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HISTÓRIA
Na území dnešnej obce Brodzany bolo osídlenie v neolite, bolo 

tu sídlisko lengyelskej kultúry, sídlisko z doby bronzovej, laténskej a 
rímsko-barbarskej. Obec sa spomína od roku 1293 ako Brogen, Bo-
rogen, z roku 1295 ako Baragan, 1327 ako Baragian, 1773 ako Bro-
gyany, 1920 ako Broďany, z roku 1948 ako Brodzany. Prvými majiteľ-
mi obce boli Brodziankovci, ktorí sa spomínajú už v roku 1293. Ne-
patrili k najbohatším rodinám, svoje dedičstvo drobili, delili a ostala 
im v podstate mimo majetku iba príslušnosť k feudálnej šľachte. Z 
ďalších majiteľov je treba spomenúť rodiny Forgáchovcov, Kvaššay-

ovcov, ktorí na rozhraní 
60-tych a 70-tych rokov 
17. storočia postup-
ne získali rodové ma-
jetky Brodziankovcov 
a viedli proti nim sú-
stavne majetkové spo-
ry, až kým sa Brodza-
ny s kaštieľom v roku 
1844 nestali majetkom 
viedenskej bankárskej 
rodiny Vogelovcov z 
Friesenhofu.  Najstaršia 
zmienka o kaštieli ako 
o rodovom sídle Bro-
dziankovcov je z roku 
1377 (spomína sa ako 
kúria). Stavebné úpra-
vy a prístavba veží sú 
známe z roku 1669.  V 
roku 1894 bola v obci 
založená škrobáreň a 
tehelňa, v roku 1898 
potravné družstvo. 

SÚČASNOSŤ
Starostom obce je Anton Zima. Obecný úrad sídli 

v centre obce v jednom objekte s požiarnou zbrojni-
cou a poštou. Brodzany majú materskú školu  a zá-
kladnú školu po 4. ročník, sieť obchodov a reštaurá-
cií. V obci pôsobí JDS, spevácky zbor pod vedením 
bývalej opernej speváčky Gréty Švercelovej, DHZ, 

futbalový klub, dychová hudba, folklórny súbor Husiarik. K tradič-
ným akciám v obci patrí stavanie mája, podujatie k Mesiacu úcty k 
starším, Deň matiek, Deň detí, Jánske ohne, tvorba strašidiel z tek-
víc, púšťanie šarkanov a posedenie pod jedličkou.

Brodzany

l Romantická prístavba brodzianskeho kašieľa.

ZAUJÍMAVOSTI
l renesančný kaštieľ zo 17. storočia postavený 
na starších základoch, zbarokizovaný koncom 18. 
storočia, romantizujúca úprava a prístavba krídla 
z konca 19. storočia, dnes sídlo Slovanského mú-
zea A.S.Puškina (na foto vpredu)
l rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých pô-
vodne barokový z konca 17. storočia postavený na 
starších základoch, fasády klasicisticky upravené v 
rokoch 1789-1790 
l evanjelický neogotický kostolík z roku 1895 na 
Hôrke, hrobka majiteľov kaštieľa
l zrúcaniny letohrádku Babylon z konca 19. sto-
ročia
l zachovaná pôvodná ľudová architektúra domov
l pomník Albína Grznára, partizánskeho velite-
ľa v SNP
l významný rodák - básnik a novinár Vladimír  
Reisel (1919-2007)
l Brodziansky park pri kaštieli s jedincami cu-
dzokrajných stromov (zákonom chránený od 
roku 1984), v ktorom sa nachádzajú busty a sochy 
ruských a slovenských spisovateľov a básnikov
l cyklotrasy a značkované turistické trasy. l Evanjelická kaplnka.

l Letohrádok Babylon.

l Kostol Všetkých svätých.



Po roku 1960 v meste Partizánske intenzívne pokračovala bytová 
výstavba, skvalitňovali sa služby obyvateľstvu – otvoril sa obchodný 
dom Mladosť, neskôr PRIOR, do užívania bola odovzdaná budova že-
lezničnej stanice, rozšírila sa sieť sociálnych zariadení (jasle, materské 
školy, družiny mládeže) a svoju činnosť začal Závodný klub ROH (dnes 
Dom kultúry). Partizánske sa stalo centrom obuvníckeho priemyslu 
na Slovensku a od konca šesťdesiatych rokov tu sídlili vrcholné riadia-
ce orgány obuvníckeho, kožiarskeho a gumárenského priemyslu (VHJ 
OGAKO). Pribudli školy, predškolské zariadenia, podniky verejného 
stravovania, ďalšie obchodné domy, Dom služieb, nová autobusová 
stanica, podchod pod štátnou cestou a železnicou. Zásobovanie pit-
nou vodou bolo doriešené napojením sa na Ponitriansky skupinový 
vodovod a zároveň mesto pristúpilo k plynofikácii. K rozvoju športu 
začali slúžiť v 70-tych rokoch mnohé športové objekty - umelá ľadová 
plocha, športová hala, dom Zväzarmu. Mesto sa rozrástlo o pričlene-
né obce Malé Uherce, Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a Brodza-
ny, čím počet obyvateľov mesta vzrástol na takmer 23 tisíc. (Začiat-
kom 90-tych rokov sa odčlenili Malé Uherce a Brodzany.) V 80-tych ro-
koch začala výstavba rodinných domov na sídlisku Stráne, do užíva-
nia bol odovzdaný Dom služieb Alfa v centre mesta, Hvezdáreň v Ma-

lých Bieliciach, veľ-
kej návštevnosti sa 
tešilo novootvorené 
panoramatické kino. 
Bytová výstavba sa 
sústredila na sídliská 
Luhy a Šípok. Koniec 
80-tych rokov a za-
čiatok 90-tych rokov 
je obdobím veľkých 
spoločensko-poli-
tických a ekonomic-
kých zmien v Čes-
koslovensku, kto-

ré mali výrazný dopad na život mesta Partizánske. Popri pozitívnych 
zmenách, týkajúcich sa demokracie, pluralitného politického systé-
mu či trhového prostredia nedali na seba dlho čakať ani nepriaznivé 
stránky zásadnej zmeny ekonomických pomerov po roku 1989. 

V roku 1996 bol obnovený štatút okresného mesta, s čím súviselo 
zriadenie orgánov všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, vrá-
tane súdu a prokuratúry. Pred mestom a celým regiónom rezonovali 
existenčné otázky. Dovtedy boli spoločenský život, kultúra, šport, bý-
vanie, sociálna starostlivosť a podobne, viac-menej na pleciach štát-
neho podniku ZDA. Po roku 1989 dochádza k úplnej zmene. Pokles 
výroby, vysoká nezamestnanosť, vytvorenie mnohých nových pod-
nikateľských subjektov, zánik štátneho podniku, strata obchodnej 
značky ZDA a transformácia obuvníckej výroby z jednej fabriky do 
mnohých stredných a menších tuzemských i zahraničných spoloč-
ností. Objavili sa podniky s inou podnikateľskou činnosťou ako obuv-
nícky priemysel. Nezamestnanosť však klesala len veľmi pomaly, pod 
úroveň 10 % sa dostala až od roku 2006. Samospráva mesta zobrala 
pod svoje krídla kultúru, bývanie, šport, zrekonštruovala mnohé slo-
bodárne na byty, v roku 1998 vynovila námestie a pešiu zónu.

V novom tisícročí sa ukončila stagnácia a rozvoj mesta sa obno-
vuje. Na území mesta pribúdali podniky a nezamestnanosť regiónu 
neustále klesala. V Malých Bieliciach mesto vytvorilo areál ďalšieho 
rozvoja regiónu na výmere 60 ha, kde prvý investor – spoločnosť Ve-
lux buduje výrobný areál. K výročiu milénia bolo odovzdané moder-
né kúpalisko, prekrytý zimný štadión, na 104 bytov sa zrekonštruo-
val bývalý internát učilišťa pri športovej hale, poskytnutím vhodných 
mestských pozemkov v centre boli vybudované viaceré pozoruhod-
né podnikateľské objekty na ponuku rôznorodých služieb obyvateľ-
stvu. Postupne k pôvodným mestským organizáciám, ako sú TSM, 
SMM, MsKS,  zriaďuje neziskovú organizáciu Domov (spájajúcu DD a 
DSS), od štátu prebralo do starostlivosti všetky základné školy a pred-
školské zariadenia, zriadilo Správu káblových rozvodov. Od roku 2003 
je pod krídlami mesta Nemocnica s poliklinikou, potrebná pre celý 
región.

Partizánske v rokoch 1960 - 2008

ZAUJÍMAVOSTI
l najväčšia kvetinová topánka na Slovensku
l socha Tomáša Baťu, zakladateľa Baťových 
závodov, ktorá bola slávnostne odhalená jeho 
synom T. Baťom juniorom 14. októbra 1995
l Pamätná tabuľa Jana Antonína Baťu, zakla-
dateľa mesta Baťovany - Partizánske
l Pamätná tabuľa Karola Jokla, futbalovej le-
gendy, rodáka

TRADIČNÉ PODUJATIA
l Májový kultúrny festival
l Týždeň zdravia
l Deň mladých mesta Partizánske 
l celoslovenský festival začínajúcich spevá-
kov populárnej piesne Zlatá črievička
l Cesta rozprávkovým lesom 
l regionálny festival pôvodnej folkovej tvor-
by Folková jar 
l Olympiáda Jednoty dôchodcov Slovenska
l súťaž ZŠ - Dievča roka
l salón amatérskych výtvarníkov AMA.

l Symbol mesta - kvetinová topánka.

l Polyfunkčný dom v centre mesta. l Kúpalisko DÚHA.
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