
P.č. Žiadateľ Účel / predmet Schválená dotácia v eur

1. Eliška Weissová, Žiar nad Hronom Finančný príspevok za účelom podpory organizovania plesu neschválené 

2. OZ Bojové športy, Bratislava 
Finančný príspevok na súťaž v graplingu, konkrétne Majstrovstvá Slovenska 

a Slovenský pohár
neschválené 

3. ŠAŠOVČAN, občianske združenie, Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na materiálno – technické zabezpečenie rozvoja mesta Žiar nad 

Hronom – časť Šašovské Podhradie v roku 2019. Aktivity príjemcu budú zamerané je 

šírenie ľudových a kultúrnych tradícií v regióne a pokračovanie prezentácie mesta 

prostredníctvom aktivít Ochotníckeho divadla Šašovčan

500,00

4. OZ ZZIAR, Žiar nad Hronom
Finančný príspevok za účelom financovania výdavkov súvisiacich s prevádzkovaním 

Materského centra v Žiari nad Hronom 
6 500,00

5. OZ ZAŽIAR, Žiar nad Hronom 
Finančný príspevok na  úhradu výdavkov spojených s auditom ročnej účtovnej závierky 

za rok 2018 
800,00

6. OZ ZAŽIAR, Žiar nad Hronom 
Finančný príspevok za účelom financovania výdavkov súvisiacich s prevádzkovaním 

Materského centra v Žiari nad Hronom 
4 000,00

7.
Slovenský červený kríž, územný spolok                                       

Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na úhradu oprávnených výdavkov vzniknutých v roku 2019 a 

súvisiacich s donáškou teplého obeda priamo do domácnosti prijímateľa sociálnej 

služby, ktorý má trvalý pobyt v meste Žiar nad Hronom

max 6 000,00 

8. Spojená škola internátna, Kremnica 

Finančný príspevok za účelom zabezpečenia prenájmu priestorov v areáli Europa 

Shopping Center Banská Bystrica na uskutočnenie výstavy výtvarných prác žiakov 

školy

neschválené 

9.
Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením slávnostnej akcie 

organizovanej pri príležitosti MDŽ pre členky a funkcionárky základnej organizácie 

SZPB Žiar nad Hronom

200,00

10. 
Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou na Celoslovenskom 

spomienkovom zhromaždení na Kališti
200,00

11. 
Únia žien Slovenska – Základná organizácia                                          

Žiar nad Hronom

Finančný príspevok na úhradu výdavkov spojených so zabezpečovaním činnosti 

zameranej na dobrovoľnícku sociálnu prácu v meste Žiar nad Hronom 
200,00

12. 
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Žiar 

nad Hronom  

Finančný príspevok za účelom financovania výdavkov súvisiacich so zriadením novej 

školskej kuchyne 
5 000,00

13. Beata Gáliková, Žiar nad Hronom Dar - na podporu akcie „9-ta žiarska moto jazda“ 300,00

14. Mgr. Danka Matušková, Žiar nad Hronom Dar - ako ocenenie pedagóga primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov 200,00

15. Ing. Emil Vozár, Žiar nad Hronom 
Dar - podpora vydania knihy „Žiarske futbalové majsterky“, ktorá bude zameraná na 

históriu ženského futbalu v meste Žiar nad Hronom
350,00

16.
Občianske združenie Folklórny súbor Hron, Žiar nad 

Hronom 

Dar - pri príležitosti účasti  FS Hron na Medzinárodnom folklórnom festivale Diano 

Marina-Sanremo-Cannes 2019 v Taliansku a vo Francúzku, kde bude súbor 

reprezentovať a zviditeľňovať mesto Žiar nad Hronom

1 500,00



17. Adam Košťál, Žiar nad Hronom Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

18. Dominika Janíková, Žiar nad Hronom Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

19. Lucia Čierna, Lutila Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

20. Michaela Rozinajová, Kremnica Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

21. Zuzana Tužinská, Nová Baňa Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

22. Jaroslav Ihring, Lutila 

Dar - úhrada výdavkov spojených s účasťou na MS v štandardných tancoch v kategórii do 21 rokov 

v meste Bilbao, Španielske kráľovstvo. Nomináciu na túto vrcholnú svetovú súťaž si obdarovaný 

vybojoval tretím miestom na Majstrovstvách Slovenska. Obdarovaný  svojou účasťou na súťaži 

bude reprezentovať tanečný klub – TŠK STELLA Žiar nad Hronom ako aj samotné mesto Žiar nad 

Hronom

350,00

23. JUDr. Marius Hrmo, Žiar nad Hronom Dar - pri príležitosti životného jubilea 70 rokov 300,00

24. Karolína Kantorová, Žiar nad Hronom 
Dar - úhrada výdavkov spojených s účasťou na súťaži EPC Berliner Perle konanej v Berlíne, kde 

bude reprezentovať mesto Žiar nad Hronom. Súťaž je označovaná ako Majstrovstvá Európy 

v speve populárnych piesní a patrí medzi päť najväčších svetových súťaží 

300,00

25. Adam Bernát, Žiar nad Hronom 
Dar - pri príležitosti organizovania 11. ročníka tradičného celoslovenského stretnutia 

otužilcov vo vodnej nádrži Lovčica – Baywatch pri Žiari nad Hronom 
150,00

26. Natália Varechová, Žiar nad Hronom 

Dar - úhrada výdavkov spojených s účasťou na MS v štandardných tancoch v kategórii do 21 rokov 

v meste Bilbao, Španielske kráľovstvo. Nomináciu na túto vrcholnú svetovú súťaž si obdarovaný 

vybojoval tretím miestom na Majstrovstvách Slovenska. Obdarovaný  svojou účasťou na súťaži 

bude reprezentovať tanečný klub – TŠK STELLA Žiar nad Hronom ako aj samotné mesto Žiar nad 

Hronom

350,00

27. Salus Vitalis, občianske združenie, Žiar nad Hronom 
Dar - úhrada výdavkov spojených s organizáciou Medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže 

záchranárskych posádok pod názvom „Poučme sa z minulosti - Lešť 2019 a Toxic Lance 2019“, so 

zameraním na organizáciu zdravotníckeho zásahu pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb 

100,00

28. Ing. Peter Šrank, Žiar nad Hronom 

Dar - príspevok na vydanie knihy pod názvom „Jednohubky 1“. Kniha obsahuje vlastné 

glosy, ktoré počas viac ako štyroch rokov zaznievali v Rádiu Regina Stred RTVS 

k rôznym spoločenským témam 

300,00

29. Bc. Ivona Majtánová, Žiar nad Hronom 
Dar - pri príležitosti narodenia dieťaťa, Dianky Majtánovej ako prvého obyvateľa mesta 

Žiar nad Hronom
70,00

30. Valéria Ferčáková, Handlová 

Dar - úhrada výdavkov spojených s jej účasťou na súťaži EPC Berliner Perle 2019, konanej 

v Berlíne, kde bude zabezpečovať hlasovú a mentálnu prípravu Karolíny Kantorovej, študentky 

Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej v Žiari nad Hronom, ktorá sa na súťaží 

zúčastní ako reprezentantka mesta Žiar nad Hronom. Súťaž je označovaná ako Majstrovstvá 

Európy v speve populárnych piesní a patrí medzi päť najväčších svetových súťaží 

300,00



31.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žiarsko, 

Lovčica - Trubín 

Dar - úhrada výdavkov spojených s dovybavením centra pre rodiny s autizmom „U Dory“ 

v Ladomerskej Vieske, konkrétne na nákup kuchynskej linky a drobných spotrebičov  
686,80

32.
Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov ZH

Dar - úhrada nákladov spojených s účasťou na podujatí konanom pri príležitosti 75. 

výročia Dňa hrdinov Karpatsko - duklianskej operácie na poľskej a slovenskej strane 

mesta Dukla

100,00

33. Mgr. Veronika Kosťová, Žiar nad Hronom 

Dar - podpora celoslovenského podujatia pod názvom „Míľa pre mamu“, ktoré sa bude 

po prvýkrát konať aj meste Žiar nad Hronom. Podujatie je organizované na celom 

Slovensku a to pod záštitou Únie materských centier, do ktorej je zapojený aj MMC Úlik

300,00

34. Zdeno Kaločai, Žiar nad Hronom 
Dar - zabezpečenie organizácie 1. ročníka futbalového turnaja Rómov, konaného 

v meste Žiar nad Hronom
150,00

35. Základná škola Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom 
Dar - pri príležitosti 60. výročia vzniku školy - Základná  škola, Ul. Dr. Janského č. 2, 965 

01 Žiar nad Hronom

1 ks multifunkčnej tlačiarne 

LEXMARK MC3224dwe - 

v hodnote 225 eur 

36.
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Žiar 

nad Hronom 
Dar - úhrada výdavkov spojených so zabezpečením predstavenia ŽIVÝ BETLEHEM 400,00

37.
Základná umelecká škola Zity Strnadovej Parákovej,                  

Žiar nad Hronom 

Dar - pri príležitosti 60. výročia vzniku školy - Základná  umelecká škola Zity Strnadovej 

Parákovej, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom

1 ks multifunkčnej tlačiarne 

Canon PIXMA TS9551C, biela - 

v hodnote 245 eur 

23 856,80


