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

Číslo spisu:
2016/441-3
10535/2016

Brezno
20.04.2016

ZÁPIS č. 03/2016
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 18.04.2016 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Bc. Andrej Barančok
Členovia komisie:
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Marián Pavúk, Bc. Miroslava
Rosíková, Igor Kerestény
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Michal Karako
Neprítomní:
Mgr. Petra Dzurmanová, Ing. Michal Cibuľa
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru

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

Otvorenie
Prehliadka priestorov Horehronského múzea (budovy bývalej radnice)
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o príprave Dní mesta Brezna a Kultúrneho leta 2016
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
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. Z dôvodu,
že sa zasadnutia nemohla zúčastniť Mgr. Dzurmanová, ktorá je v prípravnom výbore Dní mesta
a Kultúrneho leta, navrhol predseda komisie bod programu č. 4) presunúť na najbližšie rokovanie,
s čím členovia komisie súhlasili. Zasadnutia komisie sa zúčastnili siedmi členovia, komisia bola
vzhľadom na počet prítomných členov uznášania schopná.

K bodu 2)
Členovia komisie si prezreli priestory Horehronského múzea v budove bývalej radnice na Nám.
Gen. M. R. Štefánika. Obhliadka priestorov sa uskutočnila za prítomnosti riaditeľa Horehronského
múzea Ing. Petra Ďuricu a pracovníčky múzea Mgr. Ivici Krištofovej, ktorá je zároveň členkou
komisie pre kultúru. Múzeum má v budove bývalej radnice stálu expozíciu Život a kultúra ľudu na
Horehroní. Okrem toho má múzeum sezónne expozície v Meštianskom dome na Nám. gen. M.R.
Štefánika 13, literárnu expozíciu na evanjelickej fare a expozíciu venovanú židovskej komunite
v Brezne, ktorá bola inštalovaná do zrekonštruovaných priestorov v kupole židovskej synagógy na
Štúrovej ulici. Komisia si prehliadla všetky priestory radnice – miestnosti s inštalovanou
expozíciou, kancelárie a pivničné priestory. Historická budova radnice je v zlom stave – múry
vlhnú, plesnejú, praskajú a omietka opadáva. V celom múzeu je cítiť potuchlinu a vlhkosť.
V priestoroch expozície sa nekúri kvôli vysokým nákladom na elektrinu. Koberce a nábytok sú
staré a opotrebované, súrne potrebujú vymeniť. Problémy robí aj poruchová kanalizácia. Mgr.
Krištofová informovala, že múzeum si podalo žiadosť o grant, ktorý ale nebol schválený.
V priestoroch pod stĺporadím pred vchodom do múzea je nainštalované osvetlenie, avšak
zamestnanci múzea nevedia, kto je jeho správcom a komu je účtovaný odber el. energie. Komisia
odporúča vymeniť žiarovky v tomto osvetlení za led svetlá, ktoré budú úspornejšie. Sekretárka
komisie zistí na oddelení správy majetku, kto je správcom osvetlenia.

K bodu 3)
Uznesenia č. 5, 14, 17, 21, 22/2015 zostávajú v sledovaní.

K bodu 5)
Komisii neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie do MsZ.

K bodu 6)
6.1
Na zasadnutie bol pozvaný p. Michal Karako za občiansku iniciatívu „Zabudnuté Slovensko“.
Predstavil členom komisie obsahovú stránku tejto iniciatívy – vyjadrenie spolupatričnosti medzi
ľuďmi z rôznych regiónov, profesií a spoločenských vrstiev, boj proti rôznym formám extrémizmu
a násilia, vyjadrenie nespokojnosti a občianskeho postoja verejne známymi ľuďmi, nadviazanie
spolupráce s predstaviteľmi mesta a mládežou z mesta a jeho okolia. Cieľovou skupinou tejto
iniciatívy sú všetky vekové kategórie, primárne mladí ľudia vo veku 15-25 rokov. Svoju činnosť
chce občianska iniciatíva realizovať prostredníctvom koncertov, besied, premietania dokumentov
a pod. Spoluprácu s mestom vidia v pomoci pri organizácii podujatí a pomoci pri oslovovaní
mladých ľudí (vytipovanie prirodzených mladých lídrov), pomoci pri propagácii podujatí
a ovplyvnení verejnej mienky. Predseda komisie zabezpečí dohodnutie termínu stretnutia
s primátorom mesta.
6.2
Maroš Pavúk informoval prítomných o vystúpení fínskej skupiny Värttinä (Vreteno) 11.08.2016. Sú
to tri predstaviteľky svetovej scény worldmusic, ktoré majú v repertoári fínsky folklór spojený
s modernou hudbou. Dievčenský spev, sólový i zborový, ktorý pripomína slovenskú ľudovú hudbu
– folklór, z ktorého skupina inšpiračne vychádza pochádza z Karélie a nesie v sebe niektoré prvky
slovanského folklóru. Vystúpenie tejto skupiny v Brezne je veľká udalosť nie len pre mesto a jeho
širšie okolie, ale pre celé Slovensko.
6.3
Niektoré kultúrne telesá ešte stále nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na priestory v Dome kultúry
– sekretárka komisie osloví riaditeľa TS a zistí, v akom stave je uzatvorenie nájomných zmlúv.

6.4
Najbližšie zasadnutie komisie v máji bude znovu výjazdové – členovia komisie si prezrú arboretum
a banský skanzen na Banisku – k tejto obhliadke budú prizvaní aj: p. Longauer za občianske
združenie Horehronská banská cesta, p. Lukáč – riaditeľ TS a Ing. Barbora Halásová – architekta
mesta Brezna.

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 19.00 hodine ukončil zasadnutie komisie.

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

Ing. Ľubica Kubaliaková v.r.
sekretárka komisie

