MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
2018/3372-5
39257/2018

Brezno
29.10.2018

ZÁPIS č. 05/2018

zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 25.10.2018 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, Igor Kerestény
Ospravedlnení:
Mgr. Miroslava Rosíková, Marian Pavúk
Neospravedlnený:
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Činnosť Mestskej knižnice v Brezne
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie materiálov na MsZ: žiadosť o zmenu účelu dotácie DSJCH
Zhodnotenie práce komisie za celé volebné obdobie

K bodu 1)
Zasadnutia komisie za zúčastnilo 7 členov, komisia bola uznášaniaschopná. Prvá časť zasadnutia sa
konala v teréne – v Mestskej knižnici, za prítomností pracovníčok knižnice pani Šádekovej a pani
Bačovej.
K bodu 2)
Medzi najväčšie problémy knižnice patria veľmi malé priestory, starý pôvodný nábytok, ktorý je
opotrebovaný, pre čitateľov aj zamestnancov nepríťažlivý, zatuchnutý. Stiesnené priestory
a nepríjemný vzduch (zatuchlina) robia celú knižnicu veľmi neatraktívnou. Trochu lepšia situácia je
v dolnej časti, v detskej knižnici, ktorá je priestrannejšia, je v nej vytvorený kútik na príjemné
posedenie a vďaka pestrosti kníh a detských kresieb po stenách pôsobí relatívne útulne. Aj tu je
však veľa možností na vylepšenie – vytvorenie rozprávkovej izbičky pre rodičov s deťmi,
s koberčekom, vankúšikmi na sedenie a pod. V prvom rade je ale potrebné riešiť samotnú budovu,
ktorá je vlhká a najmä na prízemí v detskej časti steny vlhnú, plesnejú a opadáva murivo. Pri
výmene plastových okien a dverí na budove už „nedošlo“ na dvere do detskej knižnice, takže ako
jediné zostali staré, nevzhľadné a nevyhovujúce. Ďalším veľkým nedostatkom je absencia výťahu
na poschodie, resp. celkovo absencia bezbariérového prístupu. Bežným štandardom vybavenia

knižníc v súčasnosti sú počítače pre verejnosť s prístupom na internet, prípadne kopírka pre
verejnosť – toto v knižnici tiež chýba. Podľa slov pracovníčok knižnice je potrebné výraznejšie
doplnenie knižného fondu. Z financií, ktoré sú udelené z rozpočtu mesta na obnovenie knižného
fondu sa dokúpi cca 200 nových titulov ročne. Všetky ostatné prírastky do knižnice sú knihy
darované od obyvateľov. Sú to väčšinou knihy zdedené po rodičoch a starých rodičoch, jedná sa
v prevažnej miere o knihy neatraktívne pre moderného čitateľa. Na prilákanie čitateľov je potrebný
pravidelný nákup bestellerov a kvalitných odborných kníh. Knižnica má v súčastnosti cca 600
aktívnych členov v časti pre dospelých a cca 200 v detskej knižnici. Priemerná denná návštevnosť
je aj v detskej aj v „dospeláckej“ knižnici približne po 30 čitateľov.
Komisia pre kultúru odporúča novej komisii, ktorá bude vytvorená po voľbách do samosprávy
zaoberať sa mestskou knižnicou, stavom budovy, možnosťou vybudovania výťahu, zatraktívnením
priestorov (napr. prostredníctvom výzvy na obnovu verejných budov), doplnením výpočtovej
techniky pre návštevníkov knižnice, doplnením knižného fondu (aspoň jednorázové navýšenie
príspevku z rozpočtu mesta).
K bodu 3)
Na kontrolu neboli predložené žiadne uznesenia.
K bodu 4)
Divadelný súbor Jána Chalupku požiadal o zmenu účelu čerpania dotácie, dopravné žiadajú znížiť
o tisíc euro na 0,00 eur a ubytovanie navýšiť o tisíc euro na 2 000,00 eur. Dôvodom zmeny je
potreba krytia nákladov na ubytovanie divadelných súborov počas Divadelnej chalupky 2018.
Komisia pre kultúru odporučila jednohlasne schváliť zmenu účelu čerpania dotácie (uznesenie č.
11/2018).
K bodu 5)
Členovia komisie vo vzájomnej diskusii zhodnotili prácu komisie za celé uplynulé volebné
obdobie. Počas uplynulých štyroch rokov sa veľké finančné prostriedky investovali do oblasti
kultúry – obnovená synagóga, každoročne obnovovaný Mestský dom kultry, vynovená kinosála,
nové priestory pre zákadnú umeleckú školu, vylepšenie materiálového zabezpečenia a finančných
podmienok kultúrnych telies, množstvo kultúrnych podujatí. Nemalú zásluhu na všetkých týchto
zmenách má aj komisia pre kultúru. Je ešte veľa problémov a nedostatkov na riešenie a nie všetko
je spravené stopercentne – mnohé riešenia sú limitované časom a financiami. Ale v globále je
možné konštatovať, že toľko sa pre kultúru nespravilo nikdy v histórii mesta. Predseda komisie
poďakoval všetkým členom a sekretárke komisie za prácu odvedenú počas štyroch rokov a poprial
všetkým veľa úspechov v ďalšej činnosti.

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

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

