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

19554/2015/3072-8

09.07.2015

ZÁPIS č. 05/2015
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. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Mgr. Petra Dzurmanová,
Marian Pavúk, Igor Kerestény
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
PaedDr. Gabriela Pravotiaková,PhD. – riaditeľka ZUŠ, Peter Daxner – riaditeľ FS Mostár
Ospravedlnení členovia komisie:
Bc. Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa
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
Schválenie harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2015
Vyhodnotenie podujatia Dni mesta Brezna 2015
Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti (FS
Mostár)
7. Pozvanie riaditeľky ZUŠ – informácie o činnosti
8. 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
komisie. Zasadnutia komisie sa zúčastnili siedmi členovia, komisia bola vzhľadom na počet
prítomných členov uznášania schopná. Na zasadnutie komisie boli prizvaní:
 Július Obernauer – za Mestské kultúrne stredisko (k bodu 5.),
 Peter Daxner – riaditeľ FS Mostár (k bodu 6.),
 PaedDr. Gabriela Pravotiaková,PhD. – riaditeľka ZUŠ (k bodu 7.).
Július Obernauer sa ospravedlnil, zasadnutia sa nemohol zúčastniť z pracovných dôvodov.

K bodu 2)
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 02/2015 - uznesenie splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 04/2015 - uznesenie splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 05/2015 - uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 08/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 09/2015 - uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 10/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní, sekretár komisie zistí plnenie uznesenia
Uznesenie 11/2015 - uznesenie splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 12/2015 - uznesenie splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 13/2015 - uznesenie splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 14/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 15/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 16/2015 – prenesené na Technické služby Brezna, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 17/2015 - uznesenie zostáva v sledovaní.

K bodu 3)
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Komisii pre kultúru neboli predložené žiadne materiály na rokovanie Mestského
zastupiteľstva.

K bodu 4)
Schválenie harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2015
V súlade s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva bol vypracovaný na II. polrok 2015
nasledovný harmonogram a rámcový program zasadnutí komisie pre kultúru pri MsZ na II.
polrok 2015:

2.9.2015
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti
Rôzne

6.10.2015
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti
5. Rôzne

10.11.2015
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti
5. Rôzne

1.12.2015
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4. Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti
5. Rôzne
Prítomní členovia komisie predložený harmonogram zasadnutí jednohlasne schválili - prijaté
uznesenie č. 18/2015.

K bodu 5)
Vyhodnotenie podujatia Dni mesta Brezna 2015
Zástupkyňa primátora mesta Mgr. Dzurmanová informovala o vyhodnotení Dní mesta na
úrovni vedenia mesta, zhodnotila pozitívne aj negatívne stránky podujatia. Mgr. Struhár
navrhol, či by v budúcnosti nemohol byť na Dni mesta vypracovaný aj alternatívny program –
pre prípad nepriaznivého počasia, napr. pripraviť aj program v Aréne. Komisia sa zhodla na
tom, že takto pripravené Dni mesta by boli veľmi nákladné a ťažko zrealizovateľné – musela
by prebiehať príprava dvojmo (pódium, ozvučenie – sú to všetko veci, ktoré sa musia
pripraviť dopredu). Podľa M. Pavúka v iných mestách je bohatá účasť na takýchto
podujatiach aj v daždi, pod dáždnikmi – záleží na kvalite programu, ktorý ľudí priláka. Mgr.
Dzurmanová navrhla v prípade nepriaznivého počasia rozdávať sponzorské pršiplášte. M.
Pavúk pripomenul nutnosť opraviť strechu na tribúne na námestí, ktorá zateká a preto dážď
neohrozuje len účasť ľudí na námestí, ale aj pohodu účinkujúcich a ničí aparatúru a techniku.
Mgr. Krištofová upozornila, že krásne scény z histórie mesta, ktoré sa odohrávali pod
tribúnou ľudia čo stáli ďalej v dave nemohli počuť ani vidieť. Mgr. Dzurmanová informovala,
že sa v budúcnosti uvažuje o lepšom technickom zabezpečení podujatí (zakúpenie
mikroportov pre účinkujúcich). Bolo by treba doriešiť aj skutočnosť, že rómske deti blokujú
vždy prvé divácke rady a rušia program nevhodným správaním. Natlačia sa tiež na atrakcie
pre deti (trampolína), na ktoré sa potom ostatné mamičky s deťmi nedostanú – možno by bolo
vhodné uvažovať aspoň o symbolickom párcentovom vstupnom, prípadne zamestnať rómske
deti inou aktivitou. Mgr. Krištofová upozornila aj na fakt, že na pútačoch a plagátoch ku
Dňom mesta chýbalo múzeum a jeho aktivity. Okrem spomenutia múzea v informačných
letákoch by bolo v budúcnosti dobré, aj keby moderátor v prestávkach programu prítomných
sporadicky pozýval na podujatia poriadané múzeom. Členovia komisie skonštatovali, že
mesto sa málo prezentuje formou suvenírov – okrem TIKu si ich turista nemôže nikde kúpiť.
Na takýchto akciách, ako sú Dni mesta, by sa mali suveníry s motívmi mesta predávať na
námestí v stánku, prípadne na prízemí vo Zvonici. Komisia kladne zhodnotila výzdobu plota
na Školskej ulici (maľba sprayom s motívmi mesta). Mgr. Dzurmanová informovala, že mesto
plánuje s autorom malieb – p. Skibom spolupracovať aj v budúcnosti.

K bodu 6)
Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti FS Mostár
Riaditeľ Folklórneho súboru Mostár Peter Daxner informoval členov komisie, že FS plánuje
v novembri 2015 veľký galaprogram k 60. výročiu založenia súboru. 13.11. bude
predpremiéra, 14.11. premiéra a 19.12. repríza. Okrem tohto galaprogramu prebieha počas
celého roka množstvo podujatí, na ktorých sa FS zúčastňuje: Rýdzoslovenský ples, stavanie
mája, podujatia k výročiu 1. písomnej zmienky o meste, 50. ročník Horehronských dní spevu
a tanca, vystúpenie v Beňuši, vystúpenie v Dome kultúry k spomienke na Miloša Pokorného,
vystúpenie na štadióne v Podbrezovej k výročiu ŽP. Súbor má 68 členov, finančné
prostriedky získava z členských príspevkov, sponzorských príspevkov z 2 % z daní, z dotácií
mesta a VUC. Sponzormi sú najmä bývalí členovia. Na vystúpenie za hranicami sa FS tento
rok nechystá – kvôli vyťaženosti v súvislosti s oslavami výročia založenia, ale na budúci rok
by chceli vycestovať s programom aj vonku. V tejto súvislosti p. Daxner upozornil, že minulý
rok mali problém pri ceste do zahraničia s finančnými prostriedkami – nežiadali si dotáciu
konkrétne na tento účel, lebo si mysleli, že keďže môže byť podaná iba jedna žiadosť, môže
táto obsahovať iba jeden účel. Bc. Barančok informoval riaditeľa FS, že sa pripravuje nové

VZN mesta o dotáciách a náväzne po jeho schválení bude pripravené aj školenie pre kultúrne
a športové telesá, aby vedeli, ako správne o dotácie žiadať. P. Daxner sa zaujímal
o digitalizáciu kina a požiadal, ak by to bolo možné, aby prebehla do konca septembra, lebo
FS potrebuje na javisku skúšať na galaprogram. Mgr. Dzurmanová upozornila riaditeľa FS,
aby vždy o každom vystúpení informoval prednostu MsÚ, prípadne p. Obernauera alebo ju,
aby mohli vždy včas zabezpečiť propagáciu pripravovaného programu na infoletákoch
a v TIKu.

K bodu 7)
Pozvanie riaditeľky ZUŠ – informácie o činnosti
Riaditeľka Základnej umeleckej školy PaedDr. Gabriela Pravotiaková PhD. informovala
členov komisie, že činnosť ZUŠ sa v tomto roku nesie v znamení osláv 55. výročia založenia
školy. Počas roka sa konajú tri veľké koncerty – Záhradný koncert, koncert v Dome kultúry
za prítomnosti nemeckého skladateľa s ktorým ZUŠ spolupracuje a koncert na Mazorníku –
chrámové skladby v kostole. Dňa 02.07.2015 sa konal workshop s americkým džezovým
kvartetom, ktorý v ten istý deň aj vystúpili so svojimi skladbami na námestí. Na budúci
školský rok plánuje ZUŠ pravidelné akcie – štvrťročné a polročné koncerty, vianočný
koncert, učiteľský koncert, koncert na Deň matiek, absolventské koncerty. ZUŠ pripravuje
svoj štvrtý muzikál pod názvom „Stratilo sa dievčatko“, na ktorom sa budú podieľať všetky
odbory školy – hudobný, literárno-dramatický, výtvarný a tanečný. Premiéra je plánovaná do
konca októbra 2015. Na budúci školský rok pripravuje ZUŠ spoločný symfonický koncert so
ZUŠ z Hriňovej a dve súťaže (10. ročník celoslovenskej súťaže v hre na husliach ...)
Najväčším problémom ZUŠ je podľa jej riaditeľky problém s priestorom. Škola má 438
žiakov a títo sa už do existujúcich priestorov ZUŠ nezmestia. Škola riešila tento problém
vytvorením elokovaného pracoviska na Mazorníku (výtvarný odbor), kde je miesta dosť,
problém je v tom, že z Mazorníka sa na budúci školsky rok prihlásilo do ZUŠ len 5 detí.
Z tohto dôvodu by bolo vhodné nájsť nové priestory v meste (nebytové priestory vo
vlastníctve mesta), prípadne rozšíriť existujúce. Potrebovali by najmä priestory na zriadenie
tanečnej sály. Čo sa týka technického zázemia školy, na existujúce možnosti je to relatívne
dobré, škola si zabezpečila výmenu okien, vymaľovanie stien, pravidelne si zabezpečuje
ladenie klavíra. Mgr. Krištofová sa informovala u riaditeľky ZUŠ, či by nebolo možné
v letných mesiacoch usporadúvať na dvore múzea krátke (hodinové) koncerty žiakov ZUŠ.
Podľa riaditeľky ZUŠ by to bolo možné, ale len v priebehu mesiacov máj-jún, nakoľko potom
sú už prázdniny.

K bodu 8)
Rôzne
8.1
Mgr. Dzurmanová navrhla umiestniť na námestí klavír, na ktorý by si mohli okoloidúci
zahrať, tak ako to majú v iných mestách. Podľa PaedDr. Pravotiakovej ZUŠ nemá žiadny
klavír na vyradenie a poradila, že na tento účel by bolo najvhodnejšie zakúpiť starší
elektronický klavír, ktorý je lacnejší, nie je háklivý na výkyvy počasia a netreba ho ladiť.
8.2
Mgr.Dzurmanová oboznámila prítomných s programom kultúrneho leta. Každý piatok sa

budú konať “Piatkové koncerty na námestí”, v sobotu “Sobotné letné kiná v parku” a v
nedeľu bábkové predstavenia pre deti “Nedeľné divadielka pre najmenších”. Popri týchto
pravidelných aktivitách budú prebiehať rôzne sprievodné podujatia – koncerty, výstavy a pod.
Mgr. Dzurmanová navrhla zapracovať do koncenpcie kultúrneho leta na budúci rok zaradenie
vystúpení domácich kultúrnych telies na rôznych plochách v rámci mesta, vytvoriť akýsi
“Klub pouličných umelcov”.
8.3
Mgr.Dzurmanová upozornila členov komisie aj prítomných hostí, že je veľmi dôležitá
vzájomná ifnormovanosť mesta a kultúrnych telies o pripravovaných programoch a ich
spolupráca.
8.4
Mgr. Krištofová informovala o akcii pripravovanej na deň 08.08.2015 – osadenie ďalších
“Stolper steine” - kameňov zmiznutých na pamiatku obyvateľov mesta židovského pôvodu,
ktorí sa stali obeťami holokaustu. Kamene budú osadené do dlažby na chodníku na námestí
približne v miestach medzi Hotelom Ďumbier a 101 drogériou – pre Emila Mittelmanna a na
chodníku na ulici ČSA v blízkosti mestskej tržnice - pre Gejzu Hajoša.
8.5
Mgr. Krištofová informovala o súkromnej iniciatíve p. Nepšinského, týkajúcej sa osadeniu
pamätnej tabule z príležitosti stého výročia narodenia rumunského básnika Iona SoreanuSiugariu a z príležitosti 70-teho výročia jeho smrti. Ion Siugariu bol mladý človek, básnik,
dôstojník rumunskej armády, ktorý padol pri oslobodzovaní mesta Brezna. Tabuľu chcú
osadiť na budove za malou stanicou – na súkromnom majetku, súhlas vlastníka nehnuteľnosti
majú. Pôvodne chceli pomenovať po tomto hrdinovi nejakú ulicu v meste, čo by bolo dosť
nákladné a problematické (veľa administratívnych zmien a úprav ohľadne adries). Členovia
komisie navrhli pomenovať po Ionovi Siugariu práve rekonštruovaný most cez Hron smerom
na malú stanicu. Pomenovanie mosta jeho menom by bolo symbolické, lebo rumunské vojská
postupovali pri oslobodzovaní smerom z Tisovca práve týmto mostom. Mgr. Dzurmanová sa
spojí s p. Nepšinským a dorieši prípravu osadenia tabule a možnosti pomenovania mosta.
8.6
Mgr. Krištofová sa informovala o osude pomníka slovenského dôstojníka a protifašistického
bojovníka, veliteľa posádky v Brezne, majora Samuela Sekurisa, ktorý sa nachádza v areály
bývalých kasární. Navrhla zistiť možnosti jeho premiestnenia a jeho prípadného ďalšieho
osadenia. Členovia komisie jednohlasne schválili požiadavku na MsÚ Brezno – rokovať so
súčasným vlastníkom areálu kasární o možnosti – buď zachovania pomníka na pôvodnom
mieste, alebo jeho dôstojného premiestnenia na iné miesto – uznesenie č. 19/2015.
Po vyčerpaní všetkých bodov program predseda komisie Bc. Andrej Barančok poďakoval
prítomným členom za účasť a o 18.00 hodine zasadnutie komisie ukončil.

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

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

