MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
2017/3372-4
35761/2018

Brezno
07.09.2018

ZÁPIS č. 04/2018

zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 06.09.2018 o 15.30 hodine
Prítomní:
Komisia pre kultúru pri MsZ:
Mgr. Andrej Barančok, PhDr. Petra Dzurmanová, Mgr. Daniel Struhár, Mgr. art. Matej Struhár,
Mgr. Ivica Krištofová, Ing. Milan Cibuľa
Ospravedlnení:
Mgr. Miroslava Rosíková, Marian Pavúk
Neospravedlnený:
Igor Kerestény
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Prizvaní hostia:
Ing. Miroslav Baran – odbor kultúry a športu
Alena Cabanová – TIK
Monika Bačová – mestská knižnica
Zástupcovnia kultúrnych telies pôsobiacich na území mesta:
Spevácky zbor mesta Brezna – Doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc., Ing. Martin Baxa
Divadelný súbor Jána Chalupku – Gabriel Obernauer, Milan Slamený, Július Obernauer
Miestny odbor Matice slovenskej – Mária Horáčková, Dana Adameková, Zdenka Števková
Breznianska tančiareň RYTMUS – Juraj Fáber, MUDr. Magdaléna Krošláková
Program:
1. Prerokovanie materiálov na MsZ
2. Športový turnaj v minigolfe – TOP športový kultúrnik roka – turnaj o putovný pohár
primátora mesta III. ročník
3. Diskusia medzi zástupcami kultúrnych telies - prezentácia ich skúseností, ťažkostí,
úspechov, nápadov, podnetov
K bodu 1)
Zasadnutia komisie za zúčastnilo 6 členov, komisia bola uznášaniaschopná. Komisia prerokovala
materiály, ktoré budú predložené za zasadnutie mestského zastupiteľstva:

Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za I. polrok 2018 –
komisia jednohlasne odporučila zobrať na vedomie (Uznesenie č. 8/2018).
Zmena čerpania dotácie pre Horehronské múzeum v Brezne na rok 2018 – komisia odporúča
zmenu schváliť – za hlasovalo 5 členov, jeden sa zdržal hlasovania z dôvodu, že je zamestnancom
Horehronského múzea (Uznesenie č. 9/2018).
Zmena čerpania dotácie pre Detský folklórny súbor Šťastné detstvo na rok 2018 – komisia
odporúča zmenu schváliť. Hlasovanie 5 členov za, jeden proti (Uznesenie č. 10/2018).
K bodu 2)
Športový turnaj v minigolfe – TOP športový kultúrnik roka – turnaj o putovný pohár
primátora mesta III. ročník
Predseda komisie privítal všetkých prítomných zástupcov kultúrnych telies v meste (Divadelný
súbor Jána Chalupku, Miestny odbor Matice slovenskej, Spevácky zbor mesta Brezna, Breznianska
tančiareň RYTMUS), TIK-u, knižnice, odboru kultúry a športu a následne odovzdal hlas
primátorovi mesta. Pán primátor poďakoval kultúrnym telesám za ich činnosť a reprezentáciu mesta
doma i v zahraničí a poprial im veľa úspechov v ďalšej činnosti. Po rozdelení súťažiacich do
družstiev a poučení o pravidlách hry začal samotný turnaj v minigolfe. Turnaja sa zúčastnilo 16
súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 8 družstiev.
Výsledná listina:
Spevácky zbor mesta Brezna
Divadelný súbor Jána Chalupku
Turisticko-informačná kancelária
Miestny odbor Matice slovenskej
Komisia pre kultúru
Odbor kultúry a športu
Breznianska tančiareň RYTMUS
Mestská knižnica

109 bodov
125 bodov
136 bodov
142 bodov
149 bodov
154 bodov
160 bodov
176 bodov

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

Na prvom mieste sa umiestnil Spevácky zbor mesta Brezna s počtom bodov 109. Člen SZMB pán
Baxa bol zároveň vyhodnotený ak najúspešnejší jednotlivec s najnižším počtom trestných bodov –
len 51. Predseda komisie slávnostne odovzdal Doc. Pivovarčimu putovný pohár primátora mesta –
ocenenie pre najlepšieho športového kultúrnika roka. Pohár bude mať spevácky zbor celý jeden rok,
až do konania ďalšieho ročníka turnaja.
K bodu 3)
Po ťažkom zápolení všetkým dobre padol chutný guľáš a zasadnutie pokračovalo príjemným
posedením a diskusiou medzi kultúrnikmi. Spolu rozobrali svoje doterajšie úspechy, problémy,
s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti, vízie do budúcnosti.
Vo večerných hodinách bolo toto neformálne posedenie ukončené, predseda komisie poďakoval
prítomným za účasť a poprial všetkým veľa úspechov v ďalšej činnosti.

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

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

