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

Číslo spisu:
2017/2685-4
23155/2017

Brezno
26.06.2017

ZÁPIS č. 04/2017
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 23.06.2017 o 15.00 hodine
Prítomní:
Komisia pre kultúru pri MsZ:
Mgr. Andrej Barančok, Mgr. Miroslava Rosíková, Marian Pavúk
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Veronika Cerovská – odbor kultúry a športu MsÚ Brezno
Alena Cabanová - TIK
Zástupcovnia kultúrnych telies pôsobiacich na území mesta:
Spevácky zbor mesta Brezna – Doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc., Ing. Tamara Moritz
Divadelný súbor Jána Chalupku – Gabriel Obernauer, Milan Slamený
Občianske združenie Nairam – Ing. Adriana Pavúková
Miestny odbor Matice slovenskej – Mária Horáčková, Dana Adameková

Program:
1. Športový turnaj v minigolfe – TOP športový kultúrnik roka – turnaj o putovný pohár
primátora mesta II. ročník
2. Diskusia medzi zástupcami kultúrnych telies - prezentácia ich skúseností, ťažkostí,
úspechov, nápadov, podnetov
V úvode stretnutia predseda komisie Mgr. Barančok privítal všetkých prítomných hostí a členov
komisie a stručne ich informoval o priebehu a zámere neformálneho zasadnutia. Zriadenec
minigolfového ihriska pán Pravotiak vysvetlil všetkým pravidlá minigolfu, spôsob hry
a zapisovania bodov a následne sa určili dvojice, ktoré hrali spoločne pri jednotlivých dráhach.
Výsledná listina:
Komisia pre kultúru
Odbor kultúry a športu
TIK
DSJCH
Matica slovenská
SZMB
OZ Nairam
Občania

159 bodov
172 bodov
154 bodov
141 bodov
171 bodov
174 bodov
134 bodov
182 bodov

4. miesto
6. miesto
3. miesto
2. miesto
5. miesto
7. miesto
1. miesto
8. miesto

Na prvom mieste sa umiestnilo OZ Nairam, s najnižším počtom bodov – 134. Predseda komisie
Mgr. Andrej Barančok odovzdal Marianovi Pavúkovi putovný pohár primátora mesta – ocenenie
pre najlepšieho športového kultúrnika roka.
Po ťažkom zápolení všetkým dobre padol chutný guľáš a zasadnutie pokračovalo príjemným
posedením a diskusiou medzi kultúrnikmi. Spolu sme sa lepšie spoznali, prebrali napredovanie
kultúry v našom meste ako aj možnosti zlepšenia podmienok. Spomenuli nové výzvy ktoré nás
čakajú, ale rovnako odzneli aj nové nápady a myšlienky.
Vo večerných hodinách bolo toto neformálne zasadnutie ukončené, predseda komisie poďakoval
prítomným za účasť a poprial všetkým pekné leto.

...............................................................
Mgr. Andrej Barančok
predseda komisie

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

