudia, ktorí popri pracovných a rodinných povinnostiach dokážu venovať svoj čas
usporiadaniu charitatívnej akcie s účelom pomôcť chorým deťom.
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Vystúpili veľké

spevácke talenty Martin Vetrák, Tereza Králiková, Diana Turňová, spoločenské tance
predviedli tanečné páry zo školy Faber dance school, fanúšikov kvalitnej hudby potešila
kapela Silo a lampa svieť. Vrcholom večera bolo vystúpenie tria vynikajúcich hudobníkov
zoskupených do projektu európskeho formátu Galliano Forever, a to akordeónový virtuóz
Michal Červienka, Klaudius Kováč – klavír, Róbert Ragan Jn. – kontrabas. Výťažok z
benefičného koncertu 1866 eur detské oddelenie sa použilo na nákup infúznej pumpy.
CHALUPKOVO BREZNO
Súťažiacich 48. ročníka Chalupkovho Brezna a vzácnych hostí privítal v obradnej
Chalupkovho Brezna, deti z Materskej školy na Clementisovej ulici so scénkou o troch
prasiatkach. Po slávnostnom otvorení účastníci prehliadky položili kvety k pamätníku
Jána Chalupku. V Horehronskom múzeu si pozreli výstavu o dlhoročnom členovi
organizačného výboru Chalupkovho Brezna a riaditeľovi múzea Jánovi Weissovi. Vo
večerných hodinách sa už venovali rozhovorom o školskej problematike.
Pedagógovia od sobotňajšieho rána súťažili v literárnej, výtvarnej a hudobnej
tvorbe, v speve, tvorbe počítačových vzdelávacích a prezentačných programov, umeleckodokumentárnych videofilmov, hre na hudobnom nástroji, umeleckom prednese poézie a
prózy a v prednese tvorby pre deti. Na záver porota vyhodnotila ich výkony a podľa
výsledkov začlenila do bronzového, strieborného a zlatého pásma, ako aj navrhla
laureátov. Výtvarná časť festivalu sa každoročne koná v synagóge, no vzhľadom k tomu,
že ju rekonštruovali, pomocnú ruku podal Okresný úrad Brezno. Súťažiaci ako aj laureát
vlaňajšieho ročníka Július Alcnauer svoju tvorbu tak prezentovali v Galérii pod klenbami.
Chalupkovo Brezno bolo

venované Roku Ľudovíta Štúra. Významnú osobnosť

národných dejín na Večere víťazov priblížili pásmom Vzlietli orli vysoko zaslúžilý umelec
Juraj Sarvaš a umelecký vokálny súbor Danubius.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe
v elektronickej podobe

PROGRAM SENIOR AKO VZOR
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– 5 kusov,

Plagát

V rámci Mesiaca úcty k starším pripravili členovia denného centra Prameň 13.
októbra v Mestskom dome kultúry milé vystúpenie, v ktorom juniorom ukázali svoju
šikovnosť. Na tvorbe programu pod názvom „Senior ako vzor“ sa okrem seniorov podieľali
aj žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Talentárium. V rámci projektu „Uč sa
(alebo) ukáž, čo vieš“ predstavili svoju iniciatívnu činnosť a všetkým návštevníkom dali
jasne najavo, že kráčajú s dobou a sú stále aktívni. Jednou zo zaujímavostí boli aj ich
práce výtvarného umenia, ktoré prezentovali vo vstupnej hale Mestského domu kultúry v
Brezne. Program bol bohatý na vystúpenia spevákov, tanečníkov, divadelníkov a
nechýbalo ani vystúpenie tanečného krúžku mažorTetky. Vrcholom bolo spoločné
predstavenie seniorov a žiakov v podobe módnej prehliadky zo šesťdesiatych rokov
minulého storočia a súčasných rokov, ľudové piesne, zumba a coutry tanec.
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Mnohí si pamätáme na lampiónový sprievod v časoch socializmu. Väčšinou sa
konal 7. novembra pri príležitosti osláv výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a
účasť žiakov bola povinná. Každý si priniesol papierový lampión rôznej farby či tvaru,
svietiaci na baterku alebo sviečku, pri ktorej už bolo riziko a hlavne šanca malá, že s ním
dieťa príde domov. Dnes už VOSR neoslavujeme, ale lampiónové sprievody sa opäť
dostávajú do popredia, pretože svetielka pre deti v akejkoľvek podobe sú magické. A ešte,
ak si ho môžu samé niesť, úspech je zaručený. Kúpiť lampión si môžete v papiernictve.
Lampiónové sprievody sa konajú každoročne v rôznych mestách na Slovensku a
myšlienka usporiadať ho aj v Brezne sa pred dvoma rokmi zrodila riaditeľke materského
centra Slniečko Monike Medveďovej. Vlani sa konal po prvýkrát, s deťmi prešli od
Slniečka cez námestie a prekvapila ich veľkou účasťou. Tak sa rozhodli v tejto aktivite
pokračovať aj tohto roku. Podujatie v sprievode farebných svetielok sa konalo 28.
októbra. Spred Strednej odbornej školy techniky a služieb sa sprievod presunul na
námestie. Novinkou bolo ozvučené námestie a minidiskotéka pre deti. Na záver spoločne
vypustili lampióny šťastia.
88

PODSTAVEKOVA HELIGÓNKA
V novembri sa konal už pätnásty ročník celoslovenského festivalu Podstavekovej
heligónky. Na pódiu sa striedali štyri generácie, rôzne vekové kategórie, najmladší
účinkujúci bol päťročný Juraj Belko z Čierneho Balogu, najstarší Anton Bendík z
Hrušova vo veku 83 rokov, vznikali nové priateľstvá, lásky, mnohí mohli sledovať, ako sa
každým rokom zdokonaľujú vystupujúci. Na jubilejnom ročníku pod moderátorskou
taktovkou Marcely Čížovej publikum už tradične každého účinkujúceho odmenilo
neutíchajúcim potleskom. Ako sa hovorí, najmenšie je najzlatšie, a to platí aj v tomto
prípade. Veľký aplauz získali malé heligonkárky pod vedením Miloša Bobáňa z
Terchovej, ale aj 8-ročný Jurko z Čierneho Balogu. Na záver si všetci spoločne zaspievali
a rozlúčili sa so slovami, dovidenia opäť o rok.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe

– 10 kusov,

Plagát

v elektronickej podobe

60 ROKOV SÚBORU MOSTÁR
Roky objavovania krásy ľudových piesní a tancov, radosti z rozvíjania talentov
a vzácnej spolupatričnosti súborových generácií vyvrcholili veľkým galaprogramom Hore
Hronom, dolu Hronom dňa 13. a 14. novembra v dome kultúry v Brezne. Repríza
programu sa uskutočnila 19. decembra. Podľa námetu Stely Mikulovej vytvorili scenár
členovia súboru Ivana Libicová, umelecká vedúca FS Mostár, Anna Turňová, umelecká
vedúca FS Mostár-Senior, Peter Daxner, riaditeľ občianskeho združenia FS Mostár
a Stela Ihringová. V spolupráci s režisérkou Miriam Čunderlíkovou a hercom Jurajom
Sarvašom videli diváci v programe 130 účinkujúcich – okrem všetkých súčasných zložiek
kolektívu aj viaceré generácie bývalých tanečníkov i muzikantov a niektorých hostí.
Každý divák dostal ako darček 2 hodnotné publikácie – spomienkovú knižočku
„Kamaráti, bratia, po jednom sa tratia“ a spevník „Nad Balogom jasný mesiac zvečera
vychodí“, ktoré vedenie súboru vydalo pri príležitosti 60-ročného jubilea z dotácií od
mesta Brezno a Banskobystrického samosprávneho kraja. Od roku 1955 sa v Mostári
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vystriedalo takmer 500 členov, ktorí rozdávali divákom radosť na mnohých podujatiach
na Slovensku, na pódiách v celej Európe a aj v niektorých krajinách Ázie.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe

– 10 kusov,

Plagát

v elektronickej podobe

BENEFIČNÝ KONCERT V KOSTOLE NA MAZORNÍKOVE
V nedeľu 22. novembra OZ Kresťan v spolupráci s Rímskokatolíckym farským
úradom Brezno – Mazorníkovo a Základnou školou na Mazorníkove usporiadali 17.
slávnostný benefičný koncert s názvom Ďakujeme, v nebi vás uvidíme. Sedemnásty
benefičný koncert organizátor Chrámový zbor apoštola Pavla venoval rodine Benickej
z Brezna. Vyzbieraný finančný príspevok 725 eur daroval matke, ktorá sa sama stará
o svoje tri zdravotne postihnuté deti, jedným z nich je aj autistický Jerguško. Podporiť
súrodencov Benických prišiel aj riaditeľ ich Základnej školy na Mazorníkove Mgr. Peter
Macko.
Na benefičnom koncerte vystúpil jeho dlhoročný podporovateľ, brezniansky rodák,
sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici Ivan Zvarík., Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa
z Prešova, Miešaný spevácky zbor Laudamus zo Svitu, deti zo Základnej školy v Beňuši,
ako aj Chrámový zbor apoštola Pavla, ktorý zároveň oslávil 20. výročie svojho vzniku
odvtedy, čo po zakladateľovi Jurajovi Boškovi prevzal dirigovanie a vedie zbor Ján
Zachar. Koncert charitatívneho rozmeru podporilo finančne aj mesto Brezno. Pozvanie
zúčastniť sa na benefičnom podujatí prijal aj primátor Brezna Tomáš Abel, ktorý zároveň
zablahoželal jubilantovi Chrámovému zboru apoštola Pavla k okrúhlemu výročiu.

ONDREJSKÝ JARMOK
V posledných novembrových dňoch vládla v Brezne pravá jarmočná atmosféra.
V dňoch 26. – 29. novembra sa konal v uliciach mesta 530. Ondrejský jarmok. Ponúkli ju
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remeselníci, predajcovia spotrebného tovaru, nechýbal ani gazdovský dvor. Ulicami sa
šírila vôňa chutných špecialít, vareného vína či medoviny. Námestie a priľahlé ulice boli
zaplnené stánkami s produktmi od výmyslu svetu, či už tradičnými ľudovými alebo
modernými. Remeselníci ponúkali výrobky z dreva, prútené, drôtené, háčkované,
patchworkovou technikou alebo ľudové z kože, obrazy, črpáky, adventné vence, vianočné
aranžmány, olejomaľbu a handrové bábiky. Nechýbali rôzne špeciality, ktorých vôňa
lákala aspoň niektoré z nich ochutnať. Priaznivci adrenalínu sa mohli vyšantiť na
kolotočoch a najmenší zasa povoziť na poníkoch. V sobotu pri kostole vyrástol gazdovský
dvor a ani dážď so snehom neodradil návštevníkov od toho, aby okúsili zabíjačkové
pochúťky či kapustnicu. K výbornej nálade prispela ľudová hudba Cigánska muzika z
Horehronia, z folklórneho súboru Mostár a speváci Krnohári.
Na 527. ročníku v centre Horehronia predávajúcich nakupujúcich a obyvateľov
privítal primátor Brezna Tomáš Abel, ktorý sa prihovoril z balkóna bývalej radnice,
terajšieho múzea. Sprevádzali ho členovia skupiny historického šermu Berezun a
historická postava richtár Ondrej z Divadelného súboru Jána Chalupku, ktorý primátora
požiadal o oficiálne otvorenie. Primátor zároveň všetkých pozval do stánku pred budovou
Mestského úradu, kde si vytvoril priestor na stretnutia a diskusiu s tými, ktorí mali
záujem.
V stánku s medovinou pri zvonici mohli návštevníci prispieť do verejnej zbierky
pre autistu Jarka Brozmana z Brezna. Organizovalo ju OZ Naše Brezno, ktoré vďaka
ochotným ľuďom mu venuje 808,65 eura.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:

Fotografie v elektronickej podobe

– 10 kusov,

Plagát

v elektronickej podobe

HOREHRONSKÉ SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU
V prvý decembrový víkend sa v Brezne uskutočnil XII. ročník Horehronských
slávnosti zborového spevu – festival speváckych zborov s medzinárodnou účasťou, na
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ktorom sa zúčastnilo šesť kolektívov. Prvý festivalový koncert sa konal 4. decembra v
aule Strednej odbornej školy techniky a služieb v ktorom účinkovali Chrámový zbor
Apoštola Pavla v Brezne, Spevácky zbor mesta Brezna, Detský spevácky zbor FELIX pri
Základnej umeleckej škole v Heľpe, Miešaný spevácky zbor LIPKA z Nitry – Dolných
Krškán a Miešaný spevácky zbor ŠTIAVNIČAN z Banskej Štiavnice. Druhý festivalový
koncert bol 5. decembra v obradnej sieni tamojšieho mestského úradu za účasti speváckych
zborov z Nitry – Dolných Krškán, Banskej Štiavnice a Miešaného speváckeho zboru
ECHO z poľského mesta Krosno, ktorý v nedeľu 6. decembra spoluúčinkoval i na
bohoslužbách v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 5 kusov

KONCERTY V ARÉNE
Od spustenia prevádzky Arény Brezno uplynulo viac ako 1800 dní. Za ten čas sa
môže pochváliť desiatkami koncertov, stovkami zápasov a tisíckami návštevníkov. Už
sme si zvykli, že na koncerty známych umelcov nemusíme cestovať do iných miest. Aj
tohto roku sme sa mali možnosť v breznianskej aréne zúčastniť na výborných koncertoch.
Galakoncert Hany Zagorovej, jednej z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény,
sa uskutočnil 24. mája. Potešila stovky svojich priaznivcov galakoncertom, v ktorom
odzneli jej najväčšie hity
Najúspešnejší slovenský muzikál všetkých čias Ôsmy svetadiel vyrazil v tomto
roku na rozlúčkové turné My sme mohli naposledy zažiť predstavenie, ktoré nadchlo
kritiku aj verejnosť v aréne 11. júna. Koncert organizovala breznianska agentúra Jomar.
S tisíckami návštevníkov bola určite spokojná.
Pod názvom Zlaté Vianoce Brezno 2015 sa konal v Aréne 19. decembra koncert,
na ktorom si tisícky divákov mali možnosť vychutnať jedinečnú udalosť, tri zlaté hlasy
počas jedného večera. Pop operné trio La Gioia, spevácka diva Dara Rolins a najznámejší
muzikálový spevák a herec Daniel Hůlka vystúpili exkluzívne na trojhodinovom
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vianočnom koncerte . Breznianska Agentúra Aybee production tak, ako každý rok aj
teraz pripravila niečo špeciálne a výbornou organizáciou prispela ku krásnej vianočnej
atmosfére.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Plagáty v elektronickej podobe

VIANOČNÉ BREZNO
Primátor mesta pozval každú adventnú nedeľu občanov mesta pod mestskú vežu
na námestie. Na prvom stretnutí, ktoré sa konalo 29. novembra, vítal primátor mesta so
svojimi zástupcami Brezňanov teplým čajom. Vianočnými koledami a piesňami vytvárali
náladu členovia Detského folklórneho súboru Šťastné detstvo. Seniori z Denného centra
Prameň upiekli drobné sladké či slané dobroty, ktoré ponúkali návštevníkov. Prítomným
sa prihovoril dekan rímskokatolíckej farnosti Jozef Fričovský, ktorý zároveň posvätil
najväčší brezniansky adventný veniec - uvitý okolo fontány z jedľovej čečiny. Prítomným
sa prihovoril aj primátor mesta. Spoločne zapálili prvú adventnú sviečku.
Pozvanie primátora na námestie druhú adventnú nedeľu 6. decembra prijali
desiatky obyvateľov. Slávnostná náladu vytvorili vianočnými skladbami a piesňami
členovia Speváckeho zboru mesta Brezna. Tentoraz sa spolu s primátorom prítomným
prihovoril evanjelický pán farár Vladimír Mako. Taktiež spolu zapálili druhú adventnú
sviečku.
Každý týždeň si čoraz viac Brezňanov našlo čas spoločne prežiť slávnostné
predvianočné chvíle na námestí. Predvianočnú atmosféru tretej adventnej nedele priniesla
na námestie country skupina Vodopád. Poslednú, štvrtú adventnú nedeľu 20.
decembra priniesli do Brezna pravú vianočnú atmosféru a povinšovali požehnané sviatky
betlehemci – koledníci z Čierneho Balogu, členovia folklórnej skupiny Kýčera. Po ich
vystúpení prichádzajú skauti menom Hugo Bombura, vo svojom lampášiku priniesli
betlehemské svetlo, z ktorého spoločne so zástupcom primátora Ing. arch. Jánom
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Králikom odpálili poslednú adventnú sviečku. Z nej si následne odpaľovalo a svetlo
pokoja a lásky si odnášalo do svojich príbytkov mnoho prítomných.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe

– 10 kusov,

Plagát

v elektronickej podobe

MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ
Mesto pozvalo všetky deti už v piatok 4. decembra na breznianske námestie na
podujatie Prichádza Mikuláš. Na pódiu si mali možnosť pozrieť predstavenie Klauni.
Mikuláš prišiel na koči, rozdal deťom sladkosti. Spolu s rozsvietením stromčeka sa
rozsvietilo aj celé námestie s novou vianočnou výzdobou. Tradičný drevený betlehem bol
aj tohto roku vystavený pod klenbami mestskej radnice.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe

– 10 kusov,

Plagát

v elektronickej podobe

MIKULÁŠ S ROZPRÁVKOU NA ĽADE
V Aréne Brezno sa takmer rok pripravoval zaujímavý projekt Rozprávka na ľade
– O Jankovi a Marienke trochu inak. Na Mikuláša 6. decembra pozvali všetky deti na
zaujímavé podujatie. Deti Mikuláš privítal pred Arénou, kde si vypočul básničky aj
pesničky. Spoločne rozsvietili stromček pred štadiónom aj s celou výzdobou. Následne sa
začalo rozprávkové predstavenie Janko a Marienka trochu inak. Hlavnú úlohu
v premiérovej rozprávke mali deti z Ice Skating Teamu Brezno. Po krásnom predstavení
na ľade pozval Mikuláš všetkých divákov na ľadovú plochu zakorčuľovať si spolu s ním
aj s rozprávkovými postavami. Mikulášskeho predstavenia na ľade sa zúčastnilo viac ako
1200 divákov.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:

Fotografie v elektronickej podobe

v elektronickej podobe

VIANOČNÁ ATMOSFÉRA
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– 10 kusov,

Plagát

Vyzdobený rozsvietený stromček pri mestskej veži, nasvietená mestská veža
a radnica, tradičný vianočný punč – dvojtýždňová akcia pri veži organizovaná Lyons
klubom, rozsvietené námestie, to bola predvianočná atmosféra breznianskeho námestia.
V dňoch 14. – 20. decembra bola na námestí v stánkoch pripravená ponuka vianočných
špecialít, ozdôb a darčekov. Ľudia sa v tomto predvianočnom období pristavovali pri
stánkoch, ochutnávali jedlá a nápoje. Tohto roku postavila pri mestskej veži agentúra
Jomar veľký stan, kde ponúkali občerstvenie aj počas vianočných sviatočných dní.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA: Fotografie v elektronickej podobe – 5 kusov

SILVESTROVSKÝ PROGRAM NA NÁMESTÍ
Breznianske námestie už roky na Silvestra zívalo prázdnotou. Tento rok sa však
radnica rozhodla inak a Brezňania sa mohli zabávať pri Silvestrovskom programe priamo
na námestí. Zábavný program začal o 21:30. hodine. Moderátorom silvestrovského
programu bol Brezňanom už známy, Marek Poliak. Postupne sa na pódiu vystriedali
2 revivalové kapely; Fredie Mercury revival life show a Michal David revival. Po odbití
polnoci privítali obyvatelia nový rok ohňostrojom s novoročným prípitkom primátora
mesta Tomáša Abela. Program pokračoval do tretej hodiny ráno. Po polnoci na pódiu
vystúpilo Trio Excellence z Brezna.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA:

Fotografie v elektronickej podobe

v elektronickej podobe
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– 10 kusov,

Plagát

ŠKOLSTVO
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
MATERSKÉ ŠKOLY
Prehľad umiestnenia detí v mestských materských školách , porovnanie s minulým
školským rokom:
NÁZOV A MIESTO MATERSKEJ ŠKOLY

Zástupca riaditeľa školy POČET ŽIAKOV
pre
materské školy

k 15. 9.
2014

k 15.9.
2015

MŠ pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 – Nálepkova

Melánia Ridzoňová

116

114

MŠ pri ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4 – ŠDC 3

Melánia Ridzoňová

114

112

MŠ pri ZŠ, Pionierska 2 – B. Němcovej

Jaroslava Mišániová

42

43

MŠ pri ZŠ , Pionierska 2 – Hradby 9

Jaroslava Mišániová

101

101

MŚ pri ZŠ, MPČĽ 35

Libuša Šaríková

118

121

Súkromná MŠ EGB, Školská 5

PhDr. Gabriela
Pavúková

25

30

516

521

SPOLU

V predškolských zariadeniach mesta sa nič podstatného nezmenilo. V mnohých
mestách na Slovensku je nedostatok miest v materských školách, ale naše mesto takýto
problém nemá. Všetky požiadavky rodičov na umiestnenie detí v predškolskom zariadení
boli uspokojené. Veď tých detí nie je ani tak veľa. Na porovnanie, v roku 1988 sme
v Brezne mali najväčší počet materských škôl. Po odovzdaní novej materskej školy na
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Mazorníkove do užívania ich bolo 14 a v nich bolo umiestnených takmer tisíc detí.
V dôsledku spomalenia až zastavenia komplexnej bytovej výstavby sa od tohto roku
počet materských škôl, ale aj detí každoročne znižoval. Po roku 1989, najmä v dôsledku
nového sociálneho javu - postupného zvyšovania nezamestnanosti v nových spoločenskoekonomických podmienkach, počet materských škôl v Brezne prudko klesá. Rušia sa
mestské aj podnikové materské školy. Až v roku 1995 sa ich počet ustálil na 5. Potom už
len v roku 2009 pribudla v meste Súkromná MŠ EGB, Školská 5
ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Prehľad základných škôl v Brezne k 15.9.2015 ; porovnanie s predchádzajúcim rokom:
NÁZOV ŠKOLY

MENO RIADITEĽA

POČET ŽIAKOV
Školský rok Školský rok
2015/2016 2014/2015

ZŠ s MŠ Pionierska 4

Danka Katonová

516

523

ZŠ s MŠ Pionierska 2

Vladimír Kubín

808

830

ZŠ s MŠ MPČĽ 35

Peter Macko

285

289

1609

1642

SPOLU

S demografickým vývojom v meste súvisí aj vývoj počtu žiakov základných škôl.
Tak, ako sa znižuje počet obyvateľov mesta, znižuje sa aj počet žiakov. Aj v tomto roku
došlo k úbytku žiakov na každej základnej škole. V porovnaní s minulým rokom došlo
k personálnej zmene na Základnej škole Mazorníkovo. Riaditeľom školy sa od tohto
školského roka stáva Mgr. Peter Macko.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Údaje o počte účastníkov priamej činnosti
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Počet detí navštevujúcich centrum 30. 6. 2015 bol 384
Počet záujmových útvarov k 30. 6. 2015 bol 37
Riaditeľkou tohto školského zariadenia je od roku .... Mgr. Ingrid Vičanová
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Prvá polovica roku 2015 sa niesla v duchu osláv 55. výročia založenia školy. Pri
tejto príležitosti učitelia a žiaci školy pripravili tri koncerty; záhradný, v areáli školy
zameraný na modernú hudbu, v kinosále domu kultúry z tvorby klasikov a chrámový
v rímskokatolíckom kostole na Mazorníkove. Poďakovať a zablahoželať prišiel i primátor
mesta Tomáš Abel, berlínsky hudobný skladateľ Joachim Johow i zástupca ministerstva
školstva Ján Palkovič.
Podarilo sa zorganizovať už VI. ročník nesúťažnej prehliadky žiakov ZUŠ
v komornej a orchestrálnej hre. Úspešný bol i projekt „Spieva celá škola“, na ktorom sa,
okrem speváckych zborov školy, predstavil detský spevácky zbor „Fénix“ zo ZUŠ Heľpa.
Školský rok 2014/15 ukončilo 435 žiakov, z toho 236 v hudobnom, 135 vo
výtvarnom, 35 v literárno-dramatickom a 29 v tanečnom odbore. V septembri 2015 mala
škola až 504 žiakov, najviac žiakov v hudobnom odbore, pracovalo v nej 28
zamestnancov, z toho dvaja nepedagogickí a k výtvarnej triede v elokovanom pracovisku
na základnej škole na Mazorníkove pribudla trieda tanečného odboru.
Na rôznych súťažiach získali žiaci 23 ocenení a učitelia na 48. ročníku prehliadky
umeleckej tvorivosti Chalupkovo Brezno, jedno strieborné, dve zlaté pásma a zvláštnu
cenu Odborového zväzu pracovníkov školstva, vedy a výskumu.
STREDNÉ ŠKOLY
Vývoj počtu študentov na stredných školách v Brezne v roku 2015
NÁZOV ŠKOLY

MENO RIADITEĽA

POČET ŠTUDENTOV
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POČET ŠTUDENTOV

Školský rok

Školský rok

2015/2016

2014/2015

2015

2015

299

328

87

66

Hotelová akadémia Mgr. Eva Dočekalová

346

366

74

60

Obchodná akadémia

100

97

28

30

Gymnázium Jána
Chalupku

Maturanti Novoprijatí

PhDr. Miroslav Glembek

84+342-ročný
Stredná odborná
škola techniky a
služieb

Súkromná
pedagogická a
sociálna

82
PaedDr. Danka Kubušová

odbor

360

PaedDr. Eva Hlaváčová

akadémia EBG
(denné a diaľkové)
SPOLU POČTY
ŠTUDENTOV

31

383

34
záverečné
skúšky

večerné
štúdium

308

322

82

87

238

168

73

151

1651

1664

426+34

509+34

V porovnaní s minulým školským rokom sa síce zvýšil počet študentov na
breznianskych stredných školách, ale to je len relatívne. Na každej škole došlo vlastne
k zníženiu počtu žiakov a k zvýšeniu počtu v konečnom súčte prispela skutočnosť, že na
Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii EBG prijali viacej študentov diaľkového
štúdia. Aj počet žiakov prijatých do prvých ročníkov napovedá tomu, že je dávno za nami
situácia, keď na stredné školy prijímali každého desiateho prihláseného. Ale taká je
situácia v súčasnom školstve na celom Slovensku. Je veľa stredných škôl a vzhľadom na
spôsob prideľovania finančných prostriedkov je „bitka“ o žiaka.
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB
Od roku .2014 sa mení názov školy. Pôvodný názov - Spojená škola Brezno bola je
nahradená novým názvom Stredná odborná škola techniky a služieb. Už aj tento názov
vyjadruje skutočnosť, že táto stredná škola má najviac štruktúrované odbory. V školskom
roku 2015/2016 otvorila
 4 - ročné študijné odbory: strojárstvo a mechanik počítačových sietí
 3 - ročné učebné odbory: nástrojár, predavač, hostinský, hostinská
 2 - ročné učebné odbory: strojárska výroba, výroba konfekcie
 2 - ročné nadstavbové štúdium - študijné odbory:

spoločné stravovanie,

strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, podnikanie
v remeslách a službách, drevárska a nábytkárska výroba.
SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA EBG
Táto škola v roku 2015 prejavila svoju pedagogicko-sociálnu filozofiu fungovania
v niekoľkých podujatiach. Dňa 5. júna zorganizovala podujatie Spievame a tancujeme pre
šťastné detstvo. V programe sa predstavili: detské folklórne súbory Šťastné detstvo z
Brezna a Mladosť z Pohorelej a sólisti Stanislav Bartko a Anna Mária Černáková.
Hlavným hosťom podujatia benefičného charakteru bola herečka a speváčka Zuzana
Haasová s kapelou, ktorí sa predstavili rozprávkou v "modernom šate" - Odvážny zajko.
Na túto akciu nadviazal letný tábor s názvom Šťastné detstvo pre deti, určený pre deti z
ohrozených a neúplných rodín, zorganizovaný v týždni 19. - 25. júla . Žiačky tejto školy
obohatili program celého týždňa zaujímavými aktivitami a strávili s nimi príjemné chvíle
v Európskom vzdelávacom centre v Závadke nad Hronom. Žiačky školy sa už po
piatykrát stali v Nemecku súčasťou veľkého podujatia na Sasko-anhaltských dňoch, kde
horehronským folklórom reprezentovali nielen našu krajinu, ale aj región Horehronie.
V školskom roku 2015 / 2016 otvorili v dennom štúdiu študijné odbory:
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 Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 Vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť
 sociálno - výchovný pracovník
V pomaturitnom štúdiu sa vyučovala v študijných odboroch:
 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 sociálno-právna činnosť
 špeciálna pedagogika
OBCHODNÁ AKADÉMIA BREZNO
Najvýznamnejšie úspechy školy v roku 2015 –
 2. miesto v literárnej súťaži Sárova Bystrica (apríl 2015),
 miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku - kategória 2 A (január
2015),
 Majstrovstvá kraja v súťaži v spracovaní informácií na počítači - 2. a 3.miesto
v úprave textu na počítači (február 2015),
 účasť v medzinárodnej internetovej súťaži INTERSTENO 2015, dosiahnutie
významných úspechov vzhľadom na vysoký počet súťažiacich - 24. miesto
spomedzi 17 208 súťažiacich z celého sveta v odpise textu v 5.-tich jazykoch, 44.
miesto spomedzi 3 879 súťažiacich v kategórii General - súťaž 17 - 20 ročných
súťažiacich (máj - jún 2015),
 účasť na medzinárodnej matematickej súťaži Klokan, 2 žiaci dosiahli úspešnosť
nad 90 % (97,3 % a 91,8 %),
 spolu so žiakmi HA - účasť a umiestnenie na športových podujatiach a súťažiach
miestneho, okresného a regionálneho charakteru (najväčšie úspechy žiakov - 2.
miesto - družstvo dievčat i družstvo chlapcov - Medzinárodné majstrovstvá SR
v halovom veslovaní, 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl
v elektronických šípkach)
Mimovládna nezisková organizácia INEKO v júli 2015 zverejnila výsledky
hodnotenia stredných škôl a gymnázií na Slovensku. Školy hodnotila na základe verejne
dostupných zdrojov podľa zvolenej metodiky za posledné štyri školské roky. Pri hodnotení
brala do úvahy výsledky žiakov v externej časti maturitných skúšok zo slovenského
jazyka a literatúry a z cudzích jazykov, uplatnenie absolventov a ich úspešnosť pri
prijímaní na vysoké školy, mimoriadne výsledky žiakov v rôznych súťažiach. Obchodná
akadémia Brezno sa umiestnila na 6. mieste spomedzi 59 stredných odborných škôl
v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.
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HOTELOVÁ AKADÉMIA BREZNO
Najvýznamnejšie úspechy školy v roku 2015
 3. miesto v literárnej súťaži Sárova Bystrica (apríl 2015),
 miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku - kategória 2 B (január
2015),
 umiestnenie v odbornej súťaži organizovanej v rámci Veľtrhu cestovného ruchu
Danubius Gastro 2015, zlaté pásmo v 1. ročníku celoslovenskej barmanskej súťaže
MASTER CUP 77 (január 2015),
 miesto v kategórii barista a 2. miesto v kategórii čašník v odbornej súťaži
FOURFEST Euroakademik Gastro 2015 organizovanej BBSK v Rimavskej
Sobote (jún 2015),
 miesto v krajskom kole súťaže SOČ v odbore hoteliérstvo, gastronómia a cestovný
ruchu (apríl 2015),
 miesto v krajskom kole súťaže v spracovaní informácií na počítači v úprave textu
na počítači (február 2015),
 účasť v medzinárodnej internetovej súťaži v spracovaní informácií na PC
Intersteno, najlepší súťažiaci sa umiestnil v celkovom poradí na 24. mieste
spomedzi 3 879 súťažiacich z celého sveta v odpise textu v 5-tich jazykoch (máj jún 2015),
 žiaci študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa v školskom
roku 2014/2015 zapojili do programu Podnikanie v cestovnom ruchu v spolupráci
s mimovládnou organizáciou Junior Achievement Slovensko. V škole pôsobila
študentská spoločnosť CK SPACE - žiaci v rámci jej činnosti organizovali rôzne
podujatia, pri ktorých si v praxi mohli vyskúšať svoje podnikateľské zručnosti
v činnosti cestovnej kancelárie. Vyvrcholením činnosti študentskej spoločnosti CK
SPACE bolo 1. miesto krajskom kole súťaže „Môj nápad pre región“ (máj 2015),
 účasť a umiestnenie na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného
a regionálneho charakteru (najväčšie úspechy žiakov - 2. miesto - družstvo dievčat
i družstvo chlapcov - Medzinárodné majstrovstvá SR v halovom veslovaní, 3.
miesto na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl v elektronických šípkach).
Pri hodnotení organizáciou INEKO Hotelová akadémia Brezno sa umiestnila na
2. mieste spomedzi 59 stredných odborných škôl v rámci Banskobystrického
samosprávneho kraja.
GYMNÁZIUM JÁNA CHALUPKU
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Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku vyhlásila výsledky
súťaže Euroscola 2015. Slávnostného vyhodnotenia podujatia v Bratislave sa zúčastnili
študenti a pedagógovia stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili, ako aj poslanci
Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová, Vladimír Maňka, Monika Smolková
a Ivan Štefanec. Medzi nimi boli aj breznianski gymnazisti pod vedením učiteľky Danky
Jakubčovej.
Voľby, financie a konflikt na Ukrajine. To boli témy, ktoré sa najčastejšie
objavovali v tomto – už desiatom ročníku súťaže Euroscola 2015. Študenti stredných škôl
pripravili rôzne projekty, aby spolužiakom, ale aj obyvateľom svojich miest viac priblížili
fungovanie EÚ. Do súťaže sa zapojilo niekoľko desiatok škôl – najviac z Prešovského
kraja. Oficiálne sa stali víťazmi Euroscoly 2015 študenti Gymnázia Jána Chalupku
v Brezne. Stali sa slávni, dostali sa do rádia aj do hlavných televíznych správ RTVS ,
reportáž o tejto udalosti bola vysielaná aj v rádiu Slovensko. Ako víťazí sa breznianski
gymnazisti zúčastnili pracovného dňa EUROSCOLA priamo v sídle Európskeho
parlamentu v Štrasburgu. Spolu so svojimi rovesníkmi z ďalších členských krajín
Európskej únie v Parlamente rokovali ako skutoční europoslanci.

ŠPORT
ÚSPECHY ŠPORTOVCOV
REPREZENTANTI SLOVENSKA V BIATLONE
Slovenské reprezentačné družstvo žien tvorí 7 biatlonistiek, jeho súčasťou sú tri
z nášho regiónu. Paulína Fialková, 23 – -ročná rodáčka z Čierneho Balogu, získala
v roku 2013 na Svetovej Zimnej Univerziáde 5. miesto v rýchlostných aj stíhacích
pretekoch, v roku 2015 1. miesto v rýchlostných pretekoch, druhá bola v stíhacích a tretia
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vo vytrvalostných pretekoch. Na MS v roku 2013 sme sa tešili z 8. miesta štafiet.
Terézia Poliaková sa narodila v Brezne v roku 1989, býva vo Valaskej. Na ME v roku
2015 získala 6. miesto vo vytrvalostných pretekoch. Ivona Fialková, mladšia, 21 – ročná
sestra Paulíny na Majstrovstvách sveta juniorov v roku 2015 obsadila 14. miesto vo
vytrvalostných pretekoch, v roku 2014 získala 9. miesto vo rýchlostných a 11. miesto v
stíhacích pretekoch Trénerkou reprezentačného družstva žien je Brezňanka Anka
Murínová a Daniel Kuzmin.
Reprezentačné družstvo mužov tvorí 6 biatlonistov, z nich štyria sú naši rodáci.
Matej Kazár, 32 – ročný reprezentant z Predajnej, sa v roku 2014 zúčastnil ZOH, kde
obsadil 5. miesto v miešaných štafetách, 15. miesto v pretekoch s hromadným štartom a
19. miesto vo vytrvalostných pretekoch. Na MS v roku 2013 získal 7. miesto v miešaných
štafetách. Tomáš Hasilla sa narodil v Brezne v roku 1990, býva v Hronci. Na ME
v roku 2013 obsadil 5. miesto vo vytrvalostných pretekoch. Michal Šima, 23 – ročný
rodák z Valaskej,

získal na Svetovej zimnej univerziáde v roku 2015 7. miesto v

stíhacích pretekoch. Michal Kubaliak sa narodil v Brezne v roku 1993, býva vo Valaskej.
Na Svetovej zimnej univerziáde v roku 2015 obsadil 10. miesto v rýchlostných pretekoch.
Trénerom reprezentačného družstva mužov je Brezňan Juraj Sanitra.
BREZNIANSKA ATLETIKA
Breznianska atletika má bohatú minulosť siahajúcu ešte do roku 1972, prítomnosť
je tiež zaujímavá a atléti sa môžu pochváliť nielen dobrými výsledkami v súťažiach
jednotlivcov a družstiev, ale aj participáciou na organizovaní športového života v meste.
Milutín Černák je dlhoročným predsedom Atletického klubu Mostáreň MŠK Brezno.
Tohtoročnú sezónu zhodnotil nasledovne: „ Máme v databáze Slovenského atletického
zväzu evidovaných 176 členov klubu, z toho je 166 aktívnych pretekárov. Súťažia
v kategóriách prípravka chlapci a dievčatá, mladší a starší žiaci a žiačky, dorastenci,
dorastenky, juniori, juniorky, muži, ženy, veteráni a veteránky. V sezóne 2015 sme
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v rámci Stredoslovenského atletického zväzu, do súťaží prihlásili družstvá chlapcov
a dievčat súťažiace vo vekových kategóriách prípravka, mladší a starší žiaci – dorastenci.
V súťažiach na dráhe obsadil náš žiak Jozef Škultéty v dorasteneckej kategórii na
majstrovstvách Slovenska v Dubnici v skoku do výšky tretie miesto a v halovej sezóne
získal v žiackej kategórii zlato a titul majstra Slovenska. Má pätnásť rokov, stále patrí
do žiackej kategórie a skočil 190 cm čo je naozaj slušný výkon. Je to jeden z našich
talentov a keďže majstrovstvá Slovenska žiakov budú až na jeseň, je tu šanca na zisk
ďalšej medaily.
NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI
Mesto na Dňoch mesta ocenilo breznianskych športovcov za dosiahnuté výkony.
Hodnotili sa tri kategórie – najlepší športovci klubu, najlepší športový kolektív a najlepší
športovec roka.

Najlepšími športovcami klubu sa stali:

Jozef Škultéty je z Atletického klubu MŠK Brezno. Patrí do kategórie starších
žiakov. V sezóne 2014 získal na majstrovstvách sveta Stredoslovenského Atletického
Zväzu žiactva v hale prvé miesto a na dráhe druhé miesto v skoku do výšky a tretie
miesto v skoku do diaľky. Na majstrovstvách SR žiactva získal tretie miesta v skoku
do výšky v hale aj na dráhe. Na medzinárodnom mládežníckom mítingu Schwechat
v Rakúsku obsadil v skoku do výšky štvrté miesto. Jeho najlepší výkon v sezóne 2014
v skoku do výšky bol 184 cm, čo je oproti sezóne 2013 polepšenie o 18?cm. V skoku
do diaľky do bolo 550 cm (v sezóne 2013 dosiahol najlepší osobný výkon 475 cm).
Veronika Slivková z plaveckého klubu ŠK Flipper Brezno súťažila v kategórii 10ročných žiačok. V prechádzajúcej sezóne získala na Majstrovstvách SR najmladších
žiakov prvé miesto 50?m prsia a rovnako prvenstvo aj 100 m prsia, druhé miesto 200?m
prsia a bronz 100 m polohové preteky. Umiestnila sa na striebornej priečke
v celoslovenskej 5-kolovej súťaži Slovenského pohára žiakov v plávaní. Bol tiež celkovou
víťazkou 5-kolovej krajskej pohárovej súťaže Banskobystrický plavecký pohár v kategórii
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9 – 10-ročných žiačok. Sezónu v roku 2014 ukončila s najlepšími dosiahnutými časmi na
Slovensku vo svojej vekovej kategórii v disciplínach 50, 100 a 200 m prsia, 100, 200 a 400
m polohové preteky.
Ďalšia z ocenených v rámci klubov Anna Netíková je z Klubu biatlonu MŠK Brezno.
V kategórii dorastenky 18 – 19-ročné získala zlato a striebro v I. Viesmann pohári a dve
zlaté miesta v II. Viesmann pohári. V rýchlostných pretekoch na majstrovstvách sveta
juniorov a kadetov, ktoré sa konali Presque Isle, Maine, USA sa umiestnila na 40. mieste.
V letnej sezóne vybojovala dve zlaté v kategórii dorastenky 18 – 19-ročné v I. Viessmann
pohári. V celkovom rebríčku Viessmann pohár (kategória dorastenky 18 –19-ročné) bola
na prvom mieste. Anna Netíková, osemnásťročná biatlonistka z Biatlonového klubu
Brezno, reprezentovala Slovensko v uplynulej sezóne na majstrovstvách sveta juniorov
a kadetov v Bielorusku. Štartovala na nich v kadetskej kategórii a v nastávajúcej sezóne
sa posunie medzi juniorky.
Lenka Ťažká z Karate klubu patriaca do kategórie junioriek 16 – 17 rokov bola
minulý rok druhá na Oravskom pohári, prvá na Zvolen cupe, druhá na Grand Prix Žilina,
tretia na Grand Prix Slovakia, druhá na Európskom pohári v Zagreb cupe, v Budapešť
open tretia a na Croatia Open piata. Zlato vyhrala v Pohári SNP vo svojej kategórii aj
kategórii senioriek. Druhé miesto obsadila v prvom aj druhom kole Slovenského pohára.
Na Majstrovstvách Stredoslovenského zväzu karate brala zlato. Na Majstrovstvách
Slovenska bola druhá a tretia s tímom. Bronz získala na Memoriáli Rudolfa Farmadina.
Celkovo nazbierala za minulý rok 61 bodov.
Ocenenie získal aj Ivan Šajgal narodený v roku 1945 z Občianskeho združenia
Klub slovenských turistov TOMO Brezno. Členom klubu je od roku 2005. Pravidelne sa
zúčastňuje na podujatiach usporiadaných klubom. Za dobu jeho pôsobenia v klube sa
zúčastnil okolo 280 turistických podujatí do všetkých pohorí na Slovensku
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Najlepším športovým kolektívom za rok 2014 sa stalo družstvo dorastu
Hokejového klubu Brezno. Dosiahli historické štvrté miesto po základnej časti v 1. lige
dorastu. Získali v 44 zápasoch 96 bodov. Postúpili do play-off o extraligu dorastu, kde
boli vyradení neskorším víťazom postupujúcim do extraligy HK Trnava. Z tohto
kolektívu vyšiel aj najproduktívnejší hráč 1. ligy dorastu v rámci celej SR – Martin
Mirilovič, ktorý v 47 zápasoch nazbieral 113 bodov.
Za najlepšieho breznianskeho športovca za minulý rok vyhlásili 18 – ročného
športového strelca Mateja Medveďa.. Z jeho minulosezónych úspechov – prvé miesto
v Národnej lige mládeže v disciplíne vzduchová puška 60, tretie miesto na majstrovstvách
Slovenska v Nitre v kategórii kadet v disciplíne vzduchová puška 60 – výkon 607,1
bodov. Vytvorený nový SR rekord 613,9b, finále 202,6b. Zo zahraničných pretekov – 21.
miesto GP Srbska, Belehrad – juniori 605,9b, 39. miesto GP Srbska, Belehrad – muži
608,4b, 27. miesto na nominačných pretekoch na YOG (Young olympic games) Moskva
607,2b, 45. miesto ME Moskva 604,2 b.
ÚSPECHY ŠPORTOVÉHO STRELECKÉHO KLUBU
Breznianski strelci zo Športového streleckého klubu pri MŠK v Brezne majú za
sebou úspešnú sezónu v streľbe zo vzduchových zbraní, vyšperkovanú medailami na
Majstrovstvách Slovenska. Predsedom a trénerom klubu je Ján Medveď. V boji o postup
na Majstrovstvá Slovenska mali v kategórii mužov a juniorov troch pretekárov. Dvoch
puškárov, muža Dušana Sliačana, juniora Mateja Medveďa a pištoliara Mikuláša Turňu,
pričom si všetci vybojovali postup na majstrovstvá republiky. Od puškárov medaily
očakávali, ale prekvapil pištoliar Mikuláš Turňa, ktorý sa na takéto vrcholové podujatie
kvalifikoval prvýkrát a rovno na ňom získal medailu. Dušan Sliačan do finále postupoval
z druhého miesta skončil v ňom so striebornou medailou. Mikuláš Turňa išiel do finále
z posledného ôsmeho miesta a v ňom strieľal excelentne. Dokázal sa skoncentrovať,
sústrediť a skončil na konečnej tretej priečke. Prekvapil a bronz si za skvelú prácu
zaslúžil. Matej Medveď doniesol striebornú medailu.
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KARATISTA LUKÁŠ KUČERÁK
Lukáš Kučerák z Brezna dosiahol na majstrovstvách sveta karate a bojových
umení veľký úspech. . Od 5. do 8. novembra sa v Španielsku uskutočnili Majstrovstvá
sveta karate a bojových umení WTKA, na ktorých sa zúčastnil aj Lukáš. Za účasti 2000
karatistov z celého sveta a tridsaťčlennej výpravy zo Slovenska štartoval v štyroch
seniorských kategóriách, kde sa postupne v každej dostal do finále. Vybojoval tri zlaté
medaily a jednu striebornú. Tomuto športu venuje od útleho detstva a vynikajúce výsledky
dosahoval už ako žiak breznianskej základnej školy. S príchodom stredoškolských čias
vstúpil do klubu karate v Banskej Bystrici, kde získaval čoraz viac skúseností. V
súčasnosti už ako príslušník levického 13. mechanizovaného práporu reprezentuje klub
goju-ryu v Leviciach, s ktorým podáva skvelé výkony nielen doma, ale aj na svetových
súťažiach.
MAJSTERKA EURÓPY V KARATE
Terezka Ťažká, žiačka Základnej školy s materskou školou K. Rapoša, Pionierska
4, Brezno sa 21. júna zúčastnila na Majstrovstvách Európskej Federácie Shito Ryu
Karate a obsadila nezabudnuteľné prvé miesto v kategórii jednotlivcov – staršie žiačky.
Vo svojich jedenástich rokoch sa stala majsterkou Európy v karate vo svojej kategórii. Na
rovnakej súťaži sa zúčastnila aj Tatiana Tapajčíková, študentka Gymnázia J. Chalupku,
Brezno a je vicemajsterkou v kategórii juniori – tímy. Primátor mesta Tomáš Abel
reprezentantkám osobne poďakoval a odovzdal ďakovné listy za výbornú reprezentáciu
mesta Brezna. Poďakovanie vyjadril

aj trénerovi Petrovi Jenčovi za obetavosť a

vytrvalosť.
HOKEJ
Najväčší a zároveň jeden z najstarších športových klubov v meste je Hokejový klub
Brezno. Na hokejovej mape Slovenska figuruje už od roku 1935. Medzinárodným
turnajom dorastu na domácej pôde, ukončil Hokejový klub Brezno v marci sezónu
2014/2015 a tak isto aj ďalšiu etapu svojej existencie na hokejovej scéne. Táto sezóna
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bola najúspešnejšia v celej histórii. Fantastické výkony podávali najmenší hokejisti “Rytieri“, ktorí absolvovali najviac turnajov v ich kratučkej kariére. Dorast pod vedením
Mgr. Jána Pecníka a Mariana Bauera, dosiahol historický úspech štvrtým miestom
v tabuľke a zároveň aj historicky prvé PLAY OFF, kde bojovali o najvyššiu súťaž. V nej
neprešli cez, teraz už extraligistu HK Gladiators Trnava. Ešte nikdy predtým sa nestalo,
aby nejaký náš hráč vyhral v akejkoľvek kategórii celkové bodové hodnotenie. Aj toto už
dokázali naši „Rytieri“ zmeniť. V prvej lige dorastu sa najproduktívnejším hráčom stal
útočník Martin Mirilovič, ktorý nazbieral v 47 zápasoch spolu 113 bodov za 40 gólov
a 73 asistencií. A to ešte nebolo všetko. Na treťom mieste skončil náš center Oliver Giertl,
ktorý nazbieral v doraste v 39 zápasoch 90 bodov za 42 gólov a 48 asistencií a k tomu
pridal v súťaži starších žiakov, kam chodil vypomáhať v 15 zápasoch 39 bodov za 18
gólov a 21 asistencií.
Tým najdôležitejším krokom bolo v tomto roku prihlásenie HKB do kategórie
juniori., v Brezne sa tak od jesene hrala 1. Liga juniorov.
„A“ TÍM HK BREZNO V SEZÓNE 2015/2016 hrali 2. Hokejovú ligu, dorast hral
v tejto sezóne 1. hokejovú ligu.
„A“ TÍM HK BREZNO TVORILI TÍTO HRÁČI: Lukáš LAUBERT, Lukáš PINKA,
Marián LUNTER, Tomáš TURŇA, Radovan ZNAK, Michael ŠMÁLIK, Tomáš
GUTTMANN, Tomáš ŠTUBŇA, Igor MICHALEK, Ladislav PACIGA, Ladislav
PACIGA, Ladislav PACIGA ml., Matúš KOCKA, Daniel LOJA, Dušan TOMEK,
Miloš BETKA, Lukáš BAMBÚCH, Patrik KOVÁČIK, Rudolf HOLUB, Peter
SAKALÍK, Patrik LUPTÁK, Martin PODKONICKÝ
VEDENIE „A“ TÍMU HK BREZNO:
Manažér

Dr. Bc. Peter ŠULEJ

Tréner

Ing. Pavol SÁSIK

Asistent trénera

Marcel ŠTEFANČÍK
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Vedúci mužstva

Juraj SMIDA a Miloš KOCKA

Bývalý hráč extraligových klubov HK ŠKP Poprad, HK Dukla Trenčín a HC 05 Banská
Bystrica Lukáš Bambúch sa do rodného Brezna vrátil po 5 rokoch. No nie ako hráč, ale
ako tréner mládežníkov HK Brezno. Vedenie HK BREZNO sa s Lukášom Bambúchom
dohodlo na trénerskej zmluve s platnosťou do 30. apríla 2016, oznámil to 7. decembra
tohto roku na Výkonnom výbore HK Brezno prezident klubu Ing. Peter Dvorský.
HK BREZNO – LEGIONÁRI
GBÚR Tomáš hrá v Kanade, VAIS Matej a BAUER Martin vo Švédsku. V extralige
dorastu hrajú MIRILOVIČ Martin a KOSTELNÝ Jakub v Trnave, FAŠKO-RUDÁŠ
Martin v Trenčíne, BOŠKO Nicolas v Spišskej Novej Vsi, PETRINEC Félix, ŠEBEST
Peter Daniel, BODNÁR Matúš, RYBÁR Filip, GIERTL Oliver, SARVAŠ Ján,
MIKLOŠ Matej v Spišskej Novej Vsi, KOŠTIAL Martin v Liptovskom Mikuláši,
KOŠTIAL Martin mladší hrá 1. Ligu starších žiakov v Košiciach

ŠPORTOVÉ PODUJATIA
POCHOD VĎAKY PO STOPÁCH OSLOBODITEĽOV
Tradičné podujatie 38. ročníka Pochodu vďaky po stopách osloboditeľov
zorganizoval Mestský športový klub v Brezne s protifašistickými bojovníkmi. Trasu
z Čierneho Balogu do Brezna, ako memoriál Jána Zemku, zakladateľa pochodu,
absolvovalo z príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Brezna asi 50 Brezňanov. Na
námestí pri pamätníku oslobodenia tam novozvolený, mladý primátor mesta . a
prednostka okresného úradu spolu s účastníkmi vykonali pietny akt kladenia venca.
Nasledoval presun autobusom na Čierny Balog a výstup k monumentálnemu pamätníku
SNP nad obcou. Tu ich čakalo asi 40 turistov z Čierneho Balogu, milým príhovorom
starosta obce Ing. František Budovec a tajomník Oblastnej organizácie SZPB Anton
Pôbiš. Potom trasa viedla cez Koreňovú do Brezna.
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MEDZINÁRODNÝ INLINE TURNAJ V HOKEJI
Mesto Brezno a Hokejový klub Brezno usporiadali 25. – 26. apríla 5. ročník
Medzinárodného in-line hokejového turnaja 2015 v Aréne Brezno. Turnaja sa každoročne
zúčastňuje mnoho tímov, ktoré zápasili o hlavné trofeje.

2. ROČNÍK MESTSKEJ BEDMINTONOVEJ LIGY
V prvú júlovú nedeľu sme v Aréne Brezno spoznali mená víťazov
v rámci 2. ročníka Mestskej bedmintonovej ligy v Brezne. Trvala od 19. apríla a v rámci
nej sa uskutočnili 4 turnaje, v ktorých mohli hráči získať body. V dvojhrách v kategórii
ženy a deti sa zúčastnilo 17 hráčov a v kategórii mužov 33 hráčov. Konečné poradie po
všetkých turnajoch v mestskej lige vyzerá nasledovne: v kategórii dvojhry - ženy a deti
bola víťazkou Ivana Vyletelová , v kategórii dvojhry – muži zvíťazil. Martin Remiar,
v kategórii štvorhry: vyhrali turnaj Haring a Tomčík .
LETNÝ HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Dňa 21. júna zorganizoval Mestský športový klub v Aréne Brezno letný halový
futbalový turnaj za účasti 10 tímov. Počas 9 hodinového maratónu futbalových zápasov
sme mali možnosť vidieť 24 zápasov. 10 mužstiev bolo rozdelených do dvoch skupín po 5
mužstiev, pričom do semifinále postupovali 2 najlepšie mužstvá z oboch skupín. Boli to
mužstvá Mango, Biele Šípy, Šálková, Tisovec. Vo finále sa z tesného víťazstva radovalo
mužstvo Šálková a v zápase o 3. miesto mužstvo Tisovec.
BEH NOČNÝM BREZNOM
Združenie aktívnych Brezňanov ZaBer a mesto Brezno pozvali 22. mája
nadšencov behu, hlavne behu počas noci na ďalší ročník Behu nočným Breznom. Podujatie
sa začalo štartom o 21:00 hod. z Námestia gen. M.R. Štefánika. Bežecký okruh mal
dĺžku 7700 metrov a do preteku sa zapojili muži aj ženy.
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DESIATY ROČNÍK VOLEJBALOVEJ LIGY
Volejbalová tradícia je v Brezne silná ešte z čias, keď sa tu hrával organizovaný
súťažný volejbal a prejavuje sa dodnes. Dôkazom je Mestská volejbalová liga
neregistrovaných zmiešaných družstiev MIX v Brezne, ktorá má za sebou už jubilejný
desiaty ročník. Súťažný ročník MIX ligy 2014/2015 sa začal 7. októbra minulého roku za
účasti deviatich družstiev. Na súpiske každého figuruje minimálne 20 hráčov, takže
do zápasov sa zapojilo od 180 do 200 hráčov. Jesenná časť trvala do 5. decembra a po nej
nasledovala prestávka. Vekové zloženie hráčov je od pätnásť do šesťdesiatjeden rokov.
V porovnaní s minulou sezónou došlo k ich omladeniu, hráči vo veku do tridsaťpäť rokov
tvorili až päťdesiat percent účastníkov. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkov
zvíťazilo družstvo Kembrič Valaská. Nenašlo premožiteľa a lige kraľuje už piaty ročník.
BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA
V júni sa konal na breznianskom štadióne Beh Olympijského dňa. Sily si zmeralo
bezmála osem stoviek účastníkov. Riaditeľ pretekov bol Milutín Černák, súťaž sa
uskutočnila na škvarovej dráhe štadióna. Zo Základnej školy s materskou školou
Pionierska 2 súťažilo 734 účastníkov, ďalších 65 bolo z Hotelovej a Obchodnej akadémie.
Pozostával z behu, ktorého sa zúčastnili všetci – škôlkari, žiaci základných a stredných
škôl a dospelí. Sprievodnými aktivitami bola streľba zo vzduchovky a hod na
basketbalový kôš. Škôlkári kreslili na asfalt. Všetkým súťažiacim boli odovzdané
účastnícke diplomy a propagačný materiál venovaný Olympijským klubom Banská
Bystrica. Atletický zväz pripravil aj ďalšie podujatia - Cenu Alojza Sokola v štafetových
behoch základných a stredných škôl a 24. októbra tradičné podujatie Majstrovstvá
Stredoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom behu.
TURNAJ V MALOM FUTBALE
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Dňa 19. septembra. sa uskutočnil 1. ročník turnaja v malom futbale o Pohár
primátora mesta Brezno na multifunkčnom ihrisku na Mazorníkove. Turnaj otvoril
primátor mesta Na turnaji sa zúčastnilo 8 družstiev.
CYKLOMARATÓN
Sobotu 8. augusta zavítal do Brezna cyklomaratón po stopách Martina Rázusa
už štrnástykrát Tohto roku sa podujatie uskutočnilo práve v deň, keď si pripomíname 78.
výročie smrti Martina Rázusa, ktorý zomrel práve v Brezne na evanjelickej fare v noci zo
soboty do nedele 8. augusta 1937. Ani

priam

tropické

počasie

neodradilo
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cyklomaratóncov, ktorí mali štart pri rodnom dome Martina Rázusa v Liptovskom
Mikuláši, aby sa znova vydali na 182 km trasu cez sedlo Čertovica do Brezna
s pokračovaním do, Banskej Bystrice a potom cez Donovaly späť do Liptovského
Mikuláša. Na Čertovici sa k nim pridalo 5 cyklistov z cykloklubu Ďumbier z Brezna.
Peletón cyklistov prišiel do Brezna najprv k soche Martina Rázusa. Tu ich čakala domáca
verejnosť. Hostí a cyklomaratóncov slávnostne privítal primátor mesta Brezna. Prítomní
boli aj členovia Klubu Martina Rázusa - Maroško a sympatizanti. Po spoločnom položení
kvetov k soche Martina Rázusa a príhovoroch hostí sa cyklisti a hostia presunuli na
evanjelickú faru. Občerstvenie, ktoré s podporou primátora mesta Brezno pripravili
dobrovoľníčky z Klubu „Maroško“ a Evanjelického cirkevného zboru,

posilnilo

športovcov do ďalšej etapy. Krátko po 12. hodine vyrazili sprievodné vozidlá a cyklisti na
cestu k hrobu Martina Rázusa - na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.
Maratóncov povzbudzovali zvony z veže breznianskeho evanjelického kostola.
HOKEJOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV
V nedeľu 1 marca

sa v Aréne Brezno uskutočnil Hokejový turnaj

neregistrovaných hráčov. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Big Bears, ktoré vo finále
vyhralo nad mužstvom HK Veteráni 3:0. Tretie skončilo mužstvo Sportbar BB.
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL
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Dňa 27. mája sa v rámci Dní mesta Brezna uskutočnil 18. ročník športovej
olympiády detí predškolského veku o putovný pohár primátora mesta. Zúčastnilo sa 22
materských škôl. Mesto Brezno bol organizátor celého podujatia.
ŠKOLY V POHYBE
V rámci Dní mesta Brezna sa vo štvrtok 28. mája uskutočnil 4. ročník športového
podujatia, do ktorého boli zapojené všetky základné a stredné školy. V telocvični na
Pionierskej 2 sa hrala vybíjaná, v telocvični na Mazorníku to bol malý futbal, telocvični
Karola Rapoša sa hral florbal. Zapojilo sa aj Centrum voľného času, kde si deti zo ZŠ
mohli zasúťažiť v stolnom tenise. Stredné školy si zašportovali vo florbale v telocvični
Spojenej školy a v bedmintone v Aréne Brezno. Mesto Brezno klub pripravilo všetky
podklady a propozície na zabezpečenie tejto akcie a zabezpečilo aj ocenenia pre víťazov.
MEDZINÁRODNÝ HOKEJOVÝ TURNAJ ŽIEN,
V predsezónnom hokejovom období sa v Aréne Brezno od 20. – 23. augusta
uskutočnil Medzinárodný hokejový turnaj žien. Tento rok sa zapojili ženské družstvá zo
Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Ruska.
LETNÉ SÚSTREDENIA
V letných mesiacoch sa v Aréne Brezno uskutočnilo niekoľko športových kempov,
ktoré oživili zimný štadión počas leta a zvýšil návštevnosť mesta. Posledné dva júlové
týždne patrili hokejovej škole brankára pod vedením známeho slovenského trénera Jána
Filca. V auguste sa tu konal aj krasokorčuliarsky kemp, ktorý privítal nielen slovenské,
ale aj zahraničné krasokorčuliarky.
HOKEJISTI Z MEUDONU
Priateľstvo medzi partnerskými mestami sa rozvíja aj v športovej oblasti, čoho
dôkazom je i posledná návšteva HK Brezno nadviazal spoluprácu s hokejistami z
Meudonu pred ôsmimi rokmi. V sobotu 17. októbra v rámci reciprocity prišli hokejisti
z partnerského mesta do Brezna. Okrem tréningov na ľade a prípravných zápasov ich
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čakal pestrý program, a to nielen v teréne, ale aj v rodinách breznianskych hokejistov, kde
boli ubytovaní. Hostí z Francúzska privítali aj na pôde mestského úradu v Brezne, kde
sa im v mene primátora prihovorila viceprimátorka Petra Dzurmanová Ocenila osem
rokov fungujúcej spolupráce medzi hokejovými klubmi Meudon a Brezno a zároveň sa
poďakovala vedeniu HK Brezno za starostlivosť o mladé talenty zo zahraničia. Okrem
tréningov na ľade a prípravných zápasov hostia z Meudonu si zahrali minigolf, navštívili
Múzeum SNP v Banskej Bystrici, vycestovali na extraligové stretnutie Zvolen – Skalica,
previezli sa vláčikom Čiernohronskej železničky, kde absolvovali extra jazdu z
Chvatimechu do Čierneho Balogu a po šiestich dňoch odcestovali domov
VIANOČNÝ HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Dňa 20.12.2015 sa na zimnom štadióne v Aréne Brezno konal za účasti 12
mužstiev
4. ročník Vianočného halového futbalového turnaja. Víťazom turnaja sa stalo
mužstvo Mango, ktoré vo finále zvíťazilo nad mužstvom Pusinky. Tretie miesto obsadilo
mužstvo Predátori.

POČASIE
BREZNIANSKE REKORDY V ROKU 2015
Najteplejší mesiac:

Júl, priemerná mesačná teplota vzduchu 20,8 °C

Najchladnejší mesiac:

Február, priemerná mesačná teplota vzduchu -1,8 °C

Najteplejší deň:

10. august, teplota vzduchu dosiahla absolútne maximum
35,5 °C

Najchladnejší deň:

7. január, teplota vzduchu dosiahla absolútne minimum
-17,0 °C

Najdaždivejší mesiac:

Máj, za mesiac spadlo 131,5 mm atmosférických zrážok
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Najdaždivejší deň:

20. máj, za deň spadlo 39,7 mm atmosférických zrážok

Priemerná ročná teplota:

9,4 °C

RREEK
KOORRD
DYY ZZAA PPOOZZOORROOV
VAAN
NÍÍAA 11996611 –– 22001155
Absolútne maximum teploty vzduchu:

35,5 °C -- dňa 8. a 9. augusta 2013
vyrovnaný rekord 10. august 2015

Absolútne minimum teploty vzduchu:

-32,7 °C, dňa 11. januára 1968

Maximálny denný úhrn atmosférických zrážok:

86, 4 mm, dňa 29. mája 1999

BBRREEZZN
NIIAAN
NSSK
KEE RREEK
KOORRD
DYY ZZAA CCEELLÚ
ÚH
HIISSTTÓÓRRIIU
U
Absolútne maximum teploty vzduchu:

36,5 °C, dňa 15. augusta 1952

Absolútne minimum teploty vzduchu:

-36,3 °C, dňa 11. februára 1929

Maximálny denný úhrn atmosférických zrážok:

86,4 mm, dňa 29. mája 1999

CHARAKTERISTICKÉ JAVY
Priemerná ročná teplota v Brezne Na
Podľa dlhodobých pozorovaní sa priemerná ročná teplota vzduchu v Brezne
pohybuje od 6,5 – 6,6 °C. Ale tak to vyzerá a vidno to aj podľa nasledujúcej tabuľky, že
to už nebude pravda.
Vývoj priemernej ročnej teploty za posledné roky
Priemerná teplota v °C

Priemerná teplota v
°C

v °C

v najchladnejšom mesiaci

v najteplejšom
mesiaci

1987

6,6

-8,5

19,2

1997

7,0

-4,4

17,3

2006

6,7

-8,6

19,5

2010

7,6

-3,2

20,0

2013

8,2

-3,4

19,0

2014

9,8

1,2

19,2

ROK

Priemerná ročná teplota

116

2015

9,4

-1,8

20,8

Priemerná ročná teplota vzduchu v Brezne sa z roka na rok zvyšuje.
Meteorológovia aj tohto roku zaznamenali vyššiu priemernú ročnú teplotu; dosiahnutá
hodnota

9,4 °C teda znamená odchýlku až + 2, 9 °C od dlhodobého priemeru. Ak

niekto po minulom rekordne teplom roku čakal výraznú zmenu, či nebodaj podpriemerne
teplý rok, bol na veľkom omyle. Hoci jarné mesiace možno dávali nádej na dlhodobejšie
chladnejšie počasie, s príchodom astronomického leta sa situácia zmenila a zažili sme
extrémne teplé leto, kedy priemerná mesačná teplota v júli aj auguste prekročila +20°C..
Ďalej sme nezaznamenali iba jeden chladný mesiac.
Zrážky
Čo sa týka zrážok, rok ako celok určite neoslnil. Napadlo 677,7 mm, čo znamená,
že sme sa nedostali ani na 700 milimetrovú hranicu (normál je podľa dlhodobých
pozorovaní 750 mm). Nakoľko cca 20 mm spadlo v snehu, táto níž nám zabezpečila
najvyššiu snehovú pokrývku roka a to 13 cm. Najdaždivejším mesiacom bol máj, za
mesiac spadlo 131,5 mm atmosférických zrážok, aj keď v jeden deň 20. mája, za deň
spadla tretina mesačného úhrnu – 39,7 mm atmosférických zrážok.
Zemetrasenie
Obyvatelia Brezna a okolia zažili v utorok 3. novembra poobede chvíle hrôzy.
Začala sa pod nimi triasť zem. Na tieto momenty zrejme viacerí z nás len tak nezabudnú.
O 14:02 prišlo k zemetraseniu. Prvotné informácie sa spájali len s hlukom a ranami.
Obyvateľov to vydesilo natoľko, že v strachu vybiehali na ulicu, aby zistili, čo sa deje.
Chvenie bolo také silné, že roztriaslo budovy. Miestni zatiaľ nikdy nič podobné nezažili.
Vraj to bola bleskovka, no strach medzi obyvateľmi zostal oveľa dlhšie. Na Facebooku
jeden z užívateľov píše, že sa mnohí ľudia báli, že vybuchla oceliareň v
Podbrezovej. Zemetrasenie s lokálnou magnitúdou 3,2 zaznamenali seizmické stanice
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slovenskej Národnej siete seizmických staníc a Lokálnej seizmickej siete východné
Slovensko. Bolo aj makroseizmicky pozorované obyvateľmi okolitých obcí hlavne medzi
Breznom a Banskou Bystricou.
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KLIMATICKÉ ÚDAJE
mesiac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

°C

0,1

-1,8

3,9

8,7

13,6

17,7

20,8

20,4

14,4

8,5

4,4

1,4

9,4

Maximálne denné teploty vzduchu v °C
mesiac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

°C

10,0

10,1

17,3

24,1

27,0

30,5

35,0

35,5

32,5

21,2

19,0

10,2

35,5

Minimálne denné teploty vzduchu v °C
mesiac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

°C

-17,0

-16,0

-8,0

-5,0

-0,5

5,0

4,0

5,0

-0,5

-5,0

-9,0

-13,0

-17,0

Počet letných dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a viac
mesiac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

dni

0

0

0

0

2

15

22

22

7

0

0

0
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Počet mrazových dní s minimálnou teplotou vzduchu pod 0 °C
mesiac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

dni

22

21

19

11

1

0

0

0

2

4

18

19
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KLIMATICKÉ ÚDAJE
Mesačné úhrny zrážok v mm
mesiac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

mm

48,1

17,2

61,6

14,9

131,5

48,5

120,1

16,1

62,6

90,0

58,3

8,8

677,7

Maximálne denné úhrny zrážok v mm
mesiac 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

mm

4,2

22,2

11,4

39,7

25,6

38,8

8,2

34,9

18,5

12,4

3,5

39,7

18,8

Počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac
mesiac 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

dni

24

1

4

0

0

0

0

0

0

2

0

39

8

2

