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   Toto pokračovanie IV. zväzku KRONIKY MESTA ŽIAR NAD HRONOM 

obsahuje záznamy v počítačovom vydaní za rok 2006 

 

  v počte strán 73 
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___________________                            ____________________ 

 

 Božena Mikulčíková                Mgr. Ivan Černaj 

   poslankyňa MsZ                primátor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikárkou mesta je Mgr. Mária Zaťková, učiteľka na dôchodku, 

podľa uznesenia mestskej rady  č. 73/2001, potvrdené uznesením 

mestskej rady č. 15/2003. O kronikárovi pozri záznam z r. 2001. 
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2006 

 
 

 
NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI ROKA : 

 
 
 
 
 

vo svete : a) Zimné olympijské hry prebiehali vo februári v talianskom meste Turín. 
 
b) V Iraku bol dňa 30. decembra 2006 popravený bývalý diktátor Saddám 
Husajn. 

 
 
 
 

na Slovensku : a) Pri havárii vojenského lietadla AN-24 dňa 19. januára 2006 o 19,30 hod. pri 
maďarskej obci Hejce zahynulo 42 členov misie, ktorá letela z Kosova na 
Slovensko (1 preţil). Vláda vyhlásila jednodňový smútok. 

 
 b) Dňa 17. júna 2006 sa konali parlamentné voľby. Vláda bola menovaná 4. júla, 

predsedom sa stal Róbert Fico, ktorého strana SMER bola vo voľbách 
najsilnejšia. Vo vládnej koalícii so Smerom sú strana SNS a HZDS-ĽS. 

 

 
 
 

v meste : a) Vo februári 2006 uplynulo 760 rokov od udelenia mestských práv mestečku 
Sv. Kríţ nad Hronom – Santa Crucis de Susal. Oslavy boli celoročné a vyvrcholili 
v auguste v Parku Štefana Moysesa. 

    
b) Dňa 2. decembra boli komunálne voľby do mestskej samosprávy. V histórii 
mesta po r. 1989 bol prvý raz vo funkcii primátora znovuzvolený Mgr. Ivan 
Černaj. Do mestského zastupiteľstva boli zvolení 19 poslanci. Vo funkcii 
viceprimátora bol znovuzvolený Mgr. Roman Zaťko. 
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MESTO ŢIAR NAD HRONOM 
( Stručná charakteristika a história ) 

 
    

Mesto sa nachádza v Ţiarskej kotline na pravej strane Hrona. Je obklopené 
pohorím Vtáčnik, Kremnickými a Štiavnickými vrchmi. Územie tvorí kriţovatku ciest 
z Bratislavy na Zvolen, zo Ţiaru do Martina a Prievidze. Táto poloha predurčovala jej 
osídlenie uţ v praveku. Po Keltoch, Germánoch kotlinu obývali Slovania uţ 
pravdepodobne vo 4. storočí. 

 
Ţiar nad Hronom vznikol v roku 1955 po výstavbe hlinikárne premenovaním 

pôvodného historického mestečka Svätý Kríţ nad Hronom. Dnes do katastra mesta od 
roku 1971 patrí aj pôvodne samostatná obec Šášovské Podhradie a kataster bývalej obce 
Horné Opatovce ( najstaršej v kotline ), ktorá v dôsledku činnosti ZSNP zanikla v r. 
1969. Po obci zostali iba národné kultúrne pamiatky – Kostol sv. Vavrinca a socha J. 
Nepomuckého.  

 
História Svätého Kríţa nad Hronom sa písomne viaţe na rok 1075, kedy kráľ 

Gejza I. zakladá opátstvo v Hronskom Beňadiku. V darovacej listine sa spomína územie 
dvoch mýtnych osád – Horných Opatoviec a Svätého Kríţa nad Hronom. Názvy sa 
ustálili neskôr. Toto územie sa pôvodne označovalo ako majetok v oblasti „Susolgi“  
(Šúšoľ). Spoľahlivý údaj o lokalite Cristur ( Kerestur, Sv. Kríţ ) je v texte z roku 1237. Uţ 
vtedy moţno usudzovať, ţe tu stála sakrálna stavba. K výraznému rozvoju osady prispeli 
najmä mestské privilégiá z roku 1246, ktoré jej pridelil arcibiskup Štefan Vanča. Ďalšie 
výsady udeľujú králi Matej I. a Vladislav II. ( - jarmočné právo v roku 1501 ). Ako 
vlastníctvo ostrihomského arcibiskupstva si zachováva naďalej poľnohospodársky ráz, 
ale mestečko sa stáva administratívnym i duchovným strediskom, neskôr aj 
ekonomickým a obchodným. Od roku 1598 tu jestvuje škola, a tak sa stáva aj kultúrnym 
centrom. Z remesiel treba spomenúť krajčírov, ševcov, čiţmárov, kováčov. Ţivotné 
osudy Kríţanov sťaţovali ţivelné pohromy, veľké poţiare, povodne, mor a časté 
prechody vojsk ( boje o trón, Jiskrov kastelán buduje opevnenie pri kostole, turecká 
expanzia, protihabsburské povstania, sídlil tu Štefan Bočkay, František Rákoczi ... ). 

 
Neďaleký stráţca kriţovatky Ţiarskej kotliny – hrad Šášov začali stavať v roku 

1242 bratia arcibiskupa Vanču ( v čase, kedy aj osada Svätý Kríţ bola povýšená na 
mestečko ). Neskôr hrad pripadol kráľovi. Jeho kasteláni sa často sporili s opátstvom 
Beňadika o územie a mýto a znepríjemňovali ţivot susedným osadám i banským mestám. 
Vtedy ku hradnému panstvu patrilo 35 osád. Vzniká i Ladomer a Vieska. Hrad vystriedal 
viacero majiteľov. Za útlaku poddaných vlastníkmi Dóczyovcami sa osady vyľudňujú. 
Násilenstvá vrcholili za panstva Lipcseyovcov ( „lúpeţní rytieri“). Koncom 17. storočia 
hrad znovu vlastní kráľovská komora. V roku 1708 bol hrad dobytý, rozstrieľaný 
a podpálený vojskom cisárskeho generála Heistera v bojoch proti Františkovi 
Rákoczimu. Odvtedy je hrad rumoviskom. V súčasnosti vyvíja úsilie na jeho konzerváciu 
Zdruţenie na záchranu hradu Šášov. 

 
Celé okolie Svätého Kríţa spravovali ostrihomskí úradníci z budovy, ktorá sa 

stala pevnostnou stavbou, neskôr kaštieľom – od roku 1615, kedy ho na letné sídlo 
ostrihomského arcibiskupa prestaval arcibiskup F. Forgách a v roku 1631 Peter Pázmaň. 
Bašty proti Turkom dal pristaviť arcibiskup Lippay a o jedno poschodie ho navýšil 
Štefan Moyses. Stálym sídlom banskobystrického biskupstva sa stal od roku 1776 (do 
roku 1941) po rozdelení ostrihomského arcibiskupstva na tri biskupstvá. Tu pôsobiaci 
biskupi urobili zo Svätého Kríţa stredisko kultúrneho i politického ţivota na Slovensku v 
18., ale najmä v 19. storočí, striedali sa tu významné návštevy politikov a národovcov. 
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Staviteľom Kostola Povýšenia sv. Kríţa ( na mieste pôvodného gotického ) bol biskup 
Gabriel Zerdahely v roku 1812. V krypte kostola je pochovaných šesť biskupov. 
Najvýznamnejší z nich bol biskup, filozof, politik Dr. Štefan Moyses. Pôsobil tu 
v rokoch 1851 – 1869. Je tvorcom myšlienky Matice slovenskej, ktorej sa stal prvým 
predsedom. Mnohostrannou činnosťou sa preslávil i kňaz Michal Chrástek. Po 
strastiplných bojoch II. svetovej vojny, kedy v kaštieli sídlilo striedavo partizánske 
i nemecké veliteľstvo, zaujímavú kapitolu jeho histórie tvorilo blahodarné pôsobenie 
saleziánov od roku 1946 do „barbarskej noci“ roku 1950. Mali tu i vysokú školu 
teologickú. Odvtedy kaštieľ stále slúţi ako sídlo úradov a škôl. Po predaji kaštieľa v r. 
2005 firme MALES tu sídli súkromná obchodná akadémia. 

 
Svätý  Kríţ  mal  vţdy  prevaţne  poľnohospodársky  charakter.  V okolí  sa  

preslávil  jarmokmi  a  trhmi ( povestné „hurke“ sa stali i pôvodcom prezývky ). 
Významným vlastníkom pôdy a podnikateľom bol biskupský úrad. Mal pivovar, mlyn, na 
veľkostatku Kupča tehelňu, do prenájmu dával kameňolom a pílu. Rozvoj súvisel aj 
s vybudovaním ţelezničnej trate roku 1896. Vtedy sa v mestečku rozvíja aj bankovníctvo. 
Na konci 19. a na začiatku 20. storočia sa zhoršovala sociálna situácia a rástol 
národnostný útlak. Svätý Kríţ zasiahla vlna vysťahovalectva. Obyvateľov ťaţko postihla 
I. a II. svetová vojna. Ako administratívne centrum pre 55 obcí bol Svätý Kríţ v rokoch 
1875 – 1922, v I. ČSR bol okresom do roku 1928. Presun sídla okresu do Kremnice 
nepriaznivo ovplyvnil vývoj mesta. Sídlom okresu je znovu od roku 1960, kedy sa uţ píše 
socialistická história mesta. Od 1. januára 2004 je okres zrušený, v meste je obvodný 
úrad. 

 
Vybudovaním hlinikárne v roku 1953 sa mesto mení na priemyselné. Nastáva 

príliv obyvateľov „za chlebom“  z celej  ČSR.  Ak  Svätý  Kríţ mal 1500 obyvateľov 
v roku 1950, tak Ţiar nad Hronom má t.č. 19 794 ( časť Š. Podhradie 330 ). Súvisí s tým 
výstavba bytov a celej občianskej vybavenosti. Mesto rástlo do dĺţky severne od Svätého 
Kríţa. Vstup do mesta tvoria historické budovy renesančno-barokového kaštieľa, Park 
Štefana   Moysesa   a klasicistický   kostol. Pod   Šibeničným   vrchom je kaplnka Panny 
Márie ( staviteľ kňaz Hajnovič v roku 1711 ). Za časťou Svätý Kríţ sa rozprestiera nové 
sídlisko, ktoré dokumentuje stavebné štýly 2. polovice 20. storočia z obdobia socializmu. 
Pozoruhodné sú objekty okresného a mestského úradu, nemocnica s poliklinikou, 
mestské kultúrne centrum a dom kultúry, hotel Luna, penzión, dom dôchodcov, 
športové objekty – pláţové kúpalisko, minizoo, tenisové kurty, zimný a futbalové 
štadióny. Po roku 1989 pribudla krytá plaváreň, Hvezdáreň a planetárium M. Hella, 
budova poisťovne, rozšírenie nemocnice o blok A a v roku 2001 bol tu vysvätený Kostol 
Sedembolestnej P. Márie ( aktér misionár Emil Černaj, staviteľ ICLic. Ján Minárik ), čím 
sa nové mesto stalo aj duchovným strediskom. Na Námestí Matice slovenskej v roku 
1999 pribudla dôstojná socha Štefana Moysesa, ktorej autorom je akademický sochár 
Milan Ormandík z Kremnice. Mesto má viacero sôch a pamätných tabúľ. Na cintoríne sú 
hroby dejateľov Michala Chrásteka, Jána Ďatľa, Zoltána Halku a Antona Štefáneka..., 
z novších osobností je to hrob Zity Strnadovej – Parákovej, Karola Strnada, Františka 
Štuláka a Štefana Tesáka. Prírodu v okolí moţno spoznávať na 8 zastávkach náučného 
chodníka Šibeničný vrch. 

 
 

Pozn. O Ţiari nad Hronom je moţné získať informácie z dosiaľ jedinej monografie 
Dejiny Ţiaru nad Hronom – zostavovateľ Peter Ratkoš z roku 1978. Z archeologického 
výskumu územia parku a kaštieľa – informácie u miestneho archeológa Mgr. Petra 
Mosného. Koncom roku 2005 bola vydaná publikácia miestneho historika Ing. Jozefa 
Minku Významné osobnosti Ţiaru a okolia. V roku 2001 bola v Dome kultúry otvorená 
expozícia mestského múzea a Galérie Júliusa Povaţana. Pamätnú izbu Štefana Moysesa, 
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ktorá bola v kaštieli, nový majiteľ zrušil. V r. 2006 vznikol dobrovoľný poradný zbor 
primátora mesta pre históriu Ţiaru n. Hronom pod názvom CASTRUM SUSOL. Jeho 
predsedom je Ing. Richard Kafka. 
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I. 
 

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA 
 
 
    

    Mestský úrad v r. 2006 : 
 

Ku 31. decembru 2006 mal Mestský úrad spolu 98 zamestnancov (vrátane 
mestskej polície). Podľa oddelení mal takúto štruktúru: 

 
    Vedenie mesta : primátor Mgr. Ivan Černaj 
       viceprimátor Mgr. Roman Zaťko 
       prednostka Ing. Mariana Páleníková 
    
    Hlavný kontrolór: Ing. Eva Vincentová 
 
    Odbor vnútornej správy mal 10 zamestnancov 

(sekretariát 3, vodič 1, registratúra 1, informácie 1, projektant 1, kronika 1 čiast., 
aktivačné práce 2) 
 
Matričný úrad: 2 matrikárky 
 

    Odbor ekonomiky a financovania mal 14 pracovníkov, vedúci Ing. Juraj Gallo 
(finančné oddelenie a pokladňa 6, dane a poplatky 4, manaţér informatiky 1, 
mzdové a personálne oddelenie 2)   
 
Odbor starostlivosti o obyvateľa mal 25 zamestnancov, vedúca odboru: Mgr. 
Eva Tóthová (sociálne oddelenie 4, oddelenie evidencie obyvateľstva 1, vedúca 
oddelenia opatrovateľskej sluţby Dagmar Štifnerová + zariadenie opatrovateľskej 
sluţby 7 zamestnancov a domáca opatrovateľská sluţba mala 8 zamestnancov, 
detské jasle – vedúca Ľubica Hrušovská + 2 pracovníčky) 
 
Odbor ţivotného prostredia mal 12 zamestnancov, vedúci Ing. Emil Solnica 
(oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a bytovej politiky 8, 
oddelenie technickej infraštruktúry a ţivotného prostredia 3) 
 
Odbor školstva a športu mal 4 zamestnancov, vedúca PhDr. Marta Mergová 
(správa škôl a ŠZ 1, odbor športu a TK 1, školský úrad 1) 
 
Odbor správy majetku mesta mal 5 zamestnancov, vedúca Ing. Miroslava 
Ertlová (oddelenie pozemkové 2, oddelenie technické 2) 
 
Mestská polícia mala spolu 21 zamestnancov, náčelník Jozef Číţ + 20 
policajtov 
 
Formou faktúr bola odmeňovaná aj práca hovorcu mesta Martina Baláţa 
a právničky Mgr. Miroslavy Hudecovej. 
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    Udalosti a iniciatívy vedenia mesta v časovom slede : 
 
 

16. január   - novoročné stretnutie osobností mesta, štátnej správy, samosprávy, firiem, škôl, 
organizácií s primátorom mesta. 

 

 

24. január  - na prvom pracovnom rokovaní poslanci BBSK schválili, ţe namiesto 
doterajších dvoch budú traja podpredsedovia. Tým tretím podpredsedom pre 
sociálny rozvoj a spoluprácu so samosprávou bol zvolený primátor mesta Ţiar 
nad Hronom Mgr. Ivan Černaj (= viceţupan). 

 
 

17. február   - zasadanie Zdruţenia ţiarskeho regiónu 
 
 

27. február - ZSNP, a.s. pozval primátora mesta, zástupcov spoločnosti Teplo a bytových 
spoločenstiev na slávnostné stretnutie pri príleţitosti uzavretia zmluvy s mestom 
o odkúpení podielu mesta v spol. Teplo Závodom SNP. S týmto aktom 
prevládala obojstranná spokojnosť, keďţe prísľub ZSNP  o udrţaní cien tepla 
pre obyvateľov na úrovni r. 2005 a na 5 rokov aj fixné ceny je vítaný. 

 

 

MAREC - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava musela v dôsledku rozhodnutia 
Najvyššieho súdu SR znovu predloţiť proces povoľovania výstavby rýchlostnej 
cesty R1 Ministerstvu ţivotného prostredia SR. Posudzovanie sa týka tých istých 
variantov, ktoré boli v predošlom obdobní vyhodnotené ako najvýhodnejšie. 
Rozdiel je iba v tom, ţe tentoraz mesto Ţiar nad Hronom ako dotknutá obec 
dôsledné dbá na informovanosť, ktorá bola OZ SOS najviac kritizovaná. 
Obyvateľov informuje všetkými dostupnými spôsobmi (úradná tabuľa, ATV, 
Mestské noviny, internet ...) 

 
 

14. marec  - vyšlo prvé číslo 1. ročníka MESTSKÝCH NOVÍN s bohatým informačným 
obsahom pre obyvateľov mesta ako dvojtýţdenník. Kolportovaný je zadarmo 
poštovou sluţbou. Redaktorky sú Katarína Reiterová, Lenka Ihradská. 

 

 

15. marec - zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti sa stretli s predstaviteľmi mesta 
a dotknutých obcí na prerokovaní procesu výstavby rýchlostnej cesty R1.  

 

 

22. marec   - delegácia zvolených zástupcov regiónu (primátor Kremnice Miroslav Nároţný 
a viceprimátor Ţiaru nad Hronom Mgr. Roman Zaťko) osobne odovzdali 
Uznesenie parlamentov regiónu z novembra 2005 a Petíciu obcí za urýchlenie 
dostavby rýchlostnej cesty R1 s viac neţ 13 000 podpismi ministrovi dopravy SR 
Pavlovi Prokopovičovi. K oneskoreniu odovzdania došlo pre zdravotné 
problémy a program ministra ako aj preto, ţe právoplatný rozsudok Najvyššieho 
súdu SR bol zverejnený aţ po podpisovej akcii a pôvodne sa uvaţovalo o tom, ţe 
je potrebné obrátiť sa na ministra výstavby. Minister výstavby odporučil 
v decembri, aby sa delegácia obrátila na ministra dopravy. Minister dopravy 
ocenil úsilie regiónu a jednotu občanov s volenými predstaviteľmi samospráv 
ako aj ich pragmatický prístup k opakovanému povoľovaciu konania. Verí,  ţe 
oddialenie výstavby bude skrátené na minimum. 
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13. apríl - v MSKC bol slávnostne odovzdaný certifikát systému manaţérstva kvality 
podľa normy ISO 9001/2000 pre Mestský úrad v Ţiari nad Hronom. MsÚ sa tak 
stal jedným z mála (za Martinom ako druhý v Banskobystrickom kraji) v SR, 
ktorý tento systém zaviedol z dôvodu skvalitnenia sluţieb pre obyvateľstvo, ich 
zefektívnenie a zlepšenie stavu informačno-komunikačných technológií 
v činnosti samosprávy. Pred tromi rokmi, keď začínalo funkčné obdobie, bolo 
na MsÚ pre 50 zamestnancov 5 počítačov a jedno pripojenie na internet. 
Komunikácia s občanmi bola neprehľadná. Dnes je úrad modernou firmou. 
Kaţdý pracovník má osobný počítač s prístupom na internet, je vytvorený 
ucelený informačný systém, vybudovaná je kancelária prvého kontaktu, 
komunikácia s občanmi má viacero kanálov, sprístupnená je bezplatná 
internetová miestnosť. Hlavným manaţérom kvality, ktorý systém zabezpečoval 
bol viceprimátor Mgr. Roman Zaťko, správcom systému bol Ing. Pavol Muţík. 
Certifikát dosiahli všetci pracovníci MsÚ. V súčasnosti uţ začali realizovať 
projekt modelu CAF, ktorý je nástrojom samohodnotenia (z hľadiska prospechu 
občana). Na slávnosti odovzdávania certifikátu sa zúčastnili všetci zamestnanci 
MsÚ, poslanci MsZ, predseda VÚC Milan Murgaš, poslanci VÚC, primátor 
Martina Stanislav Bernát a zástupcovia certifikačnej organizácie Det Norske 
Veritas. Kultúrne vystúpili ţiaci ZUŠ. 

  

 

Územný plán  - povinne sa  prerokúva kaţdé štyri roky. Tento raz bol prerokúvaný v dňoch 24.  
mesta apríla – 24. mája. Verejné prerokovanie bolo 2. mája o 16.hod. so spracovateľmi 

a MsZ ho schválilo 31. augusta. Po schválení sa ním riadi investičná činnosť 
v meste. 

 
 

Končí sa volebné - ako  jedno z kritérií hodnotenia zodpovednej práce poslancov bola ich účasť na  
obdobie  zasadaniach MsZ. Za 4 roky sa zasadnutí MsZ zúčastnil iba trikrát poslanec 

Vojtech Kováč (udáva pracovnú zaťaţenosť). Ani raz nevynechali zasadnutie 
poslanci: Dušan Janek, Soňa Lukyová, Slavomír Šimeg a Roman Zaťko. 

 

 

19 miliónov Počas r. 2003 – 2006 podal   MsÚ   celkovo   81   ţiadostí   na   získanie   financií  
pre mesto z mimorozpočtových zdrojov. Ročne je to v priemere 20,25 ţiadostí, čo je 

takmer 2 ţiadosti mesačne. Schválených bolo 28 projektov t.j. 18 956 213 korún. 
Najúspešnejší bol projekt rekonštrukcie Parku Štefana Moysesa za takmer 6,5 
milióna, potom na zber odpadu 6 miliónov.  

 

 

12. – 13. máj - primátor a viceprimátor mesta Ţiar nad Hronom boli na návšteve vo Svitavách, 
kde boli pozvaní na oslavy 750. výročia vzniku mesta. Cieľom návštevy bola aj 
obnova priateľských vzťahov kedysi pred 30 rokmi v socializme veľmi 
intenzívnych. Stretli sa so starostom Václavom Koukalom a ďalšími 
predstaviteľmi 18-tisícových Svitáv. Ako dar odovzdali obraz krajiny SR od akad. 
maliara Chalupku, pozvali ich zástupcov na oslavy 760. výročia udelenia 
mestských práv do Ţiaru v auguste, kedy bude pripravená i výstava spätá s týmto 
partnerstvom. Mestské polície týchto miest udrţujú vzťahy uţ od r. 2000. 

 

 

7. zastupiteľstvo  V   júni   na  zasadnutí poslancov BBSK aj zásluhou poslancov za naše mesto vo  
BBSK : VÚC bolo len pre objekty mesta Ţiar nad Hronom schválené 920 000 korún. 
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10. júl - primátor mesta Ivan Černaj sa stretol s členmi Poradného zboru primátora pre 
históriu mesta Castrum Susol. Hlavným spoločným cieľom je vybudovanie 
dôstojného mestského – regionálneho múzea a upevňovanie zdravého 
lokálpatriotizmu obyvateľov mesta. (Pozri časť obyvateľstvo.) 
 
 

Mestský majetok - mestský majetok v súčasnosti má hodnotu necelej miliardy korún. V tomto 
volebnom období odsúhlasilo MsZ predaj majetku pre mesto buď nepotrebný 
alebo zaťaţujúci mestský rozpočet. Významnejšie odpredaje boli tieto : 
- prístavba MsKC na reštauračné zariadenie za 5,5 milióna Sk 
- III. ZŠ pre VÚC (= gymnázium) za 7 miliónov Sk 
- skelet OV KSS a pozemok za 5,7 milióna SK pre TESCO 
- bývalá ZUŠ za 2,35 milióna Sk súkromníkovi 
- bývalé CVČ za 3 milióny Sk súkromníkovi 
- bytové domy na Ul. Hutníkov a Duklianskych hrdinov (mesto sa zbavilo 

časti neplatičov) 
- za 2,8 milióna Sk objekt bývalých detských jaslí na Ul. Cyrila a Metoda  
- bývalá II. MŠ za 2,35 milióna Sk  
Zisk z predaja sa pouţil na rozvoj mesta. Podobne sa predali  niektoré   pozemky  
(napr. pod OD Prior, General Trucking, K-systém Kúdela,   záhradníctvo Kollár,  
pod   tenisovými   kurtami   v  parku)  a  17-miliónový podiel mesta v spoločnosti  
Teplo pre ZSNP (Pozri zasadnutia MsZ.) 

 

 

15. august  - v zasadačke „Bieleho domu“ sa konalo verejné prerokovanie výstavby cesty R1 
(pozri Verejno-prospešný ţivot). 

 
 

18. august - na slávnostnej akadémii pri príleţitosti 760. výročia mestských práv boli 
udelené vyznamenania mesta a podpísaná zmluva o spolupráci Ţiaru nad 
Hronom so Svitavami (pozri Významné výročia a oslavy). 

 

 

4. október  - pred budovou Domu kultúry z oboch strán sochy Štefana Moysesa boli osadené 
a vztýčené vlajky Nórska, Veľkej Británie, Mexika, Švédska, Španielska, mesta 
Ţiar nad Hronom, EÚ a SR. Ide o zviditeľnenie štátov, ktorých firmy majú účasť 
na podnikaní v našom meste. Na slávnosti mali účasť predstavitelia mesta, 
poslanci MsZ a manaţéri spoločností priemyselného parku. Primátor Ivan Černaj 
pripomenul, ţe v priebehu 3 rokov sa zásluhou zahraničných investorov 
priemyselného parku zníţila v meste nezamestnanosť z 25 na 15%. 

 

 

MESTSKÁ RADA : Zloţenie mestskej rady a jej permanentnú činnosť pozri v Kronike 2003.  
     Špecifická činnosť MsR v r. 2006 v prehľade : 
 

- v priebehu roka zasadala MsR 9-krát 
 

- vzala na vedomie zadanie územného plánu mesta Ţiar nad Hronom (20. apríl) 
 
- vyţiadala od mestského úradu správu o vynaloţených finančných prostriedkoch 
na pláţovom kúpalisku pre potreby poslancov MsZ (20. apríl) 
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- odporučila primátorovi mesta zabezpečiť vyhotovenie pamätnej tabule 
Karolovi Bielekovi v rámci osláv 760. výročia udelenia mestských práv Sv. Kríţu 
nad Hronom (25. máj) 

 
- odporučila v júli primátorovi mesta schváliť prípravu Ţiarskeho jarmoku 2006 
(koncepciu, štáb, trhový poriadok) a v októbri vzala na vedomie vyhodnotenie 
jarmoku 
 
- mestskému úradu odporučila vypracovať riešenie likvidácie psích exkrementov  
 
- súhlasila s osadením pamätnej tabule aj s poskytnutím finančného príspevku 
Zväzu protikomunistického odboja so sídlom v Ţiari nad Hronom a ţiadala 
vedenie mesta nájsť iné alternatívy na osadenie tabule ako bolo v prerokovanej 
ţiadosti ZPKO (22. august) 

 
- v októbri schválila zápis do Kroniky mesta za rok 2005 a uloţila prednostke 
MsÚ zabezpečiť ručný zápis materiálov za posledné roky do Kroniky mesta 
(zápis realizovala Mgr. Dana Koštová, učiteľka)  
 
Zasadania mestskej rady sa v praxi javia ako dosť ťaţkopádne a málo efektívne. 
Preto sa vedenie samosprávy zamýšľa nad zefektívnením prípravy zasadnutí 
mestského zastupiteľstva bez tradičných zasadaní MR. 

 

 

MESTSKÉ Mená  poslancov,   komisie   MsZ  a permanentnú činnosť MsZ pozri v Kronike  
ZASTUPITEĽSTVO : 2003. Z ďalšej činnosti MsZ podľa jednotlivých zasadaní : 

 
- v priebehu roka MsZ zasadalo 8-krát  

 
 

2. februára 2006 - odvolalo pôvodných zástupcov zriaďovateľa v orgánoch predškolských 
zariadení, ktoré boli k 31. decembru 2005 vyradené zo siete a zrušené. Do 
novoutvorených právnych subjektov delegovalo pri  

 1. MŠ Ul. A. Kmeťa 11 Mgr. Katarínu Dekýšovú 
 2. MŠ Ul. Dr. Janského 8 Boţenu Mikulčíkovú 

 
 - schválilo VZN č. 1/2006 o poskytovaní finančných príspevkov na výkon 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

- schválilo koncepciu rozvoja telesnej kultúry v meste do r. 2010 a rozpočet 
 
- schválilo koncepciu rozvoja škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a práce s mládeţou 
 
- schválilo na funkciu prísediacich Okresného súdu v Ţiari nad Hronom na 
obdobie 4 rokov od 1.02.2006 do 31.01.2010 kandidátov: 
1. Peter Michalov, M. R. Štefánika 40/48 
2. Mária Čopová, Jiráskova 8/55 
3. Bc. Mária Šimegová, Bernolákova 4/13 
4. Ľuboš Filipčík, M. R. Štefánika 32/17 
- schválilo vydávanie novín pre mesto Ţiar nad Hronom a ich zabezpečenie do 
1.03.2006 
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- vzalo na vedomie informáciu SSE a.s. o novom spôsobe vybavovania 
zákazníkov v meste 

 

 

5. mája 2006  - schválilo záverečný účet mesta bez výhrad 
 

 - výsledok hospodárenia vo výške 31 986 387, 97 Sk za r. 2005 navrhuje rozdeliť 
takto: 

 1. tvorba rezervného fondu vo výške 3 198 638, 80 Sk (10% zo zákona) 
 2. pouţitie prostriedkov v beţnom rozpočtovom roku 2006 vo výške 

28 787 749,17 Sk 
 
 - schválilo prvú zmenu rozpočtu (=navýšenie o 36 724 Sk) 

  
 - berie na vedomie: kontrolu vybavovania sťaţností, správu o činnosti 

obchodných spoločností s účasťou mesta, správu o výsledkoch hospodárenia 
MŠK za r.  2005, informáciu o zámere odpredaja obchodného podielu v Hoteli 
Luna s.r.o. s tým, ţe je potrebné ďalej rokovať s nájomcami objektu, návrh 
zadania územného plánu mesta, správu o výsledkoch hospodárenia spol. 
Technické sluţby s.r.o. 

 
 - nevzalo na vedomie správu o vynaloţených finančných prostriedkoch na 

pláţovom kúpalisku za r. 2005  
 

- schválilo správu o činnosti MsKC za r. 2005 
 

 - schválilo obstaranie Doplnku k územnému plánu hospodársko-sídelnej 
aglomerácie Ţiar nad Hronom – „VODNÉ DIELO ŠÁŠOVSKÉ 
PODHRADIE“ (môţe umoţniť skoršie vybudovanie diela) 

 
 - schválilo dlhodobý prenájom pozemku p. Ctiborovi Doubravovi za účelom 

výstavby parkoviska, chodníka a výsadby zelene o výmere 159 m2 s výhradami 
 
 - berie na vedomie informáciu o zámere Zlatý projekt Kremnica a podporuje 

nesúhlasné stanovisko Mesta Kremnica k tomuto zámeru 
 

- schválilo predaj nehnuteľnosti „II. materská škola“ Ul. Š. Moysesa + pozemky 
za cenu 2 350 000 Sk pre Annu Hnilicovú Ul. Rudenkova 827/28 Ţiar nad 
Hronom 
 
- zrušilo pôvodné uznesenie a schválilo nové o predaji nehnuteľnosti – stavby 
„III. ZŠ – pavilón II“ Ul. Cyrila a Metoda za cenu 2 800 000 Sk pre Jána Luptáka  
z Jastrabej 133 
 
- schválilo majetkovú účasť spol. MŠK, s.r.o. v obchodnej spoločnosti FK Ţiar 
nad Hronom, s.r.o. vo výške 490 000 Sk (49%) a Zmluvu o spolupráci mesta 
s FK, 
 
- schválilo zmenu štatútu Mestskej kniţnice Michala Chrásteka 
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25. mája 2006  - mimoriadne zasadnutie MsZ : 
- v súvislosti s oznámením majiteľa pláţového kúpaliska v Ţiari nad Hronom 
o uzavretí kúpaliska MsZ prehodnotilo situáciu a schválilo kúpu nehnuteľností – 
pozemkov a stavieb na území pláţového kúpaliska s príslušenstvami vrátane 
hnuteľných vecí za cenu 2 584 046 Sk od výlučného vlastníka S.A.T, spol. s r.o. 
zastúpenej Ing. Milanom Brodom (konateľom). Súčasne uloţilo prednostke MsÚ 
zabezpečiť prevádzku kúpaliska na letnú sezónu 2006. 
(Pozri časť Obyvateľstvo.) 

 
 

30. júna 2006  - MsZ v hoteli Termál Vyhne výjazdové zasadnutie MsZ : 
   - schválilo II. zmenu rozpočtu (navýšenie ako aj výdavky o 13 670 000 Sk) 
  

- schválilo prenájom časti pozemku o ploche 6 917 m2 pre ţiadateľku Alţbetu 
Bielikovú za účelom prevádzky zimnej a letnej verzie Terasy Oáza na r. 2007 

 
- schválilo udelenie Ceny mesta Ţiar nad Hronom (pozri časť Výročia a oslavy), 
udelenie čestného občianstva mesta, mestských vyznamenaní a cien mesta 
 
- uloţilo prednostke MsÚ vypracovať právny rámec spôsobu prenajímania plôch 
na Námestí MS s účinnosťou od 1.01.2008 
 
- schválilo vyplatenie mimoriadnej odmeny pre primátora mesta vo výške 
priemerného mesačného platu     

 
 

27. júla 2006 - mimoriadne zasadnutie MsZ : 
- schválilo partnerskú zmluvu medzi mestom Svitavy a mestom Ţiar nad 
Hronom 

 
- nesúhlasilo s udelením titulu Čestný občan pre Tomáša Hanáka podľa VZN č. 
4/1999  

 
 

31. august 2006 - schvaľuje III. zmenu rozpočtu mesta na r. 2006, ktorý sa upravuje najmä 
z dôvodu zvýšenia nákladov na oslavy 760. výročia udelenia mestských práv. 
Vyrovnanosť rozpočtu sa však nemení aj v súvislosti so zvýšenými príjmami  

 
- schválilo VZN č. 2/2006 o nakladaní so starými vozidlami (do platnosti 
nevošlo, keďţe bolo zrušené pre odporovanie zákonu v ďalšom roku) 
 
- neschválilo VZN č. 3/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky sluţieb, čím sa znovu znemoţnilo mestu vstupovať do občanmi často 
kritizovanému hluku a neporiadku pri nočných prevádzkach zábavných podnikov 
 
- vzalo na vedomie informáciu o odpadovom hospodárstve a schválilo zámer 
realizácie projektu „Integrovaného systému odpadového hospodárstva“ 
(pozri časť Ţivotné prostredie) 
 
- schválilo koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva mesta, ktorú vypracovala 
Slovenská energetická agentúra pobočka B. Bystrica v máji 2006, a jej 
zapracovanie do územnoplánovacej dokumentácie mesta (najmä výmena 
zastaraných potrubí) 
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- schválilo zadanie pre vypracovanie Územného plánu mesta 
 
- v súvislosti s niţším počtom obyvateľstva 19 794 (čo je menej ako zákonných 
20 000) sa zniţuje aj počet poslancov z pôvodných 25 na 19. MsZ schválilo pre 
nastávajúce komunálne voľby takéto obvody a počet poslancov : 
 
1. volebný obvod – Etapa – počet poslancov 5 

 2. volebný obvod - Stred – počet poslancov 5 
 3. volebný obvod – Centrum II + stará časť mesta – počet poslancov 5 

4. volebný obvod – Pod vršky – počet poslancov 2 
 5. volebný obvod - IBV + Šášovské Podhradie – počet poslancov 2 

 

    Priemerne na 1 poslanca pripadá cca 1 000 obyvateľov. 
 

- preloţilo z rokovania bod o majetkovoprávnych vzťahoch (vysporiadanie 
pozemkov pri Gymnáziu) na október so stanoviskom VÚC k ţiadostiam  

 
- schválilo predaj časti plynárenského zariadenia vo vlastníctve mesta (v dĺţke 
170,5 m + 7 m prípojného zariadenia) za cenu 385 000 Sk pre ţiadateľa 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava  

 
    - dátum Ţiarskeho jarmoku bol schválený na 13. – 14. októbra 2006 
     

- majetkovoprávne vzťahy boli riešené podľa výhodnosti pre mesto (napr. neboli 
schválené predaje pozemkov pri MsKC, kde pôvodne KAUFLAND ponúkal 
omnoho väčšie výhody, ale predaj vtedy nebol schválený) 

 
     
 

26. októbra 2006 - schválilo IV. zmenu rozpočtu, viacročný rozpočet MsKC a viacročný rozpočet 
mesta (na rok 2007 sumu 189 394 tis. Sk, na rok 2008 sumu 178 172 tis. Sk a na 
rok 2009 sumu 181 769 tis. Sk na stane príjmov ako aj na strane výdavkov). 
Z rezervného fondu schválilo pouţiť na rok 2007 sumu 10 000 tis. Sk. 

 

- schválilo doplnky k VZN o zbere odpadu 
 
- súhlasilo s tým, aby dlţník – spol. V.I.Z., s.r.o. uskutočnil reštrukturalizáciu 
spoločnosti 
 
- vzalo na vedomie právny rámec spôsobu prenajímania plôch na Námestí MS 
a uloţilo prednostke MsÚ predloţiť na MsZ aj právnu normu riešenia tejto 
problematiky 
 
- schválilo prenájom hlavného bufetu na pláţovom kúpalisku pre Milana Mišurdu 
od 1.12.2006 do 30.11.2011 
 

 

21. december 2006 - Ustanovujúce zasadnutie MsZ v divadelnej sále MsKC : 
 

- vzalo na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta a vystúpenie 
znovuzvoleného primátora mesta (oznámil rekonštrukciu zasadačky v „bielom 
dome“ v novom volebnom období, prenos ATV zo zasadaní MsZ, zavedenie 
telefónnych oznamov Technickým sluţbám o problémoch čistoty v meste – 
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zriadi sa čistiaca čata, komplexný audit všetkých škôl v zriaďovateľskej funkcii 
mesta, pokračovanie projektu PROTECH, budovanie verejných športovísk 
v medziblokových priestoroch, vybudovanie dôstojného múzea mesta, odporučil 
zrušenie formálnych zasadnutí mestskej rady, voľbu odborných sekcií atď.)  
 
- v príhovore prítomný predseda BBSK zaţelal úspechy odváţnemu programu 
mestskej samosprávy 
 
- MsZ konštatovalo, ţe znovuzvolený primátor mesta Mgr. Ivan Černaj zloţil 
zákonom predpísaný sľub primátora mesta 
 
- v ďalšom konštatovalo, ţe do MsZ boli zvolení nasledovní poslanci, ktorí 
zloţili zákonom predpísaný sľub poslancov : 

 
1. Mgr. Peter Antal  
2. Ing. Jozef Baláţ  
3. Mgr. Marek Baláţ 
4. PaedDr. Veronika Baláţová 
5. Ing. Dušan Bosák 
6. MUDr. Lýdia Cígerová 
7. Ing. Peter Dubeň 
8. Mgr. Monika Kopčová 
9. Ing. Karol Krist 
10. MUDr. Ladislav Kukolík 
11. Soňa Lukyová 
12. Boţena Mikulčíková 
13. Stela Šeševičková 
14. Mgr. Slavomír Šimeg 
15. Ing. Ján Vinarčík 
16. Ing. Stella Víťazková 
17. MUDr. Oľga Voldánová 
18. Mgr. Roman Zaťko 
19. Ing. Michal Ţurav 

 
 
- schválilo spôsob hlasovania o voľbe zástupcu primátora a to verejným 
hlasovaním 
 
- zvolilo do funkcie zástupcu primátora mesta poslanca Mgr. Romana Zaťku a to 
od 21.12.2006 
 
- schválilo verejné hlasovanie o poverení poslancov a neposlanca pre výkon 
občianskych obradov a to spoločne  
 
- poverilo výkonom občianskych obradov nasledovných poslancov MsZ : 
- PaedDr. Veroniku Baláţovú 
- Stelu Šeševičkovú 
- Mgr. Romana Zaťku 
- Mgr. Moniku Kopčovú 
 
a neposlanca (s výnimkou výkonu aktov uzatvárania manţelstva) : 
- Ing. Máriu Čopovú 
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- schválilo plat primátora (určený zákonom NR SR) ako súčin priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a násobku 3,20 
a mesačnú odmenu vo výške 50% z platu  
 
- schválilo rokovanie nasledujúceho MsZ na deň 8. februára 2007 
 
Ustanovujúce zasadnutie MsZ spestril kultúrno-hudobný program miestnej ZUŠ. 
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II. 
 

Z ROZPOČTU MESTA 
 
 

Hospodárenie mesta v roku 2006 
 

Rozpočet mesta Ţiar nad Hronom na rok 2006 bol schválený na mestskom 
zastupiteľstve dňa 8.12.2005 ako vyrovnaný. V priebehu rozpočtového roka boli v mestskom 
zastupiteľstve schválené 4 zmeny rozpočtu. Cieľom týchto úprav bolo dosiahnuť vyrovnaný 
rozpočet v jednotlivých rozpočtových poloţkách na strane príjmov ako aj výdavkov. Výsledkom 
hospodárenia za rok 2006 bol prebytok vo výške 12 333 000 Sk. 
 
Celkové rozpočtové príjmy mesta v roku 2006 boli vo výške 324 413 000 Sk 

  z toho boli: 

 beţné príjmy 258 181 000 Sk 

 kapitálové príjmy 13 023 000 Sk 

 príjmy z finančných operácií 45 791 000 Sk 

 príjmy rozpočtových organizácií  6 971 000 Sk 
 
  Celkové rozpočtové výdavky mesta za rok 2006 boli na úrovni 267 476 000 Sk 
 

 Z toho výdavky rozpočtových organizácií mesta – na školách a školských zariadeniach. 
boli 104 965 000 Sk.  

 

 beţné výdavky mesta  129 669 000 Sk 

 kapitálové výdavky  31 665 000 Sk 

 výdavkové finančné operácie  (splácanie istiny z úverov, leasingu): 1 187 000 Sk. 
 
 

  V priebehu rozpočtového roka 2006 bol dosť značný objem finančných prostriedkov 
vynaloţený na opravu chodníkov a ciest, vybudovanie nových prepojovacích chodníkov v meste, 
vybudovanie nových detských ihrísk, tepelné vyregulovanie objektov škôl a školských zariadení 
ako aj opravu striech týchto objektov. Najväčšou investičnou akciou v tomto roku  bolo 
vybudovanie stanovíšť pre kontajnery.  
 
 V roku 2006 sme získali prostriedky z recyklačného fondu, environmentálneho fondu, 
z fondu PHARE. Z týchto prostriedkov sa zrealizoval nákup zberového vozidla pre Technické 
sluţby,  nákup lisovacieho stroja,  nákup zberových nádob na komunálny odpad, rekonštrukcia 
Parku Štefana Moysesa ako aj výdavky na  projekt systému odpadového hospodárstva. 

 
 Mesto nadviazalo na pozitívny vývoj hospodárenia v roku 2005. Napriek tomu, ţe oproti 
predchádzajúcemu obdobiu bolo viac finančných prostriedkov vynaloţených na údrţbu 
a zveľadenie mestského majetku, mesto opätovne skončilo s prebytkom hospodárenia vyše 12 
miliónov korún a navyše prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2005 a predaja spoločnosti 
Teplo s.r.o. zostali nepouţité na účte mesta. 
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III. 

 
VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY MESTA  

 
 

 

14. január : Do nášho mesta zavítala europoslankyňa MUDr. Anna Záborská na pozvanie 
okresného centra KDH a klubu KDH v meste. V rámci II. regionálneho dňa 
KDH bola s ňou zaujímavá beseda na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa pre cca 60 
účastníkov z celého bývalého okresu. Prítomný bol aj primátor mesta Mgr. Ivan 
Černaj. Témami boli problémy chudoby, postavenie ţien v súčasnosti, 
rozširovanie EÚ. 

 

 

28. február : Mesto navštívila poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Beňová. 
 
 

8. máj :  Mesto navštívili čelní predstavitelia predsedníctva strany SDKÚ v rámci 
predvolebnej kampane (predseda a podpredseda vlády SR, minister zahraničných 
vecí, ministerka práce a sociálnych vecí, minister dopravy a ďalší). Na Námestí 
MS sa stretli s obyvateľmi mesta. 

 
 

6. jún : Pri návšteve ministra hospodárstva SR Jirku Malchárka sa tento stretol aj 
s primátorom mesta Ivanom Černajom. 

 
 

29. jún :   Primátor mesta prijal predsedu VÚC – BBSK Doc. Ing. Milana Murgaša, CSc., 
ktorý prešiel aj mestom, v ZSNP hnedým priemyselným parkom, besedoval 
v školách, ocenil starostlivosť o mesto, jeho úpravu, iniciatívy bytových 
spoločenstiev pri rekonštrukcii domov, projekt PROTECH (rozvoj vzdelanosti 
podľa potrieb trhu), ktorý toto mesto pripravuje prioritne.  

 

 

8. november Mesto navštívil predseda predstavenstva RAUTENBACH AG, hovorca 
Rautenbach NEMAK EUROPE Dr. Franz Mnich. 
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IV. 

 
ZMENY TVÁRE MESTA 

  
 
 

Nový územný plán Prípravné práce na novom územnom pláne mesta začali uţ v r. 2005. T.r.  
mesta :  pokračovali na jeho prerokúvaní. 
 
 
Stanovištia odpadov : Po prijatí novej koncepcie odpadového hospodárstva v januári 2005 sa tvár mesta  

radikálne mení – t.r. bolo dostavaných 109 stojísk a 30 červených schránok na 
psie exkrementy (pozri časť Ţivotné prostredie). 

 
 

Umelý trávnik  : Po vyše 6 rokoch úsilia sa podarilo koncom marca dokončiť umelý trávnik 
v priestoroch futbalového štadióna v parku. Spojenými silami investorov – ŠK 
ZSNP (4,9 miliónov), Slovenského futbalového zväzu (3 milióny) a mesta (2 
milióny) sa podarilo dielo. Jeho hodnota spolu s osvetlením a oplotením je 12 
miliónov Sk. Má rozmery 108 x 71 m, trávu pokladala firma M. CUP, s.r.o. 
Bratislava, koberec Vario Slide tretej generácie z Belgicka má 5 cm vlas a jeho 
ţivotnosť je 30 rokov. Pomoc poskytli aj Technické sluţby mesta. (Pozri časť 
Šport.) T.r. má teda mesto uţ 3 ihriská s umelým trávnikom (+ futbalové pri ZŠ 
Ul. Janského, + viacúčelové pri ZŠ Ul. M. R. Štefánika). V Parku Š. Moysesa bolo 
tieţ rekonštruované pomocné futbalové ihrisko. 

 
 
Vlajková aleja  Od 4. októbra sú na Námestí MS vztýčené vlajky zahraničných firiem  
na Námestí MS : pôsobiacich v našom meste. Vlajky zastupujú štáty Nórska a Veľkej Británie 

(symbolizujú spol. Slovalco), Mexika (spol. Rautenbach a Nemak), Švédska (Sapa 
profily) a Španielska (Fagor Ederlan). Svoje miesto tu majú aj vlajky SR, EÚ 
a mesta. Miesto pôsobenia týchto spoločností je v areáli ZSNP, ktorý sa t.č. 
označuje ako hnedý priemyselný park. Námestie MS týmto získava trvalú 
výzdobu. 

 
 
Ochranné pásmo Správne konanie vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľných kultúrnych  
kultúrnych pamiatok: pamiatok Kostol s areálom a Kaštieľ s areálom sa začalo 24. apríla. Účelom je 

vytvoriť účinnú legislatívnu ochranu prostredia pamiatok. 
 
 
Kompostáreň : Keďţe od 1. januára t.r. uţ na skládke odpadov nie je moţné zneškodňovať 

biologicky rozloţiteľný odpad, mesto cez Technické sluţby od mája do júla 
vybudovalo potrebnú kompostáreň v k.ú. Horné Opatovce v sume 1 067 227 Sk. 

 
 
Ďalšie detské ihriská: Primátor Ivan Černaj 15. júna otvoril ďalšie, uţ 4. detské ihrisko na 

Hviezdoslavovej ulici (zo sumy 1,5 milióna dala Nadácia ZSNP a Slovalco 1 
milión). Dňa 27. októbra bolo na ţiadosť rodičov otvorené ďalšie – 5. ihrisko 
GULIVER na Ul. A. Dubčeka financované z rozpočtu mesta. Ihriská sú oplotené 
a chránené mestskou políciou. Na Ul. Š. Moysesa bola vystavaná časť ihriska – 
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Detský hrad a podľa poţiadaviek obyvateľov sa v meste dopĺňajú oddychové 
ihriská. Detské ihriská boli dvakrát čistené a raz bol dosýpaný piesok. 

 
 
Karanténna stanica : Iniciatívu štyroch ţien (Stela Šeševičková, Miroslava Foltánová, Renáta Šranková, 

Petra Haládeková), ktoré trápil osud opustených psov, odobrilo vedenie mesta 
a začiatkom zimy sa začala realizovať výstavba karanténnej stanice s útulkom pre 
psov Technickými sluţbami v bývalej ošipárni ţiarskeho poľnohospodárskeho 
druţstva. T. r. sa preinvestovalo 650 000 korún z mestského rozpočtu (200 000 
prispela Nadácia ZSNP a Slovalco) z predpokladanej sumy 1 milión korún. 

 
 
REKONŠTRUKCIE :  

 
- obradná sieň V marci bola vynovená obradná sieň MsKC. Po vymaľovaní bol poloţený nový  
MsKC : záťaţový koberec, upravený obradný stôl, nainštalovaná bola klimatizácia a nová 

zvuková technika. 
 
- komunikácie : V septembri sa po výberových konaniach začali rozsiahlejšie rekonštrukcie 

mestských komunikácií a chodníkov, keďţe na tento účel poslanci MsZ 
odsúhlasili z rozpočtového prebytku 10 miliónov korún. V novembri uţ bolo 
zrekonštruovaných 1 061 m ciest a 522 m nových chodníkov na miestach, ktoré 
vyšliapali chodci na trávnikoch najmä v centre mesta. Komunikácie boli opravené 
pred NsP Ul. Sládkovičova, vstupná do Šášovského Podhradia, chodníka na Ul. 
Svitavskej, Chrástekovej, Kríţnej, Jesenského, Šoltésovej, časť na Ul. Hutníkov. 
Štátne cesty mali rekonštruovať kriţovatku pri Ladomerskej Vieske (výmena 
konštrukčných vrstiev, rozšírenie jazdných pruhov, renovácia svetelných 
zariadení), čo sa však nepodarilo v tomto roku. Vodiči zaregistrovali iba zmenu 
svetelnej signalizácie (opotrebovaná a poruchová bola vymenená za novú 
výkonnejšiu, viditeľnejšiu). Pod vrškami iniciatívou občanov a poslancov 
(Monika Kopčová, Miroslav Krajčov) vyrástlo nové parkovisko pre 30 áut 
a mesto prispelo aj na výsadu kríkov. 

 
- byty a domy : V meste bolo celkovo zrekonštruovaných 352 bytov  (v r. 2003 101 bytov, v r. 

2004 – 72, 2005 – 103, 2006 – 76 bytov v októbri). Na Námestí MS bol 
zrekonštruovaný aj bytový dom č. 404, ktorého úprava spríjemnila celé námestie. 
Vymenili v ňom okná, opravili strechu, zateplili (aj vnútorné schodištia) atď. 
Zálohové platby obyvateľov sa takmer nezmenili. Úspora na vykurovaní je 
garantovaná na 65%. Oprava domu trvala 10 mesiacov. 

 
- teplovody : T.r. sa začalo s rekonštrukciou najviac poruchového teplovodu na Ul. M. R. 

Štefánika. V dňoch 15. – 28. mája bola odstávka teplej vody. Zásluhou pruţných 
prác sa dodávala uţ v predstihu. 

 
- Park Š. Moysesa : V t.r. je to uţ IV. etapa rekonštrukcie Parku Š. Moysesa ako súčasť celkovej 

renovácie, ktorá začala v r. 2003, má za cieľ vrátiť ţivot do historického parku. 
IV. etapa sa mohla začať po získaní 3,5 milióna korún z Environmentálneho 
fondu. Počas nej sa urobila rekonštrukcia historického obvodového múra z r. 
1777, do ktorého budú vsadené vstupné brány (v noci sa budú uzamkýnať ako 
ochrana pred vandalmi). Vybudoval sa nový drevený altánok na rybníku, ktorý 
kopíruje pôvodný, vyčistili sa rybníky a mlynský náhon, opravovali sa lavičky 
a chodníky. Čaká nás ešte úprava fontány, zrušenie oplotenia minizoo tak, aby sa 
vytvoril ucelený esteticky príjemný areál parku. 
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- prístrešky  Spojením financií bytového spoločenstva bloku A na Námestí MS, mesta  
na Námestí MS : a príslušných obchodov v pasáţi na prízemí sa v auguste – septembri 

rekonštruovali prístrešky, ktoré boli uţ značne devastované. Tvoria súčasť 
architektúry námestia a zastrešujú chodcov pri nepriaznivom počasí. Opravila sa 
krytina, omietky a nátery. 

 
- školy : Najviac pozornosti púta farebnosť novej omietky zrekonštruovaného gymnázia. 

Renovovali sa čiastočne aj budovy základných a materských škôl najmä počas 
prázdnin. (Pozri časť Školstvo.) 

 
- bezdrôtový  V t.r. sa začala I. etapa rekonštrukcie mestského rozhlasu. Mesto pristúpilo  
rozhlas : k zabezpečeniu bezdrôtového systému na informovanie a varovanie 

obyvateľstva. V lete sa konal výber dodávateľa. Výmena drôtového za 
bezdrôtový systém sa vykoná v celom meste aj v časti Šášovské Podhradie (Píla aj 
Kutinky). Predpokladá sa náklad 3,5 – 4 milióny korún. 

 
„Biely dom“ : V deväťposchodovej budove „Bieleho domu“ Na Námestí MS bol demontovaný 

jeden z dvoch výťahov (september – november). Nový výťah je bezpečnejší, 
estetickejší, spĺňa normy EÚ, čiastočne aj poţiadavky na prepravu imobilných 
osôb, má ovládače s Brailovým písmom, hlásič poschodí i sedačku. Rozmery sú 
obmedzené šachtou. 
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V. 

 

OBYVATEĽSTVO 
 

 
 
Súčasný stav  V r. 2005 zaznamenal okres Ţiar nad Hronom najväčší hospodársky rast v rámci  
hospodárstva : Banskobystrického kraja. Priemerná nominálna mesačná mzda tu dosahovala 

20 728 Sk, čo je vysoko nad priemerom ostatných okresov kraja. 
Nezamestnanosť v meste sa zníţila z 25% na súčasných 14,6%. Je to aj zásluhou 
reštrukturalizácie bývalého ZSNP, príchodom zahraničných investorov do 
hnedého priemyselného parku a spolupráca mesta s priemyselnými 
spoločnosťami. Mesto začalo dynamicky napredovať, stalo sa jedným 
z kľúčových miest kraja.   

 
 
Koľko nás je ? K 31. decembru 2006 malo mesto 19 794 obyvateľov, čo je o 12 menej ako vlani. 

Prisťahovalo sa 355, odsťahovalo sa 389, narodilo sa 183 detí, zomrelo 162 ľudí. 
Z ulice na ulicu sa presťahovalo 487 obyvateľov a na prechodný pobyt sa 
prihlásilo 213 ľudí. Počet sobášov 91, rozvodov 80. 

 
 
Prvá v r. 2006 : Ako prvá v našom meste sa v NsP narodila Zuzanka Maslanová. Primátor ju 

navštívil a matke odovzdal dar mesta. 
 
 
Bytová situácia : Mesto má vo vlastníctve uţ iba 50 nájomných bytov. MsZ v decembri 2005 

odsúhlasilo predaj bytového domu č. 1na Ul. Hutníkov – tzv. azylový dom – 
súkromnému majiteľovi po tom, čo vyčerpalo všetky moţnosti, aby prinútilo 
obyvateľov domu platiť dlhy, ktoré sa vyšplhali na takmer 2 milióny korún. Nový 
majiteľ ţiadal, aby sa vysťahovali do konca januára. Skupinka asi 20 Rómov prišla 
protestovať pred MsÚ. Keďţe ide o chronických neplatičov a neprispôsobivých 
občanov a tri roky sa im mesto snaţilo pomôcť (napr. menšie mesačné splátky 
vyuţilo len 5 rodín, ktorým mesto dáva náhradné ubytovanie), budú sa musieť 
o seba postarať sami. Okolití obyvatelia sa uţ nemohli dočkať nápravy, keďţe 
celé okolie domu je aj značne znečistené rôznymi odpadkami. Dom je veľmi 
poškodený a pritom bol reštaurovaný v r. 1994. 

 
 
Bytové  Pracovné stretnutia členov Regionálneho centra zdruţenia spoločenstiev  
spoločenstvá : vlastníkov bytov sa obnovili 4. septembra. Problémy sú náročné kvôli 

rekonštrukciám domov a odpadovému hospodárstvu. V okrese je 89 predsedov.
  

 
 
Vyúčtovanie         Za r. 2005 sa v záverečných účtoch za dodávku tepla do domácností prejavili 
tepla :                         výrazné rozdiely medzi bytovými domami, ktoré boli rekonštruované,  

zateplené(=veľká úspora) a tými, ktoré neboli zateplené. Väčšia spotreba                   
tepla sa ukázala aj na tehlových domoch (cca 330 kcal),menšia spotreba bola 
v panelových domoch (cca 220 kcal).                   
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Zo sídliskového Spoločenstvo výškového panelového domu na ul. SNP (posledný v rade) si po   
ţivota: zrekonštruovaní domu  ako prvé zriadilo vlastnú vrátnicu. Dom stráţia 4 vrátnici 

pred poškodením a kriminálnymi ţivlami.                  
 
- Juţná časť sídliska (Ul. Hutníkov) sa skrášlila rekonštrukciami budov 
a výsadbou kvetín a zelene v ich okolí zásluhou dobrovoľných brigád a finančnej 
pomoci mesta. V tejto časti mesta sa členovia občianskeho zdruţenia postarali 
o zaujímavý Deň detí (prevaţne rómskych).   

  
- Poslanci MsZ (Krajčov, Kopčová) zorganizovali Pod vrškami hry a súťaţe na 
novom ihrisku TEREZKA. 
 
- V strede panelovej výstavby na ul. Hviezdoslavovej bolo vybudované nové 
ihrisko Ţiarik, ďalšie v parku Š. Moysesa a na ul. A. Dubčeka GULIVER. 

 
- V budove ObÚ sa pre internetovú miestnosť, ktorú zdarma zriadilo Slovalco 
a mesto, zauţíval názov INTERNETKA. Vyuţíva ju mesačne cca 2500 
obyvateľov, je naplno vyťaţená. 
 
- Primátor vyhlásil uţ 2. ročník súťaţe Premeny 2006 – o najkrajšie okno, balkón, 
záhradku. Dňa 16. októbra bola vyhodnotená (pozri časť Ţivotné prostredie). 

              
     

Problém  Obyvatelia v rodinných domoch za centrálnou autobusovou zastávkou boli 
obyvateľov  dlhú dobu zaťaţovaní hlukom, splodinami aut, zápachom z výkalov, čo ostro  
za CAZ :  kritizovali regionálne noviny MY. Mesto pristúpilo koncom novembra k  
   radikálnej  náprave- priestor za autobusovou stenou vyčistilo a z oboch strán 
                         ohradilo prístupové cesty drôteným pletivom. Obyvatelia  tohoto priestoru si             
   vydýchli.    

                                     
   

Sociálna  Mesto poskytuje zo svojho rozpočtu jednorazové dávky pre obyvateľov  
situácia: v hmotnej núdzi (=okamţitá pomoc pri preklenutí nepriaznivej ţivotnej situácie). 

Z podaných 212 ţiadostí bolo kladne vybavených 159 v hodnote -193 650 Sk  Zo 
stanice charity sa im poskytuje šatstvo. Pre deti MsÚ poskytoval príspevky na 
stravu, škol. potreby a štipendium v sume 171708 Sk. V zariadení opatrovateľskej 
sluţby sa vystriedalo 59 klientov. Obyvateľom s nepriaznivým zdravotným 
stavom sa umoţňuje pomoc priamo v ich domácnosti prostredníctvom domácej 
opatrovateľskej sluţby, ktorá má 10 opatrovateliek.                         
Dňa 8.VIII. BBSK odvolal všetkých riaditeľov domovov dôchodcov a sociálnych 
sluţieb rozhodol aj o zrušení poplatku 50 000 Sk za rezerváciu                         
izby, o zvýšení poplatku o 1 200 Sk za pobyt ( tým, ktorí majú nízky dôchodok, 
hradí VÚC). Dňa 30. októbra vo výberovom konaní z 5 záujemcov najviac 
bodov získala Viera Šedivcová zo Ţarnovice, ktorá sa stala novou riaditeľkou  
Domova dôchodcov v Ţiari.                                                    

 
 

Vývoj                  V Ţiari n. Hronom je detašované pracovisko ÚPSVaR  B. Štiavnica. T. r. na 
nezamestnanosti : zlepšenie informovanosti a orientácie upravovalo priestory vybudovaním  

kancelárie prvého kontaktu. Ku 31. 12. 2006. ÚPSVaR v Banskej Štiavnici  
evidoval: 
- v okrese Ţiar n. Hr. 3051 uchádzačov o zamestnanie ( o 790 menej ako vlani) 
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- v regióne mesta 2592 ( o 639 osôb menej ako vlani ) 
- v meste Ţiar n. Hr. u obyv. s trvalým pobytom - 1327 uchádzačov 
o zamestnanie ( pokles o 291 v porovnaní s r. 2005 ), z toho muţov 503, ţien 
824. Počet UoZ klesal najmä v období druhého a tretieho štvrťroka v dôsledku 
väčšieho odchodu UoZ z evidencie na sezónne práce doma aj v zahraničí. 
Celkovo sa okres zaraďuje na 3. miesto z 13 okresov Banskobystrického kraja za 
Zvolenom a B. Bystricou. V SR okres obsadzuje 27 miesto zo 79 okresov SR.  
 
Vývoj miery nezamestnanosti v meste Ţiar n. Hr. podľa rokov:  
r.2000= 20,95%   r. 2001=22,77%   r. 2002=22,11%   r. 2003=25,01% 
r. 2004=20,86%   r. 2005=17,87%   r. 2006=14,68% 
 
Centrum okresu zostáva Ţiar n. Hr. a ku 31.12.2006 zaznamenáva celkovo 
43,5%-tný podiel na počte UoZ evidovaných v celom okrese a za pracovisko 
ÚPSVaR v B. Štiavnici je to 20,4%-tný podiel. Organizačné dôvody sú 
najčastejšou príčinou nezamestnanosti. 

 
 

Doprava:                   Po dlhej zime opravovali TS poškodenia ciest aţ do júna. Mesto by potrebovalo 
kompletnú opravu ciest, čo rozpočet mesta zatiaľ nedovoľuje, keďţe sa stále 
spláca úver na bytový dom č. 1 a rekonštrukciu Námestia MS. V ďalšom 
volebnom období by bolo moţné vziať na to úver. Hlavné dopravné ťahy sú 
veľmi preťaţené. Zo štatistiky je napr. zistené, ţe cestu 1/65 cez ZSNP prejde za 
24 hodín aţ 22 000 vozidiel, pričom kapacita cesty je len okolo 14 000 vozidiel 
denne. Kapacita cesty bola prekročená uţ pred 10 rokmi. Na ulici SNP je to 
15 000 vozidiel denne. Ul. SNP zostáva v celom regióne ako najnehodovejší 
úsek. Len za 1. polrok sa na nej stalo 31 dopravných nehôd. Kriţovatka pri Bille 
a Lidli sa stáva čoraz nebezpečnejšou – v r. 2006 sa tu stalo deväť dopravných 
nehôd. Mesto netrpezlivo očakáva výstavbu obchvatu, ktorý je, ţiaľ, zatiaľ 
v zastavenej projekčnej príprave. ( Pozri časť Zmena tváre mesta – 
rekonštrukcie).  

 
 

Pláţové             Po prebratí pláţového kúpaliska pod správu mesta ( pozri časť Podniky ) sú 
kúpalisko  vytvorené pre obyvateľov prijateľnejšie podmienky. Otvorené bolo uţ 24. júna  
lacnejšie:  a ceny vstupného sú o 20% lacnejšie ( dospelí 40 Sk, deti od 3 – 18 r. 30 Sk,  

dôchodcovia  20 Sk, postihnuté deti neplatia, po 15. hod. sú zľavy ).  
 
 

Mestská  Kaţdý mestský policajt má svoj okrsok a spolupracuje s príslušným poslancom. 
polícia : Kurzy sebaobrany ţien pokračovali aj t.r. MsP má stále problémy s neúspešným 

hľadaním „nočných havranov“, ale aj s dobrovoľníkmi – stráţcami prechodov 
pre chodcov. Po roztopení snehu sa ukázala veľká nedisciplínovanosť psíčkarov, 
preto sa prísnejšie kontroluje VZN o psíčkaroch ( platné od r. 2003 ). Dňa 29. 
mája na  Námestí MS bola akcia Deň bezpečnosti. O zábavu a poučenie sa 
postarala aj spol. Slovalco, predviedli sa bezpečnostné zloţky PZ mestská polícia, 
hasičský a záchranný zbor, rýchla zdravotná jednotka, pre deti boli pripravené 
atrakcie, občerstvenie, vystúpila aj speváčka Z. Smatanová. Pri príleţitosti 15. 
výročia vzniku mestských a obecných polícii sa konal 21. septembra Deň 
otvorených dverí MsP. Počas dňa policajti privítali mnoţstvo návštevníkov 
(prevaţne deti s učiteľmi) vo svojich priestoroch, predviedli im výstroj, odevy, 
sluţobné vozidlo, bicykle, psy, zapájali ich do testov z dopravnej výchovy. 
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Popoludní príslušníkov MsP prijal primátor mesta Ivan Černaj, ktorý ôsmim 
policajtom odovzdal ďakovné listy za dlhodobú aktívnu činnosť (od 1. IX. 1991 
je ako najstarší člen MsP Pavol Víglašský), ale aj 4 občanom, ktorí dobrovoľne 
pomáhajú pri dohľade nad prechodmi cez komunikácie, a tieţ Petrovi Vasilovi za 
kvalitnú a včasnú informáciu o páchateľovi trestného činu.                 
Pomocou kamerového systému v meste sa kriminalita v meste zníţila takmer na  
polovicu. T. č. sú kamery umiestnené na budove ObÚ, na Daňovom úrade 
a tretia zachytáva priestor na úseku od CAZ – ky po Daňový úrad, kde je 
sústredených najviac zábavných podnikov. Kamerový systém je účinný pri 
prevencii trestných činov, vykonáva skrytý dohľad nad dodrţiavaním zákonov, 
uchovávaním záznamov je moţné spätne prehodnocovať konanie osôb, ale 
najmä umoţňuje okamţitý zásah polície. Odkedy sú kamery umiestnené v meste, 
bolo odhalených 67 priestupkov (krádeţe, poškodenie majetku sprejermi a iné). 
Projekt na  ďalšie  rozširovanie monitorovacieho kamerového systému je 
koncom roka podaný. Na území mesta vykonal aj Policajný zbor SR raziu 
s krycím menom  LEGIA. Po prehliadkach domov a nebytových priestorov bolo 
predvedených 15 ľudí podozrivých zo zločinu nedovolenej výroby omamných 
látok a obchodovania s nimi. Boli zaistené drogy pervitín, marihuana a peniaze. 
Tak bola rozloţená najväčšia organizovaná skupina zaoberajúca sa drogami. 
MsP má od polovice novembra nové sluţobné vozidlo, čo bolo schválené MsZ.  
Staršie vozidlo uţ bolo v zlom technickom stave, ale zmenil sa i zákon – polícia  
nesmie mať vozidlo modrej farby. Nová Škoda ROOMSTER má slúţiť pri 
rôznych zásahoch MsP. 

            
   Štatistika z činnosti MsP v r. 2006:      

                       Celkovo MsP zaznamenala aţ 1398 priestupkov. V porovnaní z r. 2002 – 831  
priestupkov, z r .2003 – 1044 priestupkov, z r .2004 – 1430 a z r .2005 – 1089. 
V r. 2006 počet trestnej činnosti 789, objasnená bola na 47,7%, najviac bolo 
krádeţí. V priestupkovej bilancii bolo najviac priestupkov proti plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky. Celková suma na pokutách bola vyzbieraná 
214 300 Sk. (Správu o činnosti MsP pozri v Sprievodnej dokumentácii ku 
Kronike 2006). 

 
 

Šášovské       Bývalá obec Šášovské Podhradie tvorí časť mesta Ţiar n. Hr. Aktívnu činnosť  
Podhradie:  v nej vykonávajú najmä občianske zdruţenia Šášovčan a Zdruţenie na záchranu  

hradu Šášov. Dňa 8. apríla sa konala brigáda na čistení hradných priestorov, 
predhradia a prístupovej cesty ku hradu ( cca 30 ľudí vrátane nadšencov zo Ţiaru 
a Zvolena, účastný bol aj predseda zdruţenia Zachráňme hrady F. Kostroš ). 
V ten deň navštívilo hrad cca 50 turistov. Dňa 29. júla sa organizovalo 
Zdruţením na záchranu hradu ( Rasťo Uhrovič - predseda ) Dobýjanie hradu 
Šášov, kde vystúpili šermiari, divadlo OZ Šášovčan, sokoliari, jazdilo sa na 
koňoch, atď. Niekoľko stovák divákov neodradil ani prudký dáţď s krupobitím 
(najmä veľa detí ).V kultúrnom dome obce sa dňa 19. septembra konalo verejné 
prerokúvanie doplnku Územného plánu – Vodné dielo Šášovské Podhradie. V 
poslednú októbrovú sobotu sa obyvatelia obce stretli v kultúrnom dome 
s primátorom mesta Ivanom Černajom pri príleţitosti získania 100 000 Sk ako 
finančný príspevok mesta ZH na 2 projekty, ktoré vypracovalo OZ Šášovčan 
a mesto ZH ich akceptovalo ( prítomný bol aj podpredseda OZ Miroslav Puliš ). 
Projekty sa týkajú bezbariérového vstupu do kultúrneho domu a vybudovania 
zastrešenej plochy pre 100 ľudí pod hradom  (potrebná pri akciách dobývania 
hradu). Primátor Ivan Černaj prítomných oboznámil aj o príprave na 
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rekonštrukciu kultúrneho domu (ako súčasť príprav auditu majetku mesta). 
Bezbariérový vstup do neho bol uţ t. r. vybudovaný. 

 
 

Jarmok            V blízkej obci Lutila sa uţ 2. rok koncom júna organizujú na deň sv. Ladislava 
v Lutile:  (patrón ich kostola) jarmoky. Nechýbal kultúrny program a atrakcie. 

 
 

ZPOZ:             Zbor pre občianske záleţitosti naďalej úspešne vedie Silvia Hlôšková. Usporiadal  
nasledovné tradičné obrady:    

              
sobáše – 34 ( výrazne menej ako vlani ) 

                       pohreby – 45 ( viac ako vlani )                                                                   
                       uvítanie detí do ţivota – 30 obradov na uvítanie 33 detí                                              
                        

Z počtu 148 podujatí ZPOZ organizoval napr. 
- uvedenie knihy Jozefa Minku Významné osobnosti mesta a okolia  
- stretnutie primátora s osobnosťami mesta    

                         - prijatie najúspešnejších športovcov, učiteľov, matiek, maturantov, deviatakov,  
darcov krvi, policajtov 
- regionálna prehliadka programov ZPOZ „Nové cesty“, potom krajská 
v Lučenci  

                          - akadémia tretieho veku 3 x 
                          - 20. výročie Domova dôchodcov  
                          - prijatie druţstva ţien VK pri príleţitosti získania 3. miesta v extralige a 3. miesta 

starších ţiakov – basketbalistov na MS 
- udeľovanie ocenení mesta k 760. výročiu mestských práv 

                          - Ţiarsky talent 2006 
                          - nahrávka do rozhlasu na cintoríne ku Pamiatke zosnulých   

- program  (pre 424 jubilantov) „Domov nad Hronom“ a k mesiacu úcty k 
starším 

                          - vianočné programy atď.   
                           

ZPOZ má veľké zásluhy pri aktivovaní starších obyvateľov mesta a prejavov úcty  
k nim. Členovia ZPOZ – u sa venujú aj vlastnej tvorbe a spolu nahrali CD  
s vlastnými textami k obradom.           

 
 

Jubileá:           Dňa 21. septembra pri príleţitosti osláv 80. výročia narodenia čestného občana  
mesta – výtvarníka MUDr. Júliusa Povaţana ho prijal primátor mesta. 
Významného 90. výročia narodenia sa t. r. doţila p. Helena Nagyová, všestranne 
spoločensky a kultúrne aktívna občianka mesta (matka bývalého riaditeľa ZŠ 
Gejzu Nagya). 

 
 

Navţdy             Dňa 13. apríla umrel Rudolf  Škriniar, ktorý v období socializmu zastával  
odišli: významnú funkciu v okrese. Bol predseda Okresného národného výboru v Ţiari 

n. Hr. a predseda Národného frontu. Pre jeho odmietavý postoj a činnosť proti 
vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v. r. 1968 ho z funkcií vtedajšie vedenie OV KSS  
odvolalo. Umrel ako 76 ročný.  
Ing. Peter Červeň, vedúci odboru správy majetku a bývalý prednosta mestského  
úradu, náhle umrel 31. mája vo veku 58 rokov. Dlhodobo pracoval pre blaho  
obyvateľov nášho mesta, Problémy dobre poznal, hoci býval v Kremnici. 
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Pôvodne pracoval vo vodohospodárstve, keďţe tento odbor vyštudoval. Bol 
známy tým, ţe problémy riešil pokojne, poţíval dôveru, nachádzal riešenia. 
V práci MsÚ jeho odchodom vzniká veľká medzera. Na pohreb 1. júna 
v Kremnici sa s ním rozlúčili primátori miest Kremnica a Ţiar n. Hr. i zástupca 
SNS, ktorej bol zosnulý členom.  
Ing. Helena Řídká, poľnohospodárska inţinierka, náhle ako 75 – ročná umrela 
4. júna 2006. Vo svojom prostredí, ale aj v celom meste bola táto vzácna ţena 
známa ako múdry, spoľahlivý, vţdy pozitívne orientovaný človek .Narodila sa 
v Prahe a do Ţiaru nasledovala svojho manţela, primára detského oddelenia  
NsP.  Pracovala na okresnej ph. správe a na hygienickej stanici ( hovorilo sa o nej 
aj ako o „Praţáčke s najkrajšou slovenčinou“). Pohreb 9. júna. 
MUDr. Rudolf Ráchela po dlhej chorobe (alzheimer) umrel 17. júna, pohreb 
20. júna. Verejnosti bol dobre známy ako veľmi dobrý chirurg (ţiak primára 
Arnošta Bodora). V r. 1990 – 98 bol primárom chirurgického oddelenia. V r. 
1995 zaviedol laparoskopické oprácie. Narodil sa v r. 1937 v Breznici. 
Ing. Rudolf Garaj umrel 29. augusta večer. Narodil sa 26. IX. 1912 v Štrbe ako 
jeden zo 7 detí. Po vyštudovaní obchodnej školy prešiel viacerými miestami, 
prevaţne bol zamestnancom štátnych kúpeľov. S manţelkou Máriou vychovali 3 
deti . Od r. 1958 sa na 49 rokov usadil v Ţiari n. Hr., kde po absolvovaní Vysokej 
školy chemickej v Bratislave vyučoval ekonomiku a účtovníctvo. Mal mnoţstvo 
záujmov – bol horským vodcom, lyţiarskym inštruktorom, turistom, 
záhradkárom aktívnym členom MOMS, ale najmä sa venoval maľovaniu po 
štúdiu Výtvarnej školy v Budapešti a u maliara Jozefa Hanulu. Jeho obrazy zdobia 
mnoho domácností nielen v našom meste. Odišiel posledný neprofesionálny 
mestský výtvarník – realista. V Ţiari viackrát vystavoval, naposledy samostatne 
ako 90 – ročný (pozri Kroniku 2002 str. 39). 
V neďalekej obci Prestavlky ako 85 - ročný umrel 22. septembra salezián don Ján 
Beňo, známy náboţenský činiteľ a spisovateľ, ktorého diela sú preloţené do 
viacerých európskych jazykov, bol zakladateľ hnutia Nazaret. Za socializmu 
študoval teológiu aj vo Sv. Kríţi n. Hr., odkiaľ bol internovaný, väznený, 
prenasledovaný po r. 1950 ( pozri J. Minka Významné osobnosti Ţiaru n. Hr. 
a okolia ).  
Dňa 13. novembra po zákernej chorobe umrel Mgr. Gejza Nagy . Dňa 16. 
novembra ho odprevadilo mnoţstvo smútiacich, keďţe bol dlhoročným 
riaditeľom a učiteľom IV. ZŠ (Ul. Jilemnického). Doţil sa 61 rokov. 

 
 

ZAUJÍMAVÉ        (Pozri úvod v Kronike 2005.)  
OSOBNOSTI 
MESTA :  Novozaloţené Mestské noviny vyhlásili anketu NAJVÄČŠIA OSOBNOSŤ  
   SÚČASNÉHO ŢIARU N.HR.  
 

Ivan Černaj :  Najviac hlasov dostal primátor Mgr. Ivan Černaj  (25% hlasov ), ako druhý  
 (20,8% hlasov ) získal hlasy dekan rím. - katolíckej farnosti Mgr. Miroslav 

Hlaváčik.    
  

Dušan              Ţiarsky karikaturista Dušan Bartko (nar. v Tisovci) preţil väčšinu ţivota  
Bartko: v našom meste. Jeho milé karikatúry sa objavujú v mnohých časopisoch na 

Slovensku (Roháč, kríţovky....). Od politických tém prešiel na témy z beţného 
ţivota (policajti, vojaci, bezdomovci). Dcéra kráča v jeho stopách ako umelkyňa – 
bábkarka. V Ţiari mali s otcom spoločnú výstavu. Obdivuje francúzskeho 
karikaturistu Lasalviho. Typickým znakom jeho kresieb postáv sú výrazné oči 
a veľké topánky.  
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Peter                Básnik Peter  Šrank sa narodil v Partizánskom, ale uţ je Ţiarčan stredného veku. 
Šrank:   Písať začal na gymnáziu, potom na vysokej škole. Sám o sebe hovorí, ţe je „  

slovotepec“ – skúša všetky literárne ţánre, aj tvorbu pre deti. Keďţe je finančný  
problém s vydávaním tvorby, vydáva iba v malom náklade a väčšinu rozdá. Jeho 
básne sa čoraz viac stávajú piesňovými textami. Svoje aktivity rozvíja v literárnom 
klube pri POS alebo aj vystúpeniami s gitarou a poéziou. Na internete zaloţil 
Dielňu textárov Slovenska.    

 
Ľudovít            Kráľom kompozičného šachu, ktorý ţije v našom meste je banskoštiavnický  
Lačný:   rodák Ľudovít Lačný. Dlhé roky pracoval v ZSNP ako vedúci matematik –  

analytik projektovania a aplikácie systémov. Vo svete ho poznajú podľa práce na 
vytváraní úloh kompozičného šachu – jedna ako jeho objav nesie jeho meno, 
volá sa Lačného téma ( ide o prototyp cyklickej  zámeny  troch matov, neskôr 
rozšírený na štyri maty ). Nových a nápaditých úloh vytvoril stovky. Prvú úlohu 
vytvoril ako 17 – ročný. Uţ v r .1956 mu udelili titul medzinárodného rozhodcu, 
potom ceny ako majster športu, zaslúţilý majster športu, ako reprezentant 
Slovenska bol hodnotený ako „ dlhodobo najúspešnejší“. O konkurencii 
v počítačoch hovorí: „ Počítač dokáţe hrať šach, aj vyhrávať, ale nedokáţe úlohy 
tvoriť.“ Aj v pokročilom veku v súčasnosti sa neprestal venovať matematike. Pre 
koníčkárov pri riešení sudoku vymyslel štvorec nie 9x9, ale 8x8, čo je oveľa 
náročnejšie ( pozri článok R. Kafku v Sprievodnej dokumentácii). 

 
Ria Ferčáková : V oblasti umenia hudobného je výrazná osobnosť riaditeľky MsKC Valérie 

Ferčákovej, ktorá síce býva v Handlovej, ale od r. 2004 ţije ţivotom kultúry 
nášho mesta ako riaditeľka Mestského kultúrneho centra. V oblasti hudby je na  

    Slovensku a v Čechách známa ako „prvá dáma slovenského šansónu“. Jej  
 autorsko – interpretačné umenie si získalo uznanie  v Slovenskom rozhlase a 

televízii, účinkuje často v Čechách , je členka hudobného klubu v Prahe, 
hosťovala v praţských divadlách, vystupovala v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku. Je 
drţiteľkou ocenení Poet roka 1992, Textár roka 1993, folková umelkyňa roku 
1995. Ako herečka, scenáristka a reţisérka, ale najmä ako hudobníčka získala 
ocenenie za prínos vo viacerých alternatívnych divadlách a v divadle poézie 
(v Ţiline, Nitre, Lipt. Mikuláši, dlhšie v Handlovej a Prievidzi ) 
 
Z jej ţivotopisu: 
Narodila sa 14. septembra 1963 v Krupine. V r. 1979 – 85 študovala na 
Konzervatóriu v Ţiline, kde absolvovala hrou na gitare v triede  prof. 
Lehotského. Pedagogicky pôsobila v Základnej umeleckej škole v Prievidzi, 
Handlovej a v Ţiari nad Hronom. V r. 2004 bola po konkurze menovaná za 
riaditeľku MsKC. Jej pôsobenie oţivilo kultúrnu oblasť v meste tvorivo najmä 
v oblasti modernej hudby. Jej blízkym spolupracovníkom je manaţér MsKC Ján 
Kulich. Na slovenskej scéne je populárna od roku 1988 ako víťazka niekoľkých 
autorských súťaţí a drţiteľka prestíţnych ocenení SAHC (Slovenská asociácia 
hudby a country). Ţije s matkou v Handlovej. 

 
MUDr.              Výraznou postavou v oblasti medicíny je bývalý primár detského oddelenia 
Jozef   MUDr. Jozef Řídký, ktorý v Ţiari nad Hronom ţije a činorodo pôsobí uţ takmer  
Řídký: 50 rokov, t.č. uţ na dôchodku , ale je vyhľadávaný ako vynikajúci pediater. Je 

autorom dvoch vedecko – populárnych publikácií a mnohých odborných 
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článkov. Za jeho pôsobenia (ako okresný odborník starostlivosti o dieťa) 
dosiahol náš okres skvelé výsledky, čo sa prejavilo najmä v zníţení dojčenskej 
úmrtnosti (v niektorých rokoch bola najniţšia zo všetkých slovenských okresov, 
dokonca jeden rok najniţšia v celej bývalej ČSR). Je českej národnosti, a hoci sám 
sa snaţil o pracovné miesto v Čechách, v období socializmu bol nútený prijať 
umiestnenku podľa rozhodnutia vtedajšej moci, čo bolo pre naše mesto vďaka 
jeho pôsobeniu v ňom veľmi uţitočné. S pacientami rozprával po slovensky 
a svojou skromnou, nenápadnou povahou, nesmiernou obetavosťou, 
ľudskosťou a vysokou odbornosťou bol vyhľadávaným a obľúbeným pediatrom 
v širokom okolí. Z prichádzajúcich mladých lekárov vychoval skvelých pediatrov 
a zdravotné sestry oceňujú jeho partnerský prístup.   

 
                        Z jeho ţivotopisu: 

Narodil sa 15. augusta v Mladošoviciach v juţných Čechách ako najstarší 
z piatich detí roľníka. Maturoval v r. 1949 v Českých Budějoviciach. Jeho rodina 
bola vtedajším reţimom viackrát presídlovaná z roľníckej usadlosti, keďţe 
odporovala poštátneniu. Jozef našťastie v čase počiatočnej „nezorientovanosti“ 
prijímacích orgánov vyštudoval a v r. 1955 promoval na Fakulte detského 
lekárstva Karlovej univerzity v Prahe. Jeho ţiadosti o moţnosti pôsobiť 
v rodných juţných Čechách nebolo vyhovené. Podľa umiestnenky ministerstva 
s vyhráţkou, ţe v prípade neuposlúchnutia mu odoberú diplom, nastúpil do 
Banskej Štiavnice. Nebolo mu vyhovené ani pri pokuse o ďalší  akademický 
postup. Len čo si Štiavnicu stačil obľúbiť, bol preloţený do Rimavskej Soboty, 
odkiaľ odchádza do Čiech na základnú vojenskú sluţbu po tom, čo sa v r. 1956 
oţenil s Helenou Seidlovou – Řídkou. V Čechách mu ponúkajú byt i miesto 
primára, ale jeho ţiadosť o uvoľnenie z Banskobystrického kraja hrubo odmieta 
vedúci zdravotného odboru Dr. Slabej (ktorý mimochodom onedlho emigroval 
na západ). Argumentoval „potrebami ľudu“ . Z dvoch moţností si Dr. Řídký 
vybral Ţiar nad Hr., kde po peripetiách dostáva byt v bloku CH. Najprv bol 
obvodným pediatrom pre mesto a okolie. Po prvej atestácii a stáţi na klinikách 
v Bratislave a druhej atestácii po r. 1963, kedy bola dokončená výstavba 
nemocnice v Ţiari, bol po konkurze menovaný primárom jej 55 – posteľového 
detského oddelenia, onedlho aj okresným odborníkom starostlivosti o dieťa. Vo 
funkciách zostal najprv ako nestranník, po dlhom presviedčaní krátko ako člen 
KSS, a zostal v nich, hoci ho v r. 1971 ako „nespoľahlivého“ vyčiarkli z KSS. V r. 
1974 mu Osveta Martin vydáva vedecko – populárnu knihu „Rodičia, dieťa 
a lekár“ a v r. 1978 druhú pod názvom „Báť sa aterosklerózy?“ V nich 
erudovane, ale s veľkou dávkou charizmy ľudsky sprístupňuje širokej verejnosti 
svoje skúsenosti pediatra s dávkou jemu vlastného humoru.    
Ako lekár dostáva mnoţstvo diplomov, uznaní od Ministerstva zdravotníctva 
Guotovu medailu, koncom 80 – rokov titul „Zaslúţilý lekár“ a po r. 1989 
striebornú, neskôr aj zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Ako 
dôchodca neúnavne študuje dostupné informácie o pokroku v medicíne 
a biológii, je aktívny ako záloha pre NsP a poradca rodičov, ktorých dôveru 
nestráca. V r. 2006 stráca vzácnu manţelku, s ktorou vychovali dcéru Helenu 
(akademická sochárka v Prahe, vnuk študuje právo v Paríţi) a syna Jána (inţinier 
v Ţiari n. Hr.).  

 

 

 
 
 

 



 31 

 

VI. 
 

VEREJNO – SPOLOČENSKÝ ŢIVOT 
 
 
     

Rada KDH : Dňa 11. februára v našom meste zasadala republiková rada KDH. Väčšinou 
hlasov schválila postup predsedníctva KDH, ktoré rozhodlo o výstupe KDH 
z vládnej koalície. 

 
 

Predseda Smeru  Predseda Smeru Róbert Fico a podpredseda poslanec NR Róbert Kaliňák boli 
v Ţiari n. Hr. : prítomní na oslavách MDŢ v divadelnej sále MsKC. 

 
 

Mestské noviny : Dňa 14. marca vyšlo prvé číslo Mestských novín, ktorých úlohou je podať 
obyvateľom čo najviac informácií o dianí v meste. Je to dvojtýţdenník a bude 
zadarmo distribuovaný poštou do kaţdej schránky v meste. 

 
 

Workshop   Pod záštitou primátora mesta a generálneho riaditeľa Slovalca sa dňa 4. mája  
o budúcnosti : v kinosále MsKC uskutočnil odborný workshop pod názvom : 

VZDELÁVANIE, VÝSKUM, INOVÁCIE = KĽÚČ K VEDOMOSTNEJ 
EKONOMIKE pre zástupcov priemyselného sektora, slovenského a ţiarskeho 
školstva. Jeho úlohou bolo prezentovať nevyhnutnosť spolupráce priemyselnej 
praxe so samosprávou pri výchove kvalifikovanej pracovnej sily, keďţe 
v súčasnosti sa kladie vysoká náročnosť na pracovníkov a problémom je aj 
vysoká nezamestnanosť. Účastníci prijali spoločné vyhlásenie o zriadení 
CENTRA STREDOŠKOLSKÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA v meste 
pre odbory hutníctvo, obrábanie kovov a elektrotechniku. Pre vyššie vzdelávanie 
by sa malo zriadiť Detašované pracovisko TUKE, kde by bol zahrnutý 
akademický výskum – VÝSKUMNÁ UNIVERZITA. Workshop sa uskutočnil 
v MsKC, prednášali viacerí zástupcovia priemyselného sektora, školstva v SR a za 
samosprávu viceprimátor Roman Zaťko. 

 
 

SDKÚ na Námestí  V rámci predvolebnej kampane dňa 8. mája zavítal na Námestie MS modrý  
MS : autobus SDKÚ (modrá symbolizuje úniu). S obyvateľmi prišli diskutovať 

najvyšší predstavitelia SDKÚ – Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, Iveta Radičová, 
Eduard Kukan, Pavol Prokopovič a i. Sprevádzali ich hudobné skupiny Prúdy, 
Gladiátor a spevák Pavol Hammel. 

 
 

PARLAMENTNÉ  Konali sa 18. júna 2006. Obyvatelia SR volili spomedzi 2 340 kandidátov (ţien  
VOĽBY : 526) 150 poslancov NR SR.  

   
Výsledky : 
1. V SR podľa Štatistického úradu boli do parlamentu zvolené tieto strany 

v poradí: 
 

1. SMER – SD získal  29,14 % hlasov 
2. SDKÚ – DS  18,35 % 
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3. SNS   11,73 % 
4. SMK   11,68 % 
5. HZDS – ĽS    8,79 % 
6. KDH     8,31 % 

 
Nová vládna koalícia vznikla zo strán SMER, SNS, HZDS, predsedom vlády sa 
stal Róbert Fico, predseda SMERU. 

 
2. V obvode Ţiar nad Hronom (B. Štiavnica, Ţarnovica, Ţiar, Kremnica) : 

 
1. SMER – SD   32,89 %   9. SMK 0,51 %       17. ASV  0,13 % 
2. SNS      16,96 % 10. Nádej 0,48 %       18. MISIA 21   0,13 % 
3. SDKÚ – DS   14,85 % 11. HZD 0,40 %       19. PS         0,13 % 
4. HZDS – ĽS    12,68 % 12. ZRS 0,39 %       20. SDĽ  0,08 % 
5. KDH        7,60 %ˇ 13. ĽB  0,30 %       21. SOS      0,05 % 
6. KSS        6,03 % 14. SĽS  0,30 % 
7. SF         3,75 % 15. OKS 0,29 % 
8. ANO         1,73 % 16. SLNKO 0,21 % 

 
V obvode volilo 53,23 % zo zapísaných voličov. 

 
3. V meste Ţiar nad Hronom z 15 628 zapísaných voličov prišlo voliť 50,53 % 

voličov v 15 okrskoch : 
 

1. SMER – SD   32,19 % 
2. SDKÚ    19,63 % 
3. SNS    16,26 %   
4. HZDS – ĽS   13,38 % 
5. KSS      5,99 % 
6. Slob. Fórum     4,60 % 
7. KDH      3,56 % 
8. ANO      1,49 % 
9. SMK      0,70 % 
10. HZD      0,39 %   +    Nádej 0,39 % 
11. Ľavicový blok     0,33 % 
12. Obč. konzervatívna strana 0,20 % 
13. Zdruţenie robotníkov SR  0,19 % 
14. Prosperita Slovenska  0,16 % 
15. SDĽ    0,13 % 
16. Agrárna strana vidieka  0,11 % 
17. SĽS + SNK po    0,10 %  
18. Misia 21    0,05 % 
19. Str. občianskej solidarity  0,04 %   

 
OZ Cesta nádeje : V našom meste vzniklo v r. 1999 Občianske zdruţenie Cesta nádeje. Bolo 

zamerané na výchovu, vzdelávanie a podporu zamestnanosti Rómov. Členom 
OZ je aj Nadácia Škola dokorán, ktorá pomáha metodicky, organizačne 
i finančne. OZ má uţ celoslovenskú pôsobnosť (najmä Bystrický, Prešovský 
a Košický kraj). Predsedom je Miroslav Sklenka. V r. 2005 výrazne zmenilo 
orientáciu – viac sa venuje rizikovým skupinám nezamestnaných absolventov 
škôl, sociálne odkázaným, hoci naďalej podstatnou časťou cieľovej skupiny 
zostávajú Rómovia. Dosiaľ sa im podarilo zamestnať vyše 200 osôb, 
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v poradenských sluţbách pomohli riešiť problémy viac ako 5 000 klientov, 
zriadili 30 nových mimovládnych organizácií. 

 
 

Zbor pre históriu Dňa 24. mája 2006 sa stretli Ing. Richard Kafka, Mgr. Peter Mosný,  
CASTRUM SUSOL : Mgr. Augustín Denko, Mgr. Zuzana Denková, Rastislav Uhrovič, Mgr. Zuzana 

Kohútová, Mgr. Eva Martinská, Mgr. Július Katina, Mgr. Mária Zaťková (neskôr 
pribudla Mgr. Alica Môciková) a zaloţili Poradný zbor primátora mesta pre 
históriu a pozdvihnutie vedomia o minulosti u obyvateľov mesta Ţiar nad 
Hronom. Na ďalšom stretnutí sa zúčastnil primátor mesta Ivan Černaj, ktorý 
uvítal túto iniciatívu. Jednou z prvých úloh zboru CASTRUM SUSOL bolo 
v spolupráci s cintorínskou sluţbou zverejniť mapu hrobov významných 
dejateľov mesta na miestnom cintoríne – stalo sa tak ku Sviatku všetkých svätých. 
Zbor pripravil Kalendár výročí na r. 2007 a pripravuje zoznam Pamätihodností 
mesta. Snaha o obnovu Pamätnej izby Štefana Moysesa zatiaľ nebola úspešná. 
Predstava vybudovania dôstojného mestského múzea je zatiaľ v polohe úvah. 
  

 
Neformálna skupina V tomto roku sa začala aktivizovať tzv. Neformálna skupina mladých.  
mladých : V lete usporiadali hudobno – kultúrno – športový deň v Parku Š. Moysesa. 

V septembri sa pre nich konalo školenie vo Vyhniach. Takto sa snaţia mladí 
ľudia – prevaţne stredoškoláci – ovplyvniť dianie v meste (pozri časť Šport).     

 
 

Zdruţenie detí a  Názov nového zdruţenia detí a mládeţe pod vedením Ladislava Mošku  
mládeţe : je ELEMENT-lam. Ide o pomoc deťom z ekonomicky slabších rodín, ktoré 

nemajú šance na rozvoj záujmov a aktivít. Takéto deti sú prevaţne na ulici, 
neustále sú vystavované negatívnym vplyvom spoločnosti. Zdruţenie vytvára 
moţnosti vyuţitia alternatívnych voľnočasových aktivít pre deti vo veku 12 - 16  
rokov formou týţdenných pobytov na chate v Repišti. Tu sú vedení odborníkmi 
– pedagógmi a psychológmi (= výpravy za poznaním, umením, záţitkami, hry 
a súťaţe...). 

 
 

Cesta R1 : Na deň 15. augusta 2006 bolo zvolané do zasadačky Bieleho domu verejné 
prerokúvanie Správy o hodnotení novostavby rýchlostnej cesty R1 Ţarnovica – 
Šášovské Podhradie II. etapa. Okrem zainteresovaných (navrhovateľ Národná 
diaľničná spoločnosť, Ministerstvo dopravy a ţivotného prostredia, Krajský 
stavebný úrad, odbor ţivotného prostredia v Ţiari nad Hronom), primátora 
mesta, časti starostov okolitých obcí a médií sa na prerokúvaní zúčastnilo veľmi 
málo občanov (cca 15). Trasovanie bolo prijaté ako optimálne a jediné riešenie. 
Proti nemu sa údajne v záujme ochrany ţivotného prostredia postavila uţ 
tradičná odporkyňa navrhovaného variantu p. Ing. Mária Simanová a p. Hrdá, 
ktoré sa ozvali ako predstaviteľky OZ SOS. Opakujú svoje negatívne postoje 
k trasovaniu, ale nedávajú reálne návrhy iného. Nimi odporúčanú trasu severným 
oblúkom nad mesto odborníci odmietli ako fantáziu bez moţnosti realizácie. 

 
 

Materské centrum : Materské centrum MRAVENISKO oslávilo uţ 4. výročie existencie. Začínalo 
v skromných podmienkach občasnou činnosťou. T.č sídli v pekných priestoroch 
Nadácie Škola dokorán, kde sa konajú pravidelné stretnutia detí s rodičmi, 
prednášky, zábavné podujatia. V DK pravidelne organizujú burzy detských vecí. 
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Nový prednosta  Po Ing. Michalovi Novotnom dňa 22. septembra prevzal funkciu  
ObvÚ : prednostu ObvÚ Kamil Danko, ktorý doteraz pôsobil v okresnom úrade 

v Ţarnovici, kde aj kandiduje na primátora v komunálnych voľbách. Zmena sa 
udiala v súvislosti s výsledkami volieb do NR SR a po zmene vlády (vláda 
odvolala takmer všetkých prednostov ObvÚ v SR).  

 
 

V meste sídlia Od októbra má v Ţiari sídlo aj poslankyňa NR Zdenka Kramplová (za  
poslanci NR : HZDS – ĽS) v prístavbe ObvÚ na Námestí MS. Poslankyňa NR za SMER 

MUDr. Emília Müllerová sídli v Ţiarane.  
 
 

Úspechy chovateľov : Mladí chovatelia mali veľké úspechy na celoštátnom kole chovateľskej 
dokonalosti mládeţe koncom augusta v Gbeloch. V rámci oblastného výboru 
Ţiar nad Hronom sa podarilo získať deviatim chovateľom pohár za najlepší 
oblastný výbor na Slovensku (+ 6 prvých miest, tri druhé, jedno 7. miesto),. 
Mesto Ţiar reprezentoval Marek Braxator, získal prvé miesto za chov akvárijných 
rybičiek. 
V Nitre koncom roka sa znovu konali chovateľské dni a Výstava zvierat. Vírus 
vtáčej chrípky spôsobil menšiu účasť, ale ţiarski chovatelia tu tieţ zaznamenali 
výrazný úspech. Titul Šampióna SR získali Stanislav Čierťazský (za holuby) 
a Štefan Henţel (za hydinu). Čestnú cenu si odniesli Michal Ivanič (holuby), 
Dávid Kasan (2 ceny za holuby), Daniel Valuška (králiky), Jozef Vajzera (hydina), 
Štefan Kmeť (hydina). Kvalita a pripravenosť chovateľov z nášho okresu bola 
podľa bodového hodnotenia na vysokej úrovni. 

 
 

KOMUNÁLNE  

VOĽBY  

2. DECEMBRA  

2006 : V novodobej histórii Ţiaru nad Hronom bola vo voľbách prvý raz porušená 
tradícia zmeny na primátorskom poste. Tentoraz ako prvý zostáva na 
primátorskej stoličke Mgr. Ivan Černaj aj v druhom volebnom období. 
K urnám pristúpilo 35,51 % zo zapísaných voličov. Primátor bol zvolený 
spomedzi troch kandidátov : 

 
1. Ivan Černaj (nezávislý) získal 3 326 hlasov = 59,68 % 
2. Miroslav Krajčov (Smer, HZDS, HZD) získal 1 400 hlasov = 25,12% 
3. Márius Hrmo (nezávislý) získal 825 hlasov = 14,80 % 

 
Štvrtý kandidát Ján Valent (nezávislý) sa pred voľbami vzdal kandidatúry. 
Za poslancov boli z počtu 99 návrhov – kandidátov zvolení títo 19 poslanci : 
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Za obvod č. : 

 
Meno poslanca : 

 
Kandidát za : 

 
 
 

1. 

MUDr. Ladislav Kukolík SMER – SD 

PaedDr. Veronika Baláţová SMER - SD 

Boţena Mikulčíková ĽS – HZDS 

Ing. Dušan Bosák SNS 

Mgr. Slavomír Šimeg ĽS – HZDS 

 
 
 

2. 

Ing. Peter Dubeň Nezávislý  

Stela Šeševičková SMER - SD 

Mgr. Marek Baláţ SDKÚ 

Mgr. Peter Antal Nezávislý  

Ing. Ján Vinarčík SMER - SD 

 
 
 

3. 

MUDr. Lýdia Cígerová SMER – SD 

Mgr. Roman Zaťko SDKÚ 

Ing. Karol Krist SDKÚ 

Ing. Jozef Baláţ SMER – SD 

Soňa Lukyová ĽS – HZDS 

 
4. 

Mgr. Monika Kopčová SDKÚ 

Ing. Stella Víťazková Nezávislá 

 
5. 

Ing. Michal Ţurav SNS 

MUDr. Oľga Voldánová SMER - SD 

 
Najviac hlasov získal MUDr. Ladislav Kukolík (690 = 51,11 %). Podrobne pozri 
Sprievodnú dokumentáciu ku Kronike 2006.  
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VII. 
 

VÝROČIA A OSLAVY  
 
 

 
1. január :  Nový rok privítali mnohí obyvatelia mesta na Námestí MS, kde po  

príhovore primátora ešte trvalo veselie, blahoţelania, ohňostroj, výbuchy petárd 
aţ do ranných hodín. Hneď v prvý deň prekvapila Ţiarčanov veľká nádielka 
snehu.   

 
 

Plesová sezóna : Tohoročnú plesovú sezónu otvoril 5. ples seniorov dňa 13. januára.  
Mestský ples sa konal 20. januára ako XIII. ročník. Moderoval Michal Hudák. 
Réţia plesu bola v duchu osláv 760. výročia udelenia mestských práv Sv. Kríţu 
nad Hronom. Historickou témou na oţivenie večera boli dejiny starovekého 
Ríma. Polnočným prekvapením bolo vystúpenie ţiarskeho rockera Roba Miklu. 
O týţdeň 28. januára mal ples Slovalco, a.s. 

 
 

Fašiangy :  Tradičný sprievod masiek 28. februára vyvrcholil pred MsÚ, kde ho  
privítal viceprimátor Roman Zaťko s hosťom – poslankyňou Európskeho 
parlamentu Monikovou Beňovou, ktorú fašiangovníci dobre vyzvŕtali. MsKC 
v rámci fašiangov pripravil aj detský maškarný ples na 26. februára. Výborný 
ohlas najmä u strednej generácie mal záver plesovej sezóny fašiangovou zábavou 
28. februára. Hosťom bol Michal Dočolomanský, bohatý program bol 
zabezpečený domácou kultúrou – dychovka, cimbalová muzika, muţský spevácky 
zbor Sekera, tanečný krúţok seniorov – optimistov, veľký ohlas malo 
pochovávanie basy. 

 
 

31. marec : Pietnym aktom kladenia vencov k pamätnej tabuli na Námestí MS si 
pripomenulo mesto a SZPB 61. výročie oslobodenia mesta. Príhovor mal 
viceprimátor Roman Zaťko. 

 
 

4. apríl : Domov dôchodcov mal 20. výročie vzniku (od r. 1986). Do t.r. uţ mal 700 
obyvateľov. 

 
 

26. apríl : Celé Slovensko i naše mesto si pripomenulo smutné 20. výročie havárie atómovej 
elektrárne v Černobyle. V našom prostredí zostane radiácia (izotop) ešte 10 
rokov. V r. 1986 bolo naše mesto jednou z najviac zasiahnutých oblastí. 

 
 

Ţiaranka :  Dychová hudba Ţiaranka vznikla v apríli pred 30 rokmi. 
 
 

29. apríl : Ako Deň bezpečnosti pripravila polícia pre deti a obyvateľov súťaţné zábavné 
popoludnie. 
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29. apríl :  Domáce súbory sprevádzali aj tradíciu stavania mája na Námestí MS o 15.00 hod. 
 
 

30. apríl : Deň pred 1. májom sa mal na Námestí MS konať Jarmok ľudových remesiel – 1. 
ročník. Pre nepriaznivé počasie sa konal v priestoroch Domu kultúry. Účasť 
obyvateľov bola veľká. Nepodarilo sa zabezpečiť tradičné hurky, zostalo pri 
hamburgeroch. Večer bola májová veselica s humoristami Kaizerom a Melichom 
v estrádnej sále MsKC. 

 
 

9. máj : Podujatie DEŇ EURÓPY organizovala Súkromná obchodná akadémia 
a Gymnázium v Ţiari nad Hronom. Predstaviť ho prišli aj p. Mendézová – 
členka Európskej komisie a primátor mesta. V programe vystúpili súbory ţiakov 
ZŠ a SŠ ţiarskeho regiónu, o EÚ bola zábavná vedomostná súťaţ, v mnoţstve 
stánkov ponúkali študenti informácie a propagačné materiály o EÚ. 
Ukončenie 2. svetovej vojny si obyvatelia pripomenuli pietnym aktom kladenia 
vencov k Pamätnej tabuli na budove ObÚ. 

 
 

2. jún : Ţiarsky Deň detí sa konal v Dome kultúry pre nepriaznivé počasie. Celý deň sa tu 
ozývali detské hlasy a jasot (najmä nafukovacie atrakcie mali úspech). V programe 
MsKC bola premiéra rozprávky Ţiarik a Hviezdička (piesne a scenár Ján Kulich, 
réţia ZUŠ), vystúpenia škôl, CVČ, ZUŠ, MsKC a ţiarska spevácka hviezdička 
Ivanka Kováčová. 

 
 

18. a 19. august : Vyvrcholenie veľkolepých osláv 760. výročia udelenia mestských práv bolo 
dvojdňové. 18.08 bola slávnostná akadémia, na ktorej boli udelené nasledovné 
mestské uznania :  

 
  Pamätná plaketa mesta : 
  Viktor Obertáš (za prínos v oblasti uchovávania histórie Horných Opatoviec)

 Lucia Ivanová (výsledky v športe) 
  Mgr. Augustín Denko (prínos do pedagogiky a uchovávanie histórie) 

 Ing. Richard Kafka (prínos v oblasti histórie regiónu a výroby hliníka, publicista, 
autor kníh) 

  PhDr. Marta Ţabková (za celoţivotnú publicistickú činnosť) 
Daniel Greguš (za činnosť vo futbalovom klube) 
František Sitora (vynikajúce výsledky cyklistického klubu) 
Mgr. Štefan Baláţ (prínos v činnosti basketbalového klubu) 
Ľudovít Franko (prínos v činnosti volejbalového klubu) 
 
Cena primátora mesta : 
Magdaléna Poloňová (prínos v oblasti kultúry) 
Mgr. Miroslav Hlaváčik (prínos v oblasti duchovného ţivota) 
Nelli Veselá (oblasť školstva, príprava študentov v oblasti jazykového 
vzdelávania)  
Dušan Adrašovský (oblasť športu, šírenie dobrého mena mesta v zahraničí) 
Dušan Bohunický (detto) 
Sylvia Hlôšková (oblasť kultúry a spoločenského ţivota) 
Judita Ščasnovičová (detto) 
Ján Truben (oblasť riadenia bytovej politiky) 
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Rudolf  Pradla (detto) 
Spoločnosť Rowex, s.r.o. (prínos pri obnove bytového fondu v meste) 

 
Cena mesta Ţiar nad Hronom : 
MUDr. Oľga Voldánová (celoţivotný prínos za rozvoj gynekológie a pôrodníctva 
v NsP Ţiar nad Hronom) 

  Ing. Milan Veselý (oblasť rozvoja priemyslu, podnikateľskej sféry a mesta) 
 Drhc. Ing. Jozef Pittner, PhD. (oblasť priemyslu a podnikania) 
 Mgr. Irena Novotná (oblasť kultúry a výchovy detí a mládeţe) 
 Ing. Ingrid Brocková, CSc. (vynikajúce výsledky v oblasti medzinárodných 

ekonomických vzťahov) 
 Mgr. Mária Zaťková (oblasť rozvoja kultúry a uchovávania histórie mesta) 
   
 Na akadémii primátor odovzdal aj Ďakovné listy poslancom MsZ. V ďalšej časti 

bola podpísaná Zmluva o partnerstve miest Ţiaru nad Hronom a Svitáv 
primátorom Ivanom Černajom a hosťom – starostom mesta Svitavy Václavom 
Koukalom. Akadémie sa zúčastnili aj starostovia okolitých obcí, riaditelia škôl 
mesta i predseda BBSK Milan Murgaš, ktorý poprial mestu ďalší úspešný rozvoj. 
Pôsobivý slávnostný príhovor mal primátor mesta (Pozri Sprievodnú 
dokumentáciu). Po skončení akadémie sa prítomní pobavili pri historickej hudbe 
a občerstvili o.i. aj pečeným prasiatkom na recepcii v estrádnej sále MsKC. Tu si 
účastníci mohli prezrieť aj výstavku o histórii vzťahov miest Svitavy – Ţiar 
(pripravil pracovník MsKC Július Katina). Na druhý deň pokračovali oslavy 
v Parku Štefana Moysesa, ktorých sa podľa odhadu zúčastnilo asi 5 000 ľudí. Po 
programe popoludní (Ţiarik, príhovor primátora, atrakcie, ľudoví výrobcovia, 
rôzne hudobné skupiny, kúpalisko otvorené bezplatne) zástupy najmä mladých 
ľudí smerovali na vystúpenie českého speváka Honzu Nedvěda. Úspech mali aj 
skupiny Vidiek, Desmod, rómska Terne Čhave a i. Prialo aj slnečné počasie, hoci 
pre prípad daţďa boli pripravené aj veľkokapacitné stany. Úspech programu 
navodil myšlienku kaţdoročného usporiadania hudobného festivalu v parku 
v auguste spätého s históriou mesta. 

 
 

21. september : Celý deň bol venovaný Mestskej polícii, ktorá si pripomína 15. výročie vzniku. 
Ako Deň otvorených dverí bola moţnosť pre deti a obyvateľov mesta zoznámiť 
sa s prácou a priestormi MsP. Dlhoročným pracovníkom MsP odovzdal primátor 
Ďakovné listy na slávnostnom prijatí v zasadačke ObÚ. 

 
 

10. rokov HaP : Dňa 27. septembra si kultúrnym programom pripomenula Krajská hvezdáreň 
a planetárium Maximiliána Hella svoje 10. výročie. Dňa 26.09. uplynulo 10 rokov 
od sprístupnenia planetária a novej pozorovateľne pre verejnosť a 33 rokov od 
zaloţenia Okresnej hvezdárne. Za 10 rokov sa uskutočnilo takmer 5 000 podujatí 
v tomto špecializovanom kultúrno-výchovnom zariadení (- cca 2 za deň) 
a navštívilo ho 223 986 účstníkov. Doménou sú výučbové programy pre deti 
a mládeţ, prehliadky hviezdnej oblohy premietaním jej umelej podoby vo 
hviezdnej sále i návštevy pozorovateľne. Iné programy sú zamerané na obľúbené 
relaxačné aktivity, na hudbu, umenie, hviezdne rozprávky pre deti, atď. (O 
histórii HaP pozri Kroniku 2000 a článok v Sprievodnej dokumentácii ku 
Kronike 2006.) 
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Ţiarsky jarmok : Od r. 1992 to bol uţ XIV. ročník novodobého Ţiarskeho jarmoku, ktorý sa konal 
počas krásnych jesenných dní 13. a 14. októbra. Slnečné dni prilákali veľké 
mnoţstvo ľudí. Hoci predajných stánkov bolo o čosi menej ako vlani, rozmnoţil 
sa počet stánkov ľudových výrobcov – pernikárov, košíkarov, drevených 
predmetov a liečiv. Rozšíril sa aj počet atrakcií pre deti a mládeţ. Zaujímavosťou 
v kultúrnych vystúpeniach (pripravilo MsKC) bolo vystúpenie hudobnej skupiny 
Sendrejovcov. Súťaţilo sa dokonca v pití piva a pre deti coca- coly. Z juţnej – 
najlákavejšej časti jarmoku sa šírili vône huriek, klobás, pečených špecialít 
a burčiaku. Riaditeľom jarmoku bol pracovník MsÚ – Ján Ţiak. Celkový zisk sa 
odhaduje sa 300 000 Sk. 

 
 

Halloween :  Americká tradícia strašidelného dňa (deň pred Sviatkom zosnulých, pompézne sa 
oslavuje v USA) sa rozširuje aj v našom meste. Ide o prvok globálnej 
multikultúry, ktorá pochádza z predkresťanských čias a do USA sa rozšírila 
z Európy. Tekvicové strašidlá sa ako ţartovné výtvory vyrábali kedysi aj u nás. 
V súčasnosti je to prejav napodobovania amerických zvykov, čo je, ţiaľ, pred 
Sviatkom zosnulých dosť dehonestujúce (pozn. kronikára). MŠ na Ul. A. Kmeťa 
pripravila dokonca deťom halloweenskú noc preţitú v škôlke, v ZŠ na Ul. M. R. 
Štefánika mali vo večerných hodinách „oslavu“ strašidiel, a pod.  

 
 

Mikuláš : Po prvýkrát Mikuláš prišiel 5.12. do estrádnej sály v MsKC, kde pokračovala 
rozprávka o Ţiarikovi. 

 
 

Vianoce : Dňa 12. decembra POS v DK pripravilo tradičný benefičný koncert Deti deťom. 
Ţivý Betlehem 22. decembra na Námestí MS pripravili ţiaci cirkevnej ZŠ s MŠ Š. 
Moysesa a Holúbky z Kríţa. Pred nimi zaspievala koledy spevácka skupina 
Sekera. Mnoţstvo podujatí uvádzame v časti Duchovný ţivot. 

 
 

Silvester : Zábave a výbuchom pyrotechniky na Námestí MS neprekáţala ani hustá hmla 
a absencia snehu. 
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VIII. 

 
PODNIKY V ŢIVOTE MESTA 

 

 

 

Situácia v obvode : Náš pôvodný okres Ţiar nad Hronom (t.č. obvod) v r. 2006 vedie krajský 
rebríček hospodárskeho rastu za uplynulý rok 2005, keďţe dosiahol 19,9 miliárd 
korún za vlastné výkony a tovar v priemysle. Je to o 6 miliárd viac ako dosiahol 
okres B. Bystrica. Priemerná mzda bola 20 728 Sk. Celkovo v okrese podniká 
4 291 právnických a fyzických osôb. Z toho v sluţbách 50 %, 22 % v priemysle, 
14 % v stavebníctve a pôdohospodárstve. Podiel malých a stredných podnikov 
dosahuje 99,2 %. Kľúčové odvetvie je hutnícky priemysel. Obratom nad 1 
miliardu korún patrí k najvýznamnejším firmám v okrese SLOVALCO, ktorá 
vyrába primárny hliník a polotovary a má najväčšiu zahraničnú účasť. 
Rozhodujúcu časť 62 % akcií vlastní nórska spoločnosť Hydroaluminium, 
zvyšok domáca spol. ZSNP. (Uvedené bolo konštatované na výjazdovom 9. 
zasadnutí Zastupiteľstva BBSK dňa 19. októbra 2006 v Estrádnej sále MsKC 
v Ţiari nad Hronom) 

 
 

ZSNP, a.s. : Ak v r. 2002 hrozil konkurz ZSNP veľmi reálne, tak nový investor Private equity 
skupina PENTA sa pustil do radikálneho a komplexného ozdravovania podniku. 
Dnes je spol. ZSNP stabilizovaná, nemá uţ ţiadne úvery a od r. 2004 je zisková. 
V januári 2006 ZSNP zamestnával 800 ľudí, mesačný zárobok je 22 600 Sk. 
Penta sa špecializuje na osamostatňovanie výrobných spoločností a získavanie 
zahraničných investorov. Osamostatnili sa závody : 

 
- Závod ALUFINAL  po zmene akcionára t.j. švédska spoločnosť SAPA AB 
mení od januára 2006 svoje obchodné meno na SAPA PROFILY, a.s. Zostáva 
v areáli ZSNP. Alufinal pri tejto zmene mal 300 zamestnancov a ročný obrat 1,4 
miliardy korún.  

 
 - Závod ENERGETIKA, a.s. 
 

- pôvodná ZLIEVAREŇ po osamostatnení má názov FINALCAST, a.s. 
 
- závod TUBY má názov TUBAPACK, a.s. 
 
- Výroba uhlíkových materiálov (VUM), a.s. 
 
- pre ZSNP Foundry (= výroba automobilných súčiastok, má 170 
zamestnancov) sa začiatkom roka získal silný zahraničný investor – španielsky 
nadnárodný koncern FAGOR EDERLAN. 

 
Priemyselný park : Súčasný majiteľ spol. ZSNP – Penta sa v uplynulých troch rokoch súbeţne 

s reštrukturalizáciou tejto spoločnosti sústredil na vytvorenie optimálnych 
podmienok pre vznik tzv. hnedého priemyselného parku v spolupráci s mestskou 
samosprávou na území ZSNP. Priestor areálu ZSNP poskytuje komplexnú 
infraštruktúru, energie, ktoré sú potrebné na podnikanie (vrátane stravovacích, 
protipoţiarnych či zdravotníckych sluţieb). Tak sa tvorí optimálny priestor pre 
aktivity podnikateľov a získavanie nových investorov, môţu vyuţívať 287 ha 
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rozlohu. Časť firiem tu má sídlo a časť poskytuje dodávateľské sluţby. T.r. 
v priemyselnom parku pôsobí viac ako 4 700 zamestnancov a cca 180 
podnikateľských subjektov. Firmy sa sústreďujú na spracovanie hliníka, 
strojársku a stavebnú výrobu a sluţby. Vedľa súčasného „hnedého“ 
priemyselného parku má vyrásť tzv. „zelený“ priemyselný park na cca 200 ha, 
kde je tieţ územie infraštruktúrne vybavené. 

 
 

Minister v ZSNP : Najvýznamnejšie firmy priemyselného parku v areáli ZSNP dňa 6. júna navštívil 
minister hospodárstva Jirko Malchárek (firmy : Slovalco, a.s., SAPA Profily, a.s., 
Rautenbach Slovakia, s.r.o., Remeslo stav, s.r.o., ZSNP, a.s., závod FINALCAST 
a ZSNP FOUNDRY). 

 
 

Nový investor : Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) úspešne uzavrela 
investičný projekt so spoločnosťou VICTOR BUCK GROUP z Luxemburgu 
(medzinárodná etablovaná spoločnosť v tlačiarenskej oblasti) . Svoju výrobu 
umiestňuje do Ladomerskej Viesky. Zaberie 19 293 m2 , plocha výrobne bude 
7 775 m2. Príjme asi 200 nových zamestnancov. Investícia je v sume 492 539 000 
Sk.  

 
 

SLOVALCO, a.s. : Pred Slovalco bol umiestnený elektrolyzér, na ktorom sa vyrábal hliník v 20. 
storočí. Táto technická pamiatka je nevšedným pamätníkom. Z prevádzky bol 
vyradený aţ v r. 1996. Je zaujímavý pre návštevníkov a mladších zamestnancov. 

 
 

Doprava : Podľa § 22 Zákona o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie bola Národná 
diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava v marci nútená opakovane predloţiť zámer 
výstavby rýchlostnej cesty R1 Ţarnovica – Šašovské Podhradie. Do 24. marca 
mohli občania dávať pripomienky. Informácie o tom boli na úradných tabuliach 
MsÚ, v ATV, v mestskom rozhlase. 

 
 

AB – team : AB – team Petra Snopku (= okná, dvere, fasády) získal cennú ZNAČKU 
KVALITI SLOVOKNO. V SR ju majú iba 2 okenárske firmy. AB – team pôsobí 
v meste 10 rokov. Je známym výrobcom v SR s nemeckými materiálmi. 

 
 

Recykling, a.s. : Jednou z jedenástich firiem v SR na recykláciu je aj ţiarska firma. Podľa 
súčasných pravidiel kaţdý, kto sa chce zbaviť starého auta, musí ho najprv 
kompletne odovzdať, dostane 1 000 Sk a aţ potom ho má vyhlásiť z evidencie. 

 
 

OBCHODY : V meste sa rozmnoţilo viac záloţní. Bývajú navštevované najmä pár dní pred 
sociálnymi dávkami. 
Na Ul. Michala Chrásteka pribudla predajňa Občianskeho zdruţenia ŢIARSKO, 
ktorá ponúka výrobky tzv. chránených dielní, kde sa zamestnávajú aj občania so 
zdravotným postihnutím. Predávajú sa tu textilné výrobky, rôzne doplnky, 
keramika atď. 
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Ceny beţných potravín v COOP Jednota a v predajni MÄSO : 
 
  kryštálový cukor 35,50 Sk  kurča             65 Sk 
  práškový cukor 36,50 Sk  bravčové stehno       159 Sk 
  výberová múka 10 Sk   bravčové karé          139 Sk 
  olej Raciol 1 L            42,90 Sk  bravčová šunka        189 Sk 
  káva Standard mletá    hydinová šunka        142 Sk 
  70 gr.   17,50 Sk  hovädzie stehno       230 Sk 
  soľ     8 Sk   hovädzie roštenka    249 Sk 
  maslo 25 dkg  43,70 Sk  hovädzia sviečková  550 Sk 
  čierny chlieb  32,40 Sk 
  trvanlivé mlieko 1 l 19,90 Sk 
  ryţa guľatá  31,50 Sk 
  ryţa dlhozrnná  55,50 Sk 
 

Ceny sú pohyblivé, vyhľadávané sú  akciové ceny. Rastie cena hovädzieho mäsa 
(teľacie mäso sa neobjavuje v predaji). 

 
 

Pláţové kúpalisko : Konateľ spoločnosti S.A.T Milan Broda, ktorý od mesta kúpil pláţové kúpalisko 
za symbolickú 1 Sk síce uskutočnil určité vylepšenie a pripravoval nové projekty, 
ale podľa súčasnej legislatívy súkromné firmy nemohli získať na ne príspevky. 
K rozhodnutiu spätne predať kúpalisko mestu prispelo i nepriaznivé počasie (- 
v roku 2004 bolo otvorené len 47 dní, v roku 2005 iba 53 dní, z toho len 18 
vhodných na kúpanie) a vysoké náklady na vodu. Kvôli stratám a pripravovaným 
rekonštrukciám a vrtom majiteľ Broda v r. 2006 plánoval kúpalisko v letnej 
sezóne mať uzavreté, čo vedenie mesta nechcelo pripustiť. Na rušnom 
mestskom zastupiteľstve 25. mája 2006 bolo rozhodnuté o znovuprevzatí 
kúpaliska mestom. Konateľ Broda ţiadal 5 miliónov korún. Mesto pristúpilo na 
kompromis – kúpalisko odkúpilo za 2,5 milióna Sk. Pre mesto to nie je ani 
výhodné ani stratové (pri prevádzke v minulých rokoch by tieţ bolo malo stratu 
a v úvahu treba vziať i fakt, ţe p. Broda do kúpaliska investoval). Technické 
sluţby okamţite začali kúpalisko pripravovať na sezónu od 1. júla, ale podarilo sa 
ho otvoriť uţ týţdeň vopred. 

 
 

Poľnohospodárske Od marca je novým predsedom PD Ing. Peter Legíň. PD zamestnáva 42  
druţstvo :  ľudí (sezónne + 3 – 4). Stav hospodárenia sa v r. 2006 javil horšie ako v r. 2005. 

Negatívne pôsobilo počasie (dlhá zima, horúce leto), zníţenie obhospodarovanej 
pôdy (predaný bol biskupský majetok Kupča firme MALES – konateľ Sekera, 
pasienky Krahule), ale i z fondov EÚ dostali iba 54 % dotácií. Do PD stále patria 
i pozemky Lutily. Celkovo má PD 1 185 ha pôdy, z toho 800 ha ornej pôdy, 385 
ha pasienok. V r. 2006 vedenie PD viac investovalo do pôdy a na opravy strojov, 
čo by sa malo prejaviť v budúcom roku. Naďalej sa PD nevypláca pestovať 
zemiaky, kapustu, hrach ani chovať ošípané.  

 
  Z rastlinnej výroby dopestovali : 
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Druh plodiny Na výmere   Úroda v q  Hektárový výnos 
 

pšenica  212 ha   7 200   33,96 q  
slnečnica  164 ha   1 090     6,6 q (nízka úroda) 
repka olejná  111 ha   1 340   12,18 q (nízka úroda) 
kukurica na siláţ 196,5 ha           33 240            170,5 q  
lucerka    76,7 ha           28 230             371 q   
ovos      21 ha      470   22,4 q   

 
V ţivočíšnej výrobe sa zamerali len na hovädzí dobytok – 500 kusov, dojivosť 
zvýšili na 4 645 l na jednu dojnicu. Chov kráv je v súčasnosti dosť nevýhodný, 
keďţe za 1 liter dostávajú len 9,07 Sk. 

 
 

Účasť mesta v  1. TECHNICKÉ SLUŢBY, spol. s r.o., bola zaloţená 23. júna 1994.  
obchodných   Majú základné imanie 16 096 000 Sk, konateľom je Igor Rozenberg.  
spoločnostiach : Mesto má v spoločnosti 100 % vklad. Ku 31.12.05 je majetok TS účtovaný vo 

výške 35 406 000 Sk (zakúpilo sa auto fiat, zariadenie na sneh, kosačka, 
vybudovala sa umývacia rampa). Priemerne je stav pracovníkov 136. Predmetom 
činnosti TS je starostlivosť o verejnú zeleň, miestne komunikácie, pohrebnú 
činnosť a cintorín, skládku a separáciu odpadu, dopravu a údrţbu (+ stavebnú 
činnosť), verejné osvetlenie a mestský rozhlas, plaváreň, športové areály, správu 
bytov, zimnú údrţbu mesta a okolia. T.r. zima preverila pripravenosť TS 
vysporiadať sa s poriadnou nádielkou snehu. Na pomoc pri úpravách zjazdnosti 
ciest si museli prizvať aj zmluvných partnerov. Boli situácie, ţe uţ nebolo miesta, 
kde sa má sneh odhŕňať. Spotrebovalo sa 500 ton posypového materiálu (štrk) 
a 140 ton technickej soli. Po 19. marci monitoring ciest ukázal aţ 257 výtlkov. Pri 
ich opravách pomáhali aj aktivační pracovníci. 

 
 

2. MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, spol. s r.o., bola zaloţená 31.05.2003 so 
základným imaním 200 000 Sk, konateľom je Ján Ţiak. Spoločníci sú Mesto Ţiar 
nad Hronom 30 000 Sk a Technické sluţby 170 000 Sk. V súčasnosti MŠK 
eviduje 18 športových klubov (pozri ŠPORT), spolu má 1 223 členov (775 
mládeţe, 448 dospelých), hlavní sponzori sú Slovalco, ZSNP a TS. Majetok v r. 
2005 činí 2 075 000 Sk. V r. 2005 bol MŠK finančne stabilný, nezadĺţený. V r. 
2006 sa rozbehli rokovania so strategickým partnerom a futbalový klub sa 
osamostatnil. 

 
3. HOTEL LUNA, spol. s r.o., bola zaloţená 18. januára 1996, základné imanie 
14 830 000 Sk, konatelia Ing. Mária Čopová, Štefan Maceják. Mesto má 100 % 
účasť. V marci mesto vypísalo ponuku na predaj 100 % podielu spol. Hotel 
Luna, s.r.o. za 9 520 000 Sk a pozemok pod hotelom za 2 milióny Sk. 

 
 

4. 5P – POHRONSKÁ PODNIKATEĽSKÁ PORADŇA, s. r.o., zaloţená 
17. decembra 1997, základné imanie 272 000 Sk, konateľ Ing. Katarína Veselá. 
Spoločníci sú Mesto Ţiar nad Hronom (34 000 Sk), Mesto Ţarnovica (34 000 Sk), 
Mesto Banská Štiavnica (34 000 Sk), Mesto Kremnica (34 000), ZSNP, a.s. 
(34 000 Sk), ELBA, a.s. (34 000 Sk), Mesto Nová Baňa (34 000 Sk), Ing. Juraj 
Školník, Bratislava (34 000 Sk). Mestské zastupiteľstvo v Ţiari v r. 2005 schválilo 
zámer mesta previesť svoj podiel na iného. Túto ponuku nevyuţil ani jeden zo 
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spoločníkov, keďţe takýto úmysel majú aj oni. Rokovania s ďalšími 
spoločnosťami pokračujú. 

 
5. ŠPORTOVÝ KLUB ZSNP, spol. s r.o., zaloţená 1. augusta 1995 so 
základným imaním 64 000 000 Sk, konateľ Ing. Matúš Huba, spoločníci: Mesto 
Ţiar (15 832 000 Sk), ZSNP, a.s. (37 487 000 Sk), TJ ZSNP (10 681 000 Sk). 
Uznesením Krajského súdu v B. Bystrici z r. 2004 bol na majetok spoločnosti 
vyhlásený konkurz, ktorý pretrváva.  

  
6. STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ., a.s., zaloţená 
12. augusta 2002, základné imanie 4 337 421 000 Sk. Mesto má v spoločnosti 
podiel 2,59 %. Do tejto StVS v r. 2006 vstupuje francúzska súkromná 
spoločnosť VEOLIA (dcérska spol. SVPS – Prvá vodárenská a.s. Bratislava) – 
zahraničný strategický investor, ktorý je najväčším akcionárom vodárenských 
spoločností v Európe. Vlastníkom majetku zostáva StVS. SVPS si ho prenajala na 
30 rokov bez záväzku investovať. Keďţe však investície sú potrebné v sume 20 
miliárd do r. 2020, majú sa vyuţívať projekty z eurofondov a spolufinancovanie 
sa má riešiť aj z príjmov z nájmu a z predaja akcií. Zatiaľ nedošlo k zdraţovaniu 
cien vody, ale také obavy pretrvávajú. 

 
 

Kniha o hutníctve : V Banskej Štiavnici sa pri príleţitosti osláv Dňa baníkov, hutníkov, 
a naftárov verejne prezentovala nová významná publikácia DEJINY 
HUTNÍCTVA NA SLOVENSKU. Vyšla v slovenskom a anglickom jazyku. 
Pracoval na nej autorský kolektív 19 členov. Dejiny výroby hliníka, mangánu, 
zinku, gália a zlata spracoval ţiarsky odborník Ing. Richard Kafka. Hutníctvo 
výrazne ovplyvnilo náš región, ktorý je od druhej polovice 20. storočia centrom 
farebnej metalurgie. 
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IX. 
 

ŠKOLSTVO 
 

 

 
V tomto roku sa zvýšil finančný normatív na 1 ţiaka z 22 273 Sk na 23 187 Sk. 
Zahŕňa zvýšenie miezd od 1.07.2006 a zvýšenie cien sluţieb a energií. Rastie 
počet ţiakov, ktorí potrebujú pomoc samosprávy, aby zvládli nároky na školskú 
dochádzku. Okrem dávok v hmotnej núdzi odbor starostlivosti o občana pri 
MsÚ prispieva na stravu a školské pomôcky cca 300 ţiakom. Pre sociálne 
problémové deti rozdelil aj motivačné štipendiá pre cca 150 detí. Dobré 
hospodárske výsledky mesta sa odrazili aj na pomoci mesta školám : Za r. 2006 
bolo preinvestované na ZŠ Ul. Janského 1 324 000 Sk, na ZŠ Ul. M. R. Štefánika 
1 624 000 Sk a na ZŠ Ul. Jilemnického 728 000 Sk. Spolu z rozpočtu mesta 
3 676 000 Sk na základných školách. Na materských školách celkom 2 628 000 
Sk. Išlo najmä o rekonštrukcie striech, vyregulovanie vykurovacích systémov, 
opravy sociálnych zariadení, kotolne, nákup univerzálnych robotov a pod. 

 
 

Prehľad škôl   Školy v zriaďovateľskej funkcii mesta : 
k 1.IX.2006 : 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Názov 
školy 

Počet 
ţiakov 

Počet 
tried 

Meno riaditeľa 

  MATERSKÉ ŠKOLY (predškolské zariadenia) s elokovanými triedami : 

  I. MŠ Ul. A. Kmeťa 11 105 5 Darina Golianová 

 
k nej patria 
elokované 

 
MŠ A. Kmeťa 17 

 
84 

 
4 

Mária Marková, 
zástupkyňa 

MŠ Rudenkova 1 44 2 
Ruţena Bokšová, 
zástupkyňa 

   II. MŠ Ul. Janského 8 83 4 Martina Šimková 

 
 

k nej patria 
elokované : 

 

 
MŠ M. R. Štefánika 23 
 

71 3 
Soňa Kaslová, 
zástupkyňa 

MŠ Rázusova 6 
 

93 4 
Eleonóra Uhrovičová, 
zástupkyňa 

MŠ Sládkovičova 1 
 

95 4 
Helena Garajová, 
zástupkyňa 

   ZÁKLADNÉ ŠKOLY : 

   ZŠ Ul. Dr. Janského 2 641 29 Mgr. Jaroslava Ţabková 

   ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 867 33 Mgr. Monika Dobrotová 

   ZŠ Ul. Jilemnického 2 483 21 PaedDr. Jozef Schwarz 
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Základná umelecká škola : 
 
hudobný odbor :                     251 ţiakov 
výtvarný odbor :  100 ţiakov 
literárno-dramatický odbor :   73 ţiakov   
tanečný odbor :    44 ţiakov 

spolu :    468 ţiakov 
Riaditeľka ZUŠ :   Mgr. Dana Kravecová 

 
 

Centrum voľného času : (ŠZ v správe mesta) 
 

Počet ţiakov :  471 
Počet krúţkov :  42 (prírodoveda – 3, veda a technika – 8,   

         spoločenské vedy – 16, šport – 15) 
    Riaditeľka CVČ : Mgr. Helena Gáfriková 
 
 
    Školy s iným zriaďovateľom v meste : 
 
 

Názov Zriaďovateľ 
Počet 
ţiakov 

Počet 
tried 

Meno riaditeľa 

  ZŠ s MŠ Štefana Moysesa 
Banskobystrický 
biskupský úrad 

320 ZŠ 
24 MŠ 

17 
1 

Mgr. Mária Ulrichová 

  Špeciálna ZŠ KÚ B. Bystrica 98 13 Mgr. Anna Vargová 

  Gymnázium BBSK 569 18 RNDr. Beata Tóthová 

  Zdruţená stredná škola BBSK 409 16 Mgr. Miroslav Šurka 

  Zdruţená stredná škola     
  hotelových sluţieb a obchodu 

BBSK 531 19 Mgr. Jaroslav Hlaváč 

  Súkromná obchodná akadémia 
MALES, s.r.o. 
Janova Lehota 

338 12 Mgr. Helena Halová 

 
 
 
 Zo ţivota   Od 1. januára  2006 platia organizačné úpravy samosprávy  
 materských škôl : v materských školách, ktoré zmenili svoju právnu formu hospodárenia – prešli na  

 právnu subjektivitu a od 31. decembra 2005 bolo zo siete MŠ vyradené 5 MŠ 
a následne zrušené. Od 1. januára teda platí nová organizačná štruktúra MŠ 
(ostávajú len 2 právne subjekty, ku ktorým sa pričleňujú všetky pôvodne 
samostatné MŠ v meste, ich riaditeľky ostávajú ako zástupkyne riaditeliek 
právnych subjektov).  

  II. MŠ na Ul. Janského 8 oslávila t.r. 30 výročie vzniku. Jedenásť rokov ju 
viedla Magda Manicová, šestnásť rokov Helena Bieliková. Majú špeciálnu triedu 
pre deti s poruchami zraku. Z Nadácie ZSNP a Slovalco získali 140 000 Sk na 
ekologický projekt.  
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  MŠ na Ul. Rudenkova 1 získala 200 000 na bezpečnostný projekt. Dňa 25. mája 
sa konal I. dopravný deň pre predškolákov (v minulosti bola dopravná výchova 
súčasťou, teraz najmä vďaka Ondrejovi Cabánikovi z autoškoly Saco a i. sa 
obnovuje cez MŠ na Rudenkovej ul. znovu pre všetky MŠ z I. právneho 
subjektu). Ďalšími uţ tradičnými akciami boli oslavy Dňa matiek, MDD, 
Pesničková paráda (7.06.), westernové súťaţe, rozlúčka s predškolákmi pre všetky 
MŠ (15.06.), atď. 

 
 

Zo ţivota   Rastie počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide o 130 
základných škôl : detí. Pritom špeciálny pedagóg a psychológ je iba na ZŠ Ul. M. R. Štefánika.  

Celkovo bolo zapísaných o 21 viac prvákov ako vlani, keďţe z okolitých obcí 
rastie záujem plniť školskú dochádzku v meste. Pre ţiakov 9. ročníkov sa dňa 7. 
februára konali spoločné testy z matematiky a slovenského jazyka v celej SR – 
MONITOR. V ţiarskych školách boli výsledky vyššie ako priemer v SR. Výsledky 
ovplyvňujú prijímanie ţiakov na stredné školy. Všetky ZŠ mali chrípkové 
prázdniny.  

  ZŠ na Ul. Janského uplatňuje záţitkové, projektové vyučovanie. Získali 
certifikát a vlajku Zelená škola v rámci medzinárodného projektu (aktívna p. uč. 
Soňa Foltánová). Škola sa venuje talentom v športe (futbal, hokej, šport. streľba, 
v šk. r. 2006/7 aj trieda pre dievčenský futbal). Zaviedli elektronickú podobu 
ţiackej kniţky, o ktorú poţiadalo aţ 330 rodičov. Otvárajú aj triedu s rozšíreným 
vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. V obvodnej súťaţi mali 3. 
miesto za časopis školy FAJNOVINKY. 

  ZŠ na Ul. M. R. Štefánika od 1. septembra otvorila znovu nultý ročník pre deti 
s odloţenou školskou dochádzkou. Od 1. ročníka otvorili triedu s rozšíreným 
vyučovaním angličtiny. Prváci mali svoj prijímací – imatrikulačný deň, ktorý 
pripravili ţiaci zo školského parlamentu. V súťaţi škol. časopisov majú 2 miesto 
za MY z dvojky. Najviac záujmu prejavili ţiaci o počítačové krúţky. Na zlepšenie 
čítania ţiakov pripravili tzv. čítací maratón. Nezabudnuteľný deň pre matky 
pripravili ţiaci 1. stupňa v Dome kultúry 17. mája. 

  ZŠ na Ul. Jilemnického vo februári oslávila 20. výročie vzniku. Prvým 
riaditeľom bol Gejza Nagy, začali s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, 
venujú sa športovej príprave basketbalu, volejbalu, karate, zaviedli vyučovanie pre 
mimoriadne nadané deti (projekt ERIN od septembra uţ aj v V. ročníku, Nadácia 
ZSNP a Slovalco podporili projekt 100 000 Sk). Pripravili vlastný projekt Dňa 
Európy na 9. máj. Ako zaujímavosť je výmena klasického školského zvonenia za 
melódiu. Problémom školy zostáva kvalifikovanosť časti pedagógov a zníţené 
známky zo správania ţiakov. 

  ZŠ Štefana Moysesa zapísala aţ 43 detí do 2 tried 1. ročníka. Vlani zriadené 
školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje činnosť detí vo voľnom čase aj 
cez prázdniny (najväčší záujem je o krúţky počítačové, bezplatné sú krúţky 
s duchovnou náplňou). Ţiak Patrik Hrmo a bývalé ţiačky mali samostatný 
koncert pre mesto. Deti rodičom pripravili kultúrny a zábavný deň 13. júna. 

  Základná umelecká škola po presťahovaní do nových priestorov úspešne 
organizuje vystúpenia takmer pri kaţdej mestskej oslave i v regióne (odhalenie 
pamätnej tabule Karolovi Bielekovi, ľudové tradície pri májových oslavách 
a pod.), výchovné koncerty sú pravidelné. Od septembra zaviedli novinku – hru 
na bicie nástroje. Výtvarný odbor zriadil experimentálne vyučovanie aj pre deti so 
zdravotným postihnutím – získali uţ 2 ocenenia v 8. ročníku. V európskej 
výtvarnej súťaţí EÚ a práva detí získali 4 ţiačky ZUŠ pod vedením pedagóga 
Andreja Jánošku 2. miesto za návrh loga na Európsky deň práv dieťaťa. 
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Prezentácia činnosti ZUŠ bola 29. mája na Námestí MS. Na záver škol. r. bol  
absolventský koncert v divadelnej sále MsKC so slávnostným odovzdávaním 
absolventských vysvedčení. Ku 50. výročiu školy sa bude škola usilovať získať 
čestné pomenovanie ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej. Najviac odmenení 
v súťaţiach získal odbor literárno – dramatický a najviac uplatnení v ďalších 
školách výtvarný odbor.  

  Centrum voľného času na záver činnosti 24 krúţkov (344 detí) pripravilo 25. 
mája slávnostné ukončenie krúţkovej činnosti v DK. Deň otvorených dverí 
v CVČ bol 2. októbra s mnoţstvom zábavného programu. Počas prázdnin CVČ 
organizovalo zahraničnú rekreáciu v talianskom Bibione, pobytný tábor 
v Rajeckých Tepliciach i prímestské tábory v CVČ. Dňom 6. augusta sa CVČ 
stalo Akreditovanou vysielajúcou organizáciou EURÓPSKEJ DOBROVOĽNEJ 
SLUŢBY (EDS), ktorá ponúka mladým ľuďom pobyt v zahraničí bez finančných 
výdavkov (má neziskový charakter, poskytuje alternatívne vzdelávanie 
a skúsenosti). CVČ má široké spektrum činnosti, najaktívnejšie sa javí oddelenie 
estetiky a spoločenských vied. 

 
 
 Protech :  Súčasná situácia v nedostatku odborného technického smeru pre  

 rozvíjajúci sa priemyselný park podnecuje zameranosť školstva v meste na 
podporu záujmu mladých o technické profesie. Toto bol aj hlavný cieľ projektu 
Protech, ktorý  sa 10. novembra na ZŠ Ul. Jilemnického prezentoval za účastí cca 
500 detí (z MŠ predškoláci a zo ZŠ štvrtáci a ôsmaci). Prezentovali sa tu viaceré 
firmy (hlavne Slovalco, ZSNP, Nemak, Rautenbach, Sapa, Fagor) výstavkami 
a rôznymi zábavnými formami. Pomáhali školské kluby, CVČ, riaditeľ školy, 
viceprimátor mesta a pracovníci školského úradu MsÚ. Projekt má ambície stať 
sa tradíciou. Realizuje sa aj pre stredné školy. 

  (O výsledkoch škôl pozri správy za r. 2005-6 v Sprievodnej dokumentácii ku 
kronike.) 

 
 

Zo ţivota    Gymnázium 
stredných škôl : – v r. 2006 prvýkrát maturovali po 8 rokoch oktaváni 

  – na celoslovenskej olympiáde ruského jazyka získali prvé dve miesta študenti 
Matej Koreň a Jana Bukovinová 
- od 1.09 má škola tri triedy : klasická, informatická, športová. 
- v t.r. sa škola rozsiahle rekonštruovala, má plastové okná, je zateplená, 
obnovená je telocvičňa a fasáda školy je neobvykle pestrá (ţltá, oranţová, béţová) 
- škola sa inovuje nielen zvonka, ale mení sa aj obsah vyučovania. Pedagógovia 
školy iniciatívne vypracovali projekt ŠKOLA S EURÓPSKYM ROZMEROM, 
v ktorom zásadne menia starý encyklopedický spôsob vyučovania na moderný 
vzdelávací program. Je zameraný na rozvoj komunikačných zručností v rodnom 
i v cudzích jazykoch, na prácu s informáciami (vyhľadávanie, spracovanie, 
prezentácia ţiakmi), na rozvoj zručností v oblasti vedy a technológie (digitálna 
zručnosť, riešenie ľudských, kultúrnych a spoločenských problémov atď.). Štátny 
pedagogický ústav v Bratislave ho v máji vyhodnotil ako najlepší a škola získala 
grant z Európskeho sociálneho fondu v objeme 5,3 milióna korún, čo postačí na 
prvé dva roky. Škola získala aj súhlas na experimentálne overovanie projektu 
v praxi,. 
- v máji školu navštívili rakúski študenti, ktorí zasa v októbri pozvali študentov 
gymnázia na návštevu mestečka Ybbs an der Donau so 4 500 obyvateľmi. Naši  
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študenti prekvapene pozorovali výbavu ich školy – noteboky mali všetci študenti, 
PC a kopírky boli voľne rozmiestnené, podobne relaxačné kútiky so stolným 
futbalom, dokonca vyhradené priestory pre fajčiarov. Toto mestečko uţiví 5 
stredných škôl, má nemocnicu i múzeum bicyklov. Prekvapivo pôsobila i veľká 
starostlivosť o historické komplexy mestečka. Ubytovanie v rodinách posilnilo 
jazykové zručnosti ţiakov. 
- za projekt Experiment v sluţbách zdravia získalo gymnázium 100 000 Sk od 
Nadácie ZSNP a Slovalco. 

 
Súkromná obchodná akadémia  
- cieľom školy zostáva konkurencieschopnosť študentov na trhu práce 
(jednoduché a podvojné účtovníctvo, právne povedomie, písanie na PC desiatimi 
prstami, odborná prax v krajinách EÚ, vyuţitie odborného systému 
EUROPASS...)    
- škola má 80 počítačov, 3 učebne informatiky s modernými multimediálnymi PC, 
- v škol. r. 2005/6 zo 70 absolventov študuje na vysokých školách 71 %, 
zamestnaných je 14 %, 6 študentov je na absolventskej praxi, 3 sú nezamestnaní, 
1 je v zahraničí 
- študenti mali účasť na slovenských a medzinárodných veľtrhoch cvičných 
firiem, 
- v súťaţi Mladý účtovník získali 1. miesto v SR, 
- organizovali Ţiarsky veľtrh cvičných firiem v MsKC 15. februára pre študentov 
obchodných škôl z 11 miest v SR, kde mali 4 stánky. 

 
Zdruţená stredná škola na Ul. Janského má prvoradý význam v projekte 
PROTECH. Od Nadácie ZSNP a Slovalco t.r. získali za 1. miesto (projekt 
Moderné vzdelávanie pre znalostnú ekonomiku) grant 110 000 Sk. 

 
Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu na t.r. 
gastronomickom festivale študenti predviedli jedlá 7 svetových kuchýň, mali vyše 
1 000 hostí. Plánujú výstavbu vlastného hotela a štúdium cestovného ruchu. 

 
 

MISS stredných V r. 2006 obnovili prostredníctvom OZ Okáčik stredné školy súťaţ MISS  
škôl :   stredných škôl, o ktorú bol veľký záujem (plná estrádna sála). Víťazkou  

MISS stredných škôl a aj MISS sympatia bola t.r. Janka Repiská. Výťaţok zo 
vstupného na galaprograme ide pre telesne postihnutých. 

 
 

Budúcnosť školstva Pozri projekt PROTECH a časť Verejno – spoločenský ţivot.  
v meste : 

 
 

Ceny Nadácie  Nadácia ZSNP a Slovalco odmeňovala talentovaných ţiakov ZŠ a SŠ  
ZSNP a Slovalco : nasledovne : 

 
- za stredné školy : 

    Jana Bukovinová, gymnázium (1. miesto v ruskej olympiáde) 
    Ivana Kováčová, gymnázium (spevácke súťaţe) 

Andrej Salyem, ZSŠ hotelových sluţieb (2. miesto v celoslovenskej súťaţi Mladý 
barman)   

 
- za základné školy : 



 50 

    Kristína Putišová, Ul. Janského (2. m. v CS kole astronomickej súťaţe) 
Katarína Loučičanová, ZŠ Š. Moysesa (2. m. v biblickej olympiáde CS kolo) 

    Martina Repiská, ZUŠ (husle) 
    tím ţiakov výtvarného odboru ZUŠ (2. m. v európskej súťaţi) 
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X. 
 

KULTÚRA 
 
 
 

Činnosť kultúrnych ustanovizní Mestské kultúrne centrum a Pohronské osvetové 
stredisko zostáva v podobnej štruktúre ako v roku 2005 (pozri Kronika 2005). 
Dom kultúry zatiaľ zostáva stále majetkom mesta, ale okrem kniţnice je málo 
vyuţívaný. V 3. roku existencie MsKC ako príspevkovej organizácie bola 
obnovená obradná sieň, zasadačka dostala nový koberec, kino Hron a divadelná 
sála klimatizáciu. Vstupenky sa úspešne začali predávať cez internet. Dramaturgia 
sa sústredila na celomestské podujatia (z nich najväčší ohlas mal letný 
megafestival bez vstupného), na projekty komerčné i nekomerčné. Spolu MsKC 
pripravilo 63 podujatí pre 9 950 divákov a na letnom festivale bolo cca o 5 000 
divákov naviac. Organizovaniu súťaţí, prehliadok a festivalov v oblasti záujmovej 
umeleckej činnosti sa naďalej venuje POS v širšom regióne i v meste. Pripravuje 
i odborné podujatia (školenia, semináre, tvorivé dielne), výchovno – vzdelávacie, 
kultúrno – spoločenské, vydáva informačné materiály, zborníky. 

 
 

Kniha mesta : Dňa 5. januára bolo v obradnej sieni MsKC slávnostné uvedenie knihy  
Ing. Jozefa Minku Významné osobnosti Ţiaru nad Hronom a okolia za 
účasti rodinných príslušníkov autora (syn Marko, sestra, brat), primátora mesta, 
poslancov a pozvaných hostí. Knihu po tragickej smrti autora dopísala Mgr. 
Elena Kukučková. Vydal ju mestský úrad v r. 2005 v počte 500 výtlačkov. Ide 
o mimoriadne významnú udalosť, je to svojím spôsobom originálne dielo, ktoré 
sčasti zapĺňa veľkú medzeru v regionálnych dejinách. Po uvedení knihy do ţivota 
bola distribuovaná mestským úradom na všetky ţiarske školy a významné 
inštitúcie. Zvyšok je v predaji (cena za kus 380 Sk). 

 
 

Pamätná tabuľa Pod záštitou primátora mesta, poradného zboru Castrum Susol,  
Karola Bieleka : miestneho odboru Matice slovenskej, MsKC a osobnou iniciatívou kronikárky 

mesta získalo mesto novú pamätnú tabuľu pedagóga, prvého slovenského 
školského inšpektora, publicistu, autora učebníc a spisovateľa Karola Bieleka 
(pozri Sprievodnú dokumentáciu ku Kronike 2006). Slávnostné odhalenie tabule 
z eloxovaného hliníka sa konalo 24. novembra pri príleţitosti jeho 70. výročia 
úmrtia a 150. výročia narodenia na druhej budove od kaštieľa (dnes kaviareň 
Madonna), kde pôvodne sídlil Školský úrad (10 rokov tu ako škôldozorca sídlil 
Karol Bielek po vzniku I. ČSR). Podľa návrhu kronikárky rytcom tabule bol 
bývalý pracovník Mincovne pán Vojtech Hric. V slávnostnom programe 
účinkovali ţiaci cirkevnej ZŠ a ZUŠ. Prednášku o K.B. mala Mgr. Mária 
Zaťková, príhovor mal riaditeľ ZŠ Karola Bieleka z Lovčice – Trubína Mgr. 
Dušan Ivanič, ktorý s primátorom mesta Mgr. Ivanom Černajom odhalili tabuľu. 

 
 

Hudba : Vo vnímaní súčasnej kultúry má hudba – najmä moderná – populárna prvé 
miesto. Tomu je podriadená aj dramaturgia podujatí MsKC. Z mnoţstva akcií 
vyberáme: vystúpenie Roba Miklu a Ivky Kováčovej v januári na mestskom plese, 
Zdenky Prednej a Mira Jaroša v marci, Heleny Vondráčkovej 29. apríla 
(talkshow) ako „udalosť roka“, 21. apríla POS organizovalo Festival rómskej 
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kultúry, v apríli Ţiar nad Hronom reprezentovala v slovenskom rozhlase Ivka 
Kováčová v súťaţí NEZNÁMI, v máji tu koncertovala skupina Chinaski, Peter 
Cmorík v júli spieval „za vysvedčenie“, ku 760. výročiu udelenia mestských práv 
na letnom festivale 19. augusta v parku vystúpili aj skupiny Vidiek, Desmod, 
Abba revival (spievali Honza Nedvěd), country hudba znela v septembri, 13. 
októbra na Ţiarskom jarmoku znela dychovka, rómska hudba, folklór, folk, metal 
i rock, 27. októbra vystúpili rapperi v programe HIP HOP session vol. 1 (veľký 
záujem divákov), v novembri boli Dni ţiarskej kultúry MADE in ZH 
(zaujímavosťou bolo oţivenie opusteného kostola v Horných Opatovciach 
koncertom Holúbkov z Kríţa) v dňoch 24. – 26. novembra. Oblasť váţnej hudby 
mala menšinový charakter (v rámci MADE in ZH vystúpila ZUŠ, pred 
Vianocami bol klavírny koncert Paulechovej).  
Miestne umelecké súbory ako folklórny súbor Hron, cimbalová hudba, dychovka 
Ţiaranka, spevácka skupina Sekera, Seniori – optimisti, Holúbky z Kríţa, skupina 
Pedál live, TŠK Stella, dostávali príleţitosť najmä pri organizovaní celomestských 
podujatí (plesy, fašiangová veselica, stavanie mája, deň detí, hudobné leto, 
jarmok, Made in ZH, zimné slávnosti atď.) 

 
 

Divadlo : - Radošínske naivné divadlo predviedlo 20. marca hru Desatoro v preplnenej sále 
DK 
- súťaţ IMPRO ŠOU (ţiaci ZŠ a SŠ) v divadelných, hudobných a výtvarných 
improvizáciách bola 31. marca, 29. júna, 6. októbra, 19. decembra 
- na Deň detí 2. júna bola premiéra pokračovania rozprávky ŢIARIK z dielne 
MsKC 

    - SND z Bratislavy uviedlo hru Chvála bláznovstva (Geišberg, Króner) 
- 90 minútová show nekonvečného humoru (S.O.S.) 15. októbra zaplnila divákmi 
sálu DK 
- Divadelný súbor Šášovčan uviedol v DK hru J. Drdu Zabudnutý čert v rámci 
Dní ţiarskej kultúry 

 
 

Výstavy : Archeologická expozícia SAV – mestské múzeum a Galéria Jula Povaţana 
zhromaţďuje fotografický materiál z histórie mesta v 19. a 20. storočí a v rámci 
výstavníckej činnosti boli v sieni MsKC realizované tieto výstavy : 

- JARNÝ SALÓN v marci ako 18. ročník neprofesionálnych výtvarníkov 
pripravilo POS spolu s MsKC (Jolana Palajová a Ivica Fabóková postup na 
kraj) 

- Ján Lichner Na krídlach fantázie v apríli a máji (obrazy) 

- drevorezby Jána Procnera v máji a júni 

- autorská výstava Františka Palušku (maľby) v júni a auguste 

- Návraty k rodákom – pri príleţitosti 80. narodenín Júliusa Povaţana, z tvorby 
v rokoch 2001 – 2006 v septembri a októbri (pozri ţivotopis autora 
v Sprievodnej dokumentácii ku Kronike 2006 od Júliusa Katinu) 

- v októbri – novembri výstava Jolany Palajovej Za mňa hovoria obrazy 
(neprofesionálna výtvarníčka ţijúca v našom meste) 

- akademická maliarka Renata Exkhardtová z Bratislavy a jej syn vystavovali 
v novembri – decembri pod názvom Harmónia farieb 

- pracovník MsKC Július Katina, Mgr. pripravil príleţitostnú výstavu 
Druţobné vzťahy Ţiar nad Hronom – Svitavy pri príleţitosti podpísania 
novej zmluvy o spolupráci (august, október) 

- krátkodobé výstavy mala ZUŠ, CVČ, učilište drevárske z B. Štiavnice 
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- POS sa tematicky zameriavalo na súťaţné výstavy ako Otec, mama a ja, 
Polícia známa – neznáma, Prečo som na svete rád/rada a i. 

 
 

Iné podujatia : - výchovné a vzdelávacie podujatia mala vo svojej réţii kniţnica 
(počet 26), 12 programov pripravilo MsKC pre ZŠ a SŠ, pre MŠ iba jeden 
rozprávkový program. Celková návštevnosť bola 12 693 ţiakov 

  
- malá scéna Ako doma pozývala osobnosti súčasnej kultúry (Zdenka Predná, 
Peter Šrank, Peter Lipa, Marián Čekovský a i.) 

 
- v Dome seniorov bola 29. marca beseda o knihe Ţofky Urblíkovej, bývalej 
profesorky gymnázia Konečne prvé slovenské básne (český vydavateľ) 

 
- POS pripravilo besedu o knihe básní Mira Mališa. Ako hosť bol prítomný 
spisovateľ Ľubomír Feldek 

 
- okrem tradičných športovo – tanečných súťaţí  POS organizovalo 19. mája 
krajský súťaţný festival moderného tanca (17 súborov) 

 
- história hradu Šášov bola sprítomnená letným podujatím Zdruţenia na 
záchranu hradu Šášov pod názvom Dobýjanie hradu Šášov, ktoré malo niekoľko 
stovák divákov 

 
- POS pripravilo krajskú prehliadku a súťaţ CINEAMA (amatérsky film a video), 
v apríli aj krajskú prehliadku dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko (ATĎ 
pri ZUŠ úspešné s hrou Zlatá priadka) 

 
- POS organizovalo celoslovenskú literárnu súťaţ Tak píšem ja, ktorá mala 201 
autorov. Vydalo aj antológiu z nej. Z kategórie ţiakov z nášho mesta získala 3. 
miesto Andrea Salayová a čestné uznania Borsegová a Fekiačová 

 
- v júni POS pozvalo 6 literárnych klubov Slovenska na stretnutie (ţiarsky klub 
Ţiarelka sa javí ako najaktívnejší) 

 
- na jarmok ľudových remesiel do Svitáv v Českej republike vyslalo POS 
ţiarskych ľudových umelcov (v septembri) 

 
 

Kniţnica   V r. 2006 kniţnica evidovala 35 312 kníh. Na nákup nových kníh bola  
Michala Chrásteka: vynaloţená suma 88 949 Sk. Výpoţičiek bolo 81 883. Pokles výpoţičiek bol 

zaznamenaný najmä u detských čitateľov (beletria), keďţe v súčasnosti klesá 
záujem detí o čítanie, uprednostňujú sa iné médiá pred knihami. Celkovo je počet 
registrovaných čitateľov 2 427. Kniţnica poskytuje aj medzikniţničnú výpoţičnú 
sluţbu, poskytuje odborné informácie, rešerše, reprografické sluţby, zvukové 
knihy pre zrakovo postihnutých, internetové sluţby a i. Pre školy a verejnosť 
vyuţíva kniţnica klasické formy ako sú besedy, literárne pásma, rozbory diel, 
súťaţe – celkovo 94 akcií. Osobitne sú cenné akcie pre deti na podporu čítania 
(napr. úspešné bolo čítanie ţiarskych osobností ako Ivan Černaj, Peter Šrank, Ria 
Ferčáková pod názvom Čítanie je super). 
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Kino Hron : Od r. 2005 je kino presťahované z DK do MsKC a modernizované, čo sa javí 
ako úspešné. V tomto roku bola nainštalovaná aj klimatizácia, zaviedol sa 
miestenkový a počítačový predaj lístkov, zvýšila sa návštevnosť a trţby, vyuţívajú 
sa kultúrne poukazy (vyzbieralo sa 6 814 poukazov). Dramaturgia kina sa 
orientuje na všetky ţánre – thriller, komédie, horor, detektívka, sci-fi, rodinné 
a rozprávkové filmy. Priemerná návšteva na jeden kinotitul je 150 divákov (v r. 
2004 to bolo 118). Celkový počet návštevníkov bol 14 352. Za rok 2006 sa kino 
Hron umiestnilo na 54. priečke zo 198 kín na Slovensku.  

 
 
 
 

Pozn. O kultúre pozri hodnotiace správy MsKC a POS v Sprievodnej 
dokumentácii ku Kronike 2006. 
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XI. 
 

DUCHOVNÝ ŢIVOT 
 
  
   

 
Pre obyvateľov slúţia dva rímsko – katolícke kostoly, ktoré bývajú vo sviatočné 
dni preplnené. Evanjelická cirkev pripravuje stavbu svojho kostola. Kňazi rím. – 
katol. cirkvi pripravili t.r. 1 x v mesiaci prednášky na duchovné témy. Udalosti 
podľa časového sledu : 

 
 

2. január : Pod závalom snehu a vody bola poškodená strecha Kostola Sedembolestnej 
Panny Márie. Voda stekala prúdom do chrámu na lavice. Strecha bola opravená. 

 
 

7. január : V Kostole Sedembolestnej P. M. bol organový koncert študentky IV. ročníka 
VŠMU v Bratislave Kláry Štroffekovej. 

 
 

16. január : Dekan farnosti Mgr. Miroslav Hlaváčik vysvätil ústredný drevený kríţ na 
cintoríne. Kríţ dal postaviť primátor mesta, keďţe pôvodný hliníkový kríţ 
odpílili vandali (neznámi) a pravdepodobne ho speňaţili pred rokom v zberných 
surovinách. 

 
 

28. apríl : Pripravenú ekumenickú poboţnosť v Kostole Sedembolestnej P. M. narušila 
prudká búrka polhodinu pred sv. omšou. Aj obetaví veriaci, ktorí napriek tomu 
prišli, boli premočení. 

 
 

3. máj : Mesto pripravilo plochu pre nových asi 500 miest na miestnom cintoríne 
a v tento deň bola táto novovybudovaná a sprístupnená časť cintorína vysvätená. 
Plocha je plánovaná na vyuţívanie asi počas ďalších desiatich rokov. 

 
 

9. jún : Pán farár Štefan Flimel, ktorý na dôchodku vypomáha v pastorácii v našom 
meste, sa doţil 60. výročia v kňazskej sluţbe. Na slávnostnej sv. omši sa zúčastnili 
4 kňazi a diakon. Mnoţstvo gratulantov (aj z Kosorína) vyzdvihovalo jeho 
hlbokú zboţnosť, pokoru a obetavosť v sluţbe Bohu a ľuďom. 

 
 

24. jún : Mons. Rudolf Baláţ, biskup banskobystrickej diecézy, vysvätil novovybudovanú 
faru za veľkej účasti veriacich. Stavbu mal na starosti dekan Miroslav Hlaváčik. 
Nová fara je moderná stavba, vybavená základným zariadením, oplotená, 
záhradnícky upravená. Jej hodnota je 9 miliónov korún. Financie sčasti poskytol 
biskupský úrad, sčasti sponzori a zbierky veriacich. Pred budovou bol zakúpený 
pozemok od mesta a vybudovaný chodník. Stará budova fary bola odkúpená 
spoločnosťou MALES za cca 4 milióny korún. Pre veľké mnoţstvo účastníkov 
slávnosti svätenia bol pripravený i guláš. 
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12. august : Občianske zdruţenie Horné Opatovce zorganizovalo 7. ročník Prechodu 

Gráfovskou – k obrázku Panny Márie Zelenej s pohostením pri Kostole sv. 
Vavrinca za účasti cca 60 turistov. 

 
 

2. september : Sv. omša v Kostole sv. Vavrinca v zaniknutej obci H. Opatovce pri príleţitosti 
95. výročia prestavby kostola za účasti cca 300 veriacich a kňazov: dp. Jozef 
Kuna z Hosťoviec, dp. dekan Miroslav Hlaváčik zo Ţiaru nad Hronom a dp. Ján 
Flajţík z Ladomerskej Viesky. Bol krásny slnečný deň. Po omši zotrvali prítomní 
na príjemnom stretnutí pri kostole (občerstvenie, hrala hudba Ţikavanka, spievala 
krojovaná skupina z Hosťoviec). Mimoriadnu aktivitu pri organizácii mala p. 
Oľga Senciová, Ing. Albín Valko a aj časť mladších členov Občianskeho 
zdruţenia Horné Opatovce. T.r. sa na veţí kostola obnovila drevená výstuţ, 
dokončili sa opravy strechy nad sakristiou, fasáda nad pravým oltárom a ţľaby. 

 
 

Evanjelická cirkev : Pri poslednom sčítaní obyvateľov sa ku evanjelickej cirkvi hlásilo v meste vyše 
600 ľudí. V Ţiari vznikla fília Evanjelického cirkevného zboru v Kremnici v r. 
1990. Bohosluţby sa konajú kaţdú nedeľu o 11. hod., biblické hodiny sú v stredu 
o 16,30 hod. v budove Regionálneho POS za HaP. Zbor v Kremnici vlani zaloţil 
Nadáciu Kresťanská obnova, ktorá je poverená financovaním a realizáciou 
stavby kostola v Ţiari  nad Hronom na Ul. Cyrila a Metoda. Financie sa majú 
zabezpečiť zo zbierok veriacich, sponzorských darov a 2 % daní. Základný 
kameň stavby bol vysvätený 31. októbra 2006 aj za prítomnosti dekana rímsko – 
katolíckej cirkvi Miroslava Hlaváčika a predstaviteľov mesta Ţiar nad Hronom. 
Hlavný príhovor mal Miloš Klátik, nový generálny biskup ECAV na Slovensku. 
Kostol by mohol byť architektonickou ozdobou mesta. Z viacerých návrhov 
bola schválená štúdia od autorov architektov Ing. Lami a Ing. Lamiová z Košíc. 
Postavený by mal byť za štyri roky. Tak sa naprávajú chyby v duchovnom ţivote 
počas socializmu, kedy aj mesto Ţiar nad Hronom sa malo stať ateistickým.  

 
 

15. september : V Kostole Sedembolestnej P. M. bol koncert so zameraním na voľbu 
duchovných povolaní. Účinkovali terajší i bývali ţiaci cirkevnej ZŠ. 

 
 

26. september : V rámci Dní ţiarskej kultúry, ktoré poriadalo MsKC sa po prvýkrát uskutočnil 
koncert v Kostole sv. Vavrinca, kde je veľmi dobrá akustika. Piesne zboru 
Holúbkov z Kríţa a sprievodné slovo tu zneli pôsobivo, čo podnietilo predstavu 
o častejších koncertoch v tomto osamelom chráme. Účastníkov bolo minimálne 
150, hosťom bol aj primátor Ivan Černaj, diakon Štefan Paľúch aj riaditeľka 
MsKC Ria Ferčáková. Opatovčania sa postarali o úpravu kostola a chutný čaj, 
ktorý bol v tomto chladnom počasí vítaný. 

 
 

December : Vianočné obdobie bolo uţ tradične bohaté na slávnosti a aktivity : zbierka 
darčekov a sladkostí pre deti zo sociálne slabých rodín (organizoval farský úrad), 
koncert ţiakov ZUŠ, ţivý Betlehem na Námestí MS (cirkevná ZŠ a Holúbky 
z Kríţa), Jasličková poboţnosť (ţiaci cirkevnej ZŠ), koledy Dobrej noviny (farský 
úrad), futbalový vianočný turnaj, ako nová tradícia (bolo uţ po niekoľko rokov) 
vítanie nového roka v Kostole Povýšenia sv. Kríţa s účasťou dekana farnosti. 
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Sumár za rok 2006 : 

 
V rímsko – katolíckej farnosti bolo za r. 2006 pokrstených 104 detí (59 dievčat, 
45 chlapcov) okrem niekoľkých dospelých. Sobášených bolo 28 párov (o 13 
menej ako vlani). Kresťansky bolo pochovaných 63 ľudí (33 ţien, 30 muţov). 
Najvýznamnejšou udalosťou roka bolo ukončenie stavby novej fary, ktorá ku 
koncu roka nemá ţiadne finančné podĺţnosti. Dekan farnosti Mgr. Miroslav 
Hlaváčik oznámil prípravu na stavbu nového pastoračného centra v r. 2007 pri 
novom kostole. 
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XII. 
 

ZDRAVOTNÍCTVO 
 
 
    

Vírus vtáčej  Celosvetový postrach sa šíri z novoobjaveného vírusu vtáčej chrípky  
chrípky : H5N1. Ohrozuje nielen zvieratá – vtáky, ale je smrteľne nebezpečný aj pre ľudí. 

Keďţe ohrozuje aj našu republiku, aj naše mesto prijíma a vysiela informácie, 
letáky, príkazy opatrnosti pri nachádzaní uhynutých vtákov. Kaţdý nález sa má 
nahlásiť veterinárovi. 

 
 

Správa NsP :  Podľa informácií predsedu správnej rady NsP Ing. Rastislava Kubáňa : 
  

- Od 1. marca je riaditeľkou všeobecnej nemocnice Ing. Katarína Kráľová. Má 
dlhoročné skúsenosti s riadením zdravotníckych zariadení. 

 
- Od 1. júna je uţ rok od vtedy, čo nezisková organizácia Nemocnice a polikliniky 
Bratislava prevzala do svojej správy popri rimavsko – sobotskej aj NsP v Ţiari 
nad Hronom. Vlani a začiatkom roka 2006 NsP prepúšťala zdravotné sestry, 
ošetrovateľov a administratívnych pracovníkov, zniţovala platy, aby dosiahla 
základ pre vyrovnané hospodárenie a zvyšovanie kvality. T.r. uţ neplánujú väčšie 
prepúšťanie. Pri preberaní NsP vykazovala stratu 4 – 5 miliónov, ku koncu r. 
2005 údajne vykázala zisk 15 miliónov korún t.j. hospodárenie je s prebytkom.  

 
- NsP vyuţíva štrukturálne fondy z EÚ na vybudovanie informačného systému, 
na výmenu okien starej nemocnice, na vykurovanie a energie (slnečné kolektory 
na budove). Pripravujú sa nadštandardné izby.  

 
 

Štrajková   Od 6. marca sa NsP symbolicky pripojila ku štrajkovej pohotovosti,  
pohotovosť : ktorú vyhlásil Slovenský odborný zväz (symbolom sú modré stuţky). Jej cieľom 

je náprava pomerov v zdravotníctve, ţiadajú vyššie platy lekárom a sestrám. 
 
 

Nový CT  Minulý rok NsP zakúpila nový CT prístroj, ktorý umoţňuje včasnú  
prístroj : diagnostiku. Nové CT pracovisko bolo slávnostne uvedené do prevádzky 8. júna 

2006. Jeho dominantou je štvoršpirálový CT prístroj, ktorý pacienta vyšetrí od 
hlavy po päty štandardne, najmä však orgány brucha a hrude. 

 
 

Záchranná sluţba : Od 1. mája 2006 funguje záchranná sluţba v Ţiari v nových priestoroch (v 
budovách Technických sluţieb). Odčlenila sa od NsP a prešla pod akciovú 
spoločnosť FALCK Slovenská záchranná. K pacientom sú vysielaní centrálnym 
dispečingom z B. Bystrice. Takto sa údajne zlepšili podmienky pre prácu 
záchranárov. 

 
 

Signály zmien  Vlani vo februári prešla NsP pod správu súkromnej neziskovej  
v správe NsP : organizácie. Na zasadnutí poslancov BBSK neprešiel návrh na znovuprevzatie 

správy NsP do pôsobnosti BBSK. Ako dôvod návrhu bolo údajné tunelovanie 
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nemocníc (riaditeľ Kubáň to rozhodne odmieta). Dňa 17. októbra 2006 však 
okresný súd v B. Bystrici zrušil tender z r 2004, podľa ktorého prešli NsP do 
správy súkromných neziskových organizácií. T.j. od februára 2005 je teda výber 
správcov neplatný. Ţalobu o neplatnosť podal bývalý manaţment a zamestnanci 
NsP v Ţiari nad Hronom spolu s magistrátom mesta (ich projekt totiţ v tendri 
neuspel, predsedom predstavenstva Ţiarskej nemocnice a bývalým riaditeľom bol 
MUDr. Pavol Učník). Podľa nich bolo ponukové konanie netransparentné, 
nekompetentné a politicky účelové. Súčasný predseda správnej rady Ing. Rastislav 
Kubáň tvrdí, ţe hoci výberové konanie bolo vyhlásené za neplatné, nič to nemení 
na platnosti zmluvy, ktorá bola riadne podpísaná na 30 rokov. 

 
 

Deň primára Straku : V MsKC prebiehal 23. marca uţ XV. ročník Dňa primára MUDr. Straku. 
Prítomní boli aj lekári z Čiech. Hlavnou témou bola : Starostlivosť o ţenu, matku  
a dieťa. 

 
 

Narcis : Uţ 10. rok je kvet narcisu symbolom boja proti rakovine. Štyridsať gymnazistov 
7. apríla t.r. vyzbieralo 73 076 korún na fond boja proti rakovine. 

 
 

Sesterský deň : Za účasti 280 zdravotných sestier z celého Slovenska sa konal XI. ročník 
Sesterského dňa v MsKC. Na témy moderného ošetrovateľstva tu odznelo 12 
prednášok. 

 
 

Dar Rautenbachu  Konateľ spoločnosti Rautenbach Slovakia dňa 7. novembra odovzdal  
- Slovakia : šek na 12 000 EUR predsedovi správnej rady NsP Rastislavovi Kubáňovi. Majú 

byť pouţité na vybudovanie nadštandardnej izby na gynekologicko – 
pôrodníckom oddelení ţiarskej nemocnice. Tak sa plán otvoriť 14 
nadštandardných izieb rozšíril na 16 (1 z darovaných zdrojov, 1 z rozpočtu NsP).  

 
 

Červený kríţ : Primátor mesta prijal v obradnej sieni dobrovoľných zdravotníkov SČK pri 
Územnom spolku mesta Ţiar nad Hronom, ktorí sa umiestnili na 7. mieste 
v európskej súťaţi v poskytovaní prvej pomoci v Taliansku. Dobrovoľní 
darcovia krvi boli 22. novembra ocenení bronzovou Janského plaketou v počte 
22, striebornou 20, zlatou 12 darcov. Diamantovú plaketu získal Milan Kriţan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. 
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ŢIVOTNÉ PROSTREDIE  
 
 
 

Kalové pole : V tomto roku bolo realizované prekrývanie telesa odkaliska. Jeho rekultivácia je 
jedným z najnáročnejších ekologických projektov. Vyţiada si 1,3 aţ 1,6 miliardy 
korún. 

 
 

Ovzdušie : V súvislosti s ozdravením ovzdušia v Ţiarskej kotline sa zrušili pravidelné 
merania a analýzy, čo však dosť chýba (Pôvodne sa kvalita ovzdušia merala na 7 
miestach našej kotliny, teraz zostala uţ len jedna na Ul. Dukelských hrdinov.) 
Čiastkové merania za polrok od 1.10.2005 do 1.04.2006 ukázali, ţe limitná 
hodnota prašnosti bola prekročená 47-krát. Pritom za celý rok je povolená do 35-
krát. Preto mesto prijalo krátkodobé opatrenia na zníţenie emisií výsadbou 
nových drevín a na zníţenie prašnosti Akčný plán pre oblasť riadenia kvality 
ovzdušia.  

 
 

Zeleň v meste : Predchádzajúca výsadba drevín v r. 2003 – 4 bola pre mimoriadne suchá málo 
úspešná. Spoločnosť ZSNP t.r. vykonala vo svojom areáli výrub nebezpečne 
vzrastlých drevín. Keďţe však novú výsadbu v areáli robiť nebudú, vykonali 
náhradnú výsadbu vzrastlých drevín a kríkov v našom meste v spolupráci 
s odborom ţivotného prostredia pri MsÚ (buxus, javor, okrasná čerešňa, breza, 
lipa, ihličňany a iné). Len v Parku Š. Moysesa ako náhradu za odcudzené kusy 
vysadili 200 ks buxusov. Celkovo bolo vysadených 387 drevín a kríkov. Od 1. 
januára 2006 údrţbu parku vykonáva firma ORES Blava Jaslovské Bohunice. 
O kosenie trávnikov v meste sa t.r. postarali Technické sluţby aţ päťkrát v roku. 
Námestie MS aţ 7x. Na Ul. Š. Moysesa bola časť stromov napadnutá hubovým 
onemocnením. Po ich výrube tu boli vysadené vzrastlé stromy. 

 
 

Premeny 2006 : Takto sa nazýval 2. ročník súťaţe (vyhlásenej primátorom mesta) o najkrajšie 
okno, balkón a priedomie. V kategórii okno – balkón prvé miesto získala Joţka 
Gašparíková, v kategórii predzáhradka Marcela Mališová. 

 
 

Odpad : Mesto sa pripravuje na zber biologického odpadu. V tomto roku je pripravený 
projekt vybudovania kompostárne na ploche 1 018 m2 pre 350 ton odpadu.  

 
 

Zberný dvor : Mnohí Ţiarčania rekonštruujú byty a domy, čím vzniká veľa stavebného odpadu. 
Ten je moţné uloţiť na zberných dvoroch na Ul. SNP č. 131 a na území 
bývalých Horných Opatoviec, kde sa dá uloţiť aj veľkorozmerný odpad. 
Zriadená je zberná sluţba a cenník dvora. 

 
 

Informovanosť  V Mestských novinách 12.09.2006 boli na 2 stranách uverejnené pokyny pre  
obyvateľov : obyvateľov s názvom : AKO NAKLADAŤ S ODPADOM V MESTE ŢIAR 

NAD HRONOM. 
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Nové stanovištia  Harmonogram výstavby nových stanovíšť kontajnerov bol narušený  
kontajnerov : dlhotrvajúcou zimou. Koncom roka však uţ boli v celom meste takmer 

dobudované všetky stojiská pre zberné nádoby. Budú vybavené visiacim zámkom 
s trojmiestnym číselným kódom, ktorý budú poznať len členovia príslušného 
spoločenstva. Kvôli separácii nebezpečných odpadov boli vybudované aj stojiská 
pri hromadných garáţach. Prvé stanovište bolo slávnostne odovzdané 20. júla na 
Bernolákovej ulici. 

 
 

Červené  Okrem nádob na tuhý odpad sú t.r. v meste rozmiestnené i červené  
zberné nádoby : nádoby na stojanoch. Sú určené na zber psích exkrementov. Celkovo je ich 30 

kusov v celom meste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIV. 



 62 

 

ŠPORT 
 

 

 

Z činnosti MŠK : V súčasnosti MŠK eviduje 18 športových klubov : atletiku, basketbal, cyklistiku, 
futbal, hokej, karate, kulturistiku, modernú gymnastiku, plávanie, rekreačnú 
telesnú výchovu a šport, šach, športovú streľbu, tenis, thajský box, turistiku, 
KVR – vodáci, volejbal, stolný tenis. V MŠK je registrovaných 1 223 členov, 
z toho 775 v kategórii mládeţ a 448 dospelých. Hlavnými sponzormi sú Slovalco, 
a.s., ZSNP, a.s. a spol. Technické sluţby. Sponzorov si zabezpečujú aj jednotlivé 
kluby. Mesto hradí prevádzku futbalového štadióna, športovej haly a zimného 
štadióna, finančne podporuje aj Kalendár športových podujatí. Aj napriek 
finančným ťaţkostiam kluby majú zastúpenie aj v najvyšších súťaţiach SR : 

 
 ESTRALIGA – ţeny volejbalového klubu 

I. liga – ţeny a ţiaci futbalového klubu, juniorky volejbalového klubu 
II. liga – muţi futbalového klubu, dorast futb. klubu, muţi hokejového klubu, 
muţi stolnotenisového klubu 
III. liga – muţi šachového klubu 
 
Na športovú činnosť klubov na 1 rok sa vynakladá cca 12,5 milióna korún. 
Lepšie podmienky na rozvoj futbalu sa vytvorili v r. 2006, kedy vznikol nový  
Futbalový klub Ţiar nad Hronom, s.r.o., ktorého 51% spoločníkom je SPORT 
BUILDING, s.r.o. a 49% spoločníkom je MŠK Ţiar nad Hronom. Popredné 
umiestnenia na súťaţiach Majstrovstiev SR a kraja získavajú strelci, karatisti, 
cyklisti, plavci, atléti, vodáci a v kolektívnych športoch basketbalisti, volejbalisti, 
futbalisti, hokejisti a i. 

 
 

Umelý futbalový Slávnostné otvorenie nového umelého trávnika (hodnota 12 miliónov Sk) v areáli   
trávnik : FK Ţiar nad Hronom bolo 5. septembra 2006. Pásku prestrihol primátor Ivan 

Černaj a tréner Slovana Jozef Jankech, hosťom bol aj majiteľ klubu ŠK Slovan 
Ľudovít Černák (bývalý riaditeľ ZSNP). Pri tejto príleţitosti sa odohral futbalový 
zápas ţiarskeho Á – čka so Slovanom Bratislava. V priateľskom dueli zvíťazil 
Slovan 3 : 1. O tréningy na trávniku majú záujem kluby zo širokého okolia. 

 
 

Umelý povrch  Prvý projekt mesta na výstavbu a rekonštrukcie športovísk pre mládeţ v  
viacúčelového  medziblokových priestoroch bola výstavba viacúčelového ihriska s umelým  
ihriska : povrchom pri ZŠ na Ul. M. R. Štefánika. Budovalo sa od augusta do konca 

novembra v sume 1 milión korún zo zdruţených prostriedkov Nadácie ZSNP 
a Slovalco a Mesta Ţiar nad Hronom. Je oplotené, aby bolo chránené proti 
vandalom. 

 
 
Prijatie najlepších : Najúspešnejších športovcov za rok 2006 prijal primátor mesta dňa 18. januára 

2007v obradnej sieni MsKC v počte 60 športovcov. Majstrami Slovenska sa v r. 
2006 stali : 

 
1. Filip Filipčík, v cestnej cyklistike (reprezentant Slovenska) 
2. Jana Krajčíková v športovej streľbe 
3. Bronislava Froncová v športovej streľbe 
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4. Pavol Okuliar v športovej streľbe 
5. Lukáš Nároţný v športovej streľbe 
6. Dominika Tatárová v karate(kumite) + 2 x 1. miesto v medzinárodných 

súťaţiach 
7. Zuzana Forgáčová, Katarína Schwarzová, Andrea Garajová – druţstvo 

v disciplíne KATA 
8. Dominika Tatárová, Patrícia Schwarzová, Romana Ţlkovanová – druţstvo 

karate v disciplíne KUMITE 
 

(Podrobne pozri v Sprievodnej dokumentácii ku Kronike 2006.) 
 
 

Futbal : V súčasnosti je 9 mládeţníckych tímov. V I. lige hrajú mladší ţiaci A a starší ţiaci 
A. Starší dorast hrá v II. lige VÝCHOD. V jesennej časti súťaţe nastúpili (po 
tvrdom boji o zotrvanie v II. lige) s nádejou a novým trénerom – po odchode 
Miloša Foltána do Dubnice sa vrátil Štefan Zvalo z Podbrezovej, kde trénoval 1. 
ligu. Pod vedením Š. Zvalu v r. 2004/5 ţiarsky dorast získal bronzové medaily. 
Ţeny po trénerovi Šipikalovi prevzal tréner Róbert Osvaldt. Muţstvo III. ligy po 
trénerovi F. Karkó prevzal tréner Viliam Ilko (do Ţiaru prišiel uţ tretíkrát). Jarná 
časť súťaţe bola posunutá pre dlhú zimu aţ na 15. apríl. Uţ jarné kolo končilo 
úspešne. V júni muţi hrali v III. lige, kde sa objavujú na 3. a 4. mieste v tabuľke, 
čo sa udialo výmenou hráčov, trénera, dobudovaním umelého trávnika v areáli 
štadióna, nastali organizačné zmeny (= FK MŠK sa osamostatnil, keď MsZ 5. 
mája odsúhlasilo vznik obchodnej spoločnosti Futbalový klub Ţiar nad Hronom, 
s.r.o., v ktorej má MŠK podiel 49% s vkladom 490 000 Sk a Sport Building, s.r.o. 
51% s vkladom 510 000 Sk. Prezidentom je Daniel Bel, konateľmi Sport 
buildingu sú Ing. B. Glezgo a A. Haviar). V jesennej časti muţstvo uţ hralo v II. 
Lige – skupina VÝCHOD. Konečná tabuľka v II. lige v jesennej časti hovorí 
o úspechu, keďţe Ţiar vybojoval v nej 5. miesto. Vzrástla i návštevnosť na 
zápasoch. 

 
 
Basketbal :  V januári starší ţiaci BK vedení Norbertom Nagym získali cenné 1. miesto 

v prestíţnom novoročnom turnaji v Bratislave, kde hrali najlepšie celky SR. 
V máji v súbojoch o Majstra SR získali bronzové medaily (za Košicami 
a Prešovom). Druţstvo prijal v obradnej sieni MsKC aj primátor mesta Ivan 
Černaj. 

 
 
Volejbal : Extraligové druţstvo ţien pokračovalo v šnúre víťazných zápasov aj v januári, 

kedy boli na 4. mieste. V marci postúpili do boja o medaily a 23. apríla skončili na 
3. mieste napriek problémom s obsadením druţstva. Bronzové extraligistky prijal 
primátor mesta v obradnej sieni. Tréneri boli Alena Bieliková a Ondrej Čurný. 
V novej sezóne nastali veľké problémy – druţstvo je oslabené, 4 hráčky z Nitry 
končia spoluprácu s VK Ţiar nad Hronom, v tíme ostalo iba 5 hráčok, doplnené 
sú z kadetiek. Ich nezohratosť spôsobila zostup. V jesennej základnej časti 
skončili boj v skupine o 5. – 8. miesto. V zime sa bude hrať o záchranu 
v extralige. Snaha o tradíciu pokračovala 1. ročníkom ţiarskej volejbaliády dňa 28. 
mája, kde sa voľne stretli priaznivci volejbalu po úspechu nultého ročníka vlani. 

 
 
Hokej : - juniori a dorast A hrali v I. lige (5. miesta v decembri) 
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- mladší ţiaci boli v II. lige stred v januári na 1. mieste. Pätica siedmakov  
dokonca vypomáhala HKM Detva v 1. lige. 
- starší ţiaci v II. lige stred sa na 1. miesto prebojovali v decembri  
- muţi v II. lige vo februári boli na 3. mieste, v decembri sú na 4. mieste tabuľky  

    - po ročnom odchode sa vrátil hlavný tréner Juraj Paţický 
- 8. a 9. apríla sa na zimnom štadióne odohral medzinárodný hokejový turnaj 
dorastencov (Slovensko, Maďarsko, Česko) 

    - 18. marca zvíťazil Ţiar v turnaji mikroregiónu Ţiarske Podhorie 
    - 12. marca bol karneval na ľade pre deti a mládeţ mesta  
 
 

Cyklisti : - Cyklistický klub získava čoraz väčšie úspechy, o ktorých aj pravidelne informuje 
v tlači tréner František Sitora. Je to jeden z najţiadanejších trénerov na 
Slovensku. Úspechy sa dostavujú aj vďaka finančnej podpore zo Slovalca 
a z mesta. V tomto roku v konečnom poradí druţstiev v extralige Ţiar skončil na 
3. mieste z 30 klubov. V Slovenskom pohári v konečnom poradí druţstiev 
dokonca na 1. mieste. Naši cyklisti v r. 2006 absolvovali celkovo 45 pretekov. Tri 
tituly majstra Slovenska získal Filip Filipčík, strieborní boli dvakrát (Procner 
a Bališ) a dvakrát bronzoví (Filipčík a Procner). Pre rok 2007 bol do 
reprezentácie kadetov nominovaný Filipčík a Vencel. Úspešní boli aj v pretekoch 
s medzinárodnou účasťou. 

 
 - Organizátorom zaujímavého podujatia 1. ročník Grand Prix Slovalco bol tieţ 

CK MŠK Ţiar nad Hronom dňa 16. septembra. Bol to 1. ročník v horskej 
cyklistike (aj pre neregistrovaných) na lúkach za NsP  v Ţiari nad Hronom. Trať 
bola kvalitne pripravená, vydarilo sa i počasie. Účastníkov bolo 70. Preteky 
sledovalo mnoţstvo fanúšikov. CK MŠK mal aj tu veľké úspechy. 

 
 
Hokejbal : V posledných rokoch sa do popredia dostáva úspešný Hokejbalový klub (HbK) 

LAVÍNY PUM Ţiar nad Hronom. Predsedom, hráčom i kapitánom v jednej 
osobe je Rastislav Uhrovič. Začínali pred 10 rokmi ako 13-roční chlapci. T.r. 11. 
júna vyhrali II. banskobystrickú ligu a postúpili tak do I. ligy. V súťaţi 3. ročníka 
regionálnej Hliníckej amatérskej hokejbalovej lige v jeseni vyhrali 1. miesto. 

 
 
Streetball : X. ročník streetbalu (+ futbalový turnaj + pláţový volejbal) sa odohral 10. júna 

v priestoroch pri Zdruţenej strednej škole na Ul. Janského. Účasť malo 34 
druţstiev z nášho mesta (prevaţne hráči BK MŠK), 2 druţstvá z Handlovej, 3 
z B. Štiavnice a 1 z ČR – Liberec. Ide o akúsi exhibíciu basketbalu v meste. 
Zodpovedným organizátorom bol uţ tradične Peter Dubeň. Akciu spestrili 
adrenalínové športy ako napr. atrakcie JUMPING z 32 m vysokého ţeriava, 
motorky z klubu v Lovčici – Trubíne či jazda na koňoch. 

 
 
Motocrosový klub Vo februári tento klub zorganizoval tzv. MOTOSKURING – atrakciu  
Lovčica – Trubín : pochádzajúcu zo Škandinávie, kde motorky ťahajú lyţiarov. Medzinárodné 

majstrovstvá Slovenska v motocrose usporiadal klub 1. októbra za účasti 200 
pretekárov, platiacich divákom bolo 750, ostatných ďalšia tisícka. Trasa bola 
atraktívne upravená na dlhšie skoky. Motocrosový klub Lovčica – Trubín sa stáva 
špičkovým klubom v regióne. 
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Strelci : Uvedení štyria majstri Slovenska (pozri úvod) v športovej streľbe hovoria 

o úspešnosti ţiarskych strelcov zo vzduchových zbraní. 
 
 
Športový tanec : Na súťaţi Majstrovstiev SR 28. marca v Bratislave mal Športovo – tanečný klub 

STELLA zastúpenie v troch kategóriách. V štandardných tancoch a latinsko – 
amerických boli úspešní juniori : Jaroslav Oboňa, Alena Nicolae 1. miesto, Ján 
a Natália Vančišinovci 3. miesto. 

 Na XV. ročníku O pohár primátora mesta bolo 150 tanečných párov v MsKC 
v Ţiari nad Hronom. Účastníci boli z celej SR, z Čiech i Maďarska.  

 Na Majstrovstvách SR v plesových choreografiách a exhibíciách bola v Ţiari 13. 
mája rekordná účasť cca 600 účastníkov. Vo veľkej konkurencii bol TK Stella na 
4. mieste. Dôstojne reprezentovali aj dôchodcovia – členovia JDS, ktorí tancovali 
Waltz pre moju lásku („seniori – optimisti!). 

 
 
Atletika : V Parku Š. Moysesa sa 31. marca konal XVIII. ročník Behu oslobodenia mesta. 

Účasť 124 pretekárov. Najviac účasti i víťazov mali pretekári zo ZŠ na Ul. 
Janského a na Ul. Jilemnického. Beh organizovalo mesto a CVČ. 

 
 
Plavci : Počas letnej odstávky sa vykonalo v krytej plavárni viacero opráv (čistenie 

radiátorov, fólie veľkého bazéna, opravy spŕch). Vedúci Peter Jagoš informoval 
o súčasnom stave nasledovne : v prevádzke je veľký 25 m bazén, výukový 
a detské (kde sa konajú aj plavecké kurzy batoliat), sauna (t.r. ju prevádzkovateľ 
odovzdal Technickým sluţbám), masér, kaderníctvo, lymfodrenáţ, oxygenterapia, 
fitnescentrum a espreso. Plavecké výcviky organizuje Mestský plavecký klub 
DELFÍN. Jeho členovia získali viacero pekných umiestnení na pretekoch 
Banskobystrického plaveckého pohára. Medzi najlepších plavcov patria: Ondrej 
Straka, Katka Michalková, Eva Piatriková, Matej Rišňovský, Lucia Kráľová 
a ďalší. 

 
 
Turisti : Aj t.r. vyvíjali bohatú činnosť. Hviezdicový výstup k jazierku Slobodné bol 14. 

mája. TK MŠK ho organizoval s mestom. Neúnavným organizátorom je Ing. 
Peter Olejarník. Tradičný výstup na Suť bol 30. septembra. 

 
 
Nohejbal : Turnaj v nohejbale bol v máji, kedy sa začala mestská liga.  
 
 
Rybárske preteky : Konali sa tradične na mŕtvom ramene Hrona 7. mája. Účasť 160 rybárov, víťaz 

Ivan Koreň zo Ţiaru. 
 
 
Karate : V odseku Prijatie najlepších je zoznam 7 členiek klubu karate, ktoré získali titul 

Majster SR. Z toho najvýraznejší úspech mala v zápasoch kumite Dominika 
Tatárová. Výrazné úspechy karatisti zo Ţiaru získali 13. mája na MS v Košiciach, 
kde bola konkurencia 460 pretekárov zo 43 klubov a oddielov z celého 
Slovenska. Podobne to bolo 3. júna v Bánovciach n. Bebravou na MS – mládeţ. 
Informácie podáva tréner Ľubo Strieţovský. 
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Tenis : Tenisový klub MŠK privítal návrat pláţového kúpaliska do správy mesta, keďţe 

kurty pri ňom po dohode s mestom môţe pouţívať aj TK. Keďţe počet členov 
TK sa z 50 zníţil na 35, TK sa snaţí počet členov zvýšiť. Sústreďuje sa najmä na 
deti a mládeţ. Preto usporiadal tzv. Letnú školu tenisu, kde za výhodných 
podmienok učia deti tenisu. 

 
 
Aikido : Toto pôvodné japonské bojové umenie (= súţitie tela a mysle s prírodou) sa cvičí 

v Ţiari uţ 8 rokov. Chlapci a dievčatá nesúťaţia, získavajú sa len stupne kvality 
(= dany). Učiteľom je Jaroslav Bičár. 

 
 
Boccia : V septembri sa v Dubnici nad Váhom konali Majstrovstvá SR v boccii, kde 

športový klub Victória zo Ţiaru získal 3 medaily : zlatú Tomáš Kráľ (zástupca 
ţiarskeho klubu z B. Bystrice) a striebornú Magdolen Danko aj druţstvo 
v zloţení Magdolen Danko, Tomáš Kráľ a Ľuboš Debnár. 

 
 
TJ Šášovské Oslavy 25. výročia zaloţenia TJ Šášovské Podhradie sa konali 1. júla. V ich rámci  
Podhradie : bol futbalový, stolnotenisový a volejbalový turnaj. Predsedom TJ je František 

Puliš, pôvodne bol predsedom terajší poslanec MsZ Dušan Janek. 
 
 
Mladí mestu : Organizátorom kultúrno-športového dňa 8. septembra bola neformálna skupina 

mladých ľudí v spolupráci s MsÚ. Športovalo sa vo futbale stredných škôl, 
v pláţovom volejbale, nohejbale a v stolnom tenise. Vystúpili amatérske hudobné 
skupiny, divadlo, sprejovanie na ploty štadióna, kadernícke a kozmetické sluţby 
ponúkli študenti Zdruţenej strednej školy obchodu a hotelových sluţieb, 
pracovníci Červeného kríţa boli v pohotovosti (+ ukáţky záchrany ľudského 
ţivota). Napriek nepriaznivému počasiu sa deň vydaril. Ako hostia mali účasť 
viceprimátor Roman Zaťko, vedúca školského odboru Marta Mergová, konateľ 
MŠK Ján Ţiak, riaditelia stredných škôl a CVČ. Akcia má ambíciu stať sa 
tradíciou. 
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XV. 
 

POČASIE A JEHO OSOBITOSTI 
 
  
   

CHARAKTERISTIKA: Rok 2006 mal kontrastné počasie v chladnom období. Od januára do Veľkej 
noci v apríli trvá zima, daţde. Ale nečakane teplé bolo počasie koncom roka. 
Podľa mesiacov : 

 
Január - hneď v prvý deň rekordné návaly snehu, problémy urobili v doprave, 
sneţenie pokračovalo, postupne prešlo oteplením do daţďa, v meste veľká 
čľapkanica (nával snehu nevydrţala strecha nového kostola, TS mali pohotovosť 
aj vo sviatok), 7.01. zmena – vysoký tlak, slnko a mráz, v polovici mesiaca 
rekordné mrazy po 50 rokoch (20.01. aţ – 22˚C) trvajú do konca mesiaca. Silné 
mrazy spôsobujú 19. a 20.I. haváriu teplovodného potrubia, ktoré sa roztrhlo 
a v strede mesta, obyvatelia mali krátkodobo v bytoch zimu. 
 
Február – mrazy sa zmiernili krátkodobo (-6˚C), 5. – 7.02. arktické mrazy, 
sneţenie, v druhej polovici oteplenie, ale záver mesiaca znovu silné mrazy. 
 
Marec – nová nádielka snehu sa uţ rýchlejšie topí, do polovice mesiaca sa zima 
drţí, prvá úľava po zime sa prejavila na Jozefa (+ 10˚C), koniec mesiaca upršaný. 
Z mnoţstva snehu a daţďov sa dvíhala hladina Hrona. V Ţiari dosiahla výšku 
158 cm (25.03.), ale o 4 dni uţ 295 cm, čo je 1. stupeň povodňovej aktivity. 
K vyliatiu Hrona tu neprišlo, aj keď celkovo Slovensko malo veľké problémy 
s povodňami. 
 
Apríl – mrazivé noci, cez deň studený vietor, slnečno. Na Veľkú noc oteplenie, 
striedavo slnečno a daţdivo, od 22.04. do 28.04. letné teploty (25 ˚C). Popoludní 
28.IV. prudká búrka. 29. – 30.04. ochladenie, dáţď. Ţiar bol uchránený od 
povodní, ktoré i v tento mesiac zasiahli Slovensko. 
 
Máj – začiatok chladný, daţdivý, ale uţ v začiatku príroda dobieha zmeškané, 
prudko sa rozvíja (15 - 22˚C), občasný dáţď, teploty rastú, frontálne systémy sa 
striedajú, v závere mesiaca ochladenie na cca 10˚C, striedavo dáţď (v Tatrách 
sneţilo). 
 
Jún – chladný začiatok, strieda sa dáţď – slnko, od polovice mesiaca 
otepľovanie, horúčavy aţ nad 30˚C trvajú do konca mesiaca, občas boli búrky 
z tepla. Vítané bolo otvorenie pláţového kúpaliska (pozri Podniky). 
 
Júl – mierne sa schladilo začiatkom mesiaca, potom znovu teploty okolo 30˚C 
(21.07. vrchol – aţ 35˚C) trvajú do konca mesiaca. V SR bol zaznamenaný 
historicky najvyšší priemer teplôt. 
 
August – ochladenie, oblačno, občas daţde, oteplenie od 17.08. 
 
September – občas daţde, prevaţne pekné slnečné dni (Opatovčania mali 
radosť, keď 2.09. bolo krásne slnečno počas ich tradičnej omše v opustenom 
kostole). 
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Október – prvé dni slnečné, rána začínajú byť chladné, prvé mrazíky od 17.10., 
30.10. silný vietor, slnečno, 31.10. mráz – 6˚C. 
 
November – 2.11. sneţenie prešlo do daţďov a silného studeného vetra v prvé 
dni, od 7.11. trvá oteplenie cca 12˚C. 
 
December – polovica decembra bola nečakane teplá (cca 10˚C), pomýlené 
počasie mýlilo prírodu (časť sťahovaných vtákov ani neodletela). Vianoce boli 
bez snehu, medzi sviatkami sa iba ukázal. Na Nový rok ľadový dáţď. 

 
 

KLIMATOLOGICKÉ Slovenský meteorologický ústav B. Bystrica poskytol tieto údaje : 
ÚDAJE :  
   

Mesiac : Teplota vzduchu : 
(˚C) 

Slnečný svit : 
(hod.) 

Atm. zráţky :  
(mm) 

Január - 5,3 95 33 
Február - 2,6 74 43 
Marec   1,9 127 44 
Apríl 11,0 196 76 
Máj 13,8 206 72 
Jún 18,2 276 62 
Júl 21,8 328 40 
August 17,0 181 91 
September 15,9 230 12 
Október 10,6 181 16 
November   7,2 40 21 
December   1,8 46 9 
 
ROK 2006 

 
9,2 ˚C 

 
spolu 1 980 hod. 

 
spolu 519 mm 
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XVI. 
 

MIMORIADNE UDALOSTI 
 

 

 

Havária  Neďaleko Ţiaru – v lokalite „Dérerov mlyn“ havaroval 2. januára vrtuľník. Všetci 
vrtuľníka: v ňom zahynuli – pilot, záchranár i lekár. Helikoptéra bola na trase Sliač – Ţilina, 

mala prevziať pacienta do Banskej Bystrice. Príčiny nie sú úplné jasné. Bolo zlé 
počasie, let bol nízky, letúň narazil do stromu. 

 
 

Vraţda Na Šibeničnom vrchu sa 4. januára pohádal tu sídliaci bezdomovec  
bezdomovca : s dôchodcom, ktorý tu bol na vychádzke. Spor skončil smrťou bezdomovca. 

Dôchodca čin oznámil polícii a počkal na ňu. Vyhlásil, ţe nechcel ublíţiť, iba sa 
bránil. Bezdomovec sa mu uţ deň predtým vyhráţal zabitím. Senát Okresného 
súdu v Banskej Bystrici 9. novembra 2006 oslobodil spod obţaloby 77-ročného 
Imricha H. zo Ţiaru nad Hronom, ktorý bol obţalovaný z vraţdy bezdomovca 
51-ročného Jozefa V. usmrteného 4. januára t.r. Senát vinu posúdil ako nutnú 
obranu. Išlo najprv o verbálny, potom o fyzický konflikt. Bezdomovcovi sa 
nepáčilo, ţe dôchodca pozoruje okolie ďalekohľadom a vyhráţal sa mu smrťou. 
V potýčke obţalovaný v sebaobrane pred agresívnym človekom ho chytil za vlasy 
a zaškrtil. Vychádzky do prírody mu nariadili lekári, keďţe trpel nespavosťou. 
Rozsudok ešte nie je právoplatný. 

 

Bomba v NsP a  Nezistený páchateľ oznámil 24. januára do NsP telefonicky: „Čaká vás bomba!“  
v TESCU : Privolaná polícia evakuovala časť nemocnice. Bomba sa nenašla ani po 

prehliadke pyrotechnikmi a psovodmi so psami. Za takéto „ţarty“ (šírenie 
poplašnej správy) hrozí páchateľovi trest 2 roky za mreţami. Podobný poplach 
bol v novom TESC-u tieţ bez nálezu bomby i páchateľa. 

 
 

Hrozba V súvislosti s rizikom šírenia vtáčej chrípky, ktorá končieva smrťou aj u ľudí,  
vtáčej chrípky : v meste bol vydaný zákaz dotýkať sa spadnutých vtákov. Holuby, ktoré sa takto 

našli, boli však podozrivé v vtáčieho pseudomoru – chrípky, ktorá sa objavila aj 
v iných mestách. 

 
 

Ruský granát : Viac ako po 60 rokoch od vojny zneškodnili policajti funkčný ruský granát 
nájdený v apríli t.r. v priestoroch základnej školy v meste. Ak by s ním niekto bol 
manipuloval neopatrne, mohlo dôjsť pri výbuchu k veľkým škodám na majetku 
i ľudských ţivotoch.  

 
 

Neresenie rýb :  Na sútoku Lutilského potoka s Hronom, kde je plytké kamenisté dno, bolo aj t.r. 
vidieť tisíce rýb, ktoré tu majú výborné podmienky na neresenie. V takomto čase 
sú   ryby   nekonzumovateľné.    A predsa   sa   našli   pytliaci,   ktorí   sem  zištne 
prichádzali. 

 

 

Rómske talenty : Na Festivale rómskej kultúry 21. apríla, ktorý organizovalo POS, sa predstavila 
domáca rómska kapela Bartošovci. Hral v nej aj 15-ročný Eduard Šarközi – ţiak 
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našej ZUŠ. Má veľký talent. Hrá takmer na 10 nástrojoch. Jeho 18-ročná sestra 
Jana zasa vyniká v tanci. Chce zaloţiť detskú tanečnú skupinu. 

 
 
Opustené zvieratá V meste je veľmi rozmnoţený chov psov. Dosť často sa však stáva, ţe po  
v meste : uliciach sa túlajú opustené psy. Policajti ich odchytávajú a umiestňujú v útulkoch 

iných miest, keďţe v našom meste sa karanténna stanica len pripravuje. Stávajú sa 
aj raritné prípady opustených zvierat. Napr. policajti odchytili dvoch veľkých 
hadov, ktorých niekto vypustil v meste. Podobne sokolie mláďa, ktoré vypadlo 
z hniezda vysoko na hrade Šášov. Ujal sa ho ornitológ z Banskej Štiavnice. 
Policajti z mesta odchytili aj roj uletených včiel na detskom ihrisku, dokonca 
z vysokého komína skladali kocúra. 

 

 

Zbraňová  V SR bola vyhlásená amnestia na zbrane dňa 14. apríla 2005. V našom regióne  
amnestia : bolo odovzdaných 25 kusov zbraní. Ani s jednou nebol spáchaný trestný čin. 

V Banskobystrickom kraji bolo odovzdaných 466 nelegálne drţaných zbraní. 
   
 

Cestovateľ – fakír : Francúzsky fakír 47-ročný Joel Buton sa počas svojej cesty po Európe zastavil aj 
v našom meste 12. júna. Prešiel uţ 11 krajín – ako vraví – s cieľom šíriť mier 
a pokoj medzi ľuďmi. Pred sebou tlačí vozík s osobnými vecami (200 kg). Pri 
predvádzaní fakírskeho umenia si ľahol na klincovú posteľ, druhou sa prikryl a na 
to sa ešte posadila naša poslankyňa Stela Šeševičková. 

 
 

Ţiarska speváčka : Slovenský rozhlas pripravil reláciu Neznámi (= speváci). Do finále postúpila aj 
ţiarska spevácka hviezdička Ivka Kováčová, ktorá spieva so skupinou PEDÁL 
LIVE. 

 
 

Prepad 80-ročnej Starenka sedela na autobusovom nástupišti čakajúc autobus. Násilník ju udrel do  
starenky : tváre a okradol ju o cestovné do Ţiliny t.j. 200 Sk, občiansky preukaz 

a modlitebnú kniţku. 
 
 

Psí salón : V meste uţ tretí rok funguje salón pre psov. Jeho majiteľka je Katka 
Hromádková. Bola na zaškolení v Česku a Holandsku. V salóne psov ostrihajú, 
učešú (fénovania sa boja), vytláčajú im análne ţľazy, strihajú nechty, čistia uši. 
Parádenie psíkov je dosť drahé. Zaujímavou poţiadavkou zákazníkov bolo 
prefarbenie psov. Poradenstvo je zadarmo. Obslúţia tu aj mačky (pristrihnutie 
srsti) a zajaca (pristrihnutie nechtov). 

 

 

Falem Gong : Na Námestí MS sa dvakrát v roku predstavili piati prívrţenci Falem Gong. Je to 
starodávna čínska metóda zušľachťovania mysle a tela. T.č. je v Číne táto metóda 
zakázaná a tvrdo prenasledovaná. Je podobná jóge. 

 
 

Obnova vzťahov  Za socializmu od r. 1968 sa úspešne rozvíjali všestranné vzťahy Ţiaru so  
so Svitavami : Svitavami (podoba slov: ţiar – svit), o čom svedčia aţ dosiaľ pestované osobné 

priateľstvá. Pri podpisovaní novej zmluvy o partnerstve našich miest (pozri 
Oslavy a výročia) zaznel veľmi pôsobivo príbeh p. Magdy Poloňovej, ktorá 
spomínala, ţe aj jej t.č. šesťdetné manţelstvo začalo spoznávaním sa s budúcim 
manţelom práve pri kultúrnych vystúpeniach vo Svitavách. Cennú kroniku 
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vzťahov uchovávajú na dnešnej ZŠ na Ul. M. R. Štefánika (medzi ich školou a II. 
ZŠ Svitavy). 

 
 

Ortuť : Ţivotu nebezpečná ortuť bola dňa 13. septembra 2006 nezisteným páchateľom 
rozliata na asfaltovej ceste na Ulici Štefana Moysesa v dĺţke 8 m, šírke 40 cm, 
váha asi 4 kg. Strieborné guličky zhŕňali pracovníci Hasičského a záchranného 
zboru v Ţiari nad Hronom. Nález bol odvezený do chemického laboratória. 
Podobné nálezy sa v poslednej dobe mnoţia po celom Slovensku. 

 
 

Poţiar : V priestoroch ZSNP v ten istý deň (13.09.) horela prevádzka súkromnej firmy – 
píla. Uhasili ju privolaní hasiči. Škoda sa odhaduje na 2 milióny. 

 

 

Let´s Dance : Takto sa nazývala tanečná súťaţ v televízii Markíza, ktorá koncom roka zaujala 
divákov. Naše mesto tu dôstojne reprezentovala 11-ročná Paulínka Doubravová, 
ktorá na Majstrovstvách Slovenska v r. 2005 obsadila 6. miesto. 

 

 

Daňový  Krajský súd v B. Bystrici odsúdil na 3 roky väzby nepodmienečne a zákaz  
podvodník : podnikania 34-ročného Jozefa Š. z nášho mesta, ktorý úmyselne skrátil 

a neodviedol dane v r. 1999 - 2000. Štátny rozpočet tak skrátil o viac ako milión 
korún, čo musí splatiť. Okrem toho sa dopustil aj krádeţe. 

 
 

Tragický  V čase, keď sa všetci chystali na príchod nového roka 31. decembra p. Melánia  
Silvester : Príhodová s dcérou autom vychádzali z obchodného domu LIDL na kriţovatku. 

Nestačili zaregistrovať rýchlo sa pribliţujúce nákladné auto s prívesom zľava – 
od mesta. Toto nestačilo zabrzdiť, a tak zo zošrotovaného osobného auta vytiahli 
uţ mŕtvu matku a dcéru s váţnymi zraneniami. Svetelná signalizácia na Silvestra 
na kriţovatke bola v reţime blikajúcej oranţovej. Tak zahynula známa 
pracovníčka Krajskej hvezdárne a planetária. 
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Pouţívané značky a skratky: 
 
 

Pozri Kronika 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 
 
V r. 2006 naviac pouţívané : 

 
 

 

   CK – cyklistický klub 

ECAV – Evanjelická cirkev augsburgského vierovyznania 

FK – futbalový klub  

SF – Slobodné fórum 

SSE – Stredoslovenské elektrárne  

ŠZ – školské zariadenie 

TUKE – Technická univerzita Košice 

UoZ – uchádzači o zamestnanie 

ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VK – volejbalový klub 

ZPKO – Zväz protikomunistického odboja 
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Sprievodná dokumentácia kroniky za rok 2006 : 
 
 
 
 

1. Voľby 2006 (NR SR + komunálne) 
2. Najúspešnejší športovci 2006 
3. Odbor sociálnej starostlivosti 2006 
4. SPRÁVY O ČINNOSTI (školy, MsKC, POS, Ms Polícia) 
5. Články 
6. Zaujímavé osobnosti 
7. Bulletin Karol Bielek 
8. Pozvánky 

 
 

 

FOTODOKUMENTÁCIA  
 
VIDEOZÁZNAMY ATV   
 
PAMÄTNÁ KNIHA MESTA 
 
PAMÄTNÁ KNIHA PRIMÁTORA MESTA 
 
DISKETA – KRONIKA 2006 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


