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

Číslo spisu:
2016/441-2
7894/2016

Brezno
11.03.2016

ZÁPIS č. 02/2015
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 10.03.2016 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Petra Dzurmanová, Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Marián Pavúk, Bc. Miroslava
Rosíková, Igor Kerestény
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Ing. Ján Lukáč – riaditeľ Technických služieb
Peter Katreniak – zamestnanec Technických služieb (kino)
Vladimír Tomčík – SHŠ BEREZUM
Neprítomní:
Mgr. art. Matej Struhár, Ing. Michal Cibuľa
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Pozvanie členov záujmovej umeleckej činnosti – informácie o činnosti SHŠ
BEREZUM
Žiadosť o dotáciu SHŠ BEREZUM
Informácia riaditeľa TS Brezno o možnostiach prenájmu priestorov v budove
Domu kultúry pre činnosť kultúrnych telies
Zhodnotenie prevádzky kina pol roka po zdigitalizovaní
Rôzne

K bodu 1)
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. V úvode informoval predseda prítomných členov o dodatočnom zaradení
dvoch bodov do programu – podanie informácie o možnostiach prenájmu priestorov v budove
Domu kultúry pre kultúrne telesá a zhodnotenie prevádzky kina pol roka po realizácii jeho
digitalizácie. Členovia komisie s doplnením týchto bodov do programu jednohlasne súhlasili.

K bodu 2)
Podpredseda komisie Mgr. Dzurmanová podala prítomným členom komisie informáciu o zmluve
a spolupráci s Petit press, na základe čoho komisia uznesenie č. 10/2015 vypúšťa zo sledovania,
uznesenia č. 5, 10, 14, 17, 21, 22/2015 a 1, 2/2016 zostávajú v sledovaní.

K bodu 3)
Komisii neboli okrem žiadostí o dotácie doručené žiadne iné materiály určené na rokovanie MsZ.

K bodu 4)
Zasadnutia komisie sa zúčastnil p. Vladimír Tomčík za Skupinu historického šermu BEREZUM,
ktorý podal základné informácie o činnosti skupiny. SHŠ BEREZUM vznikla v r. 1998, oficiálne sú
zaregistrovaní na ministerstve od r. 2002. Majú cca 26 členov, z ktorých je 10 členov stálych.
Okrem dospelých členov sú v skupine tri deti vo veku 12-16 rokov, pár študentov vo veku 18-19
rokov. Skupina vznikla a funguje za účelom prezentácie vojenskej histórie a života v meste v XV.
storočí. Štíty, zbrane a oblečenie používané pri vystúpeniach sú zdobené mestským erbom
a vystúpenia zobrazujú scény zo života mešťanov na základe dochovaných príbehov z Brezna
a iných stredovekých miest Uhorska. BEREZUM absolvuje do roka cca 15 vystúpení. Trénujú 2x
do týždňa po 2 hodiny v prenajatej telocvični na ZŠ s MŠ Pionierska 4. Za nájom telocvične platia
cca 900-1000 euro ročne. Najväčšie výdavky pri svojej činnosti majú práve na nájom, cestovné
náklady a náklady na obstarávanie dobových odevov a zbraní. Financie na svoju činnosť získava
skupina z vlastných zdrojov (členské príspevky) a z honorárov za vystúpenia.

K bodu 5)
SHŠ BEREZUM žiada mesto o dotáciu vo výške 4000 euro, ktorú chcú použiť práve na náklady
spojené s nájmom telocvične a na materiálové vybavenie (šitie a zaobstarávanie dobového
oblečenia, obuvi, nástrojov a zbraní). Komisia pre kultúru odporúča poskytnúť SHŠ BEREZUM
dotáciu vo výške 3000 euro nasledovne:
- materiálové vybavenie
2 500,00 €
- prenájom telocvične
500,00 €
Tento návrh bol členmi komisie jednohlasne schválený (uznesenie č. 03/2016).
Z dôvodu, že žiadosť o poskytnutie dotácie bola doručená na mesto Brezno až 01.12.2015 (termín
na doručenie žiadostí bol 30.11.2015), odporúča komisia schváliť predmetnú dotáciu v zmysle § 7
ods. 2) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Brezno č. VZN-04/2013, a to rozhodnutím 3/5 väčšiny všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva o udelení výnimky (odôvodnenie – žiadosť bola pôvodne smerovaná a adresovaná na
primátora mesta podľa § 4 ods. 2 písm. b) – tieto žiadosti sa môžu podávať počas celého roka).

K bodu 6)
Riaditeľ Technických služieb Brezno Ing. Ján Lukáč informoval prítomných členov komisie
o priestoroch v Dome kultúry ktoré je možné prenajať kultúrnym telesám na ich nácviky a tréningy
a predložil komisii návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na tieto priestory. V suteréne
v priestoroch bývalého M-klubu doteraz nacvičovala skupina Vodopád. Plánuje sa tieto priestory do

budúcna ponechať voľné a prispôsobiť ich pre stretávanie mládeže. V suteréne sa nachádzajú dve
ďalšie prázdne miestnosti, ktoré je možné prenajať skupine Vodopád a tiež p. Tokárovi a iným
možným záujemcom – hudobným skupinám, ktoré by mali záujem o nácviky v DK. Na prízemí
zaberá najviac priestoru kinosála, ktorá je okrem premietania filmov využívaná aj na krátkodobé
prenájmy na rôzne kultúrne akcie. Vedľa expresa sa nachádza malá miestnosť cca 18 m2, ktorú je
možné v prípade záujmu prenajať ako šatňu folkloristom. Na prvom poschodí je možnosť priestory
bývalého archívu prenajať Mestskému speváckemu zboru ako kanceláriu a skúšobňu, s čím
spevácky zbor súhlasí. Na druhom poschodí je veľká zasadačka, ktorá je využívaná na krátkodobé
nájmy (školenia a pod.). V miestnosti sa nachádza aj piano, ktoré budú využívať po vzájomnej
dohode spevácky zbor a folklórny súbor Mostár. Malá zasadačka sa bude naďalej využívať na
krátkodobé nájmy (školenia). Z troch miestností bývalého priestoru redakcie Horehronia boli
vytvorené dve miestnosti, ktoré budú slúžiť pre detský folklórny súbor Šťastné detstvo – malá bude
slúžiť ako kancelária a veľká vzniknutá prepojením dvoch menších bude slúžiť na nácvik tancov.
Slovenská izba zostane zatiaľ nezmenená – slúži na krátkodobý prenájom na školenia a 1x do
týždňa na stretnutia abstinentov. Kancelárie zamestnancov bývalého MsKS budú aj naďalej slúžiť
ako kancelárie. Komisia odporučila, aby Technické služby v zmysle predloženého návrhu uzatvorili
nájomné zmluvy s jednotlivými kultúrnymi telesami.
K bodu 7)
Pán Katreniak zhodnotil fungovanie kina pol roka od realizácie jeho digitalizácie. Digitalizácia
priniesla kvalitnejší obraz a zvuk a tiež tretí rozmer, čo sa odzrkadlilo na zvýšenej návštevnosti
kina. Kým počas vlaňajšieho roka bolo premietnutých 40 predstavení s celkovou ročnou
návštevnosťou 700 divákov, od spustenia digitálneho premietania t.j. od októbra 2015 bolo
premietnutých cca 80 filmov s návštevnosťou až 4705 divákov. Premieta sa každý utorok, piatok,
sobotu a nedeľu, prevažná väčšina návštevníkov sú najmä mladí ľudia, ktorí oceňujú predovšetkým
ľahšie žánre – komédie, nasledujú trilery, drámy, sci-fi a akčné filmy. Návštevnosť podľa mesiacov:
október 2015 - 671 divákov, november 2015 - 1011 divákov, december 2015 - 843 divákov,
január 2016 - 867 divákov, február 2016 - 1313 divákov. Ceny sú nastavené tak, aby si kino
zarobilo na svoju prevádzku. Problém unikajúceho tepla a prievanu v kinosále sa podarilo
izolačnými opatreniami čiastočne eliminovať, ďalšou výzvou, ktorá by mohla prispieť k ešte väčšej
návštevnosti kina je rekonštrukcia hľadiska. Podľa vyjadrenia riaditeľa TS prehodnocujú rôzne
výzvy spojené s čerpaním eurofondov, najmä také, ktoré by okrem modernizácie hľadiska zahŕňali
aj rekonštrukciu pódia a pódiovej techniky. Uvažuje sa aj o výmene vstupných dverí. Predseda
komisie sa zaujímal o možnosť vytvorenia rezervačného systému vstupeniek a predaj vstupeniek
v TIKu a cez internet – táto otázka je v štádiu riešenia. Riaditeľ TS tiež zhodnotí možnosť
obnovenia konštrukcie na reklamné pútače, ktorá bola kedysi pred budovou Domu kultúry. Túto by
bolo možné využiť na veľkoplošnú propagáciu filmových trhákov.
K bodu 8)
8.1
Komisia zobrala na vedomie komentáre k žiadosti o dotácie na rok 2016 zaslané od country skupiny
Vodopád. Uznesenie zo dňa 04.02.2016 ohľadne navrhnutej výšky dotácie pre skupinu vodopád
zostáva nezmenené.
8.2
Komisia zobrala na vedomie návrh správy z administratívnej finančnej kontroly zo dňa 01.02.2016
zaslanej od OZ Spevácky zbor mesta Brezno Mestskému úradu v Brezne.
8.3
Počas aprílového zasadnutia si komisia prezrie priestory Horehronského múzea (bývalej radnice) –
predseda komisie dohodne návštevu s riaditeľom múzea. Potom bude zasadnutie komisie
pokračovať v zasadačke a medzi bodmi programu bude príprava Kultúrneho leta a Dní mesta
Brezna.

8.4
Na májovom zasadnutí sa bude komisia zaoberať Náučným banským chodníkom na Banisku –
pôjde si ho obzrieť v teréne. Do tohto zasadnutia sekretárka komisie zistí v akom stave je plnenie
podmienok nájomnej zmluvy mesta Brezna s pánom Longauerom.
8.5
M. Pavúk sa informoval o možnosti usporiadania koncertu v rámci kultúrneho leta na severnej
strane námestia – možnosť spraviť spoločný koncert dvoch významných hudobníkov. Mgr.
Dzurmanová zistí možnosti.
8.6
Predseda komisie poskytol informácie o stave rekonštrukcie synagógy.
8.7
Mgr. Dzurmanová informovala o rozpracovanej akcii – nultého ročníka stredovekých slávností za
účasti viacerých skupín historického šermu a sokoliarov, ktorý by sa mohol konať na záver
kultúrneho leta v septembri.

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 19.30 hodine ukončil zasadnutie komisie.

Bc. Andrej Barančok v.r.
predseda komisie pre kultúru

Ing. Ľubica Kubaliaková v.r.
sekretárka komisie

