MESTO BREZNO – MESTSKÝ ÚRAD BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

22783/2015/3072-9

ZÁPIS č. 06/2015
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 02.07.2015 o 15.30 hodine

Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Petra Dzurmanová, Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová,
Marian Pavúk, Bc. Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa, Igor Kerestény
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Branislav Skyba – Hardhrome.sk
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2015
Informácia o činnosti Hardhrome.sk
Rôzne

K bodu 1)
Otvorenie
Zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Bc. Andrej

Barančok, ktorý privítal všetkých členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Zasadnutia komisie sa zúčastnili všetci deviati členovia, komisia bola vzhľadom na počet
prítomných uznášania schopná. Na zasadnutie komisie bol prizvaný Branislav Skyba.

K bodu 2)
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 05/2015 - uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 09/2015 – uznesenie vypustiť zo sledovania
Uznesenie 10/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 14/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 15/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 17/2015 - uznesenie zostáva v sledovaní.
Uznesenie 18/2015 – uznesenie sa priebežne plní, zostáva v sledovaní
Uznesenie 19/2015 – uznesenie vypustiť zo sledovania

K bodu 3)
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Členom komisie bol dopredu zaslaný material na preštudovanie – Návrh všeobecne
záväzného nariadenia mesta – prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno. Mgr.
Krištofová pripomienkovala predložené VZN – nie je v ňom uvedené, kto je zodpovedný za
starostlivosť o vojnové hroby na Novom cintoríne. Zástupkyňa primátora Mgr. Dzurmanová
bude túto pripomienku tlmočiť na vedení MsÚ. Žiadne iné pripomienky k návrhu VZN neboli
a členovia komisie odporučili mestskému zastupiteľstvu predložený návrh VZN –
prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno schváliť (uznesenie č. 20)

K bodu 4)
Vyhodnotenie kultúrneho leta 2015
Členovia komisie sa zhodli na tom, že tohtoročné Kultúrne leto bolo oproti predchádzajúcim
neporovnateľne lepšie, bohatšie na podujatia a zaujímavejšie, prilákalo do mesta oveľa väčší
počet ľudí a návštevníci boli veľmi spokojní.
Mgr. Daniel Struhár navrhol v budúcich rokoch zahrnúť do programu Kultúrneho leta aj
tvorivé dielne (práca s hlinou, batikou, košíkarstvo a pod.). Mgr. Dzurmanová informovala, že
tvorivé dielne mali byť súčasťou už tohto Kultúrneho leta, ale z dôvodu časovej tiesne pri
organizovaní leta sa to už tohto roku nestihlo (umelecké školy v Brezne a na okolí už mali
naplánované dovolenky). Na budúci rok sa s tvorivými dielňami určite počíta.
Mgr. art. Matej Struhár vyzdvihol nedeľné bábkové divadielka v mestskom parku, ktoré mali
každú nedeľu bohatú účasť a veľmi sa deťom páčili. Ako nedostatok vníma veľmi malú
plochu pódia na ktorom sa konali koncerty pri letných terasách na južnej strane námestia
(skupiny s väčším počtom interpretov sa na pódium len ťažko zmestili). Z tohto dôvodu

komisia odporúča MsÚ vyčleniť v rozpočte na rok 2016 finančné prostriedky na zakúpenie
nivtec pódia a mikroportov (uznesenie č. 21).
Predseda komisie prítomných informoval, že podniky s letnými terasami na južnej strane
námestia boli s koncertami veľmi spokojné, lebo im zvýšili počet hostí na terasách a chcú
podobnú spoluprácu s mestom v rámci Kultúrneho leta rozvíjať aj v budúcich rokoch,
dokonca sa chcú podieľať na príprave aj finančne. V budúcnosti by to malo vyzerať tak, že
mesto zabezpečí na koncerty potrebnú techniku a majitelia terás si budú organizovať koncerty
sami.
Bc. Barančok negatívne hodnotil rýchly nástup Technických služieb po koncerte – hneď
nabehli s pípajúcim autom a majákom a začali všetko odpratávať, čo ľudí dosť zmiatlo a hneď
sa pobrali domov a príjemný pocit z koncertu zmizol. V budúcom roku to treba riešiť trošku
opatrnejšie, pár minút ľudí nechať, nech v kľude odídu a tých, čo zostanú, slušne požiadať,
aby sa premiestnili do niektorej z letných terás. V budúcom roku treba akcie kultúrneho leta
viac propagovať, porozdávať plagáty s fotkami na každú terasu a umiestniť pútač na
námesetie, aby ľudia po celé leto mali prehľad, aká akcia sa kedy a kde bude diať.
Marian Pavúk navrhol v budúcom roku zakomponovať do akcií kultúrneho leta aj severnú
stranu námestia – sú tam tiež letné terasy, ktorým by to pomohlo. Členovia komisie súhlasili
a predseda navrhol venovať sa tejto téme na zasadnutí v decembri, príp. januári a vymyslieť
dovtedy nejaké návrhy a nápady, ako presunúť akcie kultúrneho leta aj na severnú stranu
námestia.
Mgr. Dzurmanová informovala o pláne zakúpiť mobilné stojany na premietacie plátno, vďaka
ktorým bude možné premietať filmy v rámci letného kina nie len na námestí, ale aj na
Mazorníku a v Zadných Hálnach. Ďalšou novinkou, o ktorej sa na budúce leto uvažuje, budú
umelci v uliciach. Ing. Cibuľa navrhol medzi týchto umelcov zaradiť aj harmonikárov
a hráčov na fujare z Horehronia.

K bodu 5)
Informácia o činnosti Hardhrome.sk
Na zasadnutie komisie bol prizvaný člen Hardhrome.sk Branislav Skyba – profesionálny
sprayer, ktorý v rámci kultúrneho leta vyzdobil peknými sprayovými maľbami s motívmi
mesta betónový múr okolo školy na Školskej ulici. V maľbe týchto betónových panelov bude
Braňo pokračovať v rámci Kultúrneho leta aj na budúci rok. Predseda komisie sa zaujímal, či
by dokázal so svojimi chlapcami z Hardhrome vytvoriť niečo podobné ako Murals day v
Košiciach. Podľa slov p. Skybu to nie je probém, vie zohnať cca 40 umelcov. Stačí im
vybaviť povolenie na maľbu a zadať tému a farebnú schému, ostatné si vedia zorganizovať
sami. S členmi komisie rozoberali možnosť realizácie projektu, v rámci ktorého by sa
vymaľovali vkusnými maľbami (napr. rozprávkové motívy, alebo motívy mesta Brezna)
nevzhľadné budovy na sídliskách – trafostanice, teplárne a pod. Vytvoril by sa akýsi zábavný
chodník po meste, ktorý by turistom poskytol príležitosť poprechádzať sa po celom meste, nie
len na námestí. Maľby by spájal nejaký spoločný motív a mohlo by sa to pripraviť v podobe
hry “Potulky mestom”, v ktorej návštevník v TIKu dostane kartičku, na ktorej budú
znázornené jednotlivé stanovištia s maľbami. Do kartičky si môže zapisovať dôkaz, že dané
miesto navštívil (nejaká skrytá indícia v maľbe, tajnička a pod.) Po získaní všetkých bodov
(navštívení všetkých vymaľovaných miest) kartičku ukáže v TIKu a za odmenu dostane
nejaký suvenír mesta. Braňo Skyba navrhol v rámci budúcoročných dní mesta vytvoriť napr.
na futbalovom štadióne (alebo inom vhodnom mieste) veľký nápis (napr. “MY SME
BREZNO”), ktorý by bol celý vytvorený z podpisov občanov, organizácií, podnikov, škôl

pôsobiacich v meste). Podpis by mohol byť spoplatnený malým poplatkom a vyzbierané
peniaze by sa mohli použiť na charitatívne účely. Členovia komisie sa s Braňom Skybom
dohodli, že si k týmto témam ešte spolu sadnú a doriešia ich.

K bodu 6)
Rôzne
6.1
Mgr. Dzurmanová informovala o pripravovaných akciách: Ondrejský jarmok, Advent,
Silvester, Vianočné trhy.
6.2
Na základe prerokovanej správy o činnosti ZUŠ na predchádzajúcom zasadnutí, v ktorom sa
riaditeľka ZUŠ sťažovala na malé nevyhovujúce priestory a nutnosť ich rozšírenia, boli
PaedDr. Pravotiakovej navrhnuté priestory vo vlastníctve mesta na Nálepkovej 3. Riaditeľka
ZUŠ si ich bola s pracovníčkou správy majetku obhliadnuť a priestory sa ukázali byť vhodné
na rozšírenie učební ZUŠ.
6.3
ZUŠ poskytne jeden vyradený klavír, ktorý bude môcť byť od budúceho leta umiestnený pod
bránou múzea.
6.4
Mgr. Dzurmanová informovala o plánovanom inštalovaní hry Gorotky na námestí.
6.5
Mgr. Dzurmanová podala návrh, či by nemohlo byť Horehronské múzeum aspoň v letných
mesiacoch otvorené aj cez víkendy a v pondelok zatvorené. Mgr. Krištofová na to reagovala,
že takého otváracie hodiny už v múzeu boli v minulosti, asi po dobu dvoch rokov, ale sa to
neoplatilo, návštevnosť múzea počas víkendov bola veľmi malá, takmer židna, takže to bolo v
rámci VUC stopnuté. Lepšie by bolo predĺžiť otváracie hodiny v letnej sezóne.
6.6
Mgr. Dzurmanová informovala, že z dôvodu veľkého úspechu letných bábkových divadielok
pre deti, plánujú v tejto tradícií pokračovať aj mimo letnú sezónu. Bábkové divadielka by sa
mali konať každú prvú nedeľu v mesiaci o 16.00 hodine v Dome kultúry, a to od októbra
(momentálne prebieha v DK digitalizácia kina).
6.7
Ing. Krištofová informovala o snahách sprístupniť (ako muzejný exponát) mangeľ na
Rázusovej ulici (jediný funkčný zachovaný mangeľ na Slovensku, umiestnený v dome, ktorý
ako jediný v Brezne zostal zachovaný ako pôvodný gazdovský dom). Vyžaduje si to finančné
náklady na úpravu domu, dvora a zakonzervovanie mangľa, aby nechátral.
6.8
Mgr. Krištofová informovala o medzinárodnom festivale židovskej hudby, ktorý sa
každoročne koná v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Navrhla, že po oprave Synagógy by
bolo dobré dotiahnuť umelcov z tohto festivalu aj do Brezna.

6.9
Mgr. Krištofová – chodník na Banisku, vedúci ponad nemocnicu je v nepeknom stave. Bolo
by dobré pokosiť trávu aspoň pol metra od chodníka a opraviť lavičky, ktoré dolámali
vandali. Mgr. Dzurmanová prisľúbila, že sa v tejto veci obráti na Technické služby.
6.10
Ing Cibuľa navrhol, či by sa nemohla konať nejaká súťaž o najlepšie kultúrne (prípadne aj
športové) teleso mesta – ako bolo kedysi TOP SEVEN.
Po vyčerpaní všetkých bodov program predseda komisie Bc. Andrej Barančok poďakoval
prítomným členom za účasť a o 17.45 hodine zasadnutie komisie ukončil.

V Brezne 11.09.2015

..............................................
Bc. Andrej Barančok
predseda komisie

................................................
Ing. Ľubica Kubaliaková
sekretár komisie

