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Komisia pre  školstvo a kultúru 
-  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 16.01.2018 

 
 
 
Dátum a miesto rokovania : 
 16.01.2018, MsÚ Žiar nad Hronom  
Prítomní :  

podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  
Prizvaní, hostia: 

podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  
 
  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie  
2. Návrh na pomenovanie novej ulice v meste Žiar nad Hronom  
3. Rôzne, diskusia 
4. Záver 

 
 
 
R O K O V A N I E : 
 
ad 1. Otvorenie 
Zasadnutie otvorila tajomníčka Mgr. Adriana Giláňová, ktorá privítala členov komisie a hosťa Mgr. 
Martina Baláža.  Zúčastnených oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa 
zúčastnilo   6  z celkového počtu 11 členov a je uznášania schopná. 
 
ad 2.  Predkladateľom návrhu bodu programu  bol Mgr. Martin Baláž. Prítomných oboznámil 
s predkladaným materiálom: V súvislosti s pripravovanou kolaudáciou komunikácie v novej ulici, ktorá 
doposiaľ nemá vlastné pomenovanie, je potrebné prijať názov tejto ulice. Názov ulice je možné 
schváliť len prostredníctvom všeobecne-záväzného nariadenia mesta, o ktorom hlasuje mestské 
zastupiteľstvo.  
Preto si dovoľujeme dať návrh vašej komisii, aby sa vyjadrila k návrhom vedenia mesta Žiar nad 
Hronom na pomenovanie novej ulice.  
Konkrétne ide o ulicu, ktorá je v súčasnosti vedená, ako súčasť Ul. Sládkovičovej. Jedná sa o skupinu 
rodinných domov – novostavieb, ktoré vznikli pred niekoľkými rokmi v blízkosti spomínanej ulici, za 
tzv. štvorbytovkami a vedľa IX. MŠ. Keďže táto zástavba má aj vlastnú komunikáciu, a nachádza sa 
mimo Ul. Sládkovičovej, domnievame sa, že je potrebné prijať jej názov. Potreba nového názvu súvisí 
aj  pripravovaným vydaním kolaudačného rozhodnutia na komunikáciu, ktoré pripravuje Stavebný úrad 
Žiar nad Hronom, pretože to by už malo obsahovať nový názov ulice.  
Pri príprave nového názvu ulice sme brali do úvahy tri osobnosti, ktoré v 20.storočí žili a pôsobili 
v našom meste, a ktorých celoživotná činnosť si zaslúži, aby ich meno niesla niektorá z ulíc Žiaru nad 
Hronom.  
Sú to nasledovné návrhy: 
 

MUDr. Ján Straka.  
Primár Ján Straka patril k prvej generácii primárov gynekológov, zakladateľov a budovateľov 
zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v býv. Československu. Počas svojej odbornej kariéry sa 
venoval starostlivosti o ženu, matku a novorodenca, ale aj znižovaniu ich úmrtnosti. Veľkú 
pozornosť venoval aj včasnému vyhľadávaniu zhubných ochorení žien či zdravotnej výchove. 
Na jeho počesť bola pred 26. rokmi založená odborná konferencia. Tragicky zahynul v roku 
1977.  
 
Karol Bielek 1857-1936 
Prvý slovenský školský inšpektor, ktorý v Žiari nad Hronom pôsobil v rokoch 1919 – 1928. 
Karol Bielek študoval na gymnáziu, v seminári a na preparandii v Žiline, Kláštore pod Znievom 
a v Trnave, kde r. 1879 získal učiteľský diplom. Do r. 1881 pôsobil ako učiteľ v Kysuckom 
Novom Meste, 1881 – 1919 v Trubíne, 1919 – 28 školský inšpektor v Žiari nad Hronom, 
Kremnici a v Leviciach. Venoval sa tvorbe literatúry pre deti a mládež. Autor 
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kníh Fašianky, Dve na tri (obe 1880), Rozprávočky pre dietočky 1 – 2 (1909). Po 1918 pre 
školské potreby pripravil zbierku Viazanička veršíkov pre školáčikov (1924). Ako publicista 
uverejňoval príspevky najmä s pedagogickou problematikou v slov. i maďarskej periodickej a 
odbornej tlači, osvetové prednášky vydal v publikácii O národných povinnostiach 
Slovákov (1921). Po vzniku ČSR sa orientoval na tvorbu cvičebníc slohu a slovenského 
pravopisu pre ľudové školy, zostavil Slovenskú čítanku pre maďarské ľudové školy (1922). 
 
Jozef Lupták 1929 – 2016 
Jedna z hlavných osobností histórie žiarskeho futbalu. Hral ešte za Svätý Kríž, neskôr za Žiar 
nad Hronom. Jednoznačne najlepší hráč svojej generácie (50.roky). Drží rekord v počte 
strelených gólov za sezónu v histórii mužského futbalu v Žiari nad Hronom -35. Po ukončení 
hráčskej kariéry pôsobil aj ako tréner a funkcionár. Vychoval najlepšiu generáciu žiarskych 
hráčov, ktorá sa v roku 1974 dostala do semifinále Slovenského pohára. Pričinil sa 
o spoluprácu s talianskymi UISP Miláno a US Pro Verceli. Ide o jednu z najvýznamnejších, ak 
nie najvýznamnejšiu osobnosť histórie žiarskeho futbalu.  

 
Vedenie mesta sa z uvedených návrhov najviac stotožňuje s názvom ulice po MUDr. Jánovi Strakovi. 
Ide o významnú osobnosť slovenskej medicíny, zakladateľa modernej gynekológie a pôrodníctva 
nielen v našom meste a celej republike. Z jeho práce ťaží naše zdravotníctvo dodnes. Okrem toho, sa 
nám pomenovanie ulice po Dr. Strakovi  zdá vhodné aj z priestorového dôvodu, keďže nová ulica 
tesne susedí s areálom nemocnice, v ktorej primár Straka pôsobil až do svojej tragickej smrti.  
Preto žiadame komisiu pre školstvo a kultúru pri MsZ v Žiari nad Hronom o prerokovanie uvedených 
návrhov a odporučenie jedného z nich pre názov novej ulice. Následne bude na základe toho 
vypracovaný návrh VZN o názve ulice.  
 
ad 3. Rôzne, diskusia 
Prítomní sa vyjadrovali k predloženým návrhom. Nakoniec sa spoločne – jednohlasne  zhodli na 
pomenovaní ulice podľa MUDr. Jána Straku. Žiadajú doplniť v ktorých rokoch MUDr. Ján Straka 
pôsobil v meste Žiar nad Hronom. Tajomníčka komisie Mgr. Adriana Giláňová konštatovala naplnenie 
bodov dnešného rokovania a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila. 
ad 4. Záver 
 
 
Uznesenie č. 1/2018 
Komisia školstva a kultúry – odporúča 
 
schváliť:  
 
- názov novej ulice: MUDr. Jána Straku.  
 
Hlasovanie: 
počet členov komisie 11 
prítomní 6 
ospravedlnení 5 
za    6  hlasov  
proti 0 hlasov 
zdržal sa hlasovania 0  hlas 
 
 
Zapísala : Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 
                    Mgr. Monika Balážová 
                                                                                                                 predsedníčka 
Dňa : 16.01.2018 


