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

Číslo spisu:

Brezno
5.5.2016

ZÁPIS č. 4/2016
z pracovného rokovania
komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania pri MsZ mesta Brezna
konaného dňa 27. 04. 2016
Prítomní:
Predseda komisie: Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Členovia komisie: Ing. Majerčíková Mária, Maruškin Ján, Bc. Mašlárová Dana, JUDr. Kokavcová
Jana (ospravedlnená), Ing. Gemzický Milan, Ing. Kupčok Igor (neospravedlnený), Jorčík Michal ,
Rastislav Vagaday
Sekretárka komisie: Alena Cabanová, MsÚ Brezno
Rokovanie viedol:

Ing. Martin Ridzoň, PhD., predseda komisie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Informácia o Dňoch mesta Brezna
3. Rôzne
4. Návšteva synagógy
5. Záver
K bodu 1/
Otvorenie
Pracovné zasadnutie komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania otvoril a viedol predseda
komisie. K návrhu programu zo strany členov komisie neboli vznesené pozmeňujúce ani
doplňujúce návrhy.
K bodu 2/
Informácia o Dňoch mesta Brezna
Predseda komisie predstavil program Dní mesta Brezno 2016:
25.5.streda
dopoludnie – OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKOL – futbalový štadión
popoludnie – EXHIBIČNÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS – futbalový štadión
26.5.štvrtok
popoludnie - KAVIAREŇ POD MESTSKOU VEŽOU - námestie
27.5.piatok
dopoludnie – ŠKOLY V POHYBE žiaci ZŠ, SŠ, ŠZŠ – telocvične
ŠKOLA ŠKOLÁM - programové vstupy žiakov ZŠ a SŠ
ZUMBA - zapojenie ZŠ a SŠ do programu Katky Šperkovej – námestie
popoludnie – atrakcie pre deti, domáce hudobné skupiny
INÉ KAFE, POLEMIC
večerná diskotéka – s DJ JULO alias PYTHON
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28.5.sobota
dopoludnie – vystúpenia kolektívov ZUČ – hlavné pódium
tábor BEREZUN
jarmok ľudových remesiel
súťaž vo varení guláša – občianske združenia mesta Brezna
popoludnie – KULTÚRA BREZNA V ČASE – história po súčasnosť - námestie
kladenie vencov
BOMBUROVA ŠABĽA – vernisáž XXI. ročníka súťaže kresleného humoru
SUPERSTARISTI
vyhlásenie ŠPORTOVCA ROKA 2015
PETER NAGY
OHŇOSTROJ
skupina ZBM
K bodu 3/
Rôzne
P. Gemzický predstavil víziu mestského produktu, ktorý by mal byť zameraný na históriu mesta
a tvorili by ho zvonica, synagóga, Horehronské múzeum a kaplnka Piaristického kláštora. Do
zvonice navrhuje urobiť expozíciu Kocúrkova, vytvoriť príbehy, prípadne zapojiť divadelný súbor.
Sprievodca by mal divákov interaktívne zapájať a mal by byť oblečený dobovo.
P. Gemzický sa stretol s riaditeľom múzea, ktorý prisľúbil prispôsobenie otváracích hodín v múzeu.
Taktiež sa stretol aj s dekanom Fričovským, ktorý prisľúbil sprístupnenie kaplnky. Sprievodcovské
služby by zabezpečovala Turisticko-informačná kancelária. Produkt by bol tvorený v 2 verziách –
so sprievodcom a bez sprievodcu.
Klaster Horehronie zabezpečí mediálnu kampaň:
- propagačný materiál, formát A4 zložený na DL, v slovenskom a anglickom jazyku. Tento materiál
bude k dispozícii na každom zmluvnom ubytovacom zariadení. To sú všetky hotely, penzióny a
ďalšie menšie ubytovacie zariadenia (cca 40 subjektov). Ďalej bude poskytnutý do všetkých
informačných centier v regióne.
- umiestnenie reklamy na tento produkt v "infomapke", ktorá sa rozdáva k regionálnym kartám, v
sieti športových obchodov Exisport, v motorestoch v regióne, na výstavách a prezentáciách
- platenú propagáciu produktu na sociálnej sieti
- umiestnenie na web stránku horehronie.net
- umiestnenie do mobilnej aplikácie Horehronie Slovakia
P. Jorčík navrhol zapojiť aj členov šermiarskeho združenia Berezum. P. Gemzický ďalej navrhol do
projektu zapojiť študentov UMB, ktorý by mohli turistov sprevádzať.
Ďalej informoval o tom, že požičovňa e-bikov sa presťahuje z Bystrej do Mýta pod Ďumbierom,
kde plánujú pri reštaurácii dobudovať mini ZOO a detské ihrisko.
Komisia vzala a vedomie sťažnosť Simony Turňovej, ktorá žiadala o skrátenie otváracích hodín
autodielne Mareka Kováčika.
K bodu 4/
Návšteva synagógy
Členovia komisie sa odobrali do synagógy na prehliadku zrekonštruovaných priestorov.

Alena Cabanová
sekretárka komisie

Ing. Martin Ridzoň, PhD.
predseda komisie

2

