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

Číslo spisu:
43176/2017
2685/2017-7

Brezno
27.12.2017

ZÁPIS č. 07/2017
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 18.12.2017 o 15.30 hodine
Prítomní:
Predseda komisie:
Mgr. Andrej Barančok
Členovia komisie:
PhDr. Petra Dzurmanová, Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár, Mgr. Ivica Krištofová,
Marian Pavúk, Mgr. Miroslava Rosíková, Ing. Michal Cibuľa,
Ospravedlnení:
Igor Kerestény
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hosita:
Július Obernauer – OKaŠ MsÚ Brezno
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
Prehliadka zrekonštruovaných priestorov Synagógy za prítomnosti zástupcov
odboru kultúry a športu MsÚ Brezno
5. Otvorenie Vianočných trhov a vyhodnotenie Ondrejského jarmoku
6. Vyhodnotenie činnosti komisie pre kultúru za rok 2017
7. Rôzne

K bodu 1)
Zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Andrej Barančok,
ktorý privítal všetkých členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia komisie.
Zasadnutia komisie sa zúčastnilo osem členov, komisia bola vzhľadom na počet prítomných
členov uznášania schopná.
K bodu 2)
Ku kontrole neboli žiadne uznesenia.
K bodu 3)
Neboli predložené žiadne materiály na rokovanie MsZ, ku ktorým by bolo potrebné vyjadrenie
komisie pre kultúru.

K bodu 4)
Komisia absolvovala prehliadku zrekonštruovaných priestorov synagógy. Členov komisie pri
prehliadke sprevádzal pracovník odboru kultúry a športu MsÚ, p. Július Obernauer. Komisia pri
obhliadke synagógy zaznamenala nasledovné nedostatky:
- Vchodové dvere zle tesnia, fučí cez ne, čo spôsobuje, že v sále je prievan
- Elektrické káble sú neesteticky ťahané naprieč zábradlím balkóna
- Na stenách určených na vystavovanie obrazov sú nevhodne umiestnené svetlá, ktoré tam
skôr zavadzajú ako plnia nejaký účel
- Káble sú nevhodne a neesteticky poťahané naprieč javiskom
- Neexistuje žiadna miestnosť ani priestor pre účinkujúcich (na zloženie vecí, pezlečenie sa
a pod.)
- Veci na upratovanie (vedrá a pod.) sú uložené pod schodami hneď pri vchode, čo pôsobí
veľmi zle a nevhodne
- Nefunkčné zabezpečovacie zariadenie
- Absencia plnohodnotnej techniky ako svetelnej tak aj zvukovej – momentálne existujúca
technika je nevyhovujúca, je len zapožičaná od divadelného súboru a „recyklovaná“
z kultúrneho domu
- V rohoch stien presvitajú spod omietky plesne
- Synagóga je miesto, kde sa zmestí veľa ľudí a dajú sa tam robiť plnohodnotné kultúrne
predstavenia, vernisáže a výstavy v zaujímavom a atraktívnom prostredí, avšak chýba
nejaká koncepcia na spropagovanie tohto priestoru.

K bodu 5)
Členovia komisie sa zúčastnili otvorenia Vianočných trhov. Otvorenie bolo sprevádzané kultúrnym
programom. Pripravené drevené stánky neboli obsadené všetky – z dôvodu veľkých mrazov pár
predávajúcich na poslednú chvíľu účasť odmietlo. Predaj ľudových výrobkov, vianočných
dekorácií, občerstvenia, medovníkov, medoviny, vianočného punču, spolu s vianočnou výzdobou
mesta a ľudovou hudbou vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru. Podobne aj Ondrejský jarmok
dopadol veľmi dobre, množstvo sprievodných podujatí, kvalitné stánky (oproti ostatným rokom
viac stánkov zameraných na ľudové výrobky z regiónu a menej na komerciu), príjemná atmosféra.
Jarmočnej atmosfére prialo aj krásne zimné počasie a napriek tomu, že čerstvo napadnutý sneh
narobil trošku technických problémov, celkovo možno Ondrejský jarmok hodnotiť ako vydarený.
Ako jediný nedostatok, ktorý bude potrebné do budúcna vyriešiť vidí komisia „jarmočné ticho“.
Bolo by vhodné do budúca vyriešiť na námestí zabezpečenie hudobného podmazu počas jarmoku.
K bodu 6)
Komisia vyhodnotila svoju činnosť v uplynulom roku. Členovia komisie zasadali sedemkrát,
rozdelili dotácie pre desiatich žiadateľov, zaoberali sa rekonštrukciou kinosály v Dome kultúry,
novovybudovanými priestormi Základnej umeleckej školy a rekonštrukciou Synagógy, Dňami
mesta, Ondrejským jarmokom a Vianočnými trhmi, v júni usporiadali II. ročník športového turnaja
v minigolfe o putovný pohár primátora mesta – TOP športový kultúrnik roka. Predseda komisie
poďakoval všetkým členom za prácu odvedenú v priebehu roka.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie o 17.30 hodine zasadnutie ukončil.

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

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

