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

30313/2015/3072-10

ZÁPIS č. 08/2015
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 24.11.2015 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Petra Dzurmanová, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Marian Pavúk, Bc.
Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa, Igor Kerestény
Ospravedlnený:
Mgr. Daniel Struhár
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Ing. Miroslav Baran – odbor kultúry a športu MsÚ Brezno
Janka Tajbošová – odbor kultúry a športu MsÚ Brezno
Peter Katreniak – zodpovedný za výber programov v kine
Mgr. Kvetoslava Ďuriančíková – odbor služieb občanom a vnútornej správy MsÚ
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Program zdigitalizovaného kina
Informácia k Vianočným trhom, Adventným nedeliam, vianočnej výzdobe mesta,
Ondrejskému jarmoku a Silvestru na námestí

K bodu 1)
Otvorenie
Zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Bc. Andrej
Barančok, ktorý privítal všetkých členov komisie. Zasadnutia komisie sa zúčastnili ôsmi
členovia, komisia bola vzhľadom na počet prítomných uznášania schopná. Na zasadnutie
komisie boli prizvaní Janka Tajbošová a Peter Katreniak v súvislosti s informáciami
o programe kina a Ing. Miroslav Baran a Mgr. Kvetoslava Ďuriančíková v súvislosti
s informáciami o príprave Ondrejského jarmoku, Vianočných trhov, Adventných nedieľ,
vianočnej výzdoby mesta a Silvestra na námestí.

K bodu 2)
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 05/2015 - uznesenie zostáva v sledovaní, predseda komisie Bc. Barančok a člen
komisie Mgr. Daniel Struhár pôjdu pozrieť na Banisko pozemok, ktorý je v nájme OZ
Horehronská banská cesta.
Uznesenie 14/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 15/2015 – uznesenie splnené, vypustiť zo sledovania
Uznesenie 17/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní.
Uznesenie 21/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní
Uznesenie 22/2015 – uznesenie zostáva v sledovaní

K bodu 3)
Program zdigitalizovaného kina
Pani Tajbošová predstavila členom komisie p. Petra Katreniaka, ktorý bude od januára
zamestnancom Technických služieb a má na starosti programovú štruktúru premietania
filmov a realizáciu premietania v zdigitalizovanom kine. V úvode vysvetlil p. Katreniak
príčinu poruchy v úvodných premietaniach. Závada bola na projektore, zlyhal server
zabezpečujúci dekódovanie kryptovacích kľúčov. Toto zariadenie zabezpečuje, aby sa film
mohol prehrať len na konkrétnom (našom) projektore a slúži teda na ochranu proti
kopírovaniu a pirátskym programom. Chybné komponenty boli vymenené v rámci
reklamácie, v súčasnosti sú už funkčné. Reklamačné konanie trvalo trochu dlhšie, lebo
chybné komponenty bolo potrebné doviezť až z Belgicka.
Členovia komisie mali na p. Katreniaka otázku, na základe čoho vyberá filmy na premietanie.
Odpovedal, že sleduje najnovšie trendy v kinematografii, svetové premiéry filmov,
návštevnosť jednotlivých premietaní, kritiky na odborných stránkach a ohlasy ľudí na
sociálnych sieťach. Snaží sa vytvoriť taký žánrový mix, aby si to svoje v kine našiel každý.
Brezňania si odvykli chodiť do kina a potrvá istý čas, kým sa tam zase naučia chodiť. V
uplynulých týždňoch mali premiéru filmy James Bond a Drozdajka s celkom slušnou účasťou
– 190 a 235 divákov, čo je na Brezno veľa. Aby sa mohlo premietať a film sa nedostal do
straty, je potrebná minimálna obsadenosť kina 5 divákov (aby boli pokryté aspoň poštovné
náklady za zasielanie filmov). Kino Mostár je členom Združenia prevádzkovateľa kín na
Slovensku, ktorému sa odvádza 50 % z tržby. SOZA si fakturuje raz ročne za hudbu púšťanú
pred filmovým predstavním. Audiovizuálny fond prispieva sumou 1 euro na každú predanú
vstupenku na európske filmy. Distribučná spoločnosť týmto spôsobom motivuje kino aby
premietalo okrem vychytených amerických premiérových filmov aj menej atraktívne filmy

európskej prudukcie.
Následne p. Katreniak spolu s p. Tajbošovou odpovedali na otázky členov komisie:
- Účasť maloletých divákov na pre nich nevhodných filmoch – veková hranica
neprístupnosti filmov je určená distribútorom, v prípade doprovodu dieťaťa rodičom
preberá zodpovednosť za dieťa rodič.
- Propagácia programu kín – klasické vylepovanie plagátov vo vitrínach pred kinom, plus
propagácia na facebooku, ktorá má veľký ohlas, kino má založenú aj vlastnú webovú
stránku; Mgr. Dzurmanová doplnila, že boli oslovené okolité obce ohľadom vylepovania
filmových letákov na svojich propagačných plochách, uvažuje sa o vydávaní miniletákov s
týždenným programom, bude sa pokračovať aj v tlači doteraz distribuovaných mesačných
letákoch. V riešení je realizácia svetelnej reklamy na budove Domu kultúry, ktorá bude
oznamovať aký film sa hrá. Táto by sa mala realizovať od budúceho roku. Tiež sa uvažuje
o nočnom vysielaní pre mládež – novinka v kine sa vždy musí odvysielať dvakrát, raz by
sa premietalo v normálnom hracom čase a raz o 22.00 hodine, čo by mohlo byť atraktívne
pre mladých. Od budúceho roku by sa mala obnoviť činnosť Filmového klubu.
- Predaj vstupeniek – od budúceho roku sa počíta so zavedením online predaja vstupeniek,
na čo je potrebné zakúpenie čítačiek qr kódov, pracovníčky v TIKu pomôžu starším
obyvateľom zakúpiť vstupenku online. Vstupenky je možné kúpiť priamo ½ hodiny pred
predstavením a to na každé predstavenie v danom mesiaci.
- Kino už pemieta 3D, boli zakúpené okuliare, dajú sa použiť aj okuliare z kina z Európy v
BB.
- Predaj občerstvenia – zatiaľ sa dá kúpiť občerstvenie len v Essprese pri kine, uvažuje sa o
možnosti prenájmu priestoru vedľa Espressa.
Na záver p. Katreniak pozval všetkých prítomných na celosvetovú premiéru Hviezdnych
vojen, ktorá bude dňa 17.12.2015.

K bodu 4)
Informácia k Vianočným trhom, Adventným nedeliam, Vianočnej výzdobe mesta,
Ondrejskému jarmoku a Silvestru na námestí
Informácie k predvianočným a vianočným akciám podali Ing. Miroslav Baran a Mgr.
Kvetoslava Ďuriančíková:
Ondrejský jarmok: slávnostné otvorenie bude vo štvrtok 26.11.2015, 527. ročník
Ondrejského jarmoku otvorí o 16.00 hodine slávnostne primátor mesta Brezno, ktorý bude
mať krátky príhovor o histórii jarmoku a jeho význame pre mesto. Sprevádzať ho bude
skupina historického šermu Berezum a Richtár Ondrej (ochotník z divadelného súboru).
Primátor mesta bude mať na určité hodiny otvorený stánok priamo pred Mestským úradom,
kde sa budú môcť ľudia zastaviť a porozprávať sa sním – obdoba „Otvorených dverí
u primátora“. V sobotu bude tradičný Gazdovský dvor so zabíjačkou, spojený s predajom
zabíjačkových špecialít. Vystúpi FS Mostár, Krnohári a cigánska muzika. Na námestí budú
stánky s remeselnými výrobkami a stánky s občerstvením „na ľudovú nôtu“ – trhance,
moravské koláče, pagáče, medovina a pod. Stánky s klasickým jarmočným občerstvením
(klobásky, grilované mäso, alkohol) budú na severnej strane námestia. Miesto za Jednotou
nebude obsadené, kvôli vysokému nájmu. Občerstvenie bolo v severnej časti námestia aj po
minulé roky a osvedčilo sa – je priestrannejšie a menej tu dochádza ku krádežiam. V tejto
časti budú aj kolotočové atrakcie. Uzavretá bude cesta B. Němcovej, kde budú stánky až pred
poštu a priemyslovku, na ulici Laskomerského bude zabezpečené parkovanie. Stánky budú aj
na ulici Malinovského. Pod mestskou vežou bude opäť predávať punč Lions klub Brezno -

členovia komisie mali výhrady voči nevkusnému vzhľadu stánku, ktorý špatí dominantu
mesta – zvonicu.
Mikuláš: prvá Mikulášska oslava bude v meste 4.12.2015 o 16.00 hodine na námestí, kedy
príde Mikuláš, klauni, deti budú môcť Mikulášovi zaspievať alebo zarecitovať básničku, budú
im rozdávané sladkosti. O 17.00 hodine sa rozsvieti mestský vianočný stromček, ktorý bude
tento rok priamo na ploche námestia. Dňa 6.12.2015 bude Mikuláš v Aréne, kde bude tiež
rozsvietený vianočný stromček a budova Arény. O 17.30 hodine bude rozprávka na ľade –
O Jankovi a Marienke trochu inak. Na príprave rozprávky sa podieľali Krasokorčuliarsky
oddiel (herci), ZUŠ (kulisy, hudba), Technické služby (ľad, kulisy) a Lesy Mesta Brezna
(stromček). Po vystúpení bude korčuľovanie pre verejnosť, spolu s Mikulášom. Mgr.
Krištofová informovala, že od 06.12.2015 bude pod arkádami pred Múzeom sprístupnený aj
drevený Betlehem, len je potrebné doriešiť, kto bude na noc zamykať bránu. Ing. Baran si
zamkýnanie Betlehema zobral na starosť.
Adventné nedele: budú sa konať štyri nedele pred Vianocami na námestí vždy o 16.00
hodine, s malým občerstvením a programom:
29.11.2015 – DFS Šťastné detstvo, evanjelický farár a rímsko-katolícky dekan posvätia
adventný veniec na námestí
06.12.2015 – Spevácky zbor mesta Brezna
13.12.2015 – Country skupina Vodopád
20.12.2015 – Betlehemci z Čierneho Balogu.
Vianočné trhy: začnú 14.12.2015, slávnostné otvorenie bude o 16.00 hodine, na ich otvorení
vystúpi ľudová hudba Kučeravý javor z Pohronskej Polhory. Trhy budú na námestí každý deň
od 10.00 hodiny do 20.00 hodiny, počas trhov bude hrať na námestí vianočná reprodukovaná
hudba. 2-3 stánky budú s tradičným vianočným občerstvením – medovníky, trdelníky,
mäsové údené výrobky, medovina..., ostatné stánky budú s ľudovými výrobkami, spolu bude
okolo 20 stánkov. Rozostupenie stánkov bude pod dohľadom architekta mesta, stánky nebudú
jednotné, mesto zatiaľ jednotné stánky na prenájom nemá. Trhy skončia 20.12.2015.
Silvester 2015: slávnostný program na námestí, začiatok o 21.30 hodine, pred polnocou
vystúpi Freddie Mercury revival live show, Michal David revival, o polnoci bude štátna
hymna, príhovor primátora mesta a ohňostroj, potom Trio Excellence. Program bude trvať do
3.00 hodiny.
Vianočná výzdoba: pod dozorom architekta mesta bola zakúpená nová vianočná výzdoba,
ktorá bude osadená na námestí. Pôvodná výzdoba bude prerozdelená na jednotlivé ulice
v meste. Vianočná výzdoba na námestí bude riešená v jednotnom duchu a bude rozsvietená
v deň otvorenia vianočných trhov. Vianočný stromček bude priamo na námestí a jeden
stromček bude na Mazorníku.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie Bc. Andrej Barančok poďakoval
prítomným členom za účasť a o 18.30 hodine zasadnutie komisie ukončil.
V Brezne 24.11.2015
..............................................
Bc. Andrej Barančok
predseda komisie

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

