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█  VÝZNAMNÉ UDALOSTI ROKU 2012 VO SVETE 

 
Barack Obama znovu prezidentom 

 

Potvrdili to výsleky prezidentských volieb v USA. aj vo volebnom roku 2012. Barack Obama 

môže aj budúci rok znova obhájiť titul najvplyvnejšieho muža planéty. 

 

Ocenenie pre Európsku úniu 

 

Európska únia ukončila rok s Nobelovou cenou za mier.V Oslo, pri jej slávnostnom 

odovzdávaní, chýbali najvyšší českí i britskí zástupcovia.  

 

Havária obrovskej lode  

 

Talianska luxusná výletná loď Costa Concordia narazila 13. januára na plytčinu pri západnom 

pobreží krajiny a prevrátila sa na bok. Kapitán Francescho Schettino sa totiž odklonil od 

plánovanej trasy a priveľmi sa priblížil k pobrežiu talianskeho ostrova Giglio. Pri nehode 

zahynulo 32 zo 4 229 ľudí na palube, ďalšie dve osoby sú stále evidované ako nezvestné. 

 

Smrť Whitney Houston 

 

11. februára našli americkú speváčku Whitney Houston mŕtvu v hotelovej izbe v americkom 

Beverly Hills. 

 

Putin znova prezidentom v Rusku 

 

Vladimíra Putina v prezidentských voľbách opätovne zvolili do funkcie hlavy štátu. Jeho 

tretie funkčné obdobie bude na základe zmenenej ústavy trvať šesť rokov. Za nového 

predsedu vlády si vybral dovtedajšieho prezidenta Dmitrija Medvedeva. 

 

Sarkozyho porazil Hollande 

 

Druhé, rozhodujúce kolo prezidentských volieb vo Francúzsku priniesli v máji víťazstvo pre 

Francoisa Hollanda z tábora socialistov a porážku Nicolasa Sarkozyho. 

 

Trest pre nórskeho teroristu  

 

Senát Miestneho súdu v Osle vyniesol 25. augusta po desať týždňovom procese rozsudok nad 

nórskym teroristom Andersom Behringom Breivikom, obvineným z beštiálnej vraždy 77 ľudí 

z vlaňajšieho 22. júla. Dostal 21 rokov. 

 

Olympiáda v Londýne 

 

XXX. letné olympijské hry sa konali od 27. júla 2012 do 12. augusta 2012 v Londýne (súťaže 

vo futbale ale prebiehali už od 25. júla a 26. júla sa uskutočnili rozraďovacie kolá v 

lukostreľbe). V Londýne sa olympiáda konala po tretíkrát. 

 

Kauza: Metanol v Čechách 
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Česká republika vyhlásila 14. 9. 2012 zákaz predaja nápojov s obsahom nad 20 percent 

alkoholu. Reagovala tak na stále narastajúci počet otrávených ľudí metylalkoholom. 

Metanolovú aféru spustila séria otráv v oblasti moravskosliezskeho mesta Havířov. Do 

voľného predaja sa v Česku dostal nekvalitný, nelegálny alkohol s vysokým  obsahom 

metanolu. Odvtedy zomrelo na následky otráv 38 ľudí. 

 

Skok z hranice vesmíru 

 

Rakúskemu extrémnemu športovcovi Felixovi Baumgartnerovi sa podaril najvyšší a zrejme aj 

najrýchlejší zoskok v histórii, pri ktorom skočil z kapsuly pripevnenej na špeciálnom 

héliovom balóne z výšky takmer 39 kilometrov a ako prvý človek prekonal rýchlosť zvuku. 

 

Hurikán Sandy  

 

Sandy je jednou z najväčších búrok, ktoré kedy zasiahli územie Spojených štátov. Viac ako 

dva milióny ľudí sa v dôsledku silného vetra a dažďa ocitlo bez dodávok elektrickej energie a 

úrady rozhodli o evakuácii viac ako milióna ľudí. Na severovýchodnom pobreží USA došlo k 

prerušeniu leteckej, námornej, železničnej i cestnej dopravy.  Počet obetí hurikánu stúpol na 

najmenej 90. 

 

Tajfún Bopha zrazil Filipíny na kolená 

 

V utorok 4. decembra 2012 zasiahol Filipíny ničivý tajfún Bopha (na Filipínach nazývaný 

Pablo). Vyše tisíc ľudí zomrelo a viac ako 970 000 muselo opustiť svoj domov. 

 

Krvavý masaker na základnej škole v USA 

 

Mesto Newtown v americkom štáte Connecticut bolo v piatok 14. decembra 2012 dejiskom 

krvavej masakry v miestnej škole Sandy Hook. 20-ročný Adam Lanza v nej zastrelil 20 detí 

vo veku šesť a sedem rokov a 6 jej zamestnankýň, vrátane riaditeľky a psychologičky. 

 

 

█  VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2012 NA SLOVENSKU 

JANUÁR 2012 

 

Vyšetrovanie kauzy Gorila 

 

Už niekoľko mesiacov špecializovaný tím zložený prevažne z príslušníkov Úradu boja proti 

organizovanej kriminalite preveruje protiprávne konanie, ku ktorému malo dôjsť v rokoch 

2005 až 2006. Podozrenia v kauze Gorila opisuje údajný spis Slovenskej informačnej služby, 

ktorý zverejnil anonym v  decembri 2011. Jeho obsah zverejnil novinár Tom Nicholson a 

vyvolal vlnu nevôle, ktorá sa prejavila vo  forme protestov a kritiky voči osobám a finančnej 

skupine spomínanej na  stránkach dokumentu. Na vyšetrovanie kauzy Gorila zriadil minister 

vnútra Daniel Lipšic špecializovaný tím desiatich kriminalistov. Zároveň v tejto veci začal 

vyšetrovateľ trestné stíhanie. Potvrdil, že akciu Gorila realizovala Slovenská informačná 

služba. Ani rok po zverejnení spisu Gorila na internete polícia v tejto kauze nestíha žiadnu 

konkrétnu osobu. 
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FEBRUÁR 2012 

 

Začala sa oficiálna predvolebná kampaň k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky. 

 

MAREC 2012 

 

Parlamentné voľby 

Víťazom volieb do Národnej rady SR sa stal Smer-SD, ktorý získal 44,41 percenta hlasov a v 

parlamente obsadil 83 poslaneckých kresiel. Do parlamentu sa dostalo aj KDH, ktoré  získalo 

8,82 % hlasov, OľaNO 8,55 %, MOST – HÍD 6,89 %, SDKÚ 6,09 % a SaS 5,88 %. 

Požiar na hrade krásna Hôrka 

Požiar vypukol 10. marca okolo trištvrte na jednu a napriek enormnej snahe hasičov sa 

strechy pokryté dreveným šindľom nepodarilo zachrániť. Zhorel aj interiér horného gotického 

hradu. Príčinou požiaru bola pravdepodobne iskra z vypaľovanej trávy na úbočí hradu. 

APRÍL 2012 

 

Prezident za premiéra vymenoval Roberta Fica predsedu strany Smer-SD.  

  

MÁJ 2012 

 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 

Slovenskí hokejisti dokázali po dlhom čase skvelú formu a vybojovali pre nás úžasnú 

striebornú medajlu.  

  

JÚN 2012 

 

Tragická streľba v Hurbanove 

Mestský policajt v Hurbanove zastrelil troch ľudí a dvoch zranil. Na útok použil nelegálne 

držanú pištoľ.  Policajt sa nakoniec polícii vzdal. 

 

JÚL 2012 

 

Kniha o kauze Gorila 

V kauze Gorila, vyšetrovatelia  nazbierali do svojho spisu 60-tisíc strán. O kauze napísal 

knihu  Tom Nicholson. 

 

Odvolanie arcibiskupa Róberta Bezáka 

Vatikán odvolal z čela trnavskej diecézy arcibiskupa Róberta Bezáka. Bezák sám na nedeľnej 

omši prečítal list, v ktorom ho pápež Benedikt XVI. zbavuje úradu. Odvolanie vyvolalo  v 

ľuďoch búrlivé emócie. Dôvody odvolania si Vatikán  nechal pre seba.  

 

AUGUST 2012 

 

Dopravná nehoda Evy Varholíkovej - Rezešovej 

Eva Varholíková-Rezešová je podozrivá, že pod vplyvom alkoholu spôsobila na diaľnici v 

Maďarsku nehodu, pri ktorej zahynuli štyria ľudia.  
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SEPTEMBER 2012 

 

Štrajk učiteľov 

Učitelia sa rozhodli dlhodobo štrajkovať za zvýšenie platov pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov o 10 percent. 

  

OKTÓBER 2012 

 

Vlaková nehoda 
Na hlavnej železničnej trati, medzi stanicou Vinohrady a Hlavnou stanicou v Bratislave, sa 

zrazili dva osobné vlaky. Nešlo o čelnú zrážku, ale o zrážku dvoch za sebou idúcich vlakov. 

Prvý z nich, idúci z Nových Zámkov, pribrzdil kvôli stojacemu nákladnému vlaku. Druhá 

súprava za ním, zrýchlený osobný vlak zo Šale, zrejme nedobrzdil a vrazil do vlaku pred 

sebou. 

 

NOVEMBER 2012 

 

Zomrel prezidentov kancelár Milan Čič 

Prezidentovho kancelára Milana Čiča (†80) museli odviezť na neurológiu na bratislavských 

Kramároch, kde ho nečakane operovali. Potom náhle zomrel.  

 

Tragická nehoda - zrútil sa most pri Kurimanoch 

V obci Kurimany (okres Levoča) došlo k nešťastiu, pri ktorom sa zrútil rozostavaný diaľničný 

most.   Zasypal niekoľkých robotníkov, štyria zahynuli.  

 

 

 

█  MESTSKÁ SAMOSPRÁVA 

 
 

ZASADNUTIA MSZ 

 

16. 2. 2012 mimoriadne MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 
NESCHVÁLILO 

 poslanecký návrh na ukončenie rozpravy k bodu 2 - Zmena v orgánoch spoločnosti 

MŠK, 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 skutočnosť, že Mgr. Norbert Nagy, poslanec MsZ, sa vzdal funkcie konateľa 

obchodnej spoločnosti Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.,  

 

SCHVÁLILO 

 Jozefa Tomčániho, poslanca MsZ,  do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti - 

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
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 MsZ 22. 2. 2011  

 
ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

 Správu o kontrole plnení prijatých uznesení MsZ, 

  Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31. 12. 2011, 

  Informáciu o vývoji na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom 

v roku 2011, 

  Informáciu o projektoch mesta Žiar nad Hronom  

 
SCHVÁLILO 

 
 Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003MP-p zo 

dňa 31. 01. 2003, zmenu Čl. IV, ktorý sa mení a dopĺňa nasledovne:  

a) V bode č. 1 – počet zamestnancov Spoločného obecného úradu s pôsobnosťou stavebného 

úradu je päť.  

b) V bode č. 2 – tzv. Vyrovnávacia položka, ktorou sa rozumie časť prostriedkov 

vynakladaných na pokrytie skutočných nákladov na zabezpečenie výkonu štátnej správy 

predstavuje sumu 1,20 € (slovom jedno euro dvadsať centov) za jedného obyvateľa obce,  

 

 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o výške dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia na príslušný kalendárny rok,  

 Všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový 

plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorého 

objekt sa nachádza na území mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) 

bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 

  v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov nasledovný spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku mesta: - priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu 36636029-220/11, 

úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 25. 10. 2011 z pôvodnej 

EKN parcely č. 536/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 17 909 m2, 

zapísanej na LV č. 3327, a to: diel č. 1 o výmere 130 m
2
, ktorý zároveň vytvára novú 

CKN parcelu č. 2034/64 – zastavaná plocha o celkovej výmere 130 m
2
, 

 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov predaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Žiar nad Hronom na základe geometrického plánu č. 34611886-1/2012, úradne 

overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 03.02.2012, a to:  diel č. 1 o 

výmere 235 m
2
, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 856/1, vedenej ako vodná 

plocha o celkovej výmere 69 838 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, (ktorý 

zároveň spolu s dielom č. 2 vytvára novú CKN parcelu č. 1481/7 – zastavaná plocha o 

celkovej výmere 396 m
2
) a diel č. 2 o výmere 161 m

2
, vytvorený z pôvodnej EKN 

parcely č. 904, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 3 193 m
2
, zapísanej na 

liste vlastníctva č. 3327, (ktorý zároveň spolu s dielom č. 1 vytvára novú CKN parcelu 

č. 1481/7 – zastavaná plocha o celkovej výmere 396 m
2
), za kúpnu cenu 10 €/ m

2
, 

  v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov nasledovný spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku mesta: - priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Žiar nad Hronom, odčleneného na základe geometrického plánu č. 36636029-
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205/2010, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 17. 09. 2010, a to:  

novovytvorená CKN parcela č. 1149/166 – zastavaná plocha o celkovej výmere 364 

m
2
, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, vedenej ako zastavaná plocha a 

nádvorie o celkovej výmere 51 089 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,  

 

 
NESCHVÁLILO 

 v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického 

plánu 36636029-220/11, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 

25.10.2011 z pôvodnej EKN parcely č. 536/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej 

výmere 17 909 m
2
, zapísanej na LV č. 3327, a to: diel č. 1 o výmere 130 m

2
, ktorý 

zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 2034/64 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

130 m
2
 za kúpnu cenu 7,77 €/ m

2
,  

 v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov nasledovný spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku mesta: - priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Žiar nad Hronom, odčleneného na základe geometrického plánu č. 36636029-

205/2010, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 17.09.2010, a to:  

novovytvorená CKN parcela č. 1149/166 – zastavaná plocha o celkovej výmere 364 

m
2
, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, vedenej ako zastavaná plocha a 

nádvorie o celkovej výmere 51 089 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,  

 

 
ZRUŠILO  

 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 40/2009 b) zo dňa 23. 4. 

2009 v znení: MsZ schvaľuje prevod celého spoluvlastníckeho podielu k 

nehnuteľnosti – pozemku EKN parcely č. 355, vedenej ako orná pôda o celkovej 

výmere 16 035 m
2
, zapísaná na liste vlastníctva č. 1456 v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

vo vlastníctve: Anna Dvornáková, rod. Danková, nezistený vlastník v správe 

Slovenský pozemkový fond sídlo: Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava IČO: 17 335 345 

spoluvlastnícky podiel 1/20 zodpovedajúca výmera 801,75 m
2
 na nadobúdateľa: 

Mesto Žiar nad Hronom Sídlo: Ul. Štefana Moysesa 46 965 19 Žiar nad Hronom  

 

SCHVÁLILO  

 v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov nasledovný spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku mesta:  

- priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

odčleneného na základe geometrického plánu č. 36636029-205/2010, úradne 

overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 17.09.2010, a to: novovytvorená 

CKN parcela č. 1149/166 – zastavaná plocha o celkovej výmere 364 m
2
, odčlenená z 

pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 51 089 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, 

  v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, odčleneného na základe geometrického 

plánu č. 36636029-205/2010, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom 
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dňa 17.09.2010, a to: novovytvorená CKN parcela č. 1149/166 – zastavaná plocha o 

celkovej výmere 364 m
2
, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, vedenej ako 

zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 51 089 m
2
, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 1136, za kúpnu cenu 20 €/ m
2
 pre žiadateľov: Ing. Alexander Ladiver a 

manž. RNDr. Danka Ladiverová rod. Vargicová, obaja trvale bytom: Ul. Jesenského č. 

100 Žiar nad Hronom za podmienky zriadenia bezodplatného časovo neobmedzeného 

vecného bremena v prospech mesta Žiar nad Hronom ako oprávneného z vecného 

bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti žiadateľov ako povinných z vecného 

bremena umožniť oprávnenému z vecného bremena vstupovať na pozemky 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to cez časť novovytvorenej 

CKN parcely č. 1149/166 – zastavaná plocha o celkovej výmere 364 m
2
, 

 zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 26/2011 zo dňa 24. 

februára 2011 v časti za nasledovných podmienok pod písm. a): Do termínu 

uzatvorenia Kúpnej zmluvy bude so žiadateľom uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej 

zmluve, v ktorej bude budúci kupujúci zaviazaný uhradiť budúcemu predávajúcemu 

zálohu vo výške 60% z celkovej kúpnej ceny v termíne do 30-tich dní odo dňa 

podpísania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Zvyšnú časť kúpnej ceny bude kupujúci 

zaviazaný uhradiť predávajúcemu v termíne do 30-tich dní odo dňa podpísania Kúpnej 

zmluvy, ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: a) Do termínu 

uzatvorenia Kúpnej zmluvy bude so žiadateľom uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej 

zmluve, v ktorej bude budúci kupujúci zaviazaný uhradiť budúcemu predávajúcemu 

zálohu vo výške 60% z celkovej kúpnej ceny v termíne do 31.03.2012. Zvyšnú časť 

kúpnej ceny bude kupujúci zaviazaný uhradiť predávajúcemu v termíne do 30-tich dní 

odo dňa podpísania Kúpnej zmluvy, 

  prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prenájme 

nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

zapísaného na LV č. 1136, a to: časť pozemku o výmere 60 m
2
 z pozemku CKN 

parcely č. 69/1 o celkovej výmere 26 235 m
2
, vedenej ako zastavaná plocha a 

nádvorie, (ďalej ako „pozemok“) - doba nájmu: určitá – 10 rokov počnúc dňom 

účinnosti zmluvy, cena nájmu: 1€,  účel nájmu: vybudovanie štyroch parkovacích 

miest za účelom parkovania osobných motorových vozidiel. Spoločnosť DENTINO s. 

r. o. Žiar nad Hronom na časti vyššie uvedeného pozemku zabezpečí na vlastné 

náklady vybudovanie 4-och parkovacích miest, ktoré budú sprístupnené pre verejnosť 

mimo času ordinačných hodín zubnej ambulancie spoločnosti DENTINO s. r. o. a po 

ukončení nájmu DENTINO s. r. o. odovzdá parkovacie miesta bezodplatne do majetku 

mesta Žiar nad Hronom, 

 prenájom nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom, zapísaného na LV č. 2530, a to: pozemok CKN parcela č. 1671/100, vedená 

ako ostatné plochy o celkovej výmere 652 m
2
, (ďalej ako „pozemok“), doba nájmu: 

určitá – 50 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy, cena nájmu: 1€,  za účelom 

realizácie projektu „Nájomné byty nižšieho štandardu 62 b.j. Žiar nad Hronom" od: 

Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Žiar nad Hronom Sídlo: A. Štefanku 898/1, 

965 01 Žiar nad Hronom, 

  zámer predaja nehnuteľného majetku - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Žiar nad Hronom v blízkosti čerpacej stanice SLOVNAFT na Ul. SNP, ktorý 

bude vytvorený na základe geometrického plánu a to: novovytvorenej CKN parcely o 

výmere cca 1 200 m
2
 (ďalej len ako „pozemok“), vytvorenej z pôvodnej EKN parcely 

č. 671/2, vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 71 022 m
2
, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 1791, minimálne za kúpnu cenu 50 €/ m
2
, 



 8 

  odplatné zriadenie vecného bremena, ktoré zodpovedá právu prechodu a prejazdu cez 

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne č. 17796580-94/2011, úradne overenom Správou 

katastra Žiar nad Hronom dňa 28.09.2011, a to : diel č. 1 o výmere 31 m
2
, vytvorený z 

pôvodnej EKN parcely č. 877/1 - ostatná plocha o celkovej výmere 40 320 m
2
, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 

1916/8 – zastavaná plocha o celkovej výmere 31 m
2
2. Odplata za zriadenie vecného 

bremena predstavuje sumu celkom 930 € (jednorazový poplatok) v zmysle znaleckého 

posudku č. 23/2011 zo dňa 27.09.2011, vypracovaného Ing. Pavlom Polákom. Vecné 

bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú v prospech: 1. MVDr. Michal Belák, trvale 

bytom: SNP 1426/4-5, 017 07 Považská Bystrica, 2. MVDr. Ľubomír Kaprálik, trvale 

bytom: Slnečná 147/16, 029 52 Hruštín, 

  prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prenájme nebytových 

priestorov – kancelária č. 218, klubovňa, kuchynka, sklad a pomocné priestory, spolu 

o výmere 100,13 m
2
, nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby - krytá plaváreň so 

súpisným číslom 508, postavenej na CKN parcele č. 531/11 v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom, zapísanej na LV 1136. Dôvod 

hodný osobitného zreteľa: je prevádzkovanie informačného centra mladých, ktorého 

úlohou je ponúkať informácie, výzvy, príležitosti a poradenstvo v rôznych oblastí 

života pre mladých. 

  prenájom nebytových priestorov – kancelária č. 218, klubovňa, kuchynka, sklad a 

pomocné priestory, spolu o výmere 100,13 m
2
, nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby 

- krytá plaváreň so súpisným číslom 508, postavenej na CKN parcele č. 531/11 v 

katastrálnom území Žiar nad Hronom, na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom, 

zapísanej na LV 1136. Doba nájmu: neurčitá, s účinnosťou od 1. 3. 2012, cena nájmu: 

1 €/rok,  za účelom zriadenia a prevádzkovania kancelárie informačného centra 

mladých pre žiadateľa: OZ ZAŽIAR, Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom. 

 

MENOVALO  

 PhDr. Michaelu Pribilincovú, trvale bytom Sládkovičova 10/38, Žiar nad Hronom 

do funkcie riaditeľky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom ku dňu 

01.03.2012.  

 

26.04.2012  

 
SCHVÁLILO 

 1. V zmysle §26 odsek 3 zákona č.50/76 Zb. (stavebný zákon) Územný plán mesta 

Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 2, ktorými sa mení a dopĺňa platný územný 

plán mesta, schválený uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č.29/2009 zo dňa 

23.04.2009 v znení Zmien a doplnkov č.1, ktoré boli schválené uznesením MsZ v 

Žiari nad Hronom č.66/2011 zo dňa 05. 05. 2011, 

  2. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar 

nad Hronom – Zmeny a doplnky č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o 

záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č.7/2011 

a zobralo na vedomie poslanecký návrh o doplnení bodu b) do ukladacej časti 

uznesenia a to: zaviazať investora, aby do ďalších stupňov projektovej dokumentácie 

zapracoval podmienku splavnosti toku rieky Hron v úseku výstavby malej vodnej 

elektrárne pre plavidlá do 6 osôb a  
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ULOŽILO   

 prednostke mestského úradu  

a) v súvislosti s realizáciou stavby Malej vodnej elektrárne na rieke Hron v Šášovskom 

Podhradí  

zabezpečiť dohľad nad splnením opatrení, uvádzaných v liste spoločnosti Euroecology s.r.o.,  

Mickiewiczova 2, Bratislava zo dňa 07.11.02011, v procese povoľovania stavby a uvedenia  

do užívania  

b) zaviazať investora, aby do ďalších stupňov projektovej dokumentácie zapracoval 

podmienku splavnosti toku rieky Hron v úseku výstavby malej vodnej elektrárne pre plavidlá 

do 6 osôb,  

 

SCHVÁLILO 

 celkové hospodárenie mesta Žiar nad Hronom za rok 2011 bez výhrad, 

 priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

vytvoreného na základe geometrického plánu 36636029-220/11, úradne overeného 

Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 25.10.2011 z pôvodnej EKN parcely č. 536/1, 

vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 17 909 m2, zapísanej na LV č. 3327, a 

to: diel č. 1 o výmere 130 m
2
, ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 2034/64 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 130 m
2
, 

 v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického 

plánu 36636029-220/11, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 

25.10.2011 z pôvodnej EKN parcely č. 536/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej 

výmere 17 909 m
2
, zapísanej na LV č. 3327, a to: diel č. 1 o výmere 130 m

2
, ktorý 

zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 2034/64 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

130 m
2
, za kúpnu cenu 10 €/ m

2
, pre žiadateľa: Ing. Miroslav Slamka, trvale bytom: 

Ul. SNP 596/143 Žiar nad Hronom, 

  v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov nasledovný spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku mesta: priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, odčlenený na základe geometrického plánu č. 36636029-35/2012, 

úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 29.03.2012, a to: 

novovytvorená CKN parcela č. 531/33 – zastavaná plocha o celkovej výmere 35 m2, 

odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 531/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej 

výmere 4 409 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, 

  v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, odčlenený na základe geometrického plánu 

č. 36636029-35/2012, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 

29.03.2012, a to: novovytvorená CKN parcela č. 531/33 – zastavaná plocha o celkovej 

výmere 35 m
2
, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 531/1, vedenej ako ostatná 

plocha o celkovej výmere 4 409 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, za kúpnu 

cenu celkom 770 €, pre žiadateľov do podielového spoluvlastníctva:  RNDr. Anna 

Florovičová, trvale bytom: Hviezdoslavova 28 Žiar nad Hronom, v spoluvlastníckom 

podiele 1/2 (zodpovedajúca výmera 17,50 m
2
), MUDr. Július Bačo, trvale bytom: 

Kráľová nad Váhom č. 692, 925 91 Kráľová nad Váhom, v spoluvlastníckom podiele 

1/2 (zodpovedajúca výmera 17,50 m
2
), 

 odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, a to: CKN parcela č. 650, vedená ako 
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zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 522 m
2
, podľa zákona č.182/1993 Z. z. 

v platnom znení, t.j. odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku vlastníkom bytov v 

bytovom dome súp. č. 404, postavenom na pozemku CKN parcela č. 650, na Nám. 

Matice slovenskej v Žiari nad Hronom v k. ú. Žiar nad Hronom, zapísaný na LV č. 

1258, a to pre nasledovného vlastníka bytu v bytovom dome (kupujúceho): 1) JUDr. 

Dušan Špirek, trvale bytom: Hrádza 535/31, 968 01 Nová Baňa, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 5495/247813 (t.j. 11,58 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 57,66 €, 

  zámer kúpy spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom (v areáli Mestského cintorína), a to k 

novovytvorenej CKN parcele o výmere cca 14 675 m
2
, ktorá bude vytvorená na 

základe geometrického plánu z pôvodnej EKN parcely č. 355, vedenej ako orná pôda 

o celkovej výmere 16 035 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1456, za kúpnu cenu 8 

€/m2, vo vlastníctve: Ján Šurka, trvale bytom: Partizánska 109  Žiar nad Hronom 

spoluvlastnícky podiel ½ zodpovedajúca výmera cca 7 337,50 m
2
, 

  zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré zodpovedá 

právu prechodu osôb a prejazdu motorových vozidiel cez pozemky nachádzajúce sa v 

katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, 

zapísané na LV č. 738, a to:  

A) pozemky (v celom rozsahu):  

– zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 275 m
2
,  

– zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 128 m
2
,  

– zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 353 m
2
,  

B) v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 44562578-024/2012, vyhotovenom dňa 

16.04.2012, a to:  

68 m
2
, odčlenený z pôvodnej CKN parcely č. 763 – zastavaná plocha a 

nádvorie o celkovej výmere 735 m
2
,  

- zastavaná plocha a 

nádvorie o celkovej výmere 1 244 m
2
,  

 m2, odčlenený z pôvodnej CKN parcely č. 795/2 - zastavaná plocha a 

nádvorie o celkovej výmere 2 495 m
2
,  

- zastavaná plocha a 

nádvorie o celkovej výmere 1 243 m
2
,  

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena: Mesto Žiar nad 

Hronom, 

 zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré zodpovedá 

právu uloženia prípojky kanalizačného potrubia na odvod dažďovej vody na časti 

pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných na 

liste vlastníctva č. 3327, a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 

36636029-239/2011 na vyznačenie vecného bremena, na priznanie práva uloženia 

inžinierskych sietí, úradne overenom Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 

01.02.2012 pod č. 24/12, a to :  

- ostatná plocha o 

celkovej výmere 4 388 m
2
,  

m
2
, odčlenený z pôvodnej EKN parcely č. 856/1 - vodná plocha o 

celkovej výmere 69 838 m
2
,  

m
2
, odčlenený z pôvodnej EKN parcely č. 858/1 - ostatná plocha o 

celkovej výmere 5 918 m
2
,  

m
2
, odčlenený z pôvodnej EKN parcely č. 900 - ostatná plocha o 

celkovej výmere 2 186 m
2
,  
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 diel č. 5 o výmere 47 m
2
, odčlenený z pôvodnej EKN parcely č. 900 - ostatná plocha o 

celkovej výmere 2 186 m
2
.  

 

 zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré zodpovedá 

právu prechodu a prejazdu cez pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, zapísaný na liste vlastníctva č. 1136, a to : pozemok CKN parcela č. 

1813/52 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 467 m
2
, 

  zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré zodpovedá 

právu prechodu a prejazdu cez pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar 

1813/53 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 402 m
2
. Vecné bremeno sa 

zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena Mesto Žiar nad Hronom. 

  zámer predaja nehnuteľného majetku - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Žiar nad Hronom na Ul. A. Kmeťa, prislúchajúceho k areálu ZŠ s MŠ Štefana 

Moysesa v Žiari nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe geometrického plánu 

m
2
 (ďalej ako „pozemok“), 

ktorá sa vytvorí z pôvodnej EKN parcely č. 868 vedenej ako ostatná plocha o 

celkovej výmere 7 768 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.1136, za kúpnu cenu 

celkom 1 € ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

  úpravu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom v §10 

Interpelácie poslancov doplnením o bod 3 a to: Interpelácie poslancov aj s 

odpoveďami sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Mestských novinách. 

  

24.05.2012  

 
SCHVÁLILO  

 v zmysle §26 odsek 3 zákona č.50/76 Zb. (stavebný zákon) Územný plán mesta Žiar 

nad Hronom - Zmeny a doplnky č.3, ktorými sa mení a dopĺňa platný územný plán 

mesta, schválený uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č. 29/2009 zo dňa 23.04.2009 v 

znení Zmien a doplnkov č.1, ktoré boli schválené uznesením MsZ v Žiari nad Hronom 

č. 66/2011 zo dňa 05.05.2011 a Zmien a doplnkov č.2, ktoré boli schválené uznesením 

MsZ v Žiari nad Hronom č.29/2012 zo dňa 26.04.2012, 

 Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad 

Hronom – Zmeny a doplnky č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o 

záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č.7/2011 a 

VZN č. 3/2012  
 

21. 6. 2012  

 
SCHVÁLILO  

 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 Príspevky na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, 

  VZN, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007, ktorým sa zakazuje 

požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 

mesta Žiar nad Hronom,  

 VZN č. 5/2012 o sociálnych službách, 

  VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 Trhový poriadok pre 

Mestskú tržnicu, 
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  odmeňovací poriadok osôb vykonávajúcich úlohy Zboru pre občianske záležitosti v 

Žiari nad Hronom, 

  zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 16/2012 zo dňa 

22. februára 2012 v časti,  

 zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena k pozemkom 

nachádzajúcim sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaných 

Geometrickým plánom č. 36636029-65/2012, vyhotoveným dňa 22.05.2012 na 

oddelenie parcely č. 1149/171, 1813/64 a zriadenie vecného bremena, a to : k 

novovytvorenej CKN parcele č. 1149/171 – zastavaná plocha o výmere 9 m
2
, 

odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1149/166, vedenej ako zastavaná plocha a 

nádvorie o celkovej výmere 364 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136 a  k 

novovytvorenej CKN parcele č. 1813/64 – orná pôda o výmere 18 m
2
, odčlenená z 

pôvodnej CKN parcely č. 1813/46, vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 444 m
2
, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1980, spočívajúce v práve uloženia káblových 

podzemných rozvodov verejného osvetlenia, 

 prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri predaji nehnuteľnosti – 

pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvoreného na 

základe geometrického plánu 36636029-64/2012, úradne overeného Správou katastra 

Žiar nad Hronom dňa 09.05.2012, a to novovytvorenej CKN parcely č. 463/114 – 

zastavaná plocha o výmere 18 m
2
, vytvorenej z pôvodnej EKN parcely č. 868 vedenej 

ako ostatná plocha o celkovej výmere 7 768 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.1136. 

Vyššie uvedený pozemok tvorí časť oploteného areálu Základnej školy s materskou 

školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom, je zadefinovaný aj záväznej časti 

Územného plánu Mesta Žiar nad Hronom a slúži na verejnoprospešný účel, 

  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu 

36636029-64/2012, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 

09.05.2012, a to novovytvorenej CKN parcely č. 463/114 – zastavaná plocha o 

výmere 18 m
2
, vytvorenej z pôvodnej EKN parcely č. 868 vedenej ako ostatná plocha 

o celkovej výmere 7 768 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136. za kúpnu cenu 1 €, 

pre žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica sídlo: Nám. SNP 

19, 975 90 Banská Bystrica, 

  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Žiar nad Hronom, a to CKN parcely č. 382/15, vedenej ako zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 17 m
2
, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1136, 

  kúpu celého spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad 

Hronom, vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 355 – orná pôda o celkovej výmere 

16 035 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1456, na základe geometrického plánu č. 

44562578-030/2012, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 

09.05.2012, a to k dielu č. 1 o výmere 14 742 m
2
, ktorý zároveň vytvára 

novovytvorenú CKN parcelu č. 1681/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 14 742 m
2
,  

 
ZOBRALO NA VEDOMIE  

 Informáciu o projektoch mesta Žiar nad Hronom, 

  Informáciu o vytvorení spoločnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa s.r.o.  
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27. 9. 2012 

 
SCHVÁLILO 

 úpravu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom v § 4 

Príprava rokovania mestského zastupiteľstva takto: V § 4 sa za ods. (3) dopĺňa ods. (4) 

s nasledovným znením a pôvodné ods. 4 - 8 sa menia na ods. 5 - 9. (prednostka 

mestského úradu zabezpečí, aby sa všetky písomné materiály, odborné podklady a iné 

písomnosti predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, upravené v súlade so 

Všeobecne platnými právnymi predpismi, okrem materiálov určených na neverejné 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, zverejnili na webovej stránke Mesta Žiar nad 

Hronom, a to v termíne 7 kalendárnych dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva 

alebo 3 kalendárne dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva konaného mimo 

schváleného harmonogramu), 

 zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecné právo 

uloženia podzemného káblového vedenia VN na časti pozemku EKN parcele číslo 

858/1, vedenej ako ostatné plochy o celkovej výmere 5 918 m
2
, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 3327 v katastrálnom území Žiar nad Hronom v rozsahu vyznačenom v 

Geometrickom pláne č. 36639231-38/12, úradne overenom Správou katastra Žiar nad 

Hronom dňa 25.04.2012 pod č. 149/12 v prospech: Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia, a.s.,  010 47 Žilina, 

 

NEODPORUČILO PRIMÁTOROVI  

 

 prijať ponuku spoločnosti TATRA REAL, a.s.,  Dunajská 25,811 08 Bratislava, na 

predaj všetkých 90 kusov listinných kmeňových akcií na meno, s číselným označením 

akcií 11 až 100, ktorých menovitá hodnota predstavuje v úhrne 22 500,00 EUR  

emitovaných obchodnou spoločnosťou Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s., čo 

aktuálne zodpovedá deväťdesiatim percentám základného imania Spoločnosti. Ponuka 

bola spresnená novými podmienkami a prednostke MsÚ bolo uložené pripraviť zmenu 

Zmluvy o spolupráci s budúcim novým väčšinovým vlastníkom spoločnosti Technické 

služby, a. s. 

 
  

29.11.2012 

 
ZOBRALO NA VEDOMIE 

 zánik mandátu primátora mesta Žiar nad Hronom Mgr. Ivana Černaja a to vzdaním sa 

mandátu v zmysle ustanovenia § 13a ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 28. novembra 2012,  

 že v súlade s ustanovením § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov bude úlohy primátora v plnom rozsahu plniť od 29. 

novembra 2012 do zloženia sľubu novozvoleného primátora zástupca primátora Mgr. 

Peter Antal, 

 III. zmenu rozpočtu v zmysle predloženého návrhu, 

 návrh viacročného rozpočtu MsKC, 

  návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2013 v celkovej sume 10 566 560 eur 

tak na strane príjmov ako aj na strane výdavkov, 

  návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2014 a 2015, 
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SCHVÁLILO 

 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2012 o sociálnych službách, 

 výšku poplatkov MDJ od 1. 1. 2013 nasledovne:  

          Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca má evidovaný trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, v 

čiastke:  

Režijný poplatok: 110,-€ mesačne  

Ošetrovací poplatok: 1,-€ za každý deň pobytu dieťaťa v MDJ  

Zápisný poplatok: 10 € - jednorazovo pri nástupe dieťaťa do MDJ  

Stravné: podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne 

materskej školy  

Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca nemá evidovaný trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, v 

čiastke :  

Režijný poplatok: 210,-€ mesačne  

Ošetrovací poplatok: 1,-€ za každý deň pobytu dieťaťa v MDJ  

Zápisný poplatok: 10,-€ jednorazovo pri nástupe dieťaťa do MDJ  

Stravné: podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne, 

 VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 

14/2009, 

 VZN o miestnych daniach, 

 Územný plán mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 4, 

 predaj pozemkov z majetku mesta, 

prerokovalo  
 plat primátora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

mesačný plat primátora mesta spolu predstavuje čiastku 3 312,00 €. 

 

 

ODCHYTÁVANIE TÚLAVÝCH PSOV 

 

Sociálni pracovníci spoločne s Občianskym združením Strážni anjeli odchytávali 17. 

februára túlavých psov v osade Pod Kortinou. Odchytili štyroch túlavých psov, ktorých 

umiestnili do miestneho útulku. Sociálni pracovníci sa tiež dohodli na častejšom mapovaní 

tejto osady a v prípade súhlasu majiteľa psa aj na sterilizácii sučiek.  

 

 

PRIESKUM TIS 

  

V aktuálnom hodnotení Transparency International Slovensko, ktoré bolo zamerané na 

spôsob zverejňovania zmlúv samosprávami sa Žiar nad Hronom umiestnil na 14. mieste keď 

zo 100 možných bodov získal 91. Ako vyplýva zo správy TIS mestá sa v skúmanej oblasti 

zlepšujú. Polovica zo skúmaných 100 miest sa dostala nad hranicu 75 bodov. Žiar nad 

Hronom sa za rok výrazne zlepšil, keďže vlani sa v rebríčku umiestnil na 44. mieste. (V roku 

2011 získal 50 zo 100 možných bodov). 

 

PETÍCIA OBČANOV ZA PREHĹBENIE OCHRANY PRÁV SLUŠNÝCH ĽUDÍ 
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Primátori troch miest Partizánskeho, Handlovej a Žiaru nad Hronom spustili  6. 

septembra 2012 celoslovenskú petičnú akciu za ochranu práv slušných ľudí. Žiadali v nej 

sprísnenie legislatívy pre tých, ktorí obmedzujú práva slušných ľudí.  

Predsedom petičného výboru povereným zastupovaním v styku s orgánom 

vybavujúcim petíciu bol doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., ďalšími členmi petičného výboru sú 

Ing. Rudolf Podoba a Mgr. Ivan Černaj. Petíciu mohli podpísať aj občania mladší ako 18 

rokov, pokiaľ textu petície porozumeli. 

  Signatári petície žiadali poslancov NR SR o účinnejšie presadenie nasledovných 

opatrení: prehĺbenie ochrany základných práv slušných ľudí pred asociálmi, sprísnenie 

legislatívnych postihov asociálov obmedzujúcich ľudské práva slušných ľudí, vyplácanie 

sociálnych dávok podmienené vykonanou prácou poberateľa sociálnej dávky, zníženie veku 

trestnoprávnej zodpovednosti maloletých zo 14 rokov na 12 rokov veku,trestnoprávne postihy 

rodičov za trestné činy ich detí. 

 

NÁVŠTEVA Z PARTNERSKÉHO MESTA SVITAVY 

Od 10. do 12. augusta navštívili naše mesto zástupcovia partnerského mesta Svitavy. 

Zúčastnili sa aj na žiarskom City festu, na ktorom sa im veľmi páčilo. Tento rok prišli do 

Žiaru nad Hronom starosta David Šimek, jeho zástupca Pavel Čížek a poslanci Miroslav 

Sedlák a Ludmila Kružíková. Priateľské návštevy vedenia oboch miest sa konajú pravidelne 

už niekoľko rokov. Na radnici privítal českú návštevu zástupca primátora Peter Antal spolu s 

poslancami Jánom Vinarčíkom a Jozefom Tomčánim. Po prijatí na magistráte  diskutovali o 

jednotlivých problémoch oboch miest, o životnom prostredí, kultúre, športe, o práci s 

mládežou a seniormi. Predstavitelia oboch miest sa tiež dohodli, že na budúci rok pripravia 

spoločný projekt z programu Európa pre občanov, ktorého cieľom bude stretnutie občanov 

partnerských miest Žiaru nad Hronom a Stendalu vo Svitavách. 

 

PROJEKTY MESTA  

V roku 2012 bol ukončený projekt Zlepšenie kvality ovzdušia. V rámci neho sa do 

mesta zakúpilo 5 kusov čistiacej techniky - 1 kompaktný zametač, 2 veľké zametače s 

pohonom na CNG a 2 zariadenia na kropenie komunikácií a ich čistenie vysokotlakovou 

vodou. Na projekt získalo mesto dotácie vo výške 1 693 005,45 eur. 

V rámci projektu Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné Opatovce sa v 

súčasnosti realizujú ukončovacie práce na presúvaní odpadu pásovými buldozérmi a 

rýpadlom s hornou lopatou z hornej časti do telesa rekultivovanej skládky. Aj na tento projekt 

získalo mesto nenávratný finančný príspevok, a to vo výške 3 601 167,01 eur. Účelom 

projektu je rekultivácia uzatvorenej skládky. 

Centrum zhodnocovania odpadov je projekt, na ktorý získalo mesto najvyšší 

príspevok, až 18 999 848,72 eur. V súčasnej dobe sú na stavbe zrealizované búracie práce 

pôvodnej haly dotrieďovacej linky, spevnených plochách a komunikáciách, ako aj hrubých 

terénnych úpravách. Ukončujú sa tiež búracie práce dvoch veží dopravných a betónových 

pätiek dopravných zásobníkov. 
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Na projekt Komunitná a terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom získalo 

Mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 55 191,74 eur. Projekt podporuje prácu dvoch 

komunitných pracovníkov, dvoch asistentov, ako aj Stanicu osobnej hygieny a Stanicu 

charity. 

ZMENY NA SPOLOČNOM STAVEBNOM ÚRADE  

Poslanci Dodatkom č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu schválili 

zmeny v jeho fungovaní. V súčasnosti štyria odborní zamestnanci úradu pracujú pre 32 obcí 

a mesto Žiar nad Hronom. Počet podaní má stále stúpajúcu tendenciu, len za rok 2011 bol 

oproti roku 2010 nárast o 63 podaní. Vyplýva to z nárastu čiernych stavieb, následných 

pokutových konaní, pribúdajúcich sťažností, susedských sporov či z podávania žiadostí o 

dodatočné stavebno-právne vysporiadania už dávnejšie zrealizovaných stavieb. Poslanci 

schválili navýšenie rozpočtu pre Spoločný stavebný úrad. Obce a mestá na tento úrad 

prispievajú podľa počtu svojich obyvateľov. 

RECERTIFIKAČNÝ AUDIT MANAŽÉRSTVA KVALITY 

  

Na mestskom úrade bol vykonaný recertifikačný audit manažérstva kvality podľa 

revidovanej normy EN ISO 9001:2008. Certifikačná norma ISO 9001 predpisuje určité 

požiadavky, ktoré musí organizácia naplniť ak chce obstáť a získať certifikát riadenia systému 

manažérstva kvality. Slovenská spoločnosť pre kvalitu posudzuje zhodu s týmito 

požiadavkami. Audit dopadol veľmi dobre. Certifikačný orgán skonštatoval, že Mestskému 

úradu v Žiari nad Hronom môže byť certifi kácia opäť udelená. 

 

ZMLUVA O PRENÁJME DOMU KULTÚRY 

 

Zmluva o prenájme Domu kultúry medzi mestom Žiar nad Hronom a spoločnosťou 

EBG z Brezna bola podpísaná 24. apríla. Spoločnosť chce budovu zrekonštruovať a otvoriť v 

nej Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu. 

Zámer prenájmu domu kultúry odhlasovali žiarski poslanci ešte v roku 2011. Nemecká 

spoločnosť, ktorá bude strednú školu prevádzkovať, má na Slovensku už dve pobočky: v 

Brezne a v Humennom. Študenti, ktorí sa túto školu rozhodnú navštevovať, získajú vzdelanie 

pre pedagógov v materských školách alebo sociálnych pracovníkov. Vzdelávať sa budú v 

štvorročných maturitných odboroch a v dvojročných nadstavbových odboroch. Zriaďovateľ 

školy plánuje v období do piatich rokov otvoriť 8 až 9 tried spolu pre takmer 200 žiakov. 

  Dvadsaťročná nájomná zmluva s breznianskou spoločnosťou má ušetriť mestu Žiar 

nad Hronom náklady na prevádzku budovy približne vo výške 67-tisíc eur. Namiesto 

nájomného mestu investuje spoločnosť EBG financie do rekonštrukcie budovy. Dom kultúry 

v súčasnosti chátra, pretože na jeho rekonštrukciu nemá radnica potrebné finančné 

prostriedky. Odhadom je potrebné približne  300-tisíc eur. 

 

 

 

PRIMÁTOR SA VZDAL FUNKCIE 

 

Ivan Černaj sa k 28. novembru 2012 vzdal funkcie primátora mesta. Uviedol, že hlavným 

dôvodom jeho rozhodnutia bol dlhodobý pocit, že je brzdou ďalšieho rozvoja mesta, keďže 

necítil dostatočnú podporu v mestskom zastupiteľstve a v ostatnom čase aj u niektorých 
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najbližších spolupracovníkov. Ako ďalšie uviedol rodinné dôvody. Od 29. novembra vedie 

mesto Žiar nad Hronom zástupca primátora Peter Antal.  

 

 

█  Z ROZPOČTU MESTA 

 
Celkové príjmy a výdavky mesta Žiar nad Hronom na rok 2012 sú rozpočtované na 

úrovni 11 192 358 €. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet je 

zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z finančných operácií 

príjmami z prostriedkov predchádzajúcich období. Výšku rozpočtových príjmov determinujú 

zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 

zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN o miestnych daniach č.9/2010, VZN o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia 7/2009. 

 

Bežný rozpočet 

Bežné príjmy   10 100 858 € 

Bežné výdavky  10 100 858 € 

Saldo bežného rozpočtu 0 € 

 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy    19 500 € 

Kapitálové výdavky  811 500 € 

Saldo kapitálového rozpočtu -792 000 € 

 

Finančné operácie 

Príjmové   1 072 000€ 

Výdavkové      280 000 € 

Saldo rozpočtu FO 792 000 € 

 

Celkové príjmy spolu  11 192 358 € 

Celkové výdavky spolu  11 192 358 € 

 

 

█  VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY MESTA 
 

NÁVŠTEVA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 

Súkromnú obchodnú obchodnú akadémiu v Žiari nad Hronom navštívil 27. februára 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Na pôde žiarskej strednej školy 

sa stretol so študentmi 1. – 4. ročníka. Prišiel sa oboznámiť s novinkami vyučovacieho 

procesu na škole, ktoré spočívajú v zavedení nových vyučovacích predmetov zameraných na 

rozvoj praktických zručností žiakov a zvyšuje ich uplatnenie v praxi.  Minister dostal od 

študentov množstvo otázok, napríklad aj o korupcii v školstve. Minister študentov informoval 

o podmienkach štúdia na slovenských vysokých školách.  

 

NÁVŠTEVA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ 
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Pri príležitosti 215. výročia  narodenia Štefana Moysesa navštívil predseda Matice 

slovenskej Marián Tkáč, ktorý spolu s členmi miestnej organizácie Matice slovenskej položil 

kyticu kvetov k soche Štefana Moysesa na námestí. Marián Tkáč sa stretol aj s primátorom 

mesta Ivanom Černajom. 

 

 

 

█  ZMENY TVÁRE MESTA 

 
PARK ŠTEFANA MOYSESA 

 

Komunikácie v parku, okolie fontány a cesta okolo Minizoo, boli doplnené o nový 

povrch – jemný  štrk. V parku pribudol aj Stĺp vernosti, pri ktorom si môžu dať symbolický 

znak lásky všetci zaľúbení.   

 

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN 

Židovský cintorín, o ktorom mnohí Žiarčania ani nevedia, má rozlohu približne 

štyritisíc metrov štvorcových. Za posledné roky zarástol trávou, burinou a kriačinou, pomníky 

boli pováľané. Podľa dostupných informácii v čase II. svetovej vojny žilo vo Svätom Kríži 

nad Hronom viac ako 120 Židov. 

Koncom júna zorganizovalo Záujmové združenie Castrum Susol a Gymnázium 

Milana Rúfusa brigádu na žiarskom židovskom cintoríne. Rozhodli sa vrátiť dôstojnosť 

tomuto miestu. K iniciatíve sa pripojila Židovská náboženská obec Banská Bystrica a obidve 

žiarske technické služby. Náhrobné kamene sú dôležitým historických informácií pri pátraní 

po členoch židovskej komunity vo voľakedajšom Svätom Kríži nad Hronom. 

Združenie Castrum Susol  a Gymnázium Milana Rúfusa pripravujú projekt, ktorý chce 

získať potrebné finančné prostriedky na ďalšiu kultiváciu tohto miesta, oplotenie, prístupovú 

cestičku, osadenie informačnej tabule a lavičiek.   

 

VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 

 

Poslanci MsZ na mimoriadnom zasadnutí odsúhlasili Zmeny a doplnky č. 3 Územného 

plánu mesta. Súhlasným stanoviskom tak dali zelenú výstavbe nájomných bytov v meste. 

Predmetom schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie bola zmena využitia 

funkčných plôch - zmiešaného územia výroby a občianskej vybavenosti na obytné územie pre 

bytové domy a občiansku vybavenosť. Plochy sa nachádzajú v severnej časti mesta a v 

súčasnej dobe sú nezastavané. Bytové domy s nájomnými bytmi postaví spoločnosť 

Remeslostav. 

 

DIAĽNIČNÝ OBCHVAT MESTA 

Národná diaľničná spoločnosť začala 16. októbra výstavbu 6,5 km úseku R2, ktorý 

odkloní dopravu z Ulice SNP (hlavný ťah na Handlovú a Prievidzu) na obchvat mesta. V 

súčasnosti po Ulici SNP prechádza veľké množstvo osobných a nákladných vozidiel (okolo 

20 tisíc denne). Spôsobujú veľký hluk a otrasy. Obchvat R2 bude Žiar obchádzať západnou 

stranou. Začínať sa bude pri obci Lovčica – Trubín a koniec úseku bude pri obci Lovča na 

rýchlostnej ceste R1. Na novom úseku, kde bude päť mostov, jedna mimoúrovňová a jedna 
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okružná križovatka, zatiaľ nebudú žiadne dopravné obmedzenia. Výstavba by mala byť 

ukončená do dvoch rokov. 

Úsek tohto obchvatu mesta Žiar nad Hronom je súčasťou plánovanej trasy rýchlostnej 

cesty R2 od križovatky s diaľnicou D1 pri Trenčíne v smere na Bánovce nad Bebravou, 

Prievidzu, až po napojenie na rýchlostnú cestu R1 pri Žiari nad Hronom. Odklonením 

tranzitnej dopravy sa znížia exhaláty a emisie v predmetnom území a následne sa zlepší 

životné prostredie a bezpečnosť premávky, tak pre motoristov, ako aj pre peších v samotnom 

centre mesta Žiar nad Hronom.

 

 

NOVÝ STAVEBNÝ OBJEKT V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH 

V areáli Technických služieb, s. r. o., na Ulici A. Dubčeka vyrástol nový objekt – 

prístrešok na parkovanie automobilov, ktoré mesto získalo v rámci projektu Zlepšenie kvality 

ovzdušia. Sú to štyri autá na údržbu komunikácií. Prístrešok bude slúžiť aj na uskladnenie  

techniky, ktorá stála voľne po dvore a na uloženie posypového materiálu na zimnú údržbu 

ciest.  S výstavbou prístrešku začali technické služby ešte koncom novembra 2011. 

 

NOVÉ SMETNÉ KOŠE V MESTE  

 

Ešte koncom roka 2011 sa v meste začali osádzať exteriérové zberné nádoby na 

separovaný zber odpadkov. Na verejných priestranstvách ich má byť približne dvesto. Na 

novo osadených košoch sú plagáty so stručnými návodmi ako do týchto nádob správne 

separovať odpad – najväčší vhadzovací otvor označený žltou farbou je určený pre plasty, 

kovy a tetrapaky, modrý vhadzovací otvor je určený na papier a červený na ostatný zmesový 

komunálny odpad. Zberné nádoby sú vybavené aj popolníkom pre fajčiarov. 

 

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN 

Židovský cintorín, o ktorom mnohí Žiarčania ani nevedia, má rozlohu približne 

štyritisíc metrov štvorcových. Za posledné roky zarástol trávou, burinou a kriačinou, pomníky 

boli pováľané. Podľa dostupných informácii v čase II. svetovej vojny žilo vo Svätom Kríži 

nad Hronom viac ako 120 Židov. 

Koncom júna zorganizovalo Záujmové združenie Castrum Susol a Gymnázium 

Milana Rúfusa brigádu na žiarskom židovskom cintoríne. Rozhodli sa vrátiť dôstojnosť 

tomuto miestu. K iniciatíve sa pripojila Židovská náboženská obec Banská Bystrica a obidve 

žiarske technické služby. Náhrobné kamene sú dôležitým historických informácií pri pátraní 

po členoch židovskej komunity vo voľakedajšom Svätom Kríži nad Hronom. 

Združenie Castrum Susol  a Gymnázium Milana Rúfusa pripravujú projekt, ktorý chce 

získať potrebné finančné prostriedky na ďalšiu kultiváciu tohto miesta, oplotenie, prístupovú 

cestičku, osadenie informačnej tabule a lavičiek.  

 

█  OBYVATEĽSTVO 
 

PRVÉ DIEŤA 
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Prvým bábätkom narodeným v Banskobystrickom kraji sa stala Kristínka, ktorá sa 

narodila v žiarskej pôrodnici. Kristínka Arpášová prišla na svet  päť minút po polnoci. 

Mamička dievčatka je prvorodička. Pochádza z nitrianskeho okresu – z obce Žirany. Pri 

narodení vážila Kristínka 2 900 gramov a merala 48 centimetrov. 

 

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA Z R. 2011 

  

Podľa údajov Štatistického úradu o sčítaní obyvateľstva, ktoré robil od 13. mája do 

6. júna v roku 2011 žije v meste Žiar nad Hronom 19 883 obyvateľov, z toho 10 303 žien 

a 9 580 mužov. 

K slovenskej národnosti sa prihlásilo 15 484 obyveteľov, k maďarskej 84, k rómskej 

565, k rumunskej 5, k českej 98, k nemeckej 15, k poľskej 8, k chorvátskej 1, k ruskej 6, 

k moravskej 13, k ukrajinskej 5, k bulharskej 1, k ostatným 18 a 3 580 obyvateľov svoju 

národnosť neuviedlo. 

K rímsko-katolíckej cirkvi sa prihlásilo 9 693 obyvateľov, ku grécko-katolíckej cirkvi 

69, k pravoslávnej 19, k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 478, k reformovanej 

kresťanskej cirkvi 26,  k Spoločenstvu Jehovových svedkov 16, k evanjelickej cirkvi 

metodistickej 24, ku Kreaťanským zborom 49, a k Bratskej jednote baptistov 7 obyvateľov. 

Základné vzdelanie má 2 120 obyvateľov mesta, učňovské 2 480, stredné odborné bez 

maturity 1 692, úplné stredné učňovské s maturitou 565, úplné stredné odborné s maturitou 

5 495, úplné stredné všeobecné 850, vyššie odborné 406, vysokoškolské bakalárske 364, 

vysokoškolské magisterské, inžinierske a doktorské 1 879, vysokoškolské doktorandské 73, 

bez vzdelania je 2 789 a nezistené vzdelanie bolo u 1 170 obyvateľov. 

Počítačové znalosti s textom má 9 528 obyvateľov, prácu s tabuľkami ovláda 7 497 

obyvateľov, prácu s elektronickou poštou (e-mail) 8 859 a prácu s Internetom 9 903 

obyvateľov.  

Okres Žiar nad Hronom  

V okrese Žiar  nad Hronom žije podľa sčítania 48 289 ľudí. Na porovnanie v roku 

2001 to bolo 48 125 ľudí. Mužov žije v žiarskom okrese 48,5 %, žien 51,5 %, v mestách žije  

52,8% ľudí (2 mestá) a 47,2% obyvateľov žije na vidieku (33 obcí). Slobodných ľudí je 

20 762, ženatých či vydatých 18 400, 5 178 je rozvedených a 3 596 je vdovcov alebo vdov. 

Rodinný stav 353 ľudí nebol zistený. K slovenskej národnosti sa hlási 86,2% ľudí žijúcich 

v žiarskom okrese, 0,3% k maďarskej, 1,5% k rómskej, 1,1% k ostatnej a až 10,9% ľudí 

neuviedlo národnosť.  

Priemerný obyvateľ žiarskeho okresu má 38,67 roka, priemerná obyvateľka 40,38 

roka. Najviac je 33-ročných.  

Základné vzdelanie má 6 386 ľudí (13,2%), stredoškolské 27 343 ľudí (56,6%), 

vysokoškolské 5 141 ľudí (10,6%), bez školského vzdelania je 6 668 ľudí (13,8) a informáciu 

o dosiahnutom vzdelaní sa nepodarilo zistiť u 2 751 ľuďom (5,7%). 

Prácu s internetom a e-mailom ovláda v okrese viac ako 25 000 ľudí. Internet nevie 

zapnúť 13 543 ľudí. Informácie o počítačovej gramotnosti neuviedlo 9 734 ľudí.  

100 ROČNÁ OBYVATEĽKA MESTA 

30. januára oslávila svoje sté narodeniny obyvateľka mesta pani Agáta Lojková. 

Vyrástla v obci Lutila. Ako 12 ročná sa presťahovala so svojimi rodičmi do Francúzska, kde 
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žila 17 rokov. Z toho 11 rokov so svojím manželom. Narodila sa im jediná dcéra. Keď mala 

29 rokov vrátila sa s rodinou na Slovensko. S manželom žili spolu šťastne  68 rokov. V čase 

oslavy tohto významného životného jubilea žila v DD a DSS v Žiari nad Hronom. 

90 ROČNÁ OBYVATEĽKA DD 

 

V žiarskom DD a DSS  sa 19. augusta dožila 90 rokov obyvateľka nášho mesta pani 

Helena Dvornáková.  

 

NEZAMESTNANÍ OBYVATELIA V MESTE 

 

K 31. 12. 2012 bolo na úrade prác evidovaných 1532 obyvateľov mesta (o 54 viac ako 

v roku 2011), miera nezamestnanosti dosiahla 15,98 %.  

Najväčšiu skupinu evidovaných uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie 

tvorili evidovaní do 1 roka, ktorých bolo 783 (43,21 %), uchádzačov evidovaných od 1 do 2 

rokov bolo 280 (15,45 %) a viac ako 2 roky bolo v evidencii  749 uchádzačov (41,34 %). 

 

 

 

█  VEREJNO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 
 

MESTSKÝ MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT 

 

Začiatkom mesiaca december sa oficiálne prvýkrát stretli členovia Mestského 

mládežníckeho parlamentu mesta Žiar nad Hronom. Diskutovali  o predstavách činnosti 

parlamentu a padli viaceré konkrétne návrhy na prezentáciu tejto skupiny mladých ľudí.  

Prvým spoločným podujatím boli Mikulášske dielne, ktoré sa uskutočnili 5. decembra. 

V siedmich tvorivých dielňach si deti mohli vyskúšať výrobu rôznych predmetov, ako sú 

vianočné oplátky, domáce medovníky, či vytvoriť si vlastnú pohľadnicu alebo mávatko. 

ČASOPIS HUTNÍK 

 

Hutník vychádza od roku 1954. V súčasnosti patrí medzi najdlhšie vychádzajúce 

firemné časopisy na Slovensku. V prvom roku vyšlo 8 čísiel Hutníka v rozsahu dvoch väčších 

strán. Najdlhšie, od roku 1975, čiže 37 rokov, v ňom pracovala a robila redaktorku Marta 

Žabková. Prvé čísla vychádzali pod názvom Hutník mieru a vydávali ho Kovohuty Hron, 

ktoré boli predchodcom ZSNP. Náklad časopisu sa počas histórie Hutníka menil v závislosti 

od počtu zamestnancov závodu.  

 

 

STROM ROKA 2012 

 

V mesiaci máj 2012 sa mesto Žiar nad Hronom opätovne zapojilo do súťaže strom 

roka 2012. Súťaž bola organizovaná nadáciou Ekopolis. Do súťaže bola vybraná plánka – 

hruška divá s obvodom kmeňa 280 cm. Hruška je dominantou Šibeničného vrchu. Z vonkajšej 

strany je obrastená výmladkami, takže koruna splýva so zemou.  

Celkovo sa do súťaže zapojilo 69 stromov z celého Slovenska. Odborná porota z nich 

vybrala 12 stromov, ktoré  bojovali o priazeň hlasujúcich. Naša hruška sa medzi týchto fi 

nalistov nedostala. 
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PLES SENIOROV 

13. januára sa  v priestoroch Mestského kultúrneho centra uskutočnil už 11. ročník  

plesu seniorov. Usporiadateľmi plesu boli Denné centrum v Žiari nad Hronom a Jednota 

dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom. V programe vystúpili seniori Optimisti a deti 

z tanečno-športového klubu Stella. Hudobnú produkciu zabezpečil Miroslav Trokšiar. 

SLIVKOVÝ LEKVÁR NA NÁMESTÍ 

 

Na Námestí Matice slovenskej sa 19. októbra varil v kotlíku slivkový lekvár. Lekvár z 

päťdesiatich kilogramov sliviek sa varil od  rána, pretože ak má byť skutočne dobrý, musí sa 

tekutina zo sliviek pomaly odparovať a slivky sa musia neustále miešať aby neprihoreli na 

dne. Nakoniec sa pridá cukor. Výborný lekvár mohli prizerajúci hneď aj ochutnať. V ponuke 

boli aj lekvárové cukríky obalené v škoricovom cukre.  

Túto tradičnú prípravu sladkej dobroty zo sliviek priblížilo obyvateľom mesta 

Centrum voľného času, Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a MsKC. 

  

PLÁŽOVÉ KÚPALISKO 

 

Priaznivé počasie dovolilo otvoriť plážové kúpalisko pre verejnosť už 16. júna. O 

prevádzku plážového kúpaliska sa starajú mestské Technické služby.  Veľký bazén, ktorý je 

mušľovitého tvaru, je rozdelený na plaveckú a neplaveckú časť. Plavecká má rozmery 50 x 22 

metrov. Vodná plocha má 1 100 m
2
. Veľký neplavecký bazén zaberá vodnou plochou 2 628 

m
2
. V detskom sedacom bazéne s plochou  25,95 m

2
, sa nachádza vodný hríb a chrliče vody. 

V areáli kúpaliska je oddychová trávnatá plocha väčšia ako 30-tisíc m
2
. Návštevníci kúpaliska 

si majú možnosť požičať športové potreby a zahrať  bedminton, stolný tenis, nohejbal, tenis, 

plážový volejbal, ruské kolky či futbal na malé bránky. K dispozícii sú tri stolnotenisové 

stoly, ihrisko na plážový volejbal a tri tenisové kurty s antukou. Nové služby počas tejto 

sezóny nepribudli. 

 

NOVÉ ZVIERATKÁ V MINIZOO 

 

Od 20. júna má žiarska minizoo nových obyvateľov. Sú nimi klokan červenokrký, 

africké prasiatko a koza z cirkusu Aleš, ktorá by tam mala prežiť svoju starobu. Koncom 

novembra pribudol k zvieratkám  ďalší obyvateľ – oslík Charlie. Do žiarskeho parku prišiel z 

Bojníc. Domov tu našiel aj párik emu hnedého. Vyhovuje mu naša klíma a zvláda aj zimné 

obdobie. Začiatkom júna sa počet obyvateľov živého kútika rozšíril o šesť malých kozičiek a 

o niekoľko dní na to k nim pribudli ďalší zvierací obyvatelia - kengury červenokrké. Sú to 

štyri dospelé jedince a jedno mláďa, ktoré však ešte nie je veľmi vidno, pretože ho matka nosí 

vo vaku. Prostredie žiarskeho parku je pre zvieratá priaznivé, navyše tu majú k dispozícii 

vlastný veľký výbeh. 

 

V minizoo osadili novú informačnú tabuľu, na ktorej sú uvedené biologické názvy 

zvierat. Bola tiež vybudovaná nová lavička cez potok. Na informačnú tabuľu, nový pútač a 

lavičku sa použilo agátové drevo. Dlho vydrží bez náročnej údržby a je odolné voči 

poveternostným vplyvom.. 
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Mesto v minizoo vymenilo aj oplotenie a chce pokračovať vo zveľaďovaní priestorov 

minizoo a v zvyšovaní počtu zvierat. Minizoo tak po dlhšom čase  opäť môže efektívne slúžiť 

svojmu účelu. 

 

HOKEJ NA NÁMESTÍ 

 

Postup slovenských hokejistov do semifinále majstrovstiev sveta vo Fínsku potešil na 

Slovensku všetkých milovníkov tohto športu. Slovensko-české derby si vo viacerých mestách 

mohli fanúšikovia vychutnať pod holým nebom na námestiach. Inak tomu nebolo ani v Žiari 

nad Hronom. Naši hokejisti mali zlato na dosah, ľudia na námestí im spoločne držali palce 

a búrlivo ich povzbudzovali. 

 

PARK A CUKRÁREŇ NA SVÄTOKRÍŽSKOM NÁMESTÍ 

Park na Svätokrížskom námestí v súčasnej dobe prechádza revitalizáciou. Verejné 

toalety boli odstránené a staré dreviny vyrúbané. Tie nahradí nová výsadba a detské atrakcie. 

Park tak dostane nový koncept a stane sa ďalšou oddychovou zónou pre obyvateľov nášho 

mesta. 

 Na námestí pribudla nová budova cukrárne s vlastnou pekárňou zákuskov. V ponuke 

má viac ako 30 druhov zákuskov, torty, slané pečivo, zmrzlinové či šľahačkové poháre, 

taktiež alkoholické a nealkoholické nápoje, kávu a čapované pivo. Návštevníci si môžu 

posedieť vnútri i vonku na terase. Pre deti sú k dispozícii rôzne detské atrakcie. 

 

SPOMIENKA NA OSLOBODENIE MESTA 

Predstavitelia mesta a obyvatelia si každoročne pripomínajú oslobodenie mesta 

Sovietskou armádou od nemeckej okupácie počas II. Svetovej vojny. Pred pamätnou tabuľou 

na Námestí Matice slovenskej opäť sa 29. marca stretli poslanci MsZ, vedenie mesta, 

zamestnanci Obvodného úradu,  členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, riaditelia žiarskych základných škôl spolu so svojimi žiakmi, 

malí škôlkari, no aj pamätníci na tieto udalosti.  

 

NÁUČNÝ CHODNÍK KU KAPLNKE 

 

Mesto Žiar nad Hronom vybudovalo a sprístupnilo náučný chodník ku Kaplnke 

navštívenia Panny Márie na Skalke. Kaplnka aj s pozemkom, na ktorom sa nachádza, patrí do 

majetku banskobystrického biskupstva.  

S úpravou terénu pomohli mestské Technické služby, s. r. o. Cestu ku kaplnke, ktorá 

už bola viac menej nepriechodná, zadarmo vyčistili a vyrovnali nerovný terén. Ku kaplnke sa 

dá dostať smerom z cesty od tzv. Slnečnej stráne, popri pneuservise, kde začína cestička 

smerom do lesa. Kaplnku vidno hneď zo začiatku chodníka.  

 
OBNOVA ŽIDOVSKÉHO CINTORÍNA 

 

Žiarsky židovský cintorín už dlho chátral. K náhrobným kameňom sa už nedalo ani 

prejsť. Žiarski gymnazisti spoločne so združením Castrum Susol a zamestnancami  

Technických služieb s. r. o. začali toto miesto pod Šibeničným vrchom sprístupňovať 

verejnosti. Zamestnanci z Technických služieb presekávali cestu k starobylým náhrobným 
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kameňom a pomáhali s odvozom odpadu. Hybnou silou všetkých prác však boli žiarski 

gymnazisti, ktorí s touto myšlienkou prišli a dokázali ju úspešne realizovať. 

 

ZATARASENÉ PARKOVISKO 

Návštevníci obchodov a prevádzok v tzv. Kockách na Ul. SNP sa 21. augusta 

nedostali na priľahlé parkovisko, aj keď bolo prázdne. Jeho majiteľ znemožnil prístup autám 

kamennými zátarasami. Keďže išlo o súkromný majetok mesto s jeho rozhodnutím nemohlo 

nič urobiť. Parkovisko dlhé roky bez problémov využívali hlavne zákazníci jednotlivých 

obchodov v Kockách, ale aj ľudia čakajúci na cestujúcich z protiľahlej autobusovej stanice. 

Majiteľ parkoviska požadoval od obchodníkov príspevky na prevádzku parkoviska.  

 

PREZENTÁCIA KNIHY 

V stredu 20. júna sa uskutočnila slávnostná prezentácia knižnej publikácie Nelli 

Veselej pod názvom Generálove deti. Autorka sa snažila  zachytiť najtragickejšie momenty 

svojho života. Jej otec bol dôstojníkom Červenej armády, ktorý bol umiestnený v 

pohraničnom meste Brest. A keďže práve tu Nemci ako prví prekročili sovietsku hranicu,  jej 

rodinu zasiahla vojna od prvých minút. Kniha je plná spomienok na hrôzy, ktoré prežila počas 

štyroch rokov v troch koncentračných táboroch so svojou matkou a bratom, ale aj o odvahe a 

láske k svojej vlasti. 

WEB KAMERA NA KÚPALISKU 

Na žiarskom plážovom kúpalisku pribudla v tejto letnej sezóne aj nová web kamera. 

Kamera má slúžiť najmä návštevníkom kúpaliska. Prostredníctvom kamery si priamo na webe 

môžu pozrieť, či je napríklad kúpalisko otvorené a koľko je na ňom ľudí.  

NÁVŠTEVA Z PARTNERSKÉHO MESTA 

Od 10. do 12. augusta navštívili naše mesto zástupcovia partnerského mesta Svitavy. 

Zúčastnili sa aj na žiarskom City festu, na ktorom sa im veľmi páčilo. Tento rok prišli do 

Žiaru nad Hronom starosta David Šimek, jeho zástupca Pavel Čížek a poslanci Miroslav 

Sedlák a Lidmila Kružíková. Priateľské návštevy vedenia oboch miest sa konajú pravidelne 

už niekoľko rokov. Na radnici privítal českú návštevu zástupca primátora Peter Antal spolu s 

poslancami Jánom Vinarčíkom a Jozefom Tomčánim. Po prijatí na magistráte  diskutovali o 

jednotlivých problémoch oboch miest, o životnom prostredí, kultúre, športe, o práci s 

mládežou a seniormi. Predstavitelia oboch miest sa tiež dohodli, že na budúci rok pripravia 

spoločný projekt z programu Európa pre občanov, ktorého cieľom bude stretnutie občanov 

partnerských miest Žiaru nad Hronom a Stendalu vo Svitavách. 

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 10. marca. Kandidovalo 26 

politických strán.  
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Víťazom sa stala strana SMER - SD s počtom hlasom 1 134 280, čo predstavuje 44,41 

%. Druhou najsilnejšou stranou sa so ziskom 225 361 hlasov (8,82 %) stalo KDH. Jedným z 

prekvapení bol 8,55 % zisk novovzniknutého hnutia OľaNO (218 537 hlasov). Do parlamentu 

tiež prešli MOST-HÍD s 6,89 %, SDKÚ - DS s 6,09 % a SaS s 5,88 %. Pred bránami 

parlamentu ostali strany SNS s 4,55 % a SMK-MKP s 4,28 %. 

V parlamente bude mať SMER - SD 83 poslancov, KDH a OĽaNO budú mať v 

parlamente zhodne po 16 poslancov, strana MOST-HÍD získala 13 mandátov a strany SDKÚ 

- DS a SaS bude v NR SR zastupovať zhodne po 11 poslancov. 

Vo volebnom obvode Žiar nad Hronom bolo odovzdaných 44 034 platných hlasov. Aj 

tu  sa stala víťazom strana SMER - SD. 

  

  

 VÝSLEDKY VOLIEB V OBVODE ŽIAR NAD HRONOM 

 

 Politická strana   Počet hlasov   %  

SMER - SD 23 177      52,63 

OĽaNO 4 127   9,37 

KDH 3 797   8,62 

SNS 2 522   5,72 

SaS 2 146   4,87 

SDKÚ - DS 2 143   4,86 

ĽSNS 1 082 2,45 

99% 949 2,15 

MOST - HÍD 712 1,61 

ĽS-HZDS 613 1,39 

KSS 501 1,13 

Zmena zdola, DÚ 403 0,91 

NaS - ns 392 0,89 

 SSS - NM 357 0,81 

SF 214 0,48 

PaS 191 0,43 

SZ 161 0,36 

Zelení 139 0,31 

Obyčajní ľudia 92 0,20 

SOSKA 90 0,20 

SDĽ 88 0,19 

SŽS 66 0,14 

SRÚS 37 0,08 
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NÁŠ KRAJ 13 0,02 

+1 HLAS 11 0,02 

SMK-MKP 11 0,02 

 

 

TRADIČNÝ ŽIARSKY JARMOK  

 

Mesto Žiar nad Hronom, ako tradičný usporiadateľ Žiarskeho jarmoku, predalo 

jarmočné miesta pre 498 stánkov, z toho 48 stánkov bolo s občerstvením. Okrem toho prišlo 

13 majiteľov, ktorí priviezli 36 kolotočov a iných zábavných atrakcií.  Predávajúci boli nielen 

zo Slovenska, ale i z Čiech či Poľska. Zvýšil sa i počet predávaného sortimentu, najmä 

hračiek, balónov, či remeselníckych výrobkov.vMenej bolo stánkov s textilom, obuvou, 

textilnou a koženou galantériou. Kultúrno-zábavný program zabezpečilo žiarske Mestské 

kultúrne centrum. I keď jarmok bol oficiálne otvorený až v piatok, hudobná zábava začala už 

vo štvrtok 11. októbra v popoludňajších hodinách vystúpením žiarskej skupiny ZH Band. V 

piatok pokračovala zábava vystúpením Berkyho Mrenicu a cimbalovej hudby Hron, zahrali aj 

Countrio, Ploštín Punk a Smola a hrušky či Kabát revival. V sobotu patrilo pódium domácim 

umelcom, kedy návštevníkom zahrali Dychová hudba Žiaranka a Mužská spevácka skupina 

Sekera. Zostavu doplnila aj terchovská hudba v podaní Bobáňovcov. 

 

 

STRETNUTIE JUBILANTOV 

 

Každoročne pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravuje mesto Žiar nad Hronom 

a Mestské kultúrne centrum kultúrno-zábavný program pre žiarskych jubilantov. Všetci 

jubilanti sa stretli v Estrádnej sále MsKC, kde im ku krásnym životným jubileám 

pripadajúcim na rok 2012 zablahoželal aj primátor Ivan Černaj. V programe vystúpili žiaci zo 

Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, deti z Centra voľného času zo súboru Hronček, 

Seniori optimisti s tanečným i speváckym vystúpením a brušná tanečnica. Záver programu 

patril spoločnému prípitku s primátorom mesta. Prekvapením večera pre jubilantov bolo 

vystúpenie legendárnej speváčky Marcely Laiferovej.  

 

 

KAČACIE HODY V DOME SENIOROV 

 

Jednota dôchodcov Slovenska pripravila 17. októbra  v Dome seniorov pre svojich 

členov kačacie hody. Zišlo sa na nich 114 členov. Na hostinu bol prizvaný aj primátor mesta 

Ivan Černaj, viceprimátor Peter Antal a hovorca mesta Martin Baláž. 

Po úvodných slovách primátora a predsedu  ZO JDS zasypali dôchodcovia 

predstaviteľov mesta množstvom tázok týkajúcich sa života v meste. Nechýbali názory 

a postrehy na rôzne udalosti.   

Seniori sa predstavili aj svojou verziou piesne o meste v podaní hudobno – tanečnej 

skupiny Seniori – optimisti.   o svojou verziou piesne o meste sa predstavili vždy dobre 

nabudení Seniori – optimisti. Text i hudbu k piesni zložila bývalá pedagogička Marika 

Szölnokyová, ktorú inšpirovala Pieseň pre Žiar, ktorú zložili mladí žiarski umelci. Seniorská 

verzia piesne je retrospektívna, akýsi humorne podaný pohľad seniorov na mesto, ktorí tu žili 

od 50-tych či 60-tych rokov.  
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STRETNUTIE V HORNÝCH OPATOVCIACH 

 

V zaniknutých Horných Opatovciach sa 23. júna opäť zišli  rodáci z tejto obce, ich 

rodinní príslušníci či ľudia z rôznych kútov celého Slovenska, aby spoločne spomínali. V 

Kostole sv. Vavrinca sa konala tradičná svätá omša. Pre účastníkov  tohtoročného cirkevno-

kultúrneho podujatia bol pripravený aj hudobný program a nechýbal ani výborný guláš. 

Prítomní sa zabávali, tancovali a pri spomienkach sa určite nevyhli ani dojatiu. Ľudia, ktorí 

pred rokmi museli opustiť svoje rodné domy, stále nezabúdajú na svoje korene a stále si 

pripomínajú, odkiaľ pochádzajú. 

 

 

ODHALENIE BUSTY MAXIMILIÁNA HELLA 

   

V priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom bola 5. júna 

slávnostne  odhalená busta významného astronóma Maximiliána Hella, po ktorom je toto 

observatórium aj pomenované. Slávnostný akt odhalenia sa uskutočnil v roku, na ktorý 

pripadá 220. výročie  mrtia tohto vynikajúceho astronóma 18. storočia. Busta je darom od  OZ 

Maximilián Hell z Nitry. 

Pôvodne mala byť busta odhalená na mieste, kde Hell robil astronomické pozorovania,  za 

polárnym kruhom na nórskom ostrove Vardö. Tento pôvodný zámer sa nevydaril a preto sa 

OZ rozhodlo venovať bustu krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom.  

Bustu slávnostne spoločne odhalili podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková a minister 

školstva vedy výskumu a športu SR, Dušan Čaplovič. Na odhalení boli prítomní aj 

predstavitelia rôznych inštitúcií nášho mesta či hostia z astronomických, spoločenských a 

verejných organizácií. V blízkej budúcnosti uvažuje žiarske planetárium otvoriť Pamätnú izbu 

Maximiliána Hella.  

 

 

█  VÝROČIA A OSLAVY 
 
VÝROČIE NARODENIA Š. MOYSESA 

 

Pri príležitosti 215. výročia  narodenia Štefana Moysesa navštívil predseda Matice 

slovenskej Marián Tkáč, ktorý spolu s členmi miestnej organizácie Matice slovenskej položil 

kyticu kvetov k soche Štefana Moysesa na námestí. Marián Tkáč sa stretol aj s primátorom 

mesta Ivanom Černajom. 

 

 

200 ROČNÝ KOSTOL 

 

Kostol Povýšenia sv. Kríža bol vysvätený 14. septembra 1812, tento rok sme si tak 

pripomenuli jeho 200. výročie. Táto klasicistická stavba mala pôvodne gotickú podobu už 

v roku 1237. Informácie o samotnej stavbe však nie sú známe. Neskôr, v roku 1527, sa však 

už kostol spomína ako starý. V najstaršej kanonickej vizitácii z roku 1626 sa nachádzajú 

záznamy o veľkom poškodení interiéru farskej budovy i kostola. Veľký požiar vo Svätom 

Kríži v roku 1661 zničil nielen mestečko, ale aj kostol a zvonicu so štyrmi zvonmi. Opätovne 

vyhorel aj pri požiari v roku 1740. Začiatkom 19. storočia bol však už v takom stave, že 

nemohol slúžiť svojmu účelu. Banskobystrický biskup Gabriel Zerdahelyi sa preto rozhodol 

pre výstavbu nového kostola. Plány jednoloďového dvojvežového kostola vypracoval kňaz 

Rehole piaristov, Florián Dom. Kostol je postavený približne na miestach starého kostola v 
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klasickom slohu, staval sa v rokoch 1806 – 1813. Finančné prostriedky na jeho výstavbu boli 

kryté z príjmov Svätokrížskeho panstva, biskupa a z rozličných základín a zbierok. Náklady 

na postavenie boli takmer 60-tisíc florénov. Hrubá stavba bola ukončená v roku 1811, 

vymaľovaný bol aj interiér a na chóre bol umiestnený organ zo starého kostola. Na sviatok 

Povýšenia svätého Kríža, 14. septembra 1812 , ho konsekroval biskup Gabriel Zerdahelyi, 

ktorý do hlavného oltára uložil relikvie svätých Fulgencia, Jukundína a Severína. O dva roky 

neskôr kremnický majster Karlieb umiestnil na kostole vežové hodiny. Na priečelí, pod 

medeným krížom, bol osadený nápis v latinčine, znamenajúci Ajhľa, kríž Pána, utekajte 

protivníci. V severnej veži sa nachádza veľký zvon, ktorý má 1660 kilogramov a odliaty bol v 

roku 1948. Nachádza sa tu aj umieráčik z roku 1924, ktorý váži 58 kilogramov. Dva zvony sú 

tiež v južnej veži. Medián – stredný z roku 1924 k úcte Nepoškvrneného počatia P. Márie a 

malý z toho istého roku k úcte svätého Kríža. Veža sa spolu s krížom vypína do výšky 30 

metrov. Kostol Povýšenia sv. Kríža spravuje od jeho konsekrácie už 17. farár a počas 200 

rokov v ňom bolo množstvo sviatostí. V krypte, ktorá bola postavená v roku 1808, je 

pochovaných šesť biskupov – František Berchtold, Gabriel Zerdehelyi, 

Jozef Belánsky, Karol Rimely, Marián Blaha a Štefan Moyses. 

 

 

█  PODNIKY A ZÁVODY V ŽIVOTE MESTA 
 

ŽIARSKA TUBA ZVÍŤAZILA V CELOSVETOVEJ SÚŤAŽI MÁJ 2012 

 

Výrobok spoločnosti  TUBAPACK, a. s. v Žiari nad Hronom - laminátová tuba s 

Braillovým písmom - zvíťazila v celosvetovej súťaži Worldstar for packaging – Award for 

Packaging Excellence. Každoročne ju organizuje World Packaging Organisation (WPO), ako 

svetovo najvyššia inštitúcia zaoberajúca sa obalovým priemyslom. V konkurencii 278 

výrobkov mnohých svetových výrobcov obalov z 30 krajín, bola tuba s Braillovým písmom 

najskôr ocenená základnou cenou, ktorú získalo 107 výrobkov. Z nich bolo vyselektovaných 

päť najlepších a slovenský výrobok získal najvyššie ocenenie – zlatú hviezdu Worldstar. 

 

NOVÁ LINKA 

 

V žiarskej spoločnosti TUBAPACK, a. s. uviedli do chodu novú výrobnú linku na 

produkciu hliníkových túb. V súčasnosti ide o najmodernejšiu technológiu výroby v tejto 

sfére, ktorá spĺňa najprísnejšie kritériá v oblasti kvality, bezpečnosti a hygieny. Po 

technologickej stránke sa v oblasti výroby túb stáva žiarska akciovka jednotkou nielen v 

slovenskom ale aj európskom kontexte.Plnoautomatická linka umožňuje produkovať až 200 

túb za minútu, a týmto objemom nahrádza až tri pôvodné linky spoločnosti TUBAPACK. 

Na modernizačný projekt v hodnote 7 miliónov eur spoločnosť získala 50 percentnú 

dotáciu z eurofondov, ostatnú časť tvorili jej zdroje. 

 Spoločnosť TUBAPACK je výrobcom hliníkových a laminátových túb určených pre 

kozmetický, potravinársky, chemický, a farmaceutický priemysel. Až 95% produkcie je 

určených na export prevažne do krajín EÚ, Ruska, USA, ale žiarske tuby sa už dostali aj do 

viacerých exotických krajín. V súčasnosti TUBAPACK rokuje napríklad s odberateľmi z 

Tuniska či Kolumbie. 

 Spoločnosť TUBAPACK od roku 2006 nadväzuje na tradíciu produkcie túb v 

bývalom Závode SNP, kde sa s ich výrobou začalo už v roku 1973. V súčasnosti zamestnáva 

cca 200 zamestnancov. Na Slovensku patria medzi najznámejšie výrobky v tubách 
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z Tubapacku napr. krém Indulona, kondenzované mlieka Piknik a Jesienka, i farby na vlasy 

značiek Schwarzkopf, Syoss alebo Henkel.  

 

 

REMESLO STROJAL A SLOVALCO ZÍSKALI VÝZNAMNÉ OCENENIE 

 

Prestížne ocenenenie Via Bona Slovakia, ktorým Nadácia Pontis každoročne vyjadruje 

verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a 

zodpovedné podnikanie boli rozdané na slávnostnom galavečere 12. apríla 2012 v Refinery 

Gallery v Bratislave. Firma Remeslo Strojal, s. r. o. dostala čestné uznanie v rámci ocenení 

Via Bona Slovakia v kategórii Twins – Zodpovedný dodávateľaký reťazec za príkladnú 

spoluprácu so žiarskym výrobcom primárneho hliníka. Remeslo Strojal, s. r. o. je hlavným 

dodávateľom Slovalca pri generálnych opravách elektrolýznych pecí, v ktorých sa vyrába 

hliník, a aj pri opravách a údržbe iných zariadení, dôležitých pri výrobe hli níka. 

 

Poznámka: Nadácia Pontis je jedna z najväčších grantových a operačných nadácií na 

Slovensku. Jej názov je odvodený z latinského slova most a vyjadruje  ambíciu a 

snahu prepájať všetky sektory slovenskej spoločnosti a napomáhať k ich efektívnej 

spolupráci. 

 

NOVÁ HALA 

Spoločnosť Sapa Profily a. s., ktorá sídli v žiarskom priemyselnom parku, 3. mája 

slávnostne otvorila novú halu anodickej oxidácie. Na otvorení sa zúčastnili Teodor Kvapil, 

riaditeľ spoločnosti, Vladimír Maňka, predseda BBSK, veľvyslankyňa  Nórskeho kráľovstva, 

Jej Excelencia Trine Skymoen a prezident spoločnosti Sapa pre obchodnú oblasť profily, John 

Thuestad. 

Spoločnosť Sapa Profily a.s. je tradičným slovenským výrobcom a dodávateľom 

hliníkových lisovaných profi lov a je súčasťou priemyselnej skupiny Sapa. Vďaka modernej 

linke 82 nových pracovných miest Sapa má zastúpenie v 33 krajinách, pričom v spoločnosti 

pracuje takmer 14 400 zamestnancov.   Od roku 2005 je 100-percentným vlastníkom 

spoločnosti Sapa nórska Orkla ASA. Na výstavbe novej haly anodickej oxidácie začala 

spoločnosť v hnedom priemyselnom parku pracovať v roku 2011. Na realizáciu investičného 

zámeru poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR finančné prostriedky vo celkovej výške 

3446100 eur.  

 

 

█  ŠKOLSTVO 
 

MONITOR 9 

 

Deviataci žiarskych základných škôl sa v polovici marca zúčastnili na celoslovenskom 

testovaní vedomostí Monitor. Výsledky testov ukázali, že ich vedomosti nedosiahli ani 

slovenský priemer. Boli dokonca horšie ako minulý rok. Celoslovenský priemer v slovenčine 

bol 54,5 percent a žiaci v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom boli 

úspešní len na 52,28 percent. To znamená, že na 47,72 percent otázok  mali nesprávne 

odpovede alebo ich nevedeli. 

http://www.nadaciapontis.sk/
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Zhoršili sa aj v porovnaní s minulým rokom, keď slovenský jazyk a literatúru napísali 

na 54,91 percent. Priemer v minulom roku bol 58,2. V testoch z matematiky bol 

celoslovenský priemer 57,54 percent a žiarski deviataci dosiahli  len 53,85 percent. 

Stopercentný výsledok dosiahli len niekoľkí deviataci zo žiarskych základných škôl  

v matematike. Boli to Martina Hanzelová, Michal Sedliak a Matej Valo zo Základnej školy na 

Ulici Dr. Janského, Matúš Kollár, Karol Kružic, Barbora Mihálová a Eva Vargová zo 

Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika a Jakub Kapusta a Samuel Šouc zo Základnej školy 

na Jilemnického ulici. 

Najúspešnejšou triedou, tak ako vlani, boli žiaci z Nadanej triedy zo Základnej školy 

na Jilemnického ulici. Tí napísali matematiku v priemere na 92,14 percent a slovenský jazyk a 

literatúru na 82,29 percent. 

 
MATURITA NA ŽIARSKOM GYMNÁZIU 

 

Na žiarskom Gymnáziu M. Rúfusa  maturovalo zo slovenského jazyka a literatúry 126 

študentov. Dosiahli priemernú známku 1,8. Z matematiky robilo skúšku dospelosti 

45 študentov a dosiahli priemernú známku 1,3. Z anglického jazyka B2, čo je vyššia úroveň, 

maturovalo 101 študentov a získali priemernú známku 2,1. Z nemeckého jazyka B2 malo 111 

 gymnazistov  priemernú známku 2,2. 

Pri porovnaní výsledkov žiarskych gymnazistov s celoslovenským priemerom boli 

lepší vo všetkých predmetoch, okrem nemčiny. Priemerná úspešnosť maturitného testu zo 

slovenského jazyka a literatúry bola 59,1 %. Žiaci gymnázií dosiahli úspešnosť 70,7% a 

žiarski gymnazisti dosiahli až 77,3%. 

Priemerná úspešnosť testu z angličtiny na úrovni B2 bola 55,4 %. Naši gymnazisti ju 

zvládli na 60,7%. V matematike bol slovenský priemer 50,8% a žiarski gymnazisti ju zvládli 

na 58,9%. Horšie na tom však boli v nemčine, kým slovenský priemer bol 44,7 %, naši 

gymnazisti nemčinu zvládli iba na 40,8%.  Študenti na celom Slovensku maturovali z dvoch 

častí, z externej časti, ktorá bola centrálne zadávaná a zároveň aj centrálne vyhodnocovaná a 

z písomnej internej časti.  

 

NOVÁ RIADITEĽKA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE  

Na základe výberového konania na riaditeľa Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika sa 

novou riaditeľkou školy sa stala Ľubica Baranová, ktorá tam bola už dlhšiu dobu 

zástupkyňou. 

PRIMÁTOR OCENIL UČITEĽOV 

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 30. marca primátor Ivan Černaj žiarskych 

pedagógov. Na slávnostnom programe sa okrem učiteľov z materských a základných škôl, 

Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej a Centra voľného času zúčastnili aj 

riaditelia stredných škôl a riaditeľka Špeciálnej základnej školy.  

V Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra sa ziľlo takmer 300 pedagógov z našich 

základných a materských škôl a učiteľov dôchodcov. Zo Základnej školy na Ulici Dr. 

Janského si ocenenie z rúk primátora a Marty Mergovej, vedúcej odboru školstva a športu, 

prevzali Jozef Rochovský, Tatiana Snopčoková a Mária Vozárová. Zo Základnej školy na 

Ulici M. R. Štefánika boli ocenení Ľuboslava Adamovská, Ján Beňo a Miroslava Peštuková, 

zo Základnej školy na Jilemnického ulici získali ocenenie Jana Borgulová a Eva Višňanská a 

zo Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa Jana Búciová a Jana Mičincová. Za 
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svoju dlhoročnú pedagogickú činnosť bola ocenená aj Beáta Ritterová zo Základnej 

umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej a učiteľky z Materskej školy a jej elokovaných 

tried Ružena Bokšová, Helena Garajová a Eva Lóšková. 

Mimoriadne ocenenie udelené za tvorivú a obetavú pedagogickú prácu a 

angažovanosť v rámci školy, za prezentáciu školy a šírenie jej dobrého mena získala Bibiána 

Nárožná zo Základnej školy na Jilemnického ulici.  

  V závere slávnostnej časti podujatia vystúpilo spevácke trio La Gioia a o slávnostnú 

atmosféru sa postarali aj deti z materskej školy, žiaci ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej, Seniori 

Optimisti a DJ Vlado Fabo. 

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Eugen Jurzyca 50 osobností. Medzi ocenených patrí aj Marta Mergová, vedúca Odboru 

školstva a športu na MsÚ v Žiari nad Hronom. 

 

 

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU V ŽIARI 

 

V školskom roku 2012/2013 bola v našom meste otvorená pobočka Univerzity tretieho 

veku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Podmienkou prijatia uchádzačov bol vek 

nad 40 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Zapísalo sa 152 študentov a 13. 

septembra sa konala slávnostná imatrikulácia, na ktorej sa zúčastnila rektorka UMB Beata 

Kosová, manažérka UTV Irena Šulajová, dekan Vladimír Hiadlovský, pedel rektora Marián 

Lihan a riadieľ UTV Ján Sitarčík. Po slávnostných príhovoroch bola slávnostne podpísaná 

Rámcová dohoda o zabezpečení Univerzity tretieho veku v Žiari nad Hronom. Študenti sa 

budú vzdelávať v šiestich odboroch: starostlivosť o zdravie – cibrenie pamäte, záhradníctvo, 

kresba a maľba, psychológia, kurz anglického jazyka a informačno-komunikačné technológie.  

 

 

SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA 

 

Slávnostné otvorenie novej strednej školy v meste sa uskutočnilo 28. septembra 

a zúčastnili sa na ňom osobnosti spoločenského i politického života z nášho mesta. Strednú 

školu prevádzkuje nemecká spoločnosť, ktorá už má na Slovensku dve pobočky - v Brezne a 

v Humennom. Podpisom nájomnej zmluvy sa spoločnosť z Nemecka na 20 rokov okrem 

iného zaviazala preinvestovať finančné prostriedky v objeme 67 tisíc eur.  V súčasnosti je 

otvorená jedna trieda s dvadsiatimi žiakmi. Študenti môžu získať kvalifikáciu pre povolanie 

učiteľov v materských školách a opatrovateľov.    

Škola v budúcnosti poskytne vzdelanie v štvorročných maturitných a v dvojročných 

nadstavbových odboroch. Ponuka školy bude rozšírená aj o odbory špeciálna pedagogika 

a vychovávateľstvo. Zriaďovateľ školy chce do piatich rokov otvoriť 8 až 9 tried pre približne 

200 študentov. 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

 

V priebehu mesiaca marec sa uskutočnil zápis detí do Materskej školy na Ul. Dr. 

Janského v Žiari nad Hronom a jej elokovaných tried. Záujem o prijatie dieťaťa prejavilo 158 

rodičov. Do škôlky sa prednostne prijímajú žiarske deti. 
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█  KULTÚRA 
 

 

JESENNÝ BÁL  

 

Na oslavu 10. výročia žiarskej Jednoty dôchodcov Slovenska usporiadala mestská 

organizácia  28. septembra pre svojich členov  jesenný bál. Konal sa v estrádnej sále 

Mestského kultúrneho centra a viacerí jeho členovia tam  prevzali ocenenie za dlhoročnú 

aktívnu prácu.  

 

VIANOCE V KLUBE DÔCHODCOV 

Žiarsky Klub dôchodcov (Denné centrum) usporiadal v utorok 11. decembra pre 

svojich členov tradičné Vianočné posedenie pri jedličke.  Na podujatie zavítali aj 

predstavitelia mesta na čele so zastupujúcim primátorom Petrom Antalom. 

 

 

CITY FEST 2012  

 

Hudobné hviezdy česko-slovenskej hudobnej scény si na City feste 2012 vychutnalo 

až 7000 divákov. Odštartovali  ho víťazi súťaže City Fest Challenge – skupiny Tahsatunga, 

Ardagast a Spins. Po nich sa na pódium postavili punk-rockeri zo skupiny From Our Hands. 

A po nich už nasledovala najväčšia hviezda programu – legendárna časká skupina Arakain. 

Arakain vystriedali na pódiu hip-hoperi zo zoskupenia AMO. U divákov malo veľký úspech 

aj  vystúpenia Majka Spirita a českej speváčky Debbi. 

  Prvýkrát v histórii festivalu sa udeľovali aj Zlaté klince, ceny pre žiarskych umelcov. 

Prvým oceneným bol Matej Škoda známy pod umeleckým menom Bios. Mladému 

talentovanému hip - hopovému tanečníkovi odovzdala cenu riaditeľka MsKC, Michaela 

Pribilincová. Z rúk Rudolfa Knappa z Nadácie ZSNP a Slovalco si prevzal Zlatý klinec 

režisér a fotograf Peter Kováč, držiteľ  Ceny riaditeľa festivalu Envirofilm 2012 za najlepší 

film slovenského autora. Tretí Zlatý kliniec získala 18-ročná talentovaná speváčka a 

hudobníčka Lenka Libjaková. Odovzdal jej ho viceprimátor Peter Antal. Hudobníci sa po 

prvýkrát spoločne verejne naživo predstavili s piesňou Poď so mnou, ktorá zožala úspech.  

Podstatnú časť strednej generácie prilákal večer do parku Vašo Patejdl. Jeho známe 

hity z repertoáru skupiny Elán či filmu Fontána pre Zuzanu spolu s ním spievali všetci. Vašo 

Patejdl sa predstavil netradične s gitaristom Jurajom Burianom. Nasledovala obľúbená 

slovenská skupina Vidiek s Jankom Kuricom a žilinská formácia Christmas. Čerešničkou na 

torte bolo vystúpenie zlatej slávice Zuzany Smatanovej.  

City fest už tradične  organizovalo Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom a 

konal sa aj vďaka podpore mesta Žiar nad Hronom a Nadácii ZSNP a Slovalco. V Parku 

Štefana Moysesa sa konal pravdepodobne poslednýkrát. 

 

 

PIESEŇ PRE ŽIAR 

 

13. apríla bola Žiarčanom predstavená Pieseň pre Žiar. Na jej  tvorbe sa podieľali 

mužská spevácka folklórna skupina Sekera, chlapčenská skupina Tahsatunga, pesničkár Peter 

Šrank, súrodenci Michal a Viktória Černajovci, punková skupina Agáta, speváčka Lenka 

Libjaková, skupina Sitňan a producent MsKC Janko Kulich. Pieseň má reprezentovať naše 
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mesto, jeho históriu a kultúru, ale i jeho samotných obyvateľov. Do textu sa dostali aj smetné 

koše, miestna mini ZOO, Hron, City fest či osada Pod kortinou. Text piesne sa niektorým 

kritikom zdal dosť kontroverzný a nevhodný. Na druhej strane však našiel aj veľa zástancov.  

 

 

PLES SMETIAROV 

Technické služby, a. s. Žiar nad Hronom boli 3. februára usporiadateľmi nultého 

ročníka Plesu smetiarov. Moderoval ho známy moderátor a zabávač Richard Vrablec. V rámci 

programu vystúpil folklórny súbor Urpín a finalista šou Slovensko má talent Michal 

Červienka (akordeón). O príjemnú hudobnú zábavu sa postarali Vladimír Gašpír a ľudová 

kapela.  

 

 

NEZVYKLÝ PRÍCHOD MIKULÁŠA 

 

Mikuláš si v roku 2012 zvolil skutočne nezvyklý príchod na Námestie Matice 

slovenskej, kde ho ako každý rok očakávali žiarske deti. Prišiel doslova z oblakov. Spustil sa 

ako pavúčí muž zo strechy budovy okresného úradu a potom pokračoval zavesený na lane až 

na tribúnu. Spoločne s divákmi rozsvietil vianočný stromček v strede mesta. Na námestí bolo 

umiestnené veľké filmové plátno, na ktorom sa premietal celý mikulášsky program a aj 

veľkolepý príchod Mikuláša. 

 

 

DETSKÝ KÚTIK V MSKC 

Mestské kultúrne centrum otvorilo 25. novembra detský kútik. Je určený pre deti vo 

veku od 3 do 10 rokov. Deti mladšie ako tri roky do neho môžu ísť iba v sprievode rodiča. 

Rodičia môžu využiť aj službu stráženia detí počas návštev divadelných predstavení, kina, 

nákupov a pod. Pri otvorení detského kútika vystúpil potulný cirkus Prndolíno, bolo otvorené 

kino s rozprávkami a pre deti boli pripravené rôzne hry, súťaže a maľovanie na tvár. 

 

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SVÄTÉHO KRÍŽA A ŽIARU NAD HRONOM 

 

V Pohronskom osvetovom stredisku bola 19. októbra otvorená výstava historických 

a súčasných fotografií Svätého Kríža – Žiaru nad Hronom s názvom Minulosť a prítomnosť.  

Pozostávala z fotografií, ktoré od svätokrížskych rodín zozbieral a doplnil Jozef 

Krchman. Vďaka tejto jedinečnej výstave si mohli jej návštevníci zaspomínať na to, ako 

kedysi naše mesto vyzeralo, ako vyzerali niektoré dnes už zaniknuté ulice, obchody či domy. 

Okolo štyristo fotografií zachytilo ako sa z malého trhového mestečka pomaly stalo okresné 

mesto.  

Mnohí návštevníci mali možnosť zaspomínať si na dnes už zaniknuté budovy, ulice či 

celú jednu starú časť mesta, ktorá musela ustúpiť výstavbe moderného sídliska.   

 

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PAVLA BARABÁŠA 

 

Výstava fotografií cestovateľa Pavla Barabáša s názvom Dialóg s planétou bola 

sprístupnená v MsKC od 2. do 14. októbra. Prezentovala autorove pohľady na svet a obohatili 
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ju zaujímavé artefakty, ktoré si autor priniesil zo svojich expedícií. Sprievodné podujatie 

tvorilo premietanie dokumentárnych filmo autora 6. októbra. 

 

 

BAŽANT KINEMATOGRAF 

 

Bažant Kinematograf oslávil svoje desiate narodeniny opäť na cestách po slovenských 

mestách.  Dva známe autobusy navštívili od júna do septembra 35 slovenských miest.  

Premietanú kolekciu  tvorili české a slovenské celovečerné filmy z obdobia aktuálneho a 

minulého roka. Filmy sa premietali od 16.  do  19. augusta. V ponuke kinematografu 2012 

boli filmy Dom,  Perfect days, Czech Made Man a Nevinnosť.  

 

ŠÁŠOVSKÉ HRADNÉ DNI 

Pod hradom Šášov uskutočnil 8. ročník kultúrneho podujatia Šášovské hradné hry, 

ktoré zorganizovali Združenie na záchranu hradu Šášov a Občianske združenie Šášovčan. Na 

toto podujatie si našlo cestu približne 400 návštevníkov. Akcia sa začal výstupom na hrad 

Šášov, kde návštevníkov povodil sprievodca. V hlavnej časti  programu vystúpila brušná 

tanečnica Bea, šermiarskym súbojom  sa predstavila skupina Vir Fortis, po ktorej nasledovali 

sokoliari s jedinečným orliakom morským. Trochu folklóru vniesla do podujatia mužská 

spevácka skupina Sekera. Pre deti bol pripravený rozprávkový les, v ktorom mohli stretnúť 

princeznú na hrášku, strigu, princa so šípkovou Ruženkou a iné rozprávkové bytosti. V 

tvorivých dielňach  bolo možné vyskúšať prácu s hlinou, drevom, nechať sa pomaľovať alebo 

dať sa zvečniť na papier. V lesíku pod hradom si návštevníci mohli dať vyveštiť budúcnosť a 

zasúťažiť si o zaujímavé ceny. 

Počas celého dňa bola návštevníkom k dispozícii aj Pamätná izba Združenia na 

záchranu hradu Šášov. 

 

 

NEDEĽNÉ PREMIETANIE FILMOV PRE DETI 

 

Mestské kultúrne centrum obnovilo po rokoch nedeľné popoludňajsie premietanie 

filmov pre najmenších divákov. Pre malých divákov sú pripravené obľúbené rozprávky 

a detské filmy. Začiatky premietaní sú o 15 –tej hodine.  

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ 

V Pohronskom osvetovom stredisku bola 19. októbra otvorená výstava historických 

a súčasných fotografií Svätého Kríža – Žiaru nad Hronom s názvom Minulosť a prítomnosť.  

Fotografie zozbieral Jozef Krchman. Mnohí návštevníci mali možnosť zaspomínať si 

na dnes už zaniknuté budovy, ulice či celú jednu starú časť mesta, ktorá musela ustúpiť 

výstavbe moderného sídliska.   

 

 

TRADIČNÝ ŽIARSKY JARMOK  

 

Mesto Žiar nad Hronom, ako tradičný usporiadateľ Žiarskeho jarmoku, predalo 

jarmočné miesta pre 498 stánkov, z toho 48 stánkov bolo s občerstvením. Okrem toho prišlo 
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13 majiteľov, ktorí priviezli 36 kolotočov a iných zábavných atrakcií.  Predávajúci boli nielen 

zo Slovenska, ale i z Čiech či Poľska. Zvýšil sa i počet predávaného sortimentu, najmä 

hračiek, balónov, či remeselníckych výrobkov.vMenej bolo stánkov s textilom, obuvou, 

textilnou a koženou galantériou. Kultúrno-zábavný program zabezpečilo žiarske Mestské 

kultúrne centrum. I keď jarmok bol oficiálne otvorený až v piatok, hudobná zábava začala už 

vo štvrtok 11. októbra v popoludňajších hodinách vystúpením žiarskej skupiny ZH Band. V 

piatok pokračovala zábava vystúpením Berkyho Mrenicu a cimbalovej hudby Hron, zahrali aj 

Countrio, Ploštín Punk a Smola a hrušky či Kabát revival. V sobotu patrilo pódium domácim 

umelcom, kedy návštevníkom zahrali Dychová hudba Žiaranka a Mužská spevácka skupina 

Sekera. Zostavu doplnila aj terchovská hudba v podaní Bobáňovcov. 

 

 

█  DUCHOVNÝ ŽIVOT 

 

ZREKONŠTRUOVANÁ KRYPTA BISKUPOV 

 

Krátko po slávnostnej svätej omši, ktorá sa konala 31. októbra, požehnal diecézny 

administrátor Mons. Marián Bublinec zrekonštruovanú kryptu banskobystrických biskupov v 

žiarskom Kostole Povýšenia sv. Kríža. Krypta  je súčasťou farského kostola Povýšenia sv. 

Kríža a je miestom posledného odpočinku šiestich banskobystrických diezéznych biskupov. 

Krypta bola pre verejnosť zatvorená od leta kvôli rekonštrukčným prácam. Pre verejnosť 

zostala voľne sprístupnená do 8.októbra a odvtedy sa dá do nej dostať len na požiadanie.  

Krypta je súčasťou Farského kostola Povýšenia sv. Kríža, ktorý dal vystavať na pôvodnom 

starom chráme biskup Gabriel Zerdahely (1800–1813). Nový kostol konsekroval v roku 1812. 

Biskupovi Zerdahelymu diecéza vďačí aj  za zriadenie kňazského seminára. Po jeho boku v 

biskupskej krypte odpočívajú ďalší piati banskobystrickí biskupi a to  František Berchtold 

(1776–1793), Jozef Belánsky (1823–1843), Štefan Moyses (1851–1869), Karol Rimely 

(1893–1904) a Marián Blaha (1920–1943). 

 

 

HODOVÁ OMŠA V HORNÝCH OPATOVCIACH 

 

V sobotu 8. septembra sa v Kostole sv. Vavrinca v Horných Opatovciach konala tradičná 

Hodová svätá omša. Do zaniknutej obce sa tak opäť vrátili rodáci, ich rodinní príslušníci, 

bývalí občania i sympatizanti tejto kedysi jednej z najväčších obcí v okolí. Okrem bohoslužby 

si mohli vychutnať aj spev zmiešaného speváckeho zboru Chorus Cremniciensis z Kremnice 

či spoločné posedenie pri dobrom guláši.  Veľký podiel na zrekonštruovanom Kostole sv. 

Vavrinca, ako aj na podujatiach, ktoré sa pravidelne niekoľkokrát do roka v zaniknutej obci 

konajú, majú predovšetkým členovia Občianskeho združenia Horné Opatovce. Prítomní si 

mohli pozrieť zábery zo zaniknutých Horných Opatoviec, veľa sa hovorilo aj o pripravovanej 

monografii i obce, na ktorej pracuje niekoľko dobrovoľníkov, odborníkov či sympatizantov 

obce. Na príprave podujatia sa podieľaloaj žiarske Mestské kultúrne centrum.  

 

200 ROČNÝ KOSTOL 

 

Kostol Povýšenia sv. Kríža bol vysvätený 14. septembra 1812, tento rok sme si tak 

pripomenuli jeho 200. výročie. Táto klasicistická stavba mala pôvodne gotickú podobu už 

v roku 1237. Informácie o samotnej stavbe však nie sú známe. Neskôr, v roku 1527, sa však 
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už kostol spomína ako starý. V najstaršej kanonickej vizitácii z roku 1626 sa nachádzajú 

záznamy o veľkom poškodení interiéru farskej budovy i kostola. Veľký požiar vo Svätom 

Kríži v roku 1661 zničil nielen mestečko, ale aj kostol a zvonicu so štyrmi zvonmi. Opätovne 

vyhorel aj pri požiari v roku 1740. Začiatkom 19. storočia bol však už v takom stave, že 

nemohol slúžiť svojmu účelu. Banskobystrický biskup Gabriel Zerdahelyi sa preto rozhodol 

pre výstavbu nového kostola. Plány jednoloďového dvojvežového kostola vypracoval kňaz 

Rehole piaristov, Florián Dom. Kostol je postavený približne na miestach starého kostola v 

klasickom slohu, staval sa v rokoch 1806 – 1813. Finančné prostriedky na jeho výstavbu boli 

kryté z príjmov Svätokrížskeho panstva, biskupa a z rozličných základín a zbierok. Náklady 

na postavenie boli takmer 60-tisíc florénov. Hrubá stavba bola ukončená v roku 1811, 

vymaľovaný bol aj interiér a na chóre bol umiestnený organ zo starého kostola. Na sviatok 

Povýšenia svätého Kríža, 14. septembra 1812 , ho konsekroval biskup Gabriel Zerdahelyi, 

ktorý do hlavného oltára uložil relikvie svätých Fulgencia, Jukundína a Severína. O dva roky 

neskôr kremnický majster Karlieb umiestnil na kostole vežové hodiny. Na priečelí, pod 

medeným krížom, bol osadený nápis v latinčine, znamenajúci Ajhľa, kríž Pána, utekajte 

protivníci. V severnej veži sa nachádza veľký zvon, ktorý má 1660 kilogramov a odliaty bol v 

roku 1948. Nachádza sa tu aj umieráčik z roku 1924, ktorý váži 58 kilogramov. Dva zvony sú 

tiež v južnej veži. Medián – stredný z roku 1924 k úcte Nepoškvrneného počatia P. Márie a 

malý z toho istého roku k úcte svätého Kríža. Veža sa spolu s krížom vypína do výšky 30 

metrov. Kostol Povýšenia sv. Kríža spravuje od jeho konsekrácie už 17. farár a počas 200 

rokov v ňom bolo množstvo sviatostí. V krypte, ktorá bola postavená v roku 1808, je 

pochovaných šesť biskupov – František Berchtold, Gabriel Zerdehelyi, Jozef Belánsky, Karol 

Rimely, Marián Blaha a Štefan Moyses. 

 

 

█  ZDRAVOTNÍCTVO 
 
 

DNI PRIMÁRA STRAKU 

 

Tradičné stretnutie gynekológov z celého Slovenska sa uskutočnilo 23. marca. 

Seminár tak mal už 21. pokračovanie a už tradične sa spolu s ním konal aj Žiarsky sesterský 

deň. Ten bol už jedenástym v poradí. Hlavnou témou 21. ročníka Dňa primára Jána Straku 

bola „Starostlivosť o ženu, matku a dieťa".  

 

 

█  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 

JARNÉ DNI ČISTOTY 

26. – 31. 3. 2012 

 

V rámci jarných dní čistoty boli rozmiestňované v rámci celého mesta Žiar nad 

Hronom, ako aj v časti Šášovské Podhradie, kontajnery na objemný odpad a mobilné zberne 

na ukladanie nebezpečného odpadu. Počas šiestich dní v meste denne rotovalo na 13 až 14 

stanovištiach 22 veľkokapacitných kontajnerov. Do nich mohli obyvatelia mesta bezplatne 

ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad, ktorý nie je vhodný na ukladanie do 

bežných zberných nádob umiestnených v stojiskách, alebo vo vlastníctve občanov v častiach 

IBV. 
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Organizáciu dní čistoty zabezpečujú Odbor životného prostredia MsÚ v spolupráci 

s Technickými službami, a. s. Spolu sa vyviezlo 186 veľkokapacitných kontajnerov, čo 

predstavuje 186,190 ton objemného odpadu.  

Okrem stanovíšť s kontajnermi boli občanom k dispozícii aj mobilné zberne, ktoré boli 

pristavené postupne na 11 stanovištiach. Do mobilných zberní občania uložili celkom 18 092 

kg odpadu, z toho 6 972 kg nebezpečného odpadu, 11 120 kg opotrebovaných pneumatík a 

ostatného odpadu. 

 

JESENNÉ DNI ČISTOTY 

24. – 29. septembra 2012 

Počas jesenných dní čistoty boli na zber všetkých odpadových žložiek po prvýkrát 

použité nové veľkokapacitné kontajnery s objemom 30 m
3
. Občania sa zbavili celkovo 204,64 

ton nepotrebných vecí, predmetov, zbytočností zo svojich obydlí a okolia. Bol to najmä 

objemný odpad v množstve 186,57 ton (starý nábytok, matrace, sanita a iné) a ostatný odpad 

v objeme 18,07 ton, ktorý tvoril najmä elektroodpad, pneumatiky, kovy, nebezpečný odpad a 

iné triedené zložky vyzbierané mimo kontajner, ktoré sa následne zhodnocujú. 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Tretí ročník Dňa otvorených dverí odpadového hospodárstva sa uskutočnil 9. júna v 

Žiari nad Hronom. Aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu spoločnosť starajúcu sa o 

odpady navštívilo takmer päťsto ľudí. Návštevníci si mohli prehliadnuť areál spoločnosti, 

vozový park ale aj dotrieďovaciu halu. 

 Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program ako napríklad pílenie dreva, beh v 

trojgatiach, preteky na drevených lyžiach. Pre deti bola pripravená jazda na koni, lezecká 

stena, detský hrad, maľovanie na tvár a množstvo ďalších atrakcií. 

 

ZELENÉ MŔTVE RAMENO 

V septembri žiarske mŕtve rameno Hrona pokryla zelená vrstva peľu, ktorá ho na 

pohľad úplne zmenila. Jav vznikol v dôsledku extrémneho sucha. Nešlo o premnoženie rias, 

ako sa mnohí domnievali. Peľ sa dlhodobo držal na hladine, lebo z Lutilského potoka a 

potoka z Ladomerskej Viesky  pre dlhodobé sucho voda do mŕtveho ramena takmer vôbec 

nepritekala. 

 

ELEKTRÁREŇ NA HRONE BUDE AJ NAPRIEK PETÍCII 

 

Obyvatelia časti mesta Šášovské Podhradie odchádzali z mestského zastupiteľstva 

sklamaní. Po 9-tich mesiacoch rozhodovania o tom, či sa má na Hrone pri Šášovskom 

Podhradí vybudovať elektráreň, sa poslanci rozhodli dať súhlas na jej stavbu. Nezabrala 

petícia občanov ani argumenty vodákov a rybárov.  

Poslanci sa touto témou zaoberali prvýkrát pred 9 mesiacmi. Prvýkrát bol návrh na 

zmenu územného plánu stiahnutý kvôli nedostatočným informáciám zo strany investora. 

Druhýkrát sa poslanci rozhodli počkať, ako sa prejaví zamrznutý Hron na podobnej stavbe v 

Hronskej Dúbrave.  
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Zmenou územného plánu už nič nebráni výstavbe vodnej elektrárne na Hrone. So 

stavbou chcú začať už v tomto roku. 

 

 

VYPÚŠŤANIE RYBNÍKOV V PARKU 

 

Počas posledného októbrového týždňa Mestské Technické služby  vypúšťali a čistili 

rybníky v živom kútiku v Parku Štefana Moysesa. Na výlove rýb sa zúčastnili aj miestni 

rybári, ktorí spolu s Technickými službami rybníky vyčistili nielen od nečistôt, ale aj od tzv. 

plevelných rýb. Vylovili 97 kg kilogramov červeníc, plotíc a karasov. Všetky vylovené ryby 

boli vypustené do Hrona. Do väčšieho jazierka budú nasadené kapry a pstruhy a do menšieho 

okrasné japonské koi kapry. Väčší rybník bude využívaný na komerčné účely. Záujemcovia si 

budú môcť v určené dni sami vyloviť pstruhy aj bez rybárskeho lístka za stanovenú cenu.  

 

ZREKULTIVOVANÁ SKLÁDKA ODPADU 

 

Dvadsať rokov sa odpad zo Žiaru nad Hronom a okolitých obcí vyvážal na skládku 

komunálneho odpadu v Horných Opatovciach. Dnes je tu namiesto nej kopec, ktorý je 

nerozoznateľný od okolitého terénu. Keďže pôvodná skládka ukončila svoju činnosť v roku 

2008, mesto Žiar nad Hronom ju muselo zrekultivovať. Na projekt, ktorý vypracovalo, 

získalo finančný príspevok z eurofondov vo výške takmer 1 milión eur.  

S prácami na rekultivácii skládky sa začalo v novembri roku 2011.  Plocha, ktorá prešla 

rekultiváciou, predstavuje takmer 30-tisíc metrov štvorcových. Rekultivácia telesa skládky 

spočívala v úprave navezených odpadov do terás, realizácii opatrení proti prenikaniu 

povrchových vôd do skládkového telesa a zo samotného ozelenenia skládky. Bola členená na 

technickú a biologickú. Technická rekultivácia riešila jednotlivé tesniace vrstvy – upravený a 

zhutnený odpad, drenážny geokompozit (odplynenie), minerálne tesnenie 2 x 250 mm, umelú 

drenážnu vrstvu a rekultivačnú zeminu s hrúbkou 1 meter. Biologická rekultivácia nadviazala 

na technickú. Teleso skládky bolo osiate trávovou zmesou, čím sa vytvoril vhodný 

stabilizujúci pôdny kryt. Súčasťou rekultivácie bolo aj zrealizovanie 12 odplyňovacích studní 

a monitorovací systém pozostávajúci z dvoch monitorovacích vrtov.  Po obvode telesa 

skládky bola vybudovaná betónová odvodňovacia priekopa, ktorá bude odvádzať vody 

z povrchového odtoku z plochy telesa skládky a z okolitého terénu do cestnej priekopy pozdĺž 

prístupovej komunikácie.  

Aj po ukončení prác sa však zrekultivovaná skládka naďalej monitoruje. Monitoring 

sa bude realizovať minimálne 30 rokov.  

 

 

UKONČENIE PROJEKTU REKULTIVÁCIA ODKALISKA KALOVÉ POLE 

 

ZSNP, a. s., dokončil projekt Rekultivácia odkaliska Kalové pole ZSNP, a. s. Žiar nad 

Hronom. Na tento projekt bolo vynaložených 53 miliónov eur. Projekt zameraný na 

odstránenie starej environmentálnej záťaže trval šesť rokov. Oproti pôvodnému termínu bol 

dokončený o pol roka skôr. Rekultivácia je európsky unikátny projekt.  Ak by ZSNP Kalové 

pole nesanoval, hrozil by únik alkalickej vody, jej pretečenie cez hrádze do okolia, čo by malo 

za následok kontamináciu podzemných vôd a pôd, a to nielen v okolí odkaliska, ale aj rieky 

Hron. Ďalej by postupne dochádzalo k znižovaniu stability telesa odkaliska, čo by mohlo mať 

za následok pretrhnutie hrádzového systému a v neposlednom rade by pretrvávala vysoká 

prašnosť v celej Žiarskej kotline. Odkalisko je po realizácii projektu nepriepustne uzavreté, čo 

zamedzuje vnikaniu zrážkovej vody do jeho telesa a je začlenené do prírodného prostredia. 
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Od roku 2001 do októbra 2012 ZSNP bolo z kalového poľa odčerpané a spracované viac ako 

2 milióny kubických metrov alkalickej vody. Bola to najväčšia investícia na odstránenie starej 

environmentálnej záťaže v rámci súkromných firiem na Slovensku. Realizácia projektu 

získala viacero významných ocenení: Envirooskara v kategórii Enviro technológia, 1. miesto 

v národnom kole súťaže EKO 2011, 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže EKO 2011 a 

Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v kategórii Proces.  

Odkalisko vzniklo v minulosti ako dôsledok výroby oxidu hlinitého z bauxitu. Po 

skončení výroby z tohto základného komponentu potrebného na výrobu hliníka ostalo 

približne 10 miliónov ton kalu a alkalická voda, ktorej tu v roku 2005 bolo 1,2 milióna 

kubických metrov. Celá plocha odkaliska je dnes pokrytá tesniacimi prvkami zatiahnutými až 

za bentonitovú stenu. ZSNP počas rekultivácie vybudoval monitorovací systém a stav 

odkaliska bude sledovať aj v budúcich rokoch. 

 

 

DIAĽNIČNÝ OBCHVAT MESTA 

Národná diaľničná spoločnosť začala 16. októbra výstavbu 6,5 km úseku R2, ktorý 

odkloní dopravu z Ulice SNP (hlavný ťah na Handlovú a Prievidzu) na obchvat mesta. V 

súčasnosti po Ulici SNP prechádza veľké množstvo osobných a nákladných vozidiel (okolo 

20 tisíc denne). Spôsobujú veľký hluk a otrasy. Obchvat R2 bude Žiar obchádzať západnou 

stranou. Začínaťsa bude pri obci Lovčica – Trubín a koniec úseku bude pri obci Lovča na 

rýchlostnej ceste R1. Na novom úseku, kde bude päť mostov, jedna mimoúrovňová a jedna 

okružná križovatka, zatiaľ nebudú žiadne dopravné obmedzenia. Výstavba by mala byť 

ukončená do dvoch rokov. 

Úsek tohto obchvatu mesta Žiar nad Hronom je súčasťou plánovanej trasy rýchlostnej 

cesty R2 od križovatky s diaľnicou D1 pri Trenčíne v smere na Bánovce nad Bebravou, 

Prievidzu, až po napojenie na rýchlostnú cestu R1 pri Žiari nad Hronom. Odklonením 

tranzitnej dopravy sa znížia exhaláty a emisie v predmetnom území a následne sa zlepší 

životné prostredie a bezpečnosť premávky, tak pre motoristov, ako aj pre peších v samotnom 

centre mesta Žiar nad Hronom. 

 

 

█  ŠPORT 
 

CVIČENIE ČI KUNG PRE SENIOROV 

 

V máji sa skončilo 10-mesačné cvičenie pre seniorov či kung.  Približne 40 

dôchodcovia cvičili či kung jedenkrát do týždňa. Cvičenci sa naučili sa správne dýchať, 

zharmonizovať myseľ a telo, oddýchli si, boli spokojní a nabití energiou. 

 

 

GYMNAZIÁLNY BASKETBALOVÝ TÍM POSTÚPIL NA MS 

 

 28. februára 2012  žiarski gymnazisti suverénne vyhrali krajské kolo v basketbale 

študentov stredných škôl v Lučenci. Zabezpečili si tak postup na majstrovstvá SR v 

Leviciach, v dňoch 19. a 20. marca 2012, kde skončili na 4. mieste.  

ĽADOVÉ PLOCHY PRE KORČULIAROV 
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Prevádzka ľadovej plochy na zimnom štadióne bola takmer tri roky pozastavená. 

Športový klub SPORT TREND pripravil od 28. januára pre verejnosť na zimnom štadióne v 

Žiari nad Hronom verejné korčuľovanie. Nešlo o umelo chladený ľad. Príležitosť na 

sprevádzkovanie provizórnej ľadovej plochy sa naskytla vďaka súčasnému mrazivému 

počasiu. Ľad bol urobený len v jednej tretine ihriska a zvyšok plochy nepretržite využívali 

hokejbalisti. 

Ďalšie klzisko vzniklo na ploche basketbalového ihriska pri Základnej škole na 

Jilemnického ulici. Ľadová plocha bola pre obyvateľov otvorená denne od 8.00 do 22.00 

hodiny.  
 

ŽIARSKE PLÁŽOVÉ KÚPALISKO 

Tento rok sa brány žiarskeho kúpaliska otvoriliuž v sobotu 16. júna. Novinkou na 

kúpalisku bol detský bazén s vyhrievanou vodou. Voda v detskom bazéne  mala po 

nainštalovaní čerpadla 32 stupňov.  

Na žiarske kúpalisko prišlo v lete 2012 viac ako 27-tisíc návštevníkov. V júni bolo  

otvorené iba dva týždne ale aj tak sa  prišlo okúpať až 5 226 ľudí. V júli ich bolo 12 833. V 

auguste, kedy už bolo počasie vrtkavé a niekoľko dní bolo pod mrakom alebo pršalo, prišlo  9 

423 návštevníkov. Za dva a pol mesiaca sa tak na kúpalisku vystriedalo 27 482 ľudí.  

 

TURNAJ V STREETBALLE 

 

Turnaj v streeballe sa v Žiari nad Hronom konal už po šestnásty raz 30. júna. 

Zúčastnilo sa na ňom rekordných 47 družstiev so 155 účastníkmi. 

 

BRONZ PRE MINIBASKETBALISTOV MŠK BK  

 

Mladší minibasketbalisti MŠK BK Žiar nad Hronom dosiahli na Majstrovstvách 

Slovenska v basketbale mladších mini chlapcov v Žiline (25. – 27. mája) skvelý úspech, keď 

obsadili 3. miesto a domov si priniesli bronzové medaily. Nadviazali tak na svojich starších 

kolegov z minulej sezóny, keď juniori vybojovali historické zlaté a terajší starší mini 

strieborné medaily. 

 

3. ŽIARSKY POLMARATÓN  

 

V uliciach mesta sa 26. mája bežal už 3. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu.Na 

štart sa postavilo 101 pretekárov. Víťazom žiarskeho polmaratónu sa stal Ádám Kovács 

z Maďarska.  

Pred samotným polmaratónom si rekreační bežci zabehli aj beh zdravia, ktorého trať 

meria 1,1 kilometra. Nechýbali ani rôzne sprievodné podujatia pre deti predškolského veku a 

žiakov I. stupňa. Novinkou bola súťaž inline korčuliarov, na ktorej sa zúčastnilo 43 

pretekárov. 

Súčasťou polmaratónu, ktorý sa bežal v uliciach mesta, bol aj štafetový beh. Tento rok 

sa do neho zapojilo 12 súťažných tímov. Najlepšie sa darilo mužom z Atletického klubu 

MŠK, za ktorými skončili žiaci z Atletického klubu MŠK a Olympijská štafeta. 

 

VZNIK FUTBALOVÉHO KLUBU POHRONIE 
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Dva najväčšie a najsilnejšie futbalové kluby nášho regiónu sa v týchto dňoch spojili 

do jedného. Fúziou FK Žiar nad Hronom a TJ Sokol Dolná Ždaňa tak vznikol jeden klub FK 

Pohronie. Výkonným riaditeľom nového klubu FK Pohronie sa stal Jozef Urblík, ktorého 

víziou je dostať futbal na vyššiu úroveň. 

 

TURNAJ V STREETBALLE 

 

Turnaj v streetballe sa v Žiari nad Hronom konal už po šestnásty raz 30. júna. 

Zúčastnilo sa na ňom rekordných 47 družstiev so 155 účastníkmi. 

 

 

█  POČASIE 
 
Január 

Denné teploty sa pohybovali od mínus 8,1 do plus 9,5 stupňov Celzia. Zrážok bolo málo, aj to 

len vo forme dažďa. Počas mesiaca boli zaznamenané dve snehové prehánky a jedno slabé 

sneženie. 

 

Február 

Denné teploty sa pohybovali od mínus 13,6 do plus 10,4 stupňa Celzia. Od 17. do 27. 

februára boli teploty nad nulou. Slabé sneženie zaznamenali trikrát. 

 

Marec 

Denné teploty boli od 13,2 do 21,9 stupňov.  Priemerná mesačná teplota bola 13,9 stupňa. 

Celý mesiac bol takmer bez zrážok, po dva dni boli zrážky do 1,8 mm. 

 

Apríl 

Teploty sa pohybovali od mínus 3,8 do plus 26,1 stupňa. Priemernámesačná teplota bola 18,4 

stupňa. Občas sa vyskytol slabý dážď. Denné hodnoty zrážok sa pohybovali od 0,1 do 14,2 

mm.  

 

Máj 

Teploty ovzdušia sa pohybovali od 7,3 do 31,7 stupňov (2. mája). Priemerná denná teplota 

bola 24,8 stupňa. Zrážok bolo len veľmi málo, od 0,2 do 3,0 mm. 

 

Jún 

Teploty sa pohybovali od 12,4 do 30,5 stupňov. Priemerná teplota v júni bola 26,4 stupňa. 

Zrážky boli v rozmedzí od 0,2 do 12,7 mm. 

 

Júl 

V júli boli zaznamenané vysoké teploty takmer do 36 stupňov. Päť dní boli teploty nad 35 

stupňov a 10 dní teploty nad 30 stupňov. Priemerná denná teplota v júli bola 29,3 stupňa. 

Zrážky sa pohybovali v rozmedzí 0,1 – 16,1 mm. 

 

August 

Denné teploty boli od 12,1 do 32,3 stupňa. Jasno bolo 12 dní. Priemerná denná teplota 

dosiahla 29,6 stupňa. 

 

September 
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Teploty v rozmedzí od 9,7 do 27,5 stupňa. Priemerná teplota bola 24,2 stupňa. Zrážky boli 

v rozmedzí 0,1 – 19,5 mm, dažde boli slabé okrem dvoch vňčších búrok. 

 

Október 

Denné teploty sa pohybovali od mínus 0,1 do 23,5 stupňa. Priemerná denná teplota bola 16,3 

stupňa. Mesiac bol daždivý s denným úhrnom zrážok od 0,1 do 60,2 mm. 

 

November 

Denné teploty od 0,1 do 13,9 stupňa. Druhá polovica mesiaca bola s oblačným počasím, 

zamračená s mrholením a slabým dažďom. Zrážky 0,1 – 17,0 mm. 

 

December 

Teploty od mínus 15,3 do plus 4,4 stupňa. Bolo prevažne oblačno aj s hmlami. V prvej 

polovici mesiaca padal prachový sneh od 4 do 11 cm. V 2. polovicimesiaca bol sneh mokrý 

alebo zamrznutý. Dňa 24. 12. bolo asi 10 cm vlhkého snehu. 

 
 

█  MIMORIADNE UDALOSTI A ZAUJÍMAVOSTI 
 

NEZVYČAJNÁ ULICA 

K nášmu mestu patrí časť jednej neobyčajnej ulice. Nachádza sa na nej 14 domov, ale 

patria do troch obcí. Túto nezvyčajnosť spôsobila náhoda. Pôvodne celá ulica patrila pod 

mesto Žiar nad Hronom. Pri príprave projektu verejného osvetlenia pred tromi rokmi sa 

zistilo, že sa na tejto ulici stretávajú hranice troch obcí.  Nastal protiprávny stav, ktorý bolo 

potrebné upraviť na zákonný. Znamenalo to zmenu trvalého pobytu pre značnú časť 

bývajúcich na tejto ulici.  

2. STUPEŇ ZIMNEJ POHOTOVOSTI 

Riaditeľ Technických služieb Peter Antal bol 15. januára o tretej hodine ráno nútený 

povolať 11 zamestnancov na výkon zimnej údržby a nasadiť všetku dostupnú techniku na 

odhrabávanie snehu z dôvodu silného sneženia. Počas zimnej údržby sa prioritne začína s 

údržbou komunikácií, ktoré zaisťujú hromadnú autobusovú dopravu, príjazd ku 

zdravotníckym zariadeniam a dopravne nebezpečné miesta ako sú výjazdy z lokalít IBV a Pod 

vršky. Nasledujú ostatné komunikácie, medziblokové priestory, menej frekventované 

chodníky, parkoviská či odstavné plochy. Slovenská správa ciest udržiava Partizánsku ulicu, 

Ulicu SNP a Ulicu A. Dubčeka. 

MIMORIADNA UDALOSŤ 

 

17. novembra v nočných hodinách už po tretíkrát spôsobil škodu dosiaľ neznámy 

páchateľ majiteľke cukrárne Evelyn, ktorá sa nachádza na Svätokrížskom námestí. Pri tomto 

útoku navyše zhorelo aj auto podnikateľky. V súvislosti s opakovaným útokom na majetok 

podnikateľky sa po meste začalo hovoriť o cukrárenskej mafii. Poškodené boli okná 

a zariadenie prevádzky.  

 

RODINNÝ DOM NAMIESTO BUFETU V PARKU 
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V auguste 2008 vydal Stavebný úrad v Žiari nad Hronom žiarskemu podnikateľovi 

povolenie na stavbu letného bufetu v areáli Parku Štefana Moysesa. Podnikateľ však namiesto 

bufetu postavil v parku rodinný dom. Keďže sa stavba nerealizovala v súlade s vydaným 

stavebným povolením a projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v 

stavebnom 

konaní, Stavebný úrad začal z vlastného podnetu konanie o odstránení stavby. Stavebník mal 

zbúrať tú časť stavby, ktorá bola v rozpore s vydaným stavebným povolením a projektovou 

dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom konaní. Odstrániťbolo treba garáž, 

ktorá mala slúžiť ako prístrešok pre plasty a celú prístavbu v časti dvora.. Odstrániť ju mal 

kompletne celú aj so suterénom, ako aj časť terasy, pretože ju urobil väčšiu ako mal. 

V rámci sporu medzi mestom a podnikateľom o účel stavby zamietol Krajský 

stavebný úrad 21. septembra 2011 posledné odvolanie stavebníka. Podnikateľovi tak vznikla 

povinnosť uviesť stavbu do takého stavu, aby bola v súlade s pôvodnou projektovou 

dokumentáciou. V opačnom prípade mesto požaduje odstránenie stavby. Dňa 15. apríla 

uplynula lehota, v ktorej sa podnikateľ mohol odvolať. Neurobil tak a mesto Žiar nad Hronom 

tak vec odovzdá na konanie exekútorovi. 

Čo sa však nestalo ?  Stavba zrazu zmenila majiteľa. Z listu vlastníctva, ktorý je 

dostupný  na webovej stránke www.katasterportal.sk vyplýva, že vlastníkom pozemkov a 

stavby označenej ako verejné WC,  je osoba zo Zlatých Moraviec, ktorá nadobudla 

nehnuteľnosti kúpnou zmluvou zo dňa 28. 11. 2011 a dodatkom zo dňa 29. 11. 2011.  

HAVÁRIA PRÍMESTSKÉHO AUTOBUSU 

Tesne pred vianočnými sviatkami, 22. decembra, sa stala neďaleko obce Lovča vážna 

dopravná nehoda, pri ktorej došlo k zrážke osobného motorového vozidla Daewoo 

s autobusom prímestskej linky. K dopravnej nehode došlo tak, že 22-ročný vodič vozidla 

Daewoo viedol vozidlo v smere od Žiaru nad Hronom do obce Lovča, pričom v miernom 

klesaní neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a 

povahe vozovky, dostal s vozidlom šmyk, prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s 

protiidúcim autobusom. Vodič autobusu v snahe zabrániť zrážke vyšiel pravými kolesami na 

trávnatú zasneženú krajnicu, z ktorej sa po náraze s autom  autobus zošuchol dole svahom 

z cesty a prevrátil sa nabok. Požitie alkoholu u vodičov zistené nebolo. V čase nehody boli v 

autobuse cestujúci, z ktorých sa 13 osôb zranilo ľahko a 2 osoby utrpeli ťažké zranenia. Na 

miesto dopravnej nehody boli vyslané dve vozidlá z Hasičskej stanice v Žiari nad Hronom a 

sanitné vozidlo z Banskej Bystrice. Po ich príchode sa v autobuse už žiadna osoba 

nenachádzala. Cestujúci vystúpili cez otvor, kde sa pôvodne nachádzalo čelné sklo. Celková 

škoda, ktorá vznikla pri nehode, bola vyčíslená na 11 tisíc eur. Príčinou vzniku dopravnej 

nehody teda bola nedovolená rýchlosť jazdy vodiča osobného motorového vozidla. V 

súvislosti s dopravnou nehodou už bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na 

zdraví. 

BOMBA V KAUFLANDE 

V obchodnom dome Kaufland 8. januára umiestnil neznámy páchateľ správu, že sa v budove 

nachádza bomba. Správa s textom: „V Kauflande je bum bomba!“  bola umiestnená v 

priestore  medzi vstupnými dverami do budovy predajne a dverami vedúcimi na predajnú 

plochu, kde sa nachádza verejne prístupná vitrína na inzerciu. Z priestorov obchodného domu 

bolo evakuovaných približne 50 zákazníkov a 25 členov personálu. Následne na to vykonali 

pyrotechnici pyrotechnickú prehliadku za účasti psovoda, ktorá dopadla negatívne.  

http://www.katasterportal.sk/
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MLYNSKÝ NÁHON A RYBNÍKY V PARKU 

 

Súčasťou mestského Parku Štefana Moysesa je aj vodná stavba Mlynský náhon a 

rybníky.Táto vodná stavba je historickým dielom, ktoré si zo zákona vyžaduje svoju osobitú 

ochranu. V minulosti vodný kanál slúžil na pohon mlynského kolesa. Mlyn  bol postavený 

niekedy okolo roku 1771.  V roku 1990 pôvodná stavba mlynu vyhorela a vodný kanál prestal 

definitívne slúžiť na účely pohonu vodného mlyna.V súčasnosti povrchová voda, ktorá priteká 

z Lutilského potoka, na čo má správca vodnej stavby povolenie a preteká Mlynským 

náhonom, je výlučne určená na zásobovanie rybníkov v Parku Š. Moysesa. V prípade, že 

prietok vody cez Mlynský náhon klesne, dochádza k následnému vysúšaniu rybníkov. 

Funkcie Mlynského náhonu sú upravené v Manipulačnom poriadku, ako aj vo Všeobecne 

záväznom nariadení mesta č. 2/2009. Toto VZN upravuje účel vodnej stavby, zásady pri 

nakladaní  s povrchovými vodami a  sankcie za porušenia tohto VZN. Jedným zo zásadných 

ustanovení tohto VZN je zákaz čerpania vody z vodnej stavby Mlynského náhonu a jej 

využívanie na akékoľvek účely. Platí to najmä pre  občanov žijúcich v časti Medzi vodami, 

ktorých pozemky susedia s touto vodnou stavbou.  

 

 

PIESEŇ PRE ŽIAR 

 

13. apríla bola Žiarčanom predstavená Pieseň pre Žiar. Na jej  tvorbe sa podieľali 

mužská spevácka folklórna skupina Sekera, chlapčenská skupina Tahsatunga, pesničkár Peter 

Šrank, súrodenci Michal a Viktória Černajovci, punková skupina Agáta, speváčka Lenka 

Libjaková, skupina Sitňan a producent MsKC Janko Kulich. Pieseň má reprezentovať naše 

mesto, jeho históriu a kultúru, ale i jeho samotných obyvateľov. Do textu sa dostali aj smetné 

koše, miestna mini ZOO, Hron, City fest či osada Pod kortinou. Text piesne sa niektorým 

kritikom zdal dosť kontroverzný a nevhodný. Na druhej strane však našiel aj veľa zástancov.  

 

Pieseň pre Žiar 

 

Autori textu: M. Černaj, P. Prekopp, P. Šrank, M. Libjak  

Autori hudby: P. Prekopp, I. Vnučko  

Spievajú: P. Prekopp, M. Libjak, L. Libjaková, V. Černajová  

Rapujú: M. Černaj, P. Prekopp 

 

Text piesne: 

Poď so mnou 

V piatok večer otvára sa brána, 

všetkých krčiem, chrámov nočných sov. 

Ó mládež, tys držiteľkou rána 

a hlavy nad misou. 

 

Každé ráno vidieť našich bežcov 

a v ich kroku hrá ten správny tón. 

Počuť ich úsilie, aj keď bez slov, 

príprava na maratón. 

 

Detí ako hadov vidieť v našich škôlkach, 
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na ihriskách po všetkom chcú liezť, 

vystrašené mamky robia poplach, 

pre svoju ratolesť. 

 

Refrén: 

Poď so mnou, poď sa túlať mestom, 

sám spoznáš, akým bije tepom, 

má svoj tvar, mesto, kde žiješ, je Žiar! 

 

Pri osade stromy divo rúbu, 

môžu Ti aj dupkom vlasy stáť. 

Aj keď ťa to serie, držíš hubu, 

nechceš byť rasista. 

 

Popri ceste je les živých značiek, 

v minisukni každá omladne. 

Jeden šofér ticho pri nich plače, 

chce účet z pokladne. 

 

A tá naša ZOO, to je teda miesto, 

dikobraz je roky nezvestný, 

možno, že ho drží naše mesto, 

či zjedli pocestní. 

 

A žiarska muzika uniká cez múry, 

tam vzniká táto časť, tej našej kultúry. 

Sloboda slova a texty bez cenzúry, 

hovoria jak to je, nikoho nesúdim. 

 

Žiar, mesto, kde bývam, sa pýtam, 

keď čítam, má tu niečo význam, 

odísť, či žiť tam. 

 

Hvezdáreň s menom pána Hella, 

nadšencov našich hviezdny chrám, 

na oblohe objektov je veľa, 

si bližšie k planétam. 

 

Zimák čo sa roky borí s časom, 

prepadla ho kríza, povodeň, 

v dnešných časoch platí tvrdý zákon, 

z hokeja zostal tieň. 

 

Trochu ticha prosím, plačú ryby z Hrona, 

v auguste, keď končí letný čas. 

City fest sa v našom parku koná, 

hudba má dobrý ráz. 

 

Refrén  

Poď so mnou, poď sa túlať mestom, 
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sám spoznáš, akým bije tepom, 

má svoj tvar, mesto, kde žiješ, je Žiar! 

 

Pieseň pre naše mesto zložili aj seniori 

So svojou verziou piesne o meste sa predstavili aj Seniori – optimisti. Text i hudbu k 

piesni zložila bývalá pedagogička Marika Szölnokyová, ktorú inšpirovala Pieseň pre Žiar, 

ktorú zložili mladí žiarski umelci. Seniorská verzia piesne predstavuje pohľad seniorov na 

mesto, ktorí tu žijú od 50-tych či 60-tych rokov, t. j. od začiatkov budovania veľkého 

hlinikárenského závodu a moderného sídliska.  

 

Naše mesto (paródia) 

Refr.: Hurá, hurá! Do nových šťastných dní. 

Tram, ta tam! 

 

1. Naše mesto s hlinikárňou 

    šesťdesiatku rokov má. 

    Keď sme prišli na sídlisko, 

    každý svoj kľúč k bytu mal. 

 

2. Jasle, škôlka, potom škola 

    našich detí ochrana. 

    Kočiariky zablatené, 

    ale častá kultúra. 

    Refr.: Hurá! Závod, zlý vzduch nám nevadí. 

              Tram, ta tam! 

 

3. Nákup, státie, košík, rady, 

    to už teraz neplatí. 

    Obchodných reťazcov všade, 

    vozík – nákup, kto zaplatí? 

 

4. Z jasieľ, škôlky je senior dom, 

   dcéra nás tam dopraví. 

   My v ňom všetci veselí sme, 

   choroba nás nezdlávi. 

   Refr.: Každý odhodlane kráča, 

             s úsmevom, kde čaká práca. 

             Vnúčik, hľadaj vo svete robotu. Tram, ta ta! 

 

5. Naše mesto moderné je. 

    Žiar nám žiari farbami. 

    Starostlivosť o všetkých nás? 

    Biely dom to zariadi. 

    Refr.: Hurá! Senior! Na duchu neklesaj! 

              Mesto tvoje je, tak poď a zaspievaj. 

              Hurááá! 
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   POUŽITÉ SKRATKY a ZNAČKY 

 
VZN   – všeobecne záväzné nariadenie 

Zb.     –  zbierka 

MŠK  – mestský športový klub 

FK      – futbalový klub 

IBV     – individuálna bytová výstavba 

BK      – basketbalový klub 
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