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NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI NA SLOVENSKU A VO SVETE
V ROKU 2014:

Vo svete:
1. január

Grécko sa ujalo predsedníctva EÚ a Lotyšsko pristúpilo k
Eurozóne.

7. - 23. február

Konali sa XXII. Zimné olympijské hry v Soči v Rusku.

13. február

Belgicko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá legalizovala
eutanáziu pre chorých pacientov v akomkoľvek veku.

22. február

Po tom, čo si občianske nepokoje v Kyjeve vyžiadali okolo
100 obetí, ukrajinský parlament odvolal prezidenta Janukovyča.

27. február

Neoznačené ruské vojenské jednotky obsadili Krymskú
autonómnu republiku, ruský prezident Vladimir Putin
dementoval správy o invázii ruskej armády a jednotky označil
za „miestne milície“.

7. až 16. marec

Konali sa XI. zimné paraolympijské hry v Soči.

8. marec

Let Malaysia Airlines z medzinárodného letiska v Kuala
Lumpur v Malajzii zmizlo a spolu s ním 370 cestujúcich.

29. apríl

Prstencové zatmenie Slnka na južnej pologuli Zeme.

9. máj

40. výročie uvedenia do prevádzky prvého úseku pražského
metra.

22. - 25. máj

Voľby do Európskeho parlamentu.
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4. a 5. jún

40. summit G8 v Bruseli.

7. jún

Petro Olexijovyč Porošenko zložil prezidentskú prísahu a stal
sa prezidentom Ukrajiny.

12. jún - 13. júl

V Brazílii sa uskutočnili 20. majstrovstvá sveta vo futbale.

17. júl

Let Malaysia Airlines 17, lietadlo Boeing 777 z Amsterdamu do
Kuala Lumpur sa zrútilo v Doneckej oblasti na Ukrajine,
zahynuli všetci 298 cestujúci.

6. september

Počet nakazených ebolou pri celoročnej epidémii presiahol počet
4 000 ľudí.

18. september

Referendum o nezávislosti Škótska, za odtrhnutie od Británie
hlasovalo 44,7% účastníkov, proti bolo 55,3%.

2. november

Prezidentské voľby v Rumunsku.

12. november

Modul Philae zo sondy Rosetta pristál ako prvé človekom
vyrobené teleso na kométe.

31. december

Spojené štáty a Spojené kráľovstvo stiahli svoje jednotky z
Afganistanu.
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Na Slovensku:
10. január

Do boja o Prezidentský palác sa prihlásilo spolu 15 kandidátov. V
tento deň uplynul termín na odovzdanie petičných hárkov do NR SR.

14. január

Slovenská národná knižnica (SNK) sprístupnila na internete v rámci
národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív
zdigitalizované denníky, týždenníky a mesačníky, ktoré vychádzali
na Slovensku pred 100 rokmi.

28. január

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave udelila čestný titul doctor
honoris causa vedcovi, mikrobiológovi, profesorovi americkej
Newyorskej univerzity Jánovi Vilčekovi. Jeho vedecké úspechy
ocenil aj americký prezident Barack Obama, ktorý mu vo februári
2013 odovzdal Národnú medailu za technológiu a inováciu.

15. marec

Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Robert
Fico (Smer-SD), ktorého volilo 28 percent ľudí (531 919 hlasov). Do
druhého kola postúpil aj Andrej Kiska. Tomu hlas odovzdalo 24
percent voličov (455 996 hlasov).

29. marec

Víťazom druhého kola prezidentských volieb a novým slovenským
prezidentom sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,38 % ľudí.
Jeho protikandidát Robert Fico získal podporu 40,61 % voličov.

4. jún

Májová veterná kalamita v Tatrách si vyžiadala vyše 3,7 milióna
kubických metrov poškodeného dreva. "Víchrica Žofia, ktorá bola v
máji 2014, vylámala veľmi veľa porastov v nižších polohách Tatier, a
práve tam hniezdi aj orol krikľavý," ktorého populácia sa výrazne
znížila v tejto oblasti.

15. jún

Andrej Kiska zložil Ústavou stanovený sľub a ujal sa funkcie
prezidenta SR.
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26. jún

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa v tomto roku oslávila
95. výročie svojho vzniku. Založená bola 27. júna 1919.

5. júl

Cyrilo-metodskou národnou púťou sa začali v Nitre oslavy 1151.
výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu.

22. august

V Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa slávnostne
skončil 50. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia
Academica Slovaca (SAS). Zúčastnilo sa na ňom 176 hostí z 36 krajín
celého sveta.

30. október

Najväčší ďalekohľad na Slovensku je od tohto dňa v observatóriu na
Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách.
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MESTO ŽIAR NAD HRONOM
(Stručná charakteristika a história)

Mesto sa nachádza v Žiarskej kotline na pravej strane Hrona. Je obklopené pohorím
Vtáčnik, Kremnickými a Štiavnickými vrchmi. Územie tvorí križovatku ciest z
Bratislavy na Zvolen, zo Žiaru do Martina a Prievidze. Táto poloha predurčovala jej
osídlenie už v praveku. Po Keltoch, Germánoch kotlinu obývali Slovania už
pravdepodobne v 5. storočí.
Žiar nad Hronom vznikol v roku 1955 po výstavbe hlinikárne premenovaním
pôvodného historického mestečka Svätý Kríž nad Hronom. Dnes do katastra mesta od
roku 1971 patrí aj pôvodne samostatná obec Šášovské Podhradie a kataster bývalej
obce Horné Opatovce (najstaršej v kotline), ktorá v dôsledku činnosti ZSNP zanikla v
r. 1969. Po nej zostali iba národné kultúrne pamiatky – Kostol sv. Vavrinca a socha J.
Nepomuckého.
V roku 2001 bola v Dome kultúry otvorená expozícia mestského múzea a Galéria
Júliusa Považana a v súčasnosti je v MsKC Žiar nad Hronom. Pamätnú izbu Štefana
Moysesa, ktorá bola inštalovaná v kaštieli, nový majiteľ zrušil. V r. 2006 vznikol
dobrovoľný poradný zbor primátora mesta pre históriu Žiaru nad Hronom pod
názvom Castrum Susol. Jeho predsedom je Ing. Richard Kafka. V r. 2007 časť jeho
členov spolupracovala s historikom Richardom Lackom z B. Bystrice na príprave
reprezentačnej publikácie o našom meste. Kniha bola uvedená 18. júna 2009 v MsKC
pod názvom Žiar nad Hronom v premenách času (zostavovateľ Richard Lacko, autori
Zoltán Baláţ, Augustín Denko, Zuzana Denková, Richard Kafka, Richard Lacko,
Peter Mosný, Rastislav Uhrovič, Mária Zaťková).
Vo februári 2013 bola z iniciatívy OZ Horné Opatovce vydaná nová reprezentačná
monografia zaniknutej obce Horné Opatovce. Zostavovatelia: Mgr. Dagmar Benčová
a PhDr. Vladimír Sklenka. Podiel na zostavení tejto populárno-náučnej publikácie má
15 autorov z odborných a cirkevných kruhov SR ( história Žiarskej kotliny,
archeológia heraldika, architektúra) a rodákov obce. Vývoj 900-ročnej obce zažil
ekologickú pohromu, ktorá viedla neskôr k zániku obce. V súčasnosti jej územie patrí
do katastra Žiaru nad Hronom, v chotári obce stojí Závod SNP na výrobu hliníka,
v strede obce zostala národná kultúrna pamiatka – Kostol sv. Vavrinca. Finančne na
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túto obsiahlu atraktívne – moderne upravenú knihu prispelo MK SR, Nadácia ZSNP
a Slovalco, Mesto Žiar nad Hronom, BBSK, sponzori, rodáci. Za rok 2012 získala
kniha cenu „ Najkrajšia kniha roka“ Náklad 1000 ks, strán 210. Vydala Polygrafia
Gutenberg s.r.o. B.B. Spracovanie dejín dištriktu Susol je v tejto monografii výzvou
na ďalší výskum nepochopiteľne nedoceneného významu stredného Slovenska pre
historiografiu celého národa.
V roku 2013 vydalo žiarske Gymnázium Milana Rúfusa publikáciu ZOSTALI IBA
SPOMIENKY s podporou Nadácie ZSNP a Slovalca a Záujmového združenia
Castrum Susol ( CS). Autorky a aj členky CS Zuzana Denková a Zuzana Kohútová
zozbierali cenné informácie o dejinách židovskej komunity vo Svätom Kríži nad
Hronom – dnes Žiar nad Hronom. Náklad 150 ks, počet strán 64. CS a študenti
gymnázia sa aktivizujú pri renovácii bývalej synagógy a židovského cintorína pod
Šibeničným vrchom.
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I. MESTSKÁ SAMOSPRÁVA
Počas roka 2014 bola zmena v obsadenosti Mesta Žiar nad Hronom:

Vedenie mesta
- primátor Mgr. Peter Antal
- viceprimátor Ing. Emil Vozár
- prednosta Ing. Mariana Páleníková
Kontrolórka mesta - Ing. Eva Vincentová
Novoročný príhovor primátora:
„Vážení obyvatelia Žiaru nad Hronom, verím, že sviatočné obdobie Vianoc ste strávili
v kruhu vašich najbližších, v atmosfére pohody, radosti a lásky. Ak mám hovoriť o
tom, čo očakávať od nastávajúceho roku v našom meste, musím sa v krátkosti obzrieť
aj za rokom 2013. V minulom roku sa mestu zmenil primátor. Po abdikácii Ivana
Černaja ešte na konci roku 2012 som vedenie mesta prevzal ako zástupca. Oficiálne
som do funkcie primátora mesta nastúpil až po doplňujúcich voľbách 29. júna, v
ktorých som od obyvateľov dostal dôveru. Myslím, že výmena hlavného predstaviteľa
mesta prebehla bez problémov, ktoré by mali dopad na stav a vývoj Žiaru nad
Hronom. Dnes je mesto stabilizované, či po ekonomickej alebo personálnej stránke.
Najväčší problém, ktorému sme v minulom roku čelili, bola kríza dodávateľskoodberateľských vzťahov pri projekte výstavby Centra zhodnocovania odpadu. Keďže
je to investícia z eurofondov vo výške takmer 20 miliónov eur, jeho nezvládnutie
by pre mesto znamenalo veľké dôsledky. Projekt poznačili technické zmeny, ktoré by
sme nedokázali úspešne uskutočniť v rámci pôvodnej uzatvorenej zmluvy. Odstúpili
sme od nej po tom, čo sme sa presvedčili, že zo strany jedného zo zhotoviteľov nie je
vôľa uzatvoriť takú dohodu, ktorá nám umožní pokračovať v projekte a dielo
dokončiť s týmito zmenami. V súčasnosti je projekt zastavený a poverený tím ľudí
intenzívne pracuje na tom, aby nové verejné obstarávania dopadli úspešne už na prvý
raz. Ak chceme stihnúť termín dokončenia, ktorý je stanovený na august 2014,
viac pokusov nemáme. Ja som presvedčený, že to zvládneme a budeme medzi prvým
mestom na Slovensku, ktoré bude mať vlastnú fabriku na spracovanie a
zhodnocovanie odpadu. Jej pridanou hodnotou pritom bude najmä výroba elektrickej
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energie, plynu a tepla, ktoré budeme môcť ďalej využiť podľa našich potrieb.
Minulý rok bol v našom meste poznačený aj mimoriadne smutnou udalosťou. 2. júla
nás za tragických okolností opustil kolega poslanec a mladý človek, Marek Rakovský.
Táto tragédia zasiahla asi každého obyvateľa Žiaru a spôsob, akým ho niekto poslal
na druhý svet aj dnes naháňa hrôzu. Verím, že v Žiari nad Hronom už nikdy nič
podobné nezažijeme. Pri tejto príležitosti vás prosím, aby ste pamiatke Mareka
Rakovského venovali krátku spomienku. Stabilizovali sa ceny za odpad aj za teplo
Avšak minulý rok bol aj o dobrých veciach. Podarilo sa nám aj niekoľko krokov
smerom k obyvateľovi. Výsledkom rokovaní s dodávateľmi strategických služieb pre
žiarsku verejnosť bolo, že sme stabilizovali cenu za zber a odvoz komunálneho
odpadu na ďalších šesť rokov. Taktiež dodávateľ tepla a teplej vody nebude v tomto
roku cenu pre našich občanov zvyšovať. Našim dôchodcom sme vyšli v ústrety a 50
percentnou úľavou na dani z bytov a rodinných domov im chceme aspoň trocha
uľahčiť neľahkú ekonomickú situáciu. Súčasťou mojej politiky vedenia mesta sú aj
investície do športovísk a iných príležitostí na kultúrno-spoločenské vyžitie a oddych
obyvateľov. Preto sme v minulom roku posilňovali funkciu parku ako centra
prímestského relaxu obyvateľov Žiaru. Rozvíjali sme minizoo, zaviedli rybolov v
jazierkach, vybudovali fitnescentrum v prírode, miesta na grilovanie a zrekonštruovali
fontánu, ktorá od jarných mesiacov bude plne funkčná. V starostlivosti o park budeme
pokračovať. Už nebudeme do neho sústreďovať nové atrakcie, no posilňovať chceme
zeleň, stromovú a kvetinovú výsadbu, kultivovať jeho vzhľad. Čo sa týka športovísk,
pracujeme na rekonštrukcii a rozšírení športovej haly. Verím, že už v tomto roku
ju opravíme tak, aby z nej mali úžitok športovci a verejnosť, ktorí ju využívajú.
Na tzv. IV. ZŠ chceme vybudovať moderný atletický športový areál, a tým posilniť
športovú profiláciu tejto školy. Malo by tu vzniknúť futbalové ihrisko s umelou
trávou, bežecká dráha, a tiež plnohodnotné atletické zázemie. Rovnako avizovaný
projekt oddychovej zóny na Hviezdoslavovej ulici je stále aktuálny, pracujeme na
ňom a verím, že na jar by sme mali začať s realizáciou. Pribudnú nové byty V tomto
roku chceme aktívne pracovať na zvyšovaní počtu obyvateľov v Žiari nad Hronom.
Jedným z hlavných bodov je rozhýbanie bytovej výstavby. Aktuálne sa stavia 48
nových bytov, ktoré by sme mali odkúpiť z prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a následne prenajať ľuďom. V prípade záujmu obyvateľov budeme pripravení
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vo výstavbe bytov pokračovať. Bytová výstavba je jedným z kľúčov k rozvoju mesta.
Objektívne treba povedať, že doposiaľ v našom meste stagnovala. Veď od začiatku
deväťdesiatych rokov sa u nás postavil len jeden bytový dom. Zato vo viacerých
okolitých mestách či obciach nové byty pribudli. Podporovať chceme aj prípravu
výstavby rodinných domov na území nášho mesta. Jednoducho, musíme vytvárať
podmienky, aby sa ľudia do Žiaru sťahovali, nie naopak. Ďalšou, veľmi dôležitou
oblasťou nášho mesta je dopravná infraštruktúra – cesty a chodníky, resp. ich stav.
Dôsledky minuloročnej zimy má snáď ešte každý v pamäti. Výtlkov, ktoré vznikli
v dôsledku snehu a ľadu, bolo toľko, že sme ich rekonštruovali ešte v letných
mesiacoch. Preto sme sa v roku 2013 rozhodli, že musíme zmeniť celkový systém
údržby našich komunikácií, aby sa podobná situácia už nezopakovala. V najbližšom
čase by naše technické služby mali začať používať zariadenie, ktorým dokážu výtlky
opravovať priebežne. Tým pádom predídeme situácii, kedy sú naše cesty posiate
výtlkmi, ktorá sa opakuje každý rok po zime. Samozrejme, budeme pokračovať
v postupnej rekonštrukcii chodníkov, ktoré sú v dezolátnom stave. Posilnila sa
bezpečnosť v meste V minulom roku sme urobili niekoľko zmien aj v oblasti
bezpečnosti, ale aj v práci mestskej polície. V nich pokračujeme aj v roku 2014.
Posilnili sme kamerový systém a na monitorovanie kamier chceme zamestnať ľudí so
zdravotným postihom formou chráneného pracoviska. Systému práce mestskej polície
budem aj ja osobne venovať veľkú pozornosť, pretože si želám, aby to bola inštitúcia,
ktorá budí u obyvateľov mesta dôveru a aby jej členovia boli ozajstnými ochrancami
poriadku, bezpečnosti a majetku obyvateľov mesta. To čo som v mojom príhovore
spomínal, je len pár vecí, ktoré by sme chceli v tomto roku rozbehnúť alebo aj
dokončiť. Veľa je však v štádiu príprav a rokovaní o ktorých vás včas budem
informovať, keď budú aktuálne. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú
nášmu mesta. Ďakujem všetkým partnerom mesta a organizáciám podieľajúcim sa
na rozvoji Žiaru nad Hronom. Ďakujem firmám a spoločnostiam, ktoré podporujú
mesto a ktoré dávajú obyvateľom prácu. Som presvedčený, že v našich obyvateľoch
majú potenciál pre ich ďalší rast, čo prispeje nielen k udržaniu, ale prípadne aj k
zvýšeniu zamestnanosti v našom meste. Taktiež ďakujem poslancom mestského
zastupiteľstva za prístup, ochotu a záujem. Rovnako ďakujem aj svojim kolegom a
všetkým pracovníkom mesta Žiar nad Hronom. A, samozrejme, ďakujem všetkým
vám, Žiarčanom, za podporu, ale aj kritické slová, v oboch prípadoch je to pre nás
motivácia. Všetkým nám spoločne – šťastný a úspešný rok 2014.“
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Novoročné stretnutie :
Každoročne sa novoročného stretnutia s primátorom zúčastňujú osobnosti politického,
verejného či kultúrneho života. Tento rok sa stretli 21. januára v MSKC Žiar nad
Hronom. Cieľom stretnutia je predovšetkým komunikácia a upevňovanie vzťahov s
mestom Žiar nad Hronom. Primátor Peter Antal hosťom poďakoval za spoluprácu v
roku 2013.

Projekty mesta:
Projekty Mesta Žiar nad Hronom, ktoré sa majú realizovať v rokoch 2009-2015

Centrum zhodnocovania odpadov
Intenzifikácia separovaného zberu
Komunitná a terénna sociálna práca
Komunitná a terénna sociálna práca II
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
Uzatvorenie a rekultivácia skládky
Vzdelávaním k modernej európskej samospráve
Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom
Učme sa vo vyššom veku
Digitalizácia kina Hron v Žiari nad Hronom
Investičné akcie mesta Žiar nad Hronom
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov,
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Žiar nad Hronom na 4 roky. Ich
počet je 19. MsZ sa schádza podľa potreby, však raz za dva mesiace. Poslanci
prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "mestské zákony" a tým rozhodujú o
základných otázkach života mesta. Spôsob zasadnutia mestského zastupiteľstva
upravuje rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov MsZ upravuje dokument
Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Žiari nad Hronom. Okrem permanentných
úloh na 7 zastupiteľstvách poslanci prerokovali.
20. február 2014:
- Zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom pre rok 2014, v zmysle predloženého
návrhu
- do funkcie preventivára požiarnej ochrany Mesta Žiar nad Hronom zvolili p. Jána
Žiaka s platnosťou od 1. marca 2014
- VZN Mesta Žiar nad Hronom o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
- Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom Prevádzkový poriadok
pohrebísk v pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom
- Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.
5/2012 o sociálnych službách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2012
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP za účelom
realizácie projektu „rekonštrukcia mestskej knižnice“, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta;

zabezpečenie realizácie

projektu po schválení žiadosti o NFP; financovanie projektu vo výške 5 % z
celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 12 500,- EUR
- návrh na odvolanie Mgr. Ivana Černaja, bytom Hviezdoslavova 52/60, 965 01 Žiar
nad Hronom, ako člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36
056 006, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel
Sa, Vložka č. 705/S
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- v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Mgr. Petra Antala, trvale bytom Sládkovičova 482/5, 965 01
Žiar nad Hronom ako zástupcu Mesta Žiar nad Hronom do predstavenstva obchodnej
spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00
Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 705/S
-v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Ing. Dušana Bosáka, trvale bytom M. Chrásteka 502/2, 965 01
Žiar nad Hronom a Jozefa Tomčániho, trvale bytom Š. Moysesa 440/50, 965 01 Žiar
nad Hronom ako zástupcov Mesta Žiar nad Hronom do funkcie konateľov obchodnej
spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., IČO: 47 239 140,
so sídlom Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, SR, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22307/S.

23. apríl 2014:
- Zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2014, v zmysle predloženého
návrhu, ktorý predstavuje použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume
108 000 Eur
- celoročné hospodárenie mesta za rok 2013 – bez výhrad
- tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2013 v sume
1 010 206,35 Eur
- doplnenie zmien vo VZN o prideľovaní bytov pre Obytný súbor Sever v
nasledovnom znení: Mení sa v § 2 ods.8: „Žiadateľ, ktorý si nesplní povinnosti podľa
odseku 7, nebude zaradený do evidencie žiadateľov, resp. bude z tejto evidencie
vyradený"
Mení sa v § 5 ods.2: „Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 1 písm. a), b) sa postupuje
podľa osobitného predpisu3 . Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu 4 za kalendárny
rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a
príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal".
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25.jún 2014:
- Zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2014 v zmysle predloženého
návrhu, ktorý predstavuje:
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci Programu školstvo – v sume 3 000 Eur,
b) použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume 200 000 Eur, a to za
podmienky, že do 31.12.2014 bude zvýšené základné imanie obchodnej spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., IČO: 31 609 651, so sídlom
Alexandra Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S
-Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom o zhromažďovaní obyvateľov
mesta Žiar nad Hronom
-Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 4 / 2007 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev na území mesta
-Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /
2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších
predpisov
- Etický kódex volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2014 o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb
-Zmluvu o vykonávaní niektorých úloh mestskej polície na území Obce Ladomerská
Vieska
-Volebné okrsky a volebné obvody v Meste Žiar nad Hronom a počet poslancov,
ktorý sa v nich volí nasledovne:
1. volebný obvod – Etapa - 5 poslancov
2. volebný obvod - Stred - 5 poslancov
3. volebný obvod – Centrum II + stará časť mesta - 5 poslancov
4. volebný obvod – Pod vršky - 2 poslanci
5. volebný obvod – IBV + Š. Podhradie - 2 poslanci
- Predĺženie platnosti rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Žiar nad Hronom pre programovacie obdobie 2004-2013“ do
30.11.2014.
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18. september 2014 :
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2013/2014 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Žiar nad Hronom
- Zmenu v § 2 odsek 1) Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v
Žiari nad Hronom a to nasledovne : § 2 Poslanecká odmena bol 1) znie:
Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanecká odmena mesačne vo
výške 105,00 eur s účinnosťou od 1.1.2015.

28. október 2014 ( mimoriadne) :
- Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar
nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58
Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“), pričom základné imanie
Spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky 534 289,318197 Eur na celkovú výšku
934 290,00 Eur, t.j. základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o 400 000,681803 Eur
- vykonanie diela „Rekonštrukcia športovej haly “ v súlade s Projektovou
dokumentáciou s názvom „Rekonštrukcia športovej haly“, vypracovanej projekčnou
firmou ARCHITEKTI – DE, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom
-prijatie úveru spoločnosťou TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.,
IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Dlžník“)
- podanie žiadosti o vstup do finančného programu Európskej banky pre obnovu a
rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development) za účelom získania
finančného grantu a to:
Program: MunSEFF – Finančná podpora energetickej efektívnosti samospráv na
Slovensku a Komponent 2: Mestské budovy a bytové domy
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26. november 2014:
-Za predsedov, členov a tajomníkov stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v
Žiari nad Hronom:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
predseda: Ing. Mária Biesová
členovia: Ing. Peter Dubeň
Ing. Michal Žurav
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Anna Líšková
tajomník: Ivana Hlaváčová
2. Normotvorná komisia:
predseda: JUDr. Milan Gocník
členovia: Mgr. Anna Líšková
JUDr. Helena Tužinská
Mgr. Adrián Líška
JUDr. Miroslava Hudecová
člen – tajomník: JUDr. Michaela Krnčoková
3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta:
predseda: PaedDr. Veronika Balážová
členovia: Ing. Stella Víťazková
Mgr. Dušana Denková
člen – tajomník: Lucia Zaťková
4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta:
predseda: Ing. Mária Biesová
členovia: Jozef Tomčáni
Ing. Stella Víťazková
Ing. Michal Žurav
Mgr. Monika Balážová
Ing. Rastislav Uhrovič
Bc. Soňa Lukyová
člen- tajomník: Ing. Pavel Mužík
5. Komisia pre financie a ekonomiku:
predseda: Ing. Mária Biesová
členovia: Ing. Dušan Bosák
18

Ing. Peter Dubeň
Jozef Tomčáni
Ing. Emil Vozár
JUDr. Milan Gocník
Mgr. Martin Sklenka
člen - tajomník: Ing. Martin Majerník
6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu:
predseda: Ing. Mária Biesová
členovia: Mgr. Monika Balážová
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Ing. Anna Kollárová
člen - tajomník: Ing. Ján Vinarčík
7. Komisia pre sociálne veci a rodinu:
predseda: Bc. Soňa Lukyová
členovia: Ing. Michal Žurav
Stela Šeševičková
Jozef Tomčáni
Ing. Dušan Bosák
člen - tajomník: Ing. Monika Minárová
8. Komisia pre školstvo a kultúru:
predseda: Mgr. Monika Balážová
členovia: Mgr. Gabriela Hajdoniová
Mgr. Monika Kopčová
Stela Šeševičková
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Norbert Nagy
PaedDr. Veronika Balážová
Mgr. Helena Žňavová
Alena Kršiaková
člen - tajomník: Mgr. Adriána Giláňová
9. Komisia pre šport a mládež:
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predseda: Mgr. Norbert Nagy
členovia: Ing. Peter Dubeň
Ing. Rastislav Uhrovič
Jozef Tomčáni
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Katarína Drienková
Mgr. Marek Baláž
člen - tajomník: Ján Žiak
-Plat primátora v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku 2,53 – 6. platová skupina s tým, že takto vypočítaný plat sa
zaokrúhli na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom
hospodárstve v SR bola v roku 2013 podľa oznámenia Štatistického úradu SR vo
výške 824,00 Eur. Na základe uvedeného plat primátora mesta je 2 085,00 Eur.
Takto určený plat primátora mesta sa zvyšuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov o 66,5 % s tým, že takto vypočítaný plat sa zaokrúhli na
celé euro nahor. Mesačný plat primátora mesta spolu predstavuje čiastku 3 472,00
Eur.

11. december 2014:
- V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vymenovanie Ing. Emila Vozára, trvale bytom M. R. Štefánika
452/16, 965 01 Žiar nad Hronom, do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti –
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom
Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S
- Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2015
- Návrh rozpočtu MsKC na rok 2015
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- a) Návrh rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2015 v zmysle predloženého
návrhu, ktorý predstavuje sumu 12 632 730 Eur, tak na strane celkových príjmov ako
aj celkových výdavkov.
b) Použitie rezervného fondu mesta na financovanie kapitálových výdavkov a
výdavkov z finančných operácii v sume 1 639 530 Eur
- VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta
Žiar nad Hronom
- všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom v
znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žiar nad Hronom č. 8/2013 a
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žiar nad Hronom č. 5/2014
-VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Žiar nad
Hronom v znení VZN č. 11/2013
- „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Žiar nad Hronom“ na obdobie
2014-2020, v zmysle §8, ods.7 zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja
- zverenie majetku - technické zhodnotenie (stavebné úpravy) sociálnych zariadení v
Detských jasliach, v stavbe so súp. č. 480 - IX. Materská škola, nachádzajúcej sa na
Ul. Sládkovičova 1, Žiar nad Hronom, a to v obstarávacej cene 6.725,52 €
- Mgr. Mareka Baláža za predsedu Komisie pre šport a mládež pri MsZ v ZH
a doplnenie nových členov do Komisie pre šport a mládež pri MsZ v ZH:
PaedDr. Mariana Majzlíka
Ing. Štefana Muhu
- poskytnutie dotácie vo výške 1 200,- €, slovom jedentisícdvesto Eur
príjemcovi: InTech Žiar nad Hronom z.p.o., IČO: 37 899 198 Sídlo: Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom zapísaný v Registri záujmových združení právnických osôb,
vedeným Okresným úradom v Banskej Bystrici č. 1/2008/05210.
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II. Z ROZPOČTU MESTA

Návrh rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2014 sa predkladá podľa platných
právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.
Rozpočet Mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na:
 Bežný rozpočet (Bežné príjmy a výdavky)
 Kapitálový rozpočet (Kapitálové príjmy a výdavky
 Finančné operácie (Príjmy a výdavky z finančných operácii)
Celkový rozpočet Mesta Žiar nad Hronom na rok 2014 je zostavený ako
vyrovnaný a predstavuje sumu 11 728 200 €. Bežný rozpočet je zostavený na
strane príjmov aj výdavkov na úrovni 10 417 200 €. Kapitálový rozpočet je
zostavený ako schodkový, kapitálové výdavky sú na úrovni 1 005 000 €. Schodok
kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmami z finančných operácií, príjmami z
prostriedkov predchádzajúcich období. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné
operácie, kde príjem z prostriedkov z predchádzajúcich období kryje splátky istiny
z úverov. Príjmy z finančných operácii sú v sume 1 311 000 €. Výdavky
z finančných operácii sú v sume 306 000 €.
Názov

Suma

Bežný rozpočet
Bežné príjmy

10 417 200

Bežné výdavky

10 417 200

Saldo bežného rozpočtu

0

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

0

Kapitálové výdavky

1 005 000

Saldo kapitálového rozpočtu

1 005 000

Finančné operácie
Príjmové

1 311 000

Výdavkové

306 000

Saldo z FO

1 005 000

Celkové príjmy spolu

11 728 200

Celkové výdavky spolu

11 728 200
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III.

ZMENY TVÁRE MESTA

Územný plán mesta: Preskúmanie územnoplánovacej dokumentácie Mesta Žiar
nad Hronom v roku 2014 v súlade s §30 ods.3 a 4
stavebného zákona 2014 sa konštatuje, že nedošlo
k významným územnotechnickým, hospodárskym
a sociálnym predpokladom, ktoré by zásadným spôsobom
ovplyvnili navrhnutú koncepciu organizácie územia v zmysle
platného územného plánu. Územný plán Mesta Žiar nad
Hronom vyhovuje dnešným potrebám územného rozvoja
mesta.

Nájomné byty:

Z viac ako 290 žiadostí, ktoré mestský úrad evidoval vybrali 73.
Títo žiadatelia splnili všetky podmienky, aby mohli byť zaradení
do žrebovania o byt. 73 vybraných žiadateľov bolo pozvaných
na verejné žrebovanie, ktoré určí, komu budú pridelené nové
nájomné byty v Obytnom súbore Sever, to sa uskutočnilo
začiatkom septembra.

Osvetlenie mesta:

Mesto Žiar nad Hronom sa rozhodlo v tomto roku vymeniť
pouličné žlté osvetlenie za LED svietidlá. Pre výmenu osvetlenia
sa vedenie mesta rozhodlo po tom, ako sa začali množiť
sťažnosti od obyvateľov. Tí sa boja málo osvetlených častí
mesta, na ktorých v posledných mesiacoch pribudli prepadnutia.

Fontána:

Po desiatkach rokov bola opäť sfunkčnená a spustená fontána v
Parku Štefana Moysesa. Súbežne s výkopovými prácami sa
uskutočnil aj archeologický výskum.
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Kino:

Od 29. marca je žiarske Kino Hron opäť sprístupnené verejnosti.
Pri slávnostnom otvorení zdigitalizovaného kina riaditeľka
MsKC, Michaela Pribilincová a viceprimátor mesta, Emil Vozár,
namiesto tradičnej pásky symbolicky prestrihli 35-milimetrový
film. Predtým, ako sa podarilo kino zdigitalizovať, sa filmy
premietali z 35-milimetrových kotúčov. V súčasnosti sú už
nahraté na hard disk, ten sa pripojí na server a film sa odtiaľ
stiahne. Modernizácia a digitalizácia kina vyšla na takmer 81-tisíc
Eur. Vďaka finančnému príspevku od spoločnosti Nemak
pribudlo do kina aj nové premietacie plátno v hodnote 6-tisíc Eur.

Oddychová

28. Októbra bola otvorená oddychová zóna na žiarskom sídlisku

zóna:

Centrum II. V tejto časti mesta tak vzniklo nové moderné

športovo- relaxačné centrum. Celý projekt zastrešovali mestské
Technické služby a celková hodnota je 150 000 Eur.

Obnovenie

Vedenie mesta rozhodlo o estetizácii priestranstva pred

pamiatkou:

základnou školou na Ulici Dr. Janského. Pred budovou školy
pribudlo verejné osvetlenie, zrekonštruovala sa aj betónová plocha
pri soche Ladislava Exnára. Postupne sa upraví zeleň a doplní sa
kvetinová výsadba. Rekonštrukcie pamiatok prebiehali na soche
dievčaťa na fontáne pred domom č. 367, na schodoch do Kostola
sv. Kríža, pomník dvoch chlapcov, Jozefa Daxnera a Ondreja
Horniaka, ktorí padli pri obrane nášho mesta pod Šibeničným
vrchom. Upravovali sa hroby padlých osloboditeľov nášho mesta
vojakov Červenej armády.

Nové drevené

Od polovice júla sa môžu návštevníci Parku Štefana Moysesa

plastiky:

tešiť z pohľadu na dve nové drevené plastiky. Dvojica monarchov
vyrástla priamo z koreňov stromov zo zeme za neuveriteľné štyri
dni.
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Drevorezbárske práce mal na starosti žiarsky poslanec Andrej
Jánoška, ktorý dlhé roky pôsobil ako vedúci drevorezbárskej dielne
v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej – Parákovej.
Na pomoc si prizval Michala Zbončáka, mladého talentovaného
rezbára zo Zvolena. „Plastiky majú podobizeň kráľa a kráľovnej,
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IV.

Niečo o nás:

OBYVATEĽSTVO

Mesto nezaznamenáva výrazné výkyvy v mobilite svojich
občanov. Z dlhodobého hľadiska si zachováva počet obyvateľov.
Podľa sčítania obyvateľov z roku 2001 malo 19 945 obyvateľov.
V súčasnosti sa ich počet odhaduje na 18 806. Národnostné
zloženie obyvateľov je z veľkej časti zastúpené Slovákmi
(94.24%). Druhou najpočetnejšou skupinou sú Rómovia (1,97%),
nasledujú Česi (0,95%) a Maďari (0,69%). Približne 62,07%
z celkového počtu obyvateľov sú rímskokatolíci. Ďalej 25,54%
tvoria obyvatelia bez vierovyznania a zvyšok tvoria evanjelici.

Prvá Žiarčanka: V stredu 12. februára sa primátor Peter Antal stretol s rodičmi
prvého žiarskeho bábätka narodeného v tomto roku.
Prvenstvo medzi malými Žiarčanmi tento rok patrí dievčatku
Hanke Juhaňákovej, ktorá sa narodila 7. januára v žiarskej
nemocnici. Je tiež prvým dieťatkom mamičky Michaeli a partnera
Andreja. Pri pôrode vážilo dievčatko 2700 gramov a meralo 48
centimetrov.

Nezamestnanosť: V okrese Žiar nad Hronom bolo k 31.12.2014 evidovaných
celkom 3 498 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní so
skutočnosťou v stave k 31.12.2013 menej o 5,6 %.
Vývoj nezamestnanosti bol aj v roku 2014 ovplyvňovaný
opakujúcimi sa javmi, sezónnosť prác v niektorých
odvetviach, príchod absolventov na trh práce. Mesto Žiar nad
Hronom s mierou nezamestnanosti z absolútneho počtu na úrovni
13,87% dosahovalo v porovnaní s ostatnými mestami v územnej
pôsobnosti ÚPSVaR druhú najnižšiu mieru nezamestnanosti.
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V.

Voľby do
Europarlamentu:

VEREJNO – SPLOČENSKÝ ŽIVOT

V sobotu 24. mája sa uskutočnili voľby do Európskeho
parlamentu. Volebná účasť Slovákov bola rekordne nízka,
dosiahla iba 13 percent. Nízku volebnú účasť sme zaznamenali
aj v Žiari nad Hronom. V 15 volebných okrskoch máme
zapísaných 15 590 voličov, z ktorých k volebným urnám
prišlo iba 1855, čo predstavuje 11,89 percentnú účasť. V celom
žiarskom okrese bola účasť o čosi vyššia ako v samotnom Žiari.
V 112 volebných okrskoch máme 74 030 voličov, z ktorých
prišlo odvoliť 10 463, čo predstavuje 14,13 percentnú účasť.
Rovnako ako na celom Slovensku aj v našom okrese dostala
najväčšiu podporu voličov politická strana Smer, ktorej
odovzdalo hlas 1958 voličov, čo predstavuje 35,97 percent. Na
druhom mieste v okrese skončilo KDH s 13,30 percentami a na
treťom mieste OĽaNO s 8,24 percentami.

Komunálne voľby: V sobotu 15. novembra sa uskutočnili komunálne
voľby, v ktorých sme si volili primátora mesta a poslancov do
mestského zastupiteľstva. O dôveru Žiarčanov sa na pozíciu
primátora uchádzali traja kandidáti, poslancov sme volili
spomedzi 55 kandidátov. Voľby v Žiari nad Hronom prebiehali
v pokojnej atmosfére, polícia nezaznamenala žiadne narušenie
ich priebehu. V Žiari nad Hronom sme mali pre komunálne
voľby 13 851 oprávnených voličov. Celková účasť bola 4307
občanov, čo predstavuje 31,33 percentnú účasť.

Post primátora:

Uchádzali sa traja kandidáti. Proti vtedy súčasnému
primátorovi Petrovi Antalovi kandidovali Miroslav Grznár a
Radovan Jakúbek. Prvé výsledky z jednotlivých obvodov boli
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známe už krátko po zatvorení volebných miestností. Vo
všetkých obvodoch s prehľadom zvíťazil súčasný primátor
Peter Antal, získal 4 253 hlasov, čo je 87,46 %. Na druhom
mieste skončil Miroslav Grznár so 411 hlasmi, čo predstavuje
8,45 % a na treťom Radovan Jakúbek so 199 hlasmi, čo je
4,09 %. Najviac voličských hlasov získal Peter Antal v 13.
volebnom okrsku, kde bolo odovzdaných 302 platných obálok.
Celkovo tu Antal získal 291 hlasov, čo je 96,36 %. Konkurenti
Miroslav Grznár získali 6 hlasov, čo je 1,99 % a Radovan
Jakúbek 5 hlasov, čo je 1,66 %.
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VI.

Nový rok:

VÝROČIA A OSLAVY

Žiarčania Nový rok privítali na Námestí Matice slovenskej ako
každoročne bola súčasťou hudba, tanec a nechýbala zábavná
pyrotechnika.

Plesová sezóna:

17. Januára zažila estrádna sála MsKC druhý bál Žiarčanov, ktorý
ukázal, že sa Céčku podarilo opäť navrátiť lesk tejto spoločenskej
udalosti. Zabaviť sa prišlo takmer 250 hostí.

Fašiangy:

9. ročník fašiangovej zábavy znamenal ako každý rok skvelú
veselicu. Dňa 4.marca sa v estrádnej sále konala fašiangová
veselica s pochovávaním basy. Okrem toho sa počas celého dňa
na Námestí Matice slovenskej obchodovalo. Predávali sa chutné
typické fašiangové pochúťky, špeciality a rôzne iné zaujímavosti.
Na tradičnej fašiangovej veslici vystúpil Ján Ambróz a ľudová
hudba Borievka, folklórna skupina Hron, spevácka skupinaSekera
a cimbalová skupina Hron.

Športovec roka: Dňa 24. februára sa konalo oceňovanie najúspešnejších
športovcov Mesta Žiar nad Hronom v atraktívnom galavečere s
basketbalovo-futbalovou freestylovou šou HANDS UP crew, s
acappella skupinou FOR YOU a ďalšími zaujímavými hosťami.
Programom sprevádzal moderátor a zabávač Richard Vrablec.
Ocenenia odsek šport.
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Deň učiteľov:

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28. marca uskutočnil 8. ročník
podujatia Učiteľ na jednotku. Za dlhoročnú svedomitú a kreatívnu
pedagogickú činnosť ocenilo vedenie mesta 15 pedagógov. Tento
dátum je významný, nakoľko sa v tento narodil pedagóg,
jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof a politik Ján Amos
Komenský. Tento rok si cenu prevzali Katarína Mlynárčiková,
Mária Štangová, Rastislav Štanga a Beáta Čamajová zo ZŠ na Ul.
Dr. Janského, Tatiana Kulichová, Miroslava Peštuková, Soňa
Sedláková a Monika Balážová zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Drahomíra Štrbíková a Eva Marcinekové zo ZŠ na Jilemnického
ulici, Janka Šimková a Helena Mäsiarová zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa,
Ján Kubina zo žiarskeho Centra voľného času a Eva Šišiaková a
Slavomíra Krátka zo ZUŠ Zity Strnadovej - Parákovej. Ocenenie za
pedagogické majstrovstvo, odbornú a manažérsku zdatnosť,
angažovanosť, ľudský prístup a prínos v rozvoji predprimárneho
vzdelávania odovzdali Eliške Hodžovej, učiteľke materskej školy.
Jej kolegyne Beata Chalmovská a Monika Lachová boli ocenené za
dlhoročnú tvorivú prácu v prospech rozvoja predprimárneho
vzdelávania a kreatívnu pedagogickú činnosť a inovatívny prístup v
predškolskej edukácii.
Mimoriadna cena Učiteľ na jednotku patrí tento rok pedagógovi zo
„Štvorky", Štefanovi Muhovi, ktorý si ju zaslúžil za významný
prínos, vynikajúce výsledky v oblasti školského športu a šírenie
dobrého mena športu v Žiari nad Hronom.

69. výročie

Začiatkom apríla si členovia Slovenského zväzu protifašistických

oslobodenia

bojovníkov spolu s ďalšími občanmi mesta Žiar nad Hronom

mesta:

pripomenuli na spomienkovom zhromaždení 69. výročie
oslobodenia vtedajšieho mestečka Svätý Kríž nad Hronom.
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Stavanie mája:

Tradičné stavanie mája sprevádzané prezentáciou ľudových
zvykov a remeselníkov sa konalo v predvečer 1.mája. Za účasti
speváckej skupiny Sekera, tanečnej skupiny Hron, Hronček a iné...

Deň matiek:

MsKC v spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom a ZUŠ
Z.S. Parákovej dňa 7.mája uskutočnilo pre všetky mami mesta
v Divadelnej sále MsKC koncert pre mamu s leitmotívom: Srdce
mamy.

Deň detí:

Celomestské oslavy Dňa detí s celodenným programom pre deti
a rodičov, ktoré sa konali 31. mája v Parku Š. Moysesa. Hlavným
programom bola DINO ŠOU s krotiteľom Jonesom.

Šášovské

Dňa 2. augusta sa jubilejný desiaty ročník Šášovských hradných

hradné hry:

hier, ktoré boli spojené s pestrým sprievodným programom.
Organizátorom tohto podujatia bolo ochotnícke divadlo Šášovčan.

70. výročie

V Žiari nad Hronom sa spomienkové akcie k 70. výročiu SNP

SNP:

začali 28.8.2014 slávnostným zasadnutím oblastného výboru
a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkova spolu s občanmi položili vence a kytice k pamätníku
SNP – soche Ladislava Exnára, zakladateľa jednej z prvých
partizánskych skupín v našej oblasti.

Žiarsky jarmok:

Žiarsky jarmok, ktorý sa uskutočnil v dňoch 10. a 11. októbra, sa
stal tretím najväčším v jeho novodobej histórii. Do mestskej kasy
pribudlo 44-tisíc Eur. Čo do počtu predaných miest, najväčšie
jarmoky, malo mesto v Žiari nad Hronom iba v rokoch 2002 a
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2005, keď sa predalo viac ako 650 jarmočných miest. Tento rok sa
predalo 601 jarmočných miest. Preto si právom môžeme povedať,
čo sa týka rozlohy a počtu predaných miest, že Žiarsky jarmok
patrí medzi najväčšie jarmoky v banskobystrickom kraji. Okrem
umenia, pernikárskych výrobkov, drevárskych výrobkov sme mali
možnosť ochutnať tradičné jarmočné jedlá a zúčastniť sa na prvom
vínnom festivale.

Mesiac úcty

Aj v tomto roku MsKC a Mesto Žiar nad Hronom usporiadalo

k starším :

po šestnástykrát k Mesiacu úcty k starším krásne podujatie
pre ľudí dožitých jubilejných výročí.

Predvianočné

Začiatkom bol príchod Mikuláša na Námestie Matice slovenskej,

dni:

ktorý urobil všetkým deťom obrovskú radosť. Prvý raz drevené
stánky otvorili svoje okienka už 23. decembra a sprievodný
program bol veľmi pestrý. Koncert Petra Cmorika, koledovanie so
Sekerou – Nalaďte sa na Vianoce, maľované pieskom – krst audio
CD vianočných piesní Žiarivé Vianoce pesničkára Janka Kulicha,
skupiny Kolegium a ich hostí dotvorený vizuálnou šou umelkyne s
kaukazsko ruskými koreňmi Evy Aibazovej – Vianoce maľované
pieskom, súťaž vo varení kapustnice, kde vyzbierali 106 Eur a túto
sumu darovali žiarskemu psiemu útulku, živý betlehem,
primátorský punč, časť zo zisku 306 Eur putovali k mladíkovi
s Downovým syndrómom, Tomášovi valchovi, ktorý naše meste
a Slovensko reprezentuje ako plavec na medzinárodnej úrovni.
Druhá polovica putovala občianskemu združeniu Mosty, ktoré
integruje hendikepované deti. Otto Voce – Vianočný koncert a
cappella formácie z Banskej Bystrice.
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VII. PODNIKY V ŽIVOTE MESTA

ZSNP, a.s.:

Spoločnosť ZSNP, a.s., patrí k najvýznamnejším hutníckym
podnikom v Slovenskej republike so zameraním na
spracovanie hliníka. V roku 2002 bola sprivatizovaná private
equity skupinou Penta. Zlikvidovaním bývalého a červeného kalu,
ktoré bolo veľkou záťažou a hrozbou pre životné prostredie v
prípade havárie sa celá halda sa pokryla špeciálnou nepriepustnou
textíliou a následne sa zatrávňuje. Dnes závod za rok vyrobí
približne 160 000 ton hliníka a hliníkových produktov
elektrolytickou metódou.

Nadácia ZSNP Už od 23. 4. 1993 pôsobí pri ZSNP, a.s., Nadácia ZSNP.
a Slovalco:

Vzhľadom na intenzívnu spoluprácu spoločnosti Slovalco na
charitatívnych a humanitných aktivitách nadácie bola nadácia v
roku 2004 premenovaná na Nadáciu ZSNP a SLOVALCO.
Poslaním nadácie je podporovať vybrané oblasti spoločenského
života: vzdelávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia,
zdravie a zdravotníctvo, sociálne regionálne projekty a kultúru
Každá z týchto oblastí obsahuje projekty podpory, ktoré sú
orientované na zamestnancov ZSNP a Slovalca a širokú verejnosť
na celom území Slovenskej republiky, prioritne však v meste Žiar
nad Hronom a v žiarskom regióne. Najvýznamnejšími
zakladateľmi a darcami finančných prostriedkov do nadácie sú:
ZSNP, a.s.,
Slovalco, a.s.,
SAPA Profily, a.s.

Slovalco:

Hodnotený rok 2014 bol prvým rokom, keď spoločnosť fungovala s
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inými, novými podmienkami pre dodávku elektrickej energie. Tým
sa po 20 rokoch platnosti pôvodného kontraktu začala písať ďalšia
etapa histórie spoločnosti. V prvom roku tejto etapy sa potvrdila
životaschopnosť spoločnosti, trvalo vysokou výkonnosťou, a
stabilitou procesov aj pri zmenených podmienkach dokázali
dosiahnuť pozitívny výsledok. Okrem tejto skutočnosti sa rok
2014 zapíše do histórie spoločnosti Slovalco aj niekoľkými ďalšími
výnimočnými faktmi. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci nemali pracovný úraz u vlastného zamestnanca, ani
zamestnanca dodávateľa. Úlohou bolo potvrdiť stabilitu týchto
procesov a v zmysle princípov AMPS (Aluminium Metal
Production System) zúžiť rozptyly a posunúť sa kvalitatívne
vyššie. Z celkového pohľadu tento cieľ dosiahli. Historicky
vyrobili najviac tekutého kovu, dosiahli od spustenia elektrolýzy
najvyšší priemerný prúd v elektrolýznej hale, najvyššiu prúdovú
účinnosť a tiež historicky najnižšiu spotrebu elektrickej energie na
tonu vyrobeného hliníka. V objeme vyrobených produktov vo
finalizačnom procese dosiahli druhý najväčší objem v histórii. Ani
na jeden výrobok nezaznamenali reklamáciu.

Remeslo, s.r.o.: REMESLO skupina je značka, pod ktorou vystupuje niekoľko
spoločností, ktoré rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity v
stavebníctve, doprave, strojárstve a cestovnom ruchu. Skupina
REMESLO spoločnosť zamestnáva viac ako 500 ľudí.

Dalkia:

Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. poskytuje komplexné
energetické služby pre priemyselné subjekty podnikajúce v
priemyselnom parku v Žiari nad Hronom a je výrobcom tepla
pre mesto Žiar nad Hronom.
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Thermo solar

Žiar nad Hronom, jeden z najvýznamnejších európskych

Žiar s.r.o.:

výrobcov termických slnečných kolektorov, bola založená
1.1.1992. Už v dobe vzniku stavala na viac ako 20 ročných
vývojových a výrobných skúsenostiach svojich zakladateľov,
hliníkarenského podniku ZSNP a.s. Žiar nad Hronom a
thermo solar Energietechnik Regensburg, vtedy jedného z
najväčších výrobcov slnečných kolektorov v Nemecku.

Obchodné

Medzi obchodné spoločnosti mesta Žiar nad Hronom patria:

spoločnosti:
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o..
Konateľom je Jozef Tomčáni. Hlavnou úlohou a poslaním MŠK
je podpora športu v meste Žiar nad Hronom, zabezpečovanie
finančných prostriedkov pre jednotlivé športové kluby v
majstrovských súťažiach a zároveň zabezpečenie realizácie
profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v plnom rozsahu v
kolektívnych, individuálnych a masových športoch

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o
Technické služby sú spoločnosťou, ktorej jediným vlastníkom je
Mesto Žiar nad Hronom. Už viac ako 15 rokov poskytujú svoje
služby v oblastiach údržby zelene, letnej a zimnej údržby
komunikácií a údržby verejného osvetlenia, realizujú drobné
stavby, dlhoročné skúsenosti majú aj so správou bytových domov
a s upratovacími prácami administratívnych a výrobných
priestorov. Konateľom spoločnosti je Ing. Emil Vozár.

Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.
Spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vznikla v
roku 2009 za účelom komplexného riešenia odpadového
hospodárstva tak pre mesto Žiar nad Hronom a okolité obce, ako aj
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pre podnikateľské subjekty. Mesto Žiar nad Hronom,
prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ
SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., vlastní v danej
spoločnosti 10 % podiel akcií. Podpredsedom predstavenstva
je Mgr. Peter Antal.

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.
Klub vznikol v roku 2012 spojením tímov TJ Sokol Dolná Ždaňa
a FK Žiar nad Hronom. 1. júna 2012 tieto dva tímy dosiahli dohodu
týkajúcu sa chodu nového klubu. Predseda Správnej rady Ing.
Bohumil Glezgo, správna rada Mgr. Peter Antal, Ing. Jozef Pittner,
Ing. Jaroslav Mališ, Jozef Tomčáni, Mgr. Dušan Bosák a výkonný
Riaditeľ Ing. Jozef Urblík.

.
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VIII. ŠKOLSTVO

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
v školskom roku 2013/2014:

Názov

Riaditeľ

Počet tried

Počet
žiakov

Základná škola

Mgr. Marek Baláž

28

515

Mgr. Ľubica Baranová

22

539

Základná škola

PaedDr. Marián

17

292

Ul. Jilemnického č. 2

Majzlík
Mgr. Martina Šimková

28

564

Centrum voľného času

Mgr. Helena Gáfriková

18

301

Základná umelecká škola

Mgr. Dana Kravecová

3

469

116

2680

Ul. Dr. Janského č. 2
Záklandá škola
Ul. M.R. Štefánika č. 17

ZŠ spolu:
Materská škola
Ul. Dr. Janského č. 8

ŠZ spolu
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Iné školy sídliace v meste Žiar nad Hronom v školskom roku 2013/2014:

Názov

Riaditeľ

Počet

Počet

tried

žiakov

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Mgr. Mária Ulrichová

19

295

Špeciálna ZŠ

Mgr. Anna Vargová

13

112

Gymnázium Milana Rúfusa

Ing. Dana Paálová

19

544

Súkromná obchodná

Mgr. Helena Halová

5

122

RNDr. Beáta Tóthová

13

273

Ing. Miroslav Krajčov

16

360

PaedDr. Eva Hlaváčová

4

112

89

1818

akadémia
Súkromná stredná odborná
škola technická
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Súkromná pedagogická a
sociálna akadémia EPG
Spolu

Okrem škôl pre deti a mládež vzdelávanie v meste poskytuje aj Krajská hvezdáreň
a planetárium M. Hella, kde je riaditeľom RNDr. Peter Augustín. Paleta ponúkaných
programov zahŕňa tematické programy pre školské exkurzie, širokú verejnosť i
záujmové krúžky. Sú zložené z demonštrácie astronomických úkazov na umelej
oblohe planetária, populárno-vedeckých a odborných prednášok, besied, premietania
filmov a audiovizuálnych pásiem, videoprojekcií či pozorovania nebeských telies a
úkazov na dennej i nočnej oblohe pomocou astronomickej optiky.

Zo života

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti

materských škôl: sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej,
estetickej , rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady
na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v
súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
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Školský vzdelávací program - Slniečko, je Štátnym
vzdelávacím programom pre materské školy s názvom DIEŤA
A SVET. Program je integrovaný do štyroch tematických
okruhov : 1. Ja som 2. Ľudia 3. Príroda 4. Kultúra Tematické
okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa
integrovane a každý z nich zahŕňa tri vzdelávacie oblasti
rozvoja osobnosti dieťaťa: 1. perceptuálno - motorickú 2.
kognitívnu 3. sociálno-emocionálnu. Tematické okruhy a
vzdelávacie oblasti rozvoja sú prostriedkom na dosiahnutie
vzdelávacích cieľov, ktoré sú rozpracované na podmienky
materskej školy.
Zo života
základných škôl:
ZŠ na Ul. Dr. Janského známa ako „Jednotka“
Škola má odborných pedagógov vzdelaných v oblasti
informačno-komunikačných technológií
-3 špecializované učebne IKT, interaktívne tabule
- športoviská
- prevenčný tím, ktorý koordinuje aktivity v oblasti primárnej
prevencie a kolégium Zelenej školy, projektové vyučovanie
- škola začala s metódou CLIL, ktorá zavádza inovatívne
postupy vo výučbe angličtiny a vytváranie priestorov pre
efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti, ZŠ sa preto rozhodla
okrem takejto výučby zaviesť aj na iné predmety ako napríklad
dejepis, ktorý sa učí zážitkovou metódou a CLIL metódou
v angličtine. Okrem toho má rôzne aktivity ako sú: Lekvár na
Jednotku, Anglický týždeň na Jednotke, Trieda pre žiakov so
špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním
matematiky a prírodovedných predmetov, Jednotka = Logika,
a iné... 3. decembra sa uskutočnil benefičný koncert, ktorý
organizovala Základná škola pri príležitosti 55. výročia od
založenia školy. Žiarska „Jednotka“ má v tomto roku aj nové
učebne v hodnote takmer 260-tisíc Eur.
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ZŠ na Ul. M. R. Štefánika známa ako „Dvojka“
-škola má úspechy v rôznych vedomostných súťažiach a je
zapojená do rôznych projektoch
-stále je aktívna v zdravotných hliadkach
Keďže škola má neskutočne mnoho aktivít spomenieme len zopár
významných: Japonsko – krajina vychádzajúceho slnka – kultúrna
atašé z veľvyslanectva Japonska v SR, Ms Tomoe Komatsu.
Prepojenie basketbalu a hudby - basketbalisti, žiaci Dvojky, sa
prezentovali v úvodný deň Majstrovstiev sveta v basketbale žien
do 17 rokov v Českej republike v otváracom ceremoniáli svojím
basketbalovým umením. Prezentácia iných kultúr v rámci rozvoja
komunikačných schopností anglického jazyka – návšteva stážistu z
Nigérie pán Kenneth Kenechi Okoyeoch. Súťaž Mladý technik
projektu ProTech – získali sme ocenenie Najlepšia škola
s finančným ohodnotením a ocenenie najlepší pedagóg a mnoho
iných ...

ZŠ na Ul. Jilemnického známa ako „Štvorka“
Celé smerovanie školy je v súlade s myšlienkami podpory športu a
zdravého životného štýlu ako základných východísk pri budovaní
mravných hodnôt, charakteru, budovania zdravia a zdravého
životného štýlu. Okrem rôznych aktivít, športových úspechov,
ktoré škola počas školského roka uskutočnila, jednou z noviniek je
ich vlastná televízia TV4. Cieľom TV4 je podporiť informovanosť
o dianí nielen na škole, ale aj v žiarskom regióne očami detí.
Kameramanmi, redaktormi a filmovými technikmi sú žiaci, ktorí
sa prihlásili do krúžku Masmediálna komunikácia a Práca s
televíznou technikou. Tento rok bol pre školu veľmi významným aj
tým , že sa stala školou roka za športové úspechy.
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ZŠ s MŠ Štefana Moysesa ( „Cirkevná“)
Motto školy: “Boh nás má rád” Moderná škola 21. storočia s
veľkým srdcom naplneným láskou a vierou v Ježiša Krista, láskou k
deťom a poznaniu. Katolícka škola je školou rodinného typu,
presadzujúca individuálny prístup k žiakom, ktorých vnímame ako
Boží originál. Vo vzdelávaní sa zameriava na kvalitnú výučbu
žiakov v cudzích jazykoch a informačných technológiách, na ktoré
majú vhodné podmienky.

Základná umelecká škola Z.S. Parákovej
Rok 2014 bol pre Základnú umeleckú školu úspešný.
Škola uskutočnila záverečný koncert. Vianočný koncert, ktorý sa
uskutočnil v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. ZUŠ Z.S.
Parákovej usporiadalo dokopy 27 koncertov v tomto roku.
Úspechy: v hudobnom odbore, výtvarnom odbore, literárno –
dramatickom odbore a v tanečnom odbore.

Centrum voľného času
Rok 2014 bol pre CVČ úspešný. V CVČ je stále aktívny Mestský
žiacky parlament, ktorý usporiadal Deň žiarskych škôl, okrem
toho pripravilo množstvo podujatí či už postupových alebo
nepostupových súťaží v oblastiach športu, umeleckej činnosti,
vedeckej alebo prírodovednej. Zapájalo sa do rôznych aktivít aj do
spoluprác s inými organizáciami. Za rok 2014 CVČ usporiadalo
dokopy 273 podujatí a zúčastnilo sa ich 13 443 účastníkov.

Špeciálna základná škola
Špeciálna škola je „školou rodinného typu“. Medzi rodičmi –
pedagógmi - žiakmi sú uprednostňované vzájomné partnerské
vzťahy a diferencovaný prístup učiteľa k žiakom. Špeciálni
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pedagógovia poskytujú žiakom individuálny prístup v špeciálnej
edukácii každého žiaka. Sú vytvorené špeciálne podmienky, ktoré
zodpovedajú osobitostiam žiaka, ktorého telesný, psychický alebo
sociálny vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu.

Zo života
stredných škôl:
Gymnázium Milana Rúfusa
Spolupracuje s viacerými školami v zahraničí a robí
medzinárodné výmeny (projekt v programe Comenius),
poznávacie exkurzie do zahraničia: Londýn, Paríž, Viedeň,
Barcelona, Praha,.. Žiaci sa zúčastňujú na medzinárodných
konferenciách, projektoch, súťažiach (Euroškola, Mladý vedec,
Scienca pro Futuro,...), príprava na získanie medzinárodne
platného certifikátu z cudzieho jazyka.

Súkromná obchodná akadémia
„Projekt ACES" je názov projektu, do ktorého sa škola zapojila.
Téma bola I and the others: Discovering diversity arround and
within me ( ja a ostatní: Objavovanie diverzií okolo mňa). Z 220
projektov bolo vybraných 44 najlepších a tie boli odmenené
finančne a Súkromná obchodná akadémia bola medzi nimi.
Škola usporiadala 18. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom.
V TOP 30 v rámci celoslovenského rebríčka škola, Súkromná
obchodná akadémia v Žiari nad Hronom, umiestnila ako jediná.
Podľa inštitútu INEKO je 22. najlepšou školou na Slovensku.
Dňa 11.-12. marca 2014 sa konalo celoslovenské kolo súťaže v SIP
(spracovanie informácií na počítači). V kategórii súťažný odpis na
10 minút sa umiestnil na 10. mieste s počtom 378 čistých úderov za
minútu a so 100 %-nou presnosťou žiak Matej Mravec.
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Súkromná stredná odborná škola technická
Strategické ciele školy: ponúknuť moderné vzdelávacie programy
zodpovedajúce štruktúrou odborov i náplňou vzdelávania potrebám
zákazníka - žiaka, rodiča, zamestnávateľa, VŠ, regiónu.
zvýšiť mieru aktívneho učenia sa žiaka a kvalitu poskytovaného
vzdelávania s využitím vzdelávacej stratégie založenej na
autentickom učení sa žiaka. Vytvoriť programy celoživotného
vzdelávania prioritne pre potreby spoločností, ktoré sú členmi, resp.
partnermi združenia InTech. Zabezpečiť dostatok žiakov pre svojich
partnerov aj skvalitnením práce školy v oblasti marketingu.
V školskom roku 2014/15 škola overovala duálny systém vzdelávania
v rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného
vzdelávania. Učebné zmluvy má od školského roka 2014/15
podpísaných ďalších 52 žiakov. Praktické vzdelávanie žiakov, ktorí
nemajú podpísané učebné zmluvy škola zabezpečuje na základe
zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania vo všetkých firmách, v
ktorých zabezpečuje aj duálne vzdelávanie, ale aj v ďalších, napr.
Finalcast Žiar nad Hronom, Neumann Žarnovica, TUBEX Žarnovica,
Elba Kremnica, KOVACO Veľká Lehota.

Stredná odborná škola obchodu a služieb
V roku 2014 navštevovalo školu 361 študentov v študijných odboroch
hotelová akadémia, obchod a podnikanie, spoločné stravovanie,
vlasová kozmetika a v učebných odboroch cukrár, kaderník,
hostinský/hostinská.
Študenti sa zúčastnili odborných súťaží:
-Fourfest Euroakademik Gastro 2014, Rimavská Sobota: 1.
miesto v kategórii kuchár, someliér, 2. miesto v kategórii čašník,
barista, someliér.
- Najkrajšia torta, Žiar nad Hronom: 2. miesto
- Cassovia Cup (súťaž v miešaní nápojov), Prešov: strieborné pásmo
- Danubius Gastro – kuchársky päťboj, Incheba Bratislava: 2. miesto
- Danubius Gastro, Incheba Bratislava: 1. miesto v kategórii barista
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V športových súťažiach (futbal, futsal, florbal, badminton, volejbal)
sa naše družstvá umiestnili vždy na 2. mieste okresných kôl.

Talenty roka: Nadácia ZSNP a Slovalco už jedenásť rokov oceňuje
najúspešnejších žiakov a študentov žiarskych škôl. Mladé žiarske
talenty si tento rok prevzali symbolické šeky 3. februára. Ocenenie
si prevzali žiaci a študenti, ktorí v oblastiach prírodovednej,
humanitnej, kultúrnej a technickej zaznamenali významné úspechy.
Ocenení boli: Jakub Crcha, Jana Frindtová, Katarína Šályová, Denisa
Gluzeková, Marek Galko, Marek Mihálik, Robert Palík, Viera
Hnilicová, Adam Jágerský, Dominika Marcineková, Monika
Páleníková, Matúš Šalkovský, Michaela Gašparíková, Dominika
Dolnická, Katarína Lipjanská, Petra Rafaelisová, Ema Zorkóczyová,
Nina Holičková, Dana Koštová, Richard Pajerský, Mário Reichl a
Rastislav Škoda.
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IX.

KULTÚRA

Činnosť

V roku 2014 MSKC usporiadalo mnoho zaujímavých podujatí,

MsKC:

stretnutí, filmov, koncertov, rozprávok a veľa iného, ktoré malo
množstvo divákov a fanúšikov. Zoznam úspešných a populárnych
podujatí:
- Novoročné stretnutie primátora s osobnosťami mesta
- Žiarsky talent 2013 ( oceňovanie najlepších, najúspešnejších
žiakov ZŠ a SŠ Nadáciou ZSNP a Slovalco
- Najúspešnejší športovec mesta Žiar nad Hronom
- 70. Výročie oslobodenia Sv. Kríža nad Hronom
- Učiteľ na jednotku
- Žiarsky deň detí
- Beer fest
- Varenie vianočnej kapustnice na námestí
- Bál Žiarčanov
- Športovec mesta,
- Fašiangová veselica
- Skoromájové slávnosti,
- Žiarsky chlpáč
- Svetovo
- Žiarske leto
- Žiarsky jarmok
- Sitňan fest
- Jubilanti mesta
- Žiarivé Vianoce
- Mikulášske slávnosti
A mnoho iných kultúrnych akcií a podujatí.
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Činnosť POS: Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom je
kultúrnou inštitúciou, ktorá realizuje kultúrno-osvetové
aktivity a profesionálne organizuje voľný čas detí,
mládeže a dospelých v okresoch Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica a Žarnovica prostredníctvom festivalov,
prehliadok, súťaží, výstav, tvorivých dielní, školiteľských
podujatí, metodických dní, klubovej činnosti, inštruktáží,
jarmokov, školy tradičného a súčasného remesla.

ATV: Je súčasťou mesta Žiar nad Hronom, ktorá podáva
pravidelne najaktuálnejšie správy o dianí v meste.
Okrem iného má aj webovú stránku, na ktorej nájdeme všetko
potrebné nielen o novinkách a dianí v meste Žiar nad Hronom ,ale
aj o regiónoch, BBSK, o športe, inzerciu a iné potrebné informácie,
ktoré si občan môže pozrieť.
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X.

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Katolícka cirkev vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Ako
povedal

bratislavský

arcibiskup

metropolita

Stanislav

Zvolenský,

Sedembolestná Panna Mária je celé desaťročia chápaná na Slovensku ako
hlavná patrónka Slovenska a celé storočia je uctievaná osobitným spôsobom.
Tento rok je zároveň rokom 450. výročia začiatku úcty k Sedembolestnej Pann e
Márie v Šaštíne. Nakoľko cirkevný časopis „ Hlasy z Kríža“ nemajú na svojej
stránke žiadne archívne čísla len z minulého roka, uviedla som do kroniky
významné udalosti, ktoré sa stali na Slovensku.

Šaštín:

Dňa 30. augusta 2014 sa uskutočnila púť Banskobystrickej
diecézy do národnej svätyne v Šaštíne. Program púte začal
modlitbou radostného ruženca. Hlavným bodom programu bola
svätá omša s kňazmi a diecéznym biskupom , Mons. Marián
Chovanec. Pannu Máriu počas jej života tu na zemi
charakterizovali štyri slová – „verila, dúfala, milovala a
nepohoršovala sa nad ničím.“

Duchovná obnova Dňa 22.mája 2014 mali siedmačky ZŠsMŠ Š. Moysesa
dievčat:

duchovno- formačný deň. Svoju obnovu začali v kaplnke
modlitbou k Božiemu Milosrdenstvu. Potom si vypočuli od sr.
Evy prednášku spojenú s prezentáciou na tému "Úloha ženy a
matky." Svoju ženskú tvorivosť rozvinuli v praktickej časti pri
príprave pozdravov pomocou techniky embossing.
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XI.

NsP:

ZDRAVOTNÍCTVO

Od 1. apríla 2014 patrí Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
do siete regionálnych nemocníc Svet zdravia a.s.. Riaditeľkou
nemocnice v Žiari nad Hronom je Ing. Eva Páleníková.
19. marca sa v Mestskom kultúrnom centre po devätnásty krát
stretli lekári – gynekológovia z celého Slovenska pri príležitosti
XIX. dňa MUDr. Jána Straku. Hlavná téma bola „Starostlivosť
o ženu, matku a dieťa“
19. septembra sa v Mestskom kultúrnom centre stretli zdravotné
sestry na vzdelávacej akcii Ošetrovateľstvo v praxi. Tá sa
uskutočnila v rámci 13. ročníka Žiarskeho sesterského dňa.
Organizátori boli: NSP v Žiari nad Hronom ( Regionálna komora
sestier a pôrodných asistentiek, Fakulta zdravotníctva Slovenskej
univerzity v Banskej Bystrici na tému ošetrovateľstvo v praxi.

ProCare: Poliklinika ProCare a.s. v Žiari nad Hronom sa nachádza v
areáli závodu ZSNP, svojim klientom poskytuje zdravotné
služby v rámci kuratívy a preventívneho lekárstva.
RUVZZH: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom
v roku 2014 vykonal na oddelení hygieny životného
prostredia a zdravia 74 kontrol verejných vodovodov.
Oddelenia podpory zdravia v roku 2014 zabezpečovalo
prednáškovú činnosť, besedy na takmer všetkých školách
RÚVZ v Žiari nad Hronom, stredných školách, študentských
domovoch a MŠ. Oddelenie hygieny detí a mládeže sa podieľalo
na riešení 4 projektov a programov. Plnilo 8 mimoriadnych úloh.
Regionálnou hygieničkou je Mudr. Eva Striežová.
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XII. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odpadové

Zahŕňa tieto činnosti: spracovanie a aktualizovanie Programu

hospodárstvo:

odpadového hospodárstva Mesta Žiar nad Hronom,
zabezpečenie plnenia Programu odpadového hospodárstva
Mesta Žiar nad Hronom, prijímanie a vybavovanie žiadostí,
podnetov, sťažností zo strany občanov, podnikateľských
subjektov a iných právnych subjektov v oblasti odpadového
hospodárstva, vykonávanie samostatnej kontrolnej činnosti pri
nakladaní s odpadom, organizuje a zabezpečuje konanie dní
čistoty, osveta a propagácia separovaného zberu odpadu v
Meste Žiar nad Hronom, komplexná správa miestneho poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady na území Mesta Žiar
nad Hronom, vykonáva daňovú kontrolu poplatníkov za
komunálne a drobné stavebné odpady na území Mesta Žiar nad
Hronom.

Vodná správa:

Mesto Žiar nad Hronom spravuje a prevádzkuje vodnú stavbu
Mlynský náhon a rybníky v Parku Štefana Moysesa,
prostredníctvom technických služieb mesta Žiar nad Hronom.

Dni jarnej

Mesto Žiar nad Hronom organizuje už 3. ročník akcie

čistoty:

Vyčistime si naše mesto pri príležitosti Dňa Zeme.
Akcia sa uskutočnila v dňoch 22. až 25. apríla. Určená
bola pre širokú verejnosť, dobrovoľníkov, jednotlivcov
alebo skupiny (občania, bytové spoločenstvá domov, školy,
študenti, žiaci, podnikateľské subjekty, úrady, verejné správy),
ktorým nie je životné prostredie ľahostajné.
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Ekologická

21. mája sa v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade

súťaž:

uskutočnilo celoslovenské finále výtvarnej súťaže Lesy okolo
nás. Bol to už 9. ročník zameraný na ochranu životného
prostredia spoločnosťou Dalkia. Tretie miesto obsadila III. B
trieda zo ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.
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XIII. ŠPORT

Najlepší

Dňa 25 februára primátor Mesta Žiar nad Hronom Peter Antal

športovci:

ocenil najlepších športovcov za uplynulý rok. Medzi nimi bolo 17
Majstrov Slovenska či 4 Majstri Európy. Podujatie moderoval
Richard Vrablec.
Kategória žiaci, ocenených 24 športovcov:
Roman Debnár (karate klub), Benjamín Žemla (aikido
klub), Adam Hríň (atletický klub), Tereza Veselá (plavecký
klub), Zuzana Krajčíková (atletický klub), Samuel Frindt (aikido
klub), Andrej Tončík (aikido klub), Peter Matejíček (horolezecký
klub), Marko Kováč (karate klub), Zdenko Vanka (karate
klub), Aris Nikolas Čela (karate klub), Jakub Varhaňovský
(cyklistický klub), Adam Foltán (cyklistický klub), Hugo Repáň
(stolnotenisový klub), Jakub Filús (stolnotenisový klub), tanečný
pár Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová (TŠK Stella),
tanečný pár Jaroslav Ihring – Natália Varechová (TŠK Stella),
Alex Karkuš (plavecký klub), Marcel Juriga (športovo strelecký
klub), Nina Jelžová (karate klub), Lenka Fekiačová (atletický
klub), Jakub Kádaši (basketbalový klub).
Kategória dorast, ocenených 6 športovcov:
Nikola Bahnová (atletický klub), Martin Kollár (atletický klub),
Jakub Forgáč (atletický klub), Veronika Matejíčková (horolezecký
klub), Adrian Foltán (cyklistický klub), Simon Kupec (futbalový
klub Dukla BB).
Kategória muži – ženy, ocenených 10 športovcov:
Vladimír Baláž (športovo strelecký klub), Bohuš Melicherčík
(atletický klub), Daniel Matis (atletický klub), Marcela Kocholová
(atletický klub), Daniela Kolháneková (klub vodáctva a raftingu),
Martin Andreánsky (plavecký klub), tanečný pár Jaroslav
Oboňa – Dominika Rošková (TŠK Stella), Ivan Tatár (karate
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klub), Tomáš Král (SK Victoria – preteká v paraolympijskom
športe boccia).
Majstri Slovenska – súťaž jednotlivcov:
Rajčanová a Láska sú 2-násobní majstri ( strelecký klub): Lukáš
Muha (atletický klub), Michal Výrostko (karate klub), Martina
Tatárová (karate klub), Erik Sklenka (karate klub), Šimon
Sečkár (karate klub), Rastislav Štyriak (karate klub), Juraj Bellan
(cyklistický klub), Kristián Zimány (cyklistický klub), Henrich
Hasch (cyklistický klub), Ján Gajdošík (cyklistický klub), Ondrej
Kováč (športovo strelecký klub), Matej Adamec (Svätokrížsky
cech zlatokopov), Radovan Černák (karate klub), Róber Láska
(športovo strelecký klub).
Majstri Európy – súťaž jednotlivcov, ocenení 4 športovci:
Dominika Veisová (karate klub), Natália Rajčanová (karate klub),
Milan Laurov (karate klub), Monika Rosenbergerová
(kulturistický klub)
Ocenenie športový klub:
Štafeta dorastencov Atletického klubu MŠK ZH
Družstvo žiakov Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom

Športovo

Z dosiahnutých úspechov v roku 2014 je najviac cenený

strelecký klub: majstrovský titul Róberta Lásku v disciplíne M 800.
Cenené sú tiež víťazstvá mladých strelcov (Kováč, Šulek,
Slašťan), ktorí v súťaži trojčlenných družstiev v streľbe zo
vzduchovej pušky získali titul majstra SR. V neposlednom rade je
úspech aj to, že klub môže zorganizovať 1. Slovenskú streleckú
ligu, čo je kvalifikačné pretekY na Majstrovstvá SR.

Atletický klub: Rok 2014 bol veľmi úspešný. Najvýznamnejší úspech dosiahol
Lukáš Muha na Majstrovstvách Slovenska v krose, kde so
slovenským družstvom skončil na 5.mieste.
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Cyklistický klub: V sezóne 2014 zaznamenali viacero dobrých výsledkov, ale
medzi tie najvýraznejšie určite patrilo víťazstvo Davida Zverka v
úvodnej etape Svetového pohára juniorov Trofeo Karlsberg, ku
ktorému ešte pridal druhé miesto v záverečnej etape. Kristián
Zimány a David Zverko reprezentovali Slovensko na
Majstrovstvách sveta v Španielsku. Zisk titulu Majstrov republiky
v časovke družstiev, kde ako kadeti, tak aj juniori MŠK potvrdili
svoje kvality a silu tímu. Kristián Zimány sa stal Majstrom
republiky v časovke do vrchu. V kadetoch potešili výkony
Adriána Foltána a Henricha Hascha na neofi ciálnych
Majstrovstvách Európy Jugendtour v Rakúsku.

Futbal:

Podujatie, ktoré sa organizuje, má už svoju tradíciu. Kluby si
ho veľmi obľúbili, čo organizátorov motivuje do ďalšej práce.
Jedenástka roka ObFZ Žiar nad Hronom 2014:
Pavol Branislav - brankár Tekovská Breznica
Marián Kliman – obranca Bzenica
Marek Blaho - stoper Voznica
Peter Kapusta – všestranný hráč Hodruša-Hámre
Lukáš Bahno – obranca Slaská
Róbert Neusch – univerzálny hráč Lovča
Radoslav Urgela – Kremnica
Radko Kanina – stredopoliar Lutila
Marián Polc – univerzálny hráč Brehy
Adam Širáň - útočník Horná Ves
Dragan Karakačanov - Horná Ves
GÓL ROKA:
Adrián Milčík FK Stará Kremnička
FANKLUB roka - FK Pohronie
Oblastný futbalový zväz v Žiari nad Hronom ocenil za
celoživotnú prácu pre futbal Pavla Vanka zo Žiaru nad Hronom,
Jána Hromádku z Vyhieň, Jozefa Vincenca Jozefa Luptáka,
Milana Barniaka, Dušana Šipikala, Mariána Jasenáka.
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V prvom polroku futbalisti U12 triumfovali v Lige prípraviek
nakukli aj do I. LMŽS. Stali sa vicemajstrami Slovenska
v minifutbale mladších žiakov a žiačok základných škôl,
16. ročníka McDonald´s CUP 2014. V jesennej časti suverénne
kraľovali I. lige mladších žiakov skupiny STRED a zimujú na
prvej priečke bez jedinej prehry. Na celoslovenskom turnaji Mini
Champions Liga Slovensko 2014 skončili na peknom 5. mieste.
Okrem toho zvíťazili na dvoch domácich a tak isto dvoch
medzinárodných turnajoch, raz boli druhí a jedenkrát tretí.

Karate klub:

Rok 2014 bol pre Karate klub MŠK Žiar nad Hronom jubilejným.
Hneď na začiatku roku si pripomenuli 40. výročie založenia
klubu. Výsledky pretekárov v roku 2014 radia tento rok medzi
najúspešnejšie v histórii. Na 32 turnajoch sa podarilo
vybojovať 287 medailí. Medzi najcennejšie patria určite
tituly Majstrov republiky (Sečkár, Vanka, Veisová, Jelžová,
Rajčanová, Bugárová, Viglašská) a titul Majsterky Európy v
štýle Šitoryu (Jelžová). Na skvelých výsledkoch sa podpísala aj
práca trénerského kolektívu (Striežovský ml., Tatár, Neudeker,
Viglašský, Urblík, Černák, Červenka, Galetová) na čele s
prezidentom Ľubomírom Striežovským st.

Tanečno-športový Tohtoročná bilancia je výnimočná, bol to najúspešnejší rok
klub Stella:

v histórii TŠK Stella. Zásluhu na tom má pár Jaroslav Oboňa –
Dominika Rošková, ktorí v latinskoamerických tancoch získali
na Majstrovstvách Slovenska 2. miesto. V rámci Slovenského
pohára v roku 2014 sú druhým najlepším párom na Slovensku.
Najväčší úspech, umiestnenie v medzinárodnom rebríčku
WDSF – 105. miesto, kde súťaží viac ako 3000 párov z celého
sveta. Jaroslav Ihrin a Natália Varechová obsadili 2.miesto
v štandardných tancoch. Počet členov je 50.
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Plavecký klub:

Plavecký klub Delfín bol založený v roku 2000. V súčasnosti
má približne 40 členov vo veku od 7 do 17 rokov. V tomto roku
v Banskobystrickom pohári, ktorý je 5-kolový, získali naši plavci
výborné výsledky. Zlatý pohár získali Andrej Považan a Alex
Karkuš, strieborný pohár Martin Andreánsky a bronzový pohár
získala Ema Barančoková. Začiatkom decembra reprezentovala
na Majstrovstvách Slovenska v kategórii 2003, kde obsadila
medzi silnou konkurenciou 8. miesto za motýlik 200 m, 10.
miesto za motýlik 100 m a 10. miesto za polohové preteky.

Basketbal:

Hráči Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom sa zúčastnili
na niekoľkých súťaží a umiestnili sa v celoslovenskej súťaži
nasledovne: muži v prvej lige na 14. mieste, juniori v pravej lige
na 10. mieste, st. žiaci v prvej lige na 10. Mieste, v oblastnej
súťaži sa umiestnili ml. žiaci na 3.mieste, st. mini na 2.mieste
a ml. mini na 1.mieste. Basketbalový klub za rok 2014 mal 144
aktívnych hráčov.

Volejbal:

Volejbal v Žiari nad Hronom mal tento rok značné úspechy,
v tomto roku mal 59 aktívnych hráčov. Juniorky sa umiestnili
v prvej lige celoslovenskej súťaže na krásnom 6. mieste. Ml.
žiačky v oblastnej súťaži skončili tiež na 6.mieste, midi na
5.mieste, st. žiačky „A“ na 5.mieste, st. žiačky „B“ na 6.mieste
a kadetky na 1.mieste

Biela

41. ročník Bielej stopy a 5. Majstrovstvá Európy diaľkových

stopa:

behov na mimoriadnom zasadnutí rozhodli o zrušení na Skalke a
v Kremnických vrchoch nakoľko bolo nedostatok snehu.
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XIV. POČASIE A JEHO OSOBITOSTI

Počasie v roku 2014 prinieslo mnoho prekvapení v podobe búrok, lejakov, krupobití,
sneženia, silných mrazov, horúčav a veľa iného.

Január: Počasie bolo v našej oblasti značne premenlivé. Striedavo k nám
prúdil chladnejší a teplejší vzduch a ani jedno toto obdobie
dlhšie netrvalo. Zaujímavosťou bolo, že sme mali 10 dní, keď nám pršalo
ani jeden deň so snehom alebo mrazom.
Február: Aj v tomto mesiaci sme mali len tri dni snehovú prikrývku. Ostatné dni
boli väčšinou s dažďom, hmlou prípadne s mrazom. Teploty ráno
boli v priemere 1,2°C cez deň až 8,9°C .

Marec:

Začal pokojne s prevažne polojasným až oblačným počasím a
rannými teplotami v priemere 1,9°C a dennými teplotami 16,7°C.
Opäť sme sa však nedočkali snehu ani snehovej prikrývky, marec bol
príznačným pre upršané počasie s rannými mrazmi.

Apríl:

Mesiac, ktorý bol v našom meste značne teplý, priemerná denná
teplota sa vyšplhala až na 18,9 °C, maximum však bolo až 24,8 °C
a najnižšia teplota bola -1,3°C.

Máj:

Búrkovým počasím s teplotami v priemere 21,0 °C sa vyznačoval mesiac
máj. Skončil teplotne v normále a zrážkovo nad dlhodobým
priemerom, nakoľko nám pršalo až 21 dní z celého mesiaca.

Jún:

Tento mesiac bol v priemere normálny. Mali sme priemernú teplotu
25,7 °C čo je v normále no dosiahli sme maximálnu teplotu až 35,0°C,
čo bol nadpriemer. Dažde utíšili a prehánky boli 10 dní z celého mesiaca.
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Júl:

Začal chladnejším, ale pekným počasím s postupne stúpajúcimi
teplotami. No počasie so sebou prinieslo aj dostatočné búrky, ktoré trvali
až 20 dní. Priemerná teplota bola 27,9 °C.

August:

Mesiac, ktorý je typický na dovolenky, kúpanie a relax pri vode sa u nás
vyznačoval premenlivým počasím. Skôr upršaný, s rannými hmlami
a teploty nám v priemer stúpli len na 24,4°C. Najvyššia teplota v tomto
mesiaci bola 31,5°C, čo oproti minulému roku bolo o 6 °C menej.

September: Počasie počas tohto mesiaca bolo priemerný. Dni boli premenlivé
s najvyššou dennou teplotou 22,5°C a najnižšou 2,0°C.Mrazivé dni
v tomto mesiaci ešte neboli no mali sme dni s hmlou a dažďom.
Október:

Nám priniesol už aj mrazivé rána, no dni boli opäť daždivé
a s hmlou. Najvyššia denná teplota bola 25,6°C a najnižšia -3,9°C.

November: Bol striedavý a nevypočítateľný. v ranných hodinách, dni
sprevádzali dažde, hmly a dokonca už aj snehové prikrývky. Priemerná
teplota v tomto mesiaci bola 8,1°C.
December: Je známy hlavne bielou prikrývkou nás trošku sklamal, nakoľko nám
snežilo len 4 dni a 6 dní sme mali krásnu bielu snehovú prikrývku. Táto
zima bola bohatá na zrážky. Zima bola v priemere teplá, teploty boli
4,1°C čo je na toto obdobie dosť teplé, najnižšiu teplotu sme dosiahli raz
a to -14,5°C.
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KLIMATOLOGICKÉ
ÚDAJE:

Slovenský meteorologický ústav Banská Bystrica poskytol nasledovné
údaje

Mesiac

Priemerná teplota

Atm. zrážky

vzduchu ˚ C

Úhrn v mm

3,1

40,7

5,1

55,5

9,3

30,8

11,9

40,3

14,8

90,0

18,4

43,9

21,3

120,5

18,6

163,1

17,2

115,5

12,7

37,8

8,1

29,0

4,1

31,6

12,05

66,55

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Rok 2014
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XV. ZAUJÍMAVÉ UDALOSTI

Beh oslobodenia: 4. apríla sa uskutočnil už 26. ročník Behu oslobodenia mesta
Žiar nad Hronom. Zúčastnilo sa ho rekordných 344
pretekárov nielen zo Žiaru, ale i z Kremnice, Prievidze,
Župkova, Zvolena, Valaskej a Janovej Lehoty.

Žiarsky

V poradí 5. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu sa

polmaratón:

uskutočnil v sobotu 24. mája. Zúčastnili sa ho nielen domáci
bežci, ale aj pretekári z celého Slovenska či Poľska, Čiech a
Ukrajiny.

50 rokov :

Posledný májový deň uplynulo 50 rokov od maturity prvých

od maturity

študentov SVŠ. Stretnutie prvých maturantov SVŠ dnešného
gymnázia mali v Obradnej sieni MsKC.

Multifunkčné

30. mája bolo slávnostne otvorené multifunkčné ihrisko na

ihrisko:

Partizánskej ulici, v časti Medzi vodami. Najväčšiu zásluhu
na jeho vybudovaní má tragicky zosnulý Marek Rakovský
poslanec MSZ. Na multifunkčnom ihrisku, ktoré má povrch z
umelej trávy s pieskom na betónovom povrchu, si jeho
návštevníci môžu zahrať futbal, tenis, nohejbal, basketbal,
prípadne hokejbal.

Návšteva:

V polovici júna navštívil žiarsku firmu Tore K. Nilsen,
executive viceprezident Nórskej Pošty pre divíziu logistic
Norway.
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Lekvár na

25. septembra sa v Základnej škole na Ulici Dr. Janského

jednotku:

uskutočnil druhý ročník podujatia Lekvár na jednotku.
Cieľom podujatia je udržiavanie tradícií nášho
regiónu. Hlavným bodom podujatia bolo varenie
slivkového lekváru.

Deň strašidiel:

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom zorganizovalo
koncom októbra v areáli Základnej školy na Ul. M.R.
Štefánika Deň strašidiel. Malí i tí väčší návštevníci sa mohli
báť v strašidelnom pekle čerta Lucifera, v podpalubí pirátskej
lode, kde sa pokúsili nájsť stratený kľúčik strašného kapitána
alebo stredovekej mučiarne. Mohli si svoj osud vypočuť z úst
veštice, vypiť čarovný nápoj od ježibaby a mnoho iného.....

Obchodné

13. novembra oficiálne otvorili nové obchodné centrum v

centrum:

našom meste. V Retail boxe Žiar nad Hronom má svoju
prevádzku sedem predajní, kde sa vytvorilo približne
40 nových pracovných miest.

Čitateľský

Mestská knižnica Michala Chrásteka sa rozhodla pokračovať v

maratón:

tradícii a zapojila sa do 7. ročníka najpočetnejšieho detského
čitateľského maratónu Čítajme si. Cieľom je vzbudiť u čo
najväčšieho počtu detí záujem o čítanie. Šesťhodinový maratón
v žiarskej knižnici odštartoval hovorca mesta Martin Baláž,
prečítaním vtipnej ukážky. Každý zapojený čitateľ prečítal
jednu stranu z určenej knižky a zapísal sa do registračného
formulára. Čítania sa zúčastnilo 65 detí. Všetci mali veľkú
radosť nielen zo samotného čítania, ale aj z prekonávania
rekordu.
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City fest:

9. ročník obľúbeného festivale priniesol najpopulárnejšie skupiny
aj skutočné legendy. Mohli sme tu vidieť : Dominika Mirgová
Bacil a Rakby, Banda Americano, Spod Budína, Modus,
Polemic, Desmod, Sitňan, InéKafe, Citron a moderoval Janko
Kulich.
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