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Najvýznamnejšie udalosti vo svete a na Slovensku
V ROKU 2015:

Vo svete:
2. január

Srbsko sa ujalo predsedníctva Organizácie pre bezpečnosť a
spoluprácu v Európe

7. január

Dvaja maskovaní a ťažko ozbrojení Chérif a Saïd Kouachi zaútočili
na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo v Paríži, kde zabili
dvanásť ľudí. K útoku sa prihlásila Al-Káida na Arabskom
polostrove

25. január

V Grécku sa konali predčasné parlamentné voľby

12. február

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov na 7379. schôdzi
jednomyseľne prijala rezolúciu 2199 (2015) zameranú na boj proti
terorizmu v Iraku a Sýrii prostredníctvom odsúdenia akéhokoľvek
priameho alebo nepriameho obchodu s Al-Káidou a jej spriaznenými
skupinami alebo jednotlivcami (najmä čo sa týka ropy a ropných
produktov) a pristúpenia k sankčným opatreniam v prípadoch
porušenia rezolúcie

16. február

Napriek prímeriu separatistické vojská na východe Ukrajiny zaútočili
na mesto Debaltseve držané ukrajinskou armádou

24. marec

Pád lietadla Airbus A320-200 spoločnosti Germanwings počas letu z
Barcelony do Düsseldorfu, pri ktorom zahynulo všetkých 150 osôb
(144 pasažierov a šesť členov posádky) na palube

13. apríl

Bol vyhlásený mikronárod Liberland

25. apríl

V Nepáli nastalo zemetrasenie s momentovým magnitudom 7,8
Richterovej stupnice, pri ktorom zahynulo 8 632 ľudí v Nepáli
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(8471), Indii (130), Číne (27) a Bangladéši (4).
1. jún

Na čínskej rieke Jang-c’-ťiang pri potopení lode Tung-fang č’-sing
zahynulo okolo 400 osôb

30. jún

Pri havárii lietadla Lockheed C-130 Hercules zahynulo v
indonéskom Medane 143 ľudí

14. júl

Sonda New Horizons sa dostala do blízkosti Pluta a jeho mesiacov.
Túto oblasť bude skúmať 6 mesiacov

20. júl

Kuba a USA nadviazali po 54 rokoch diplomatické styky

31. júl

Medzinárodný olympijský výbor zvolil za usporiadateľa Zimných
olympijských hier 2022 Peking

10. september

Kráľovná Alžbeta II. sa stala najdlhšie panujúcim britskou
panovníčkou

31. október

Na Sinajskom polostrove po zrútení ruského lietadla zahynulo
všetkých 224 ľudí na palube

13. november

V Singapúre sa prvý raz od roku 1949 stretli čínsky prezident (Si
Ťin- pching) a taiwanský prezident (Ma Ying-jeou)

13. november

Počas série teroristických útokov v Paríži zahynulo 129 ľudí a vyše
300 bolo zranených

15. december

V Európskej únii bol zrušený poplatok za roaming

30. december

Hitlerovej knihe Mein Kampf vypršali autorské práva
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Na Slovensku:
12. január

Minister obrany SR Martin Glváč na tlačovej konferencii po svojom
návrate z pracovnej návštevy v Spojených štátoch informoval o
ponuke vlády USA na obstaranie deviatich vrtuľníkov Sikorsky UH60 Black Hawk prostredníctvom programu Foreign Military Sales

4. február

Vláda SR schválila Národný program boja proti obchodovaniu s
ľuďmi na roky 2015 – 2018, na ktorý sa má úhrne vynaložiť 1 236
100 Eur

7. február

Konalo sa referendum iniciované Alianciou za rodinu, ktoré sa týkalo
definície manželstva, zákazu osvojenia (adopcie) detí homosexuálnymi
pármi a možnosti odmietnutia účasti na sexuálnej výchove alebo
výučbe o eutanázii na školách. Keďže účasť bola 21,41 %
referendum nebolo platné

8. február

Na 55. kilometri rýchlostnej cesty R1 došlo k hromadnej dopravnej
nehode 24 osobných motorových vozidiel, zranilo sa desať osôb, z
toho jeden vážne. Pacienti skončili v štyroch okolitých nemocniciach

17. február

Prezident SR Andrej Kiska spoločne s rektorom Slovenskej
technickej univerzity (STU) Robertom Redhammerom, rektorom
Univerzity Komenského (UK) Karolom Mičietom a generálnym
riaditeľom spoločnosti ESET Richardom Markom slávnostne otvorili
Výskumné centrum digitálnej bezpečnosti v priestoroch Fakulty
informatiky a informačných technológií STU Bratislava

19. február

Cca 3 700 zamestnancov okresných a krajských súdov, čo predstavuje
93 % úhrnného počtu zamestnancov, sa zúčastnilo jednodňového
štrajku zorganizovaného Odborovým zväzom justície v Slovenskej
republike.

17. júl

V Slovenskom raji havaroval vrtuľník leteckej záchrannej služby
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spoločnosti Air-Transport Europe. Nehodu spôsobilo
elektrické vedenie
28. júl

Pri obci Geraltov sa zrútil vojenský vrtuľník typu MI-17 letiaci z
prešovskej základne. Jeden z pilotov tréning pristátia na neznámom
mieste neprežil, ďalší vojaci boli prevezení do nemocníc

7. september

Po 15 mesiacoch práce bol slávnostne prerazený Tunel Poľana na
úseku D3 Svrčinovec – Skalité

14. september Cez Slovensko sa presunulo 640 príslušníkov amerických
ozbrojených síl, ktorí sa zúčastnili aliančného cvičenia Brave Warrior
2015
1. október

Slovenský parlament schválil zníženie DPH na 10% na desať
základných potravín, z ktorých je na pultoch viac ako sto rôznych
výrobkov. Hovädzie mäso (čerstvé alebo chladené, s kosťou aj
vykostené, vcelku aj porciované),mäso z oviec vrátene jahňaciny,
kozie mäso, kuracie, kačacie, husacie alebo morčacie mäso a droby s
hydiny (napr.: pečienky, pľúcka, srdcia, krky), domáce bravčové
mäso, králičie mäso a droby z domácich králikov, sladkovodné ryby
(aj živé), rybie filé zo sladkovodných rýb, bežné nízkotučné,
polotučné aj plnotučné kravské a kozie mlieko, čerstvý chlieb
(konzumný aj celozrnný, tmavý, slnečnicový a pod.), klasické maslo
získane výlučne z mlieka

5. november

Uskutočnil sa protest učiteľov, takzvaný Zraz dlhých nosov. Pred
úrad vlády prišlo okolo 400 učiteľov požadujúcich zvýšenie platu,
lepšiu vybavenosť škôl a za návrat „kreditov za rozširujúce štúdium,
štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity a ministerskú komisiu na
prehodnotenie systému kontinuálneho vzdelávania“
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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. Mestské práva získal súčasný Žiar nad Hronom ako
osada Kríž 4. februára 1246 od ostrihomského arcibiskupa Štefana Vanču.
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,
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v strede obce zostala národná kultúrna pamiatka – Kostol sv. Vavrinca. Finančne na
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 2015 bola zmena v obsadenosti Mesta Žiar nad Hronom:

Vedenie mesta:
- primátor Mgr. Peter Antal
- viceprimátor MUDr. Ladislav Kukolík
- prednostka Ing. Marianna Páleníková ( do 31.01. 2015)
- prednosta Ing. Juraj Miškovič ( od 01.02.2015)
Kontrolórka mesta - Ing. Eva Vincentová

Novoročný príhovor primátora:
Primátor mesta Peter Antal stručne zhodnotil minulý rok. V meste sa vytvoril za 3
roky rezervný fond 2,3milióna eur. Vďaka tvorbe rozpočtových prebytkov si časť
prostriedkov z rezervného fondu bude môcť mesto dovoliť použiť na investície ako
napríklad:
-

rekonštrukcie športovej haly

-

ukončenie projektu Centra zhodnocovania odpadov chodníky a cesty v meste

-

dostavať a spustiť zimný štadión

-

zrekonštruovať plaváreň

-

vybudovanie cyklotrasy.

-

rekonštrukcia objektu mestského kultúrneho centra

-

projekt novej oddychovej zóny na Etape s in- line dráhou

Novoročné stretnutie :
Tradičné novoročné stretnutie významných osobností hospodárskeho a spoločenského
života mesta sa organizovalo dňa 22. januára v hoteli Luna, kde odznel príhovor
primátora Petra Antala, ktorý všetkým prítomným poďakoval za úspešnú spoluprácu v
uplynulom roku. Vyjadril presvedčenie, že ďalší rok 2015 bude rovnako úspešný.
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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 6 zastupiteľstvách a 3 mimoriadnych poslanci prerokovali.

13. január 2015( mimoriadne):
Na mimoriadnom zasadnutí mali poslanci nasledovný program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Zloženie sľubu poslanca MsZ
3. Obytný súbor Sever – I. etapa, 2x24 bytových jednotiek Žiar nad Hronom – návrh
na zmenu uznesenia
4. Záver
- návrhová komisia: PaedDr. Veronika Balážová, Jozef Tomčáni, Ing. Dušan Bosák,
overovatelia zápisnice: Bc. Soňa Lukyová, Ing. Michal Žurav, zapisovateľka: Lucia
Zaťková
- Zloženie sľubu poslanca MsZ. Mgr. Peter Antal, primátor mesta následne uviedol,
že na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva zloží sľub poslanca MsZ poslanec
Ing. Emil Vozár. Následne prečítal sľub poslanca mestského zastupiteľstva a požiadal
Ing. Vozára, aby predstúpil pred poslancov z dôvodu jeho zloženia. Poslanec Ing.
Emil Vozár sľub poslanca mestského zastupiteľstva podpísal a zložil do rúk primátora
mesta.
- Obytný súbor Sever – I. etapa, 2x24 bytových jednotiek Žiar nad Hronom – návrh na
zmenu uznesenia. Úvodnú informáciu podal Mgr. Peter Antal, primátor mesta.
Uviedol, že pri formulácii uznesenia schváleného v júni 2013 v súvislosti s obytným
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súborom Sever došlo k chybe v uvedenom počte 30 rokov splatnosti úveru zo ŠFRB.
Nakoľko v rozpočte, ktorý je tiež prílohou žiadosti mesta o získanie úverových
zdrojov zo ŠFRB sú splátky úveru rozpočítané na dobu 40 rokov, je potrebné údaje
týchto príloh zosúladiť. Informáciu krátko doplnila aj Ing. Stanislava Holosová.

16. február 2015:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Vyhlásenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca MsZ
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
4. a) Informácia o projektoch
b) Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok –
projekt „Rekonštrukcia mestskej knižnice“
5. Správa o stave verejných komunikácií, dažďovej kanalizácie a MHD v meste
6. VZN o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového bývania
7. Správa o projekte – Občianske hliadky
8. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2014 a informácia
o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2015
9. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských obvodoch ZŠ...
10. a) VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v plnom znení, b) VZN - Trhový poriadok pre Mestskú tržnicu, c) VZN Trhový poriadok pre Novú tržnicu
11. Schválenie Zoznamu pamätihodností mesta
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy, b) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad
Hronom do kontrolných orgánov obchodných spoločností
14. Záver
- schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2014/01 ROP za
účelom realizácie projektu „REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE.
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške 9 548,50,- EUR.
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- schválilo všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby
zariadenia núdzového bývania s názvom „DÚHA.
- schválilo VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2007 o školských obvodoch
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č.
9/2011
- schválilo všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach v plnom znení
- schválilo všeobecne záväzné nariadenie – Trhový poriadok pre Mestskú tržnicu s
uznesením o poslaneckom návrhu č. 13/2015 – a
- schválilo všeobecné záväzné nariadenie – Trhový poriadok pre Novú tržnicu
- schválil sa zoznam pamätihodností mesta Žiar nad Hronom“ v zmysle zákona č.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
- ukladá hlavnej kontrolórke mesta vykonať komplexnú kontrolu hospodárenia s
finančnými prostriedkami v MŠK za rok 2014 s možnou účasťou poslancov MsZ.
- schválilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
a) odvolanie MUDr. Lýdie Cígerovej z pozície zástupcu mesta Žiar nad Hronom v
dozornej rade 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 v Banskej Bystrici, Oddiel Sro,
Vložka č. 2034/S (ďalej ako „TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.
o.“).
b) Mgr. Gabrielu Hajdoniovú ako zástupcu mesta Žiar nad Hronom do dozornej rady
obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
c) odvolanie MUDr. Richarda Rišňovského z pozície zástupcu mesta Žiar nad
Hronom v dozornej rade Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., IČO: 44 877 315,
so sídlom SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sa, Vložka č. 970/S (ďalej ako
„Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.“)
d) Ing. Michala Žurava ako zástupcu mesta Žiar nad Hronom do dozornej rady
obchodnej spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
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24. apríl 2015:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2014
4. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
b) Návrh na I. zmenu rozpočtu
5. a ) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
b) Stanovisko audítora
c) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta ZH za rok
2014
6. Informácia o projektoch
7. VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky na
území mesta Žiar nad Hronom
8. VZN Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh
9. VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh - Žiarsky jarmok
10. VZN O podmienkach vybudovania vyhradených parkovacích miest na území
mesta Žiar nad Hronom
11. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH
12. Správa o sociálnej pomoci a soc. službách poskytovaných občanom mesta ZH v
roku 2014
13. Správa o činnosti MsP za rok 2014
14. Informácia o vývoji nezamestnanosti na území okresu a mesta Žiar nad Hronom
za rok 2014 (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.)
15. a) Informácia o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta ZH
a príspevkovej organizácií mesta ZH - všeobecná časť
b) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2014
c) Správa o činnosti MsKC za rok 2014
16. Správa o nakladaní s KO za rok 2014
17. Správa o prevádzkovaní pohrebísk
18. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2014
19. Schválenie členstva v občianskom združení Banský Región - Terra Montanae
20. Interpelácia poslancov
21. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
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a) OŽP majetkovo- právne vzťahy (vypustené body 21a-1 a 21a-3)
b) SMM majetkovo- právne vzťahy
c) Náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľností a nájom nebytového priestoru
d) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do štatutárnych a kontrolných
orgánov obchodných spoločností
e) doplnenie komisie športu
22. Záver
- schválila sa zmena rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2015, v zmysle
predloženého návrhu, ktorý obsahuje použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta
v sume 245 700 Eur.
- príspevok z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku Kremnica, Dcérocirkev Žiar nad Hronom, sídlo:
Jesenského 842/29, Žiar nad Hronom , IČO:45026165, v sume 3 000 Eur, na výdavky
súvisiace s dokončením Evanjelického centra v Žiari nad Hronom.
- príspevok z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť
Žiar nad Hronom, Svätokrížske námestie č.23, Žiar nad Hronom, IČO:31939309 v
sume 6 000 Eur, na opravu kostola Povýšenia svätého kríža.
- partnerstvo pre Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, ktoré bude
predstavovať krytie finančných nákladov na ubytovanie a stravu v sume do 10 000
Eur z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom.
-schválilo sa celoročné hospodárenie mesta za rok 2014 – bez výhrad, tvorbu
rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2014 v sume 430 470,68 Eur,
presun z účtu rezervného fondu mesta na samostatný účet Fondu prevádzky, údržby a
opráv finančné prostriedky vo výške 6 232,58 €.
- schválilo VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom.
- schválilo členstvo mesta Žiar nad Hronom v členskom občianskom združení Banský
Región – Terra Montanae so sídlom J. Horvátha 52, 967 01 Kremnica, IČO:
42315018.
- schválilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
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Mgr. Igora Rozenberga, MBA, ako ďalšieho zástupcu mesta 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.

04. jún 2015 ( mimoriadne):
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia spoločnosťou TECHNICKÉ SLUŽBY
Žiar nad Hronom, spol. s r.o., za účelom zníženia energetickej náročnosti
3. Zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Žiar nad Hronom
4. Záver
- schválilo vykonanie diela „Modernizácia sústavy verejného osvetlenia“ v meste
Žiar nad Hronom za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnosťou
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.,
-schválilo 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“) za nasledovných podmienok:
Veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel
Sa, Vložka číslo 601/B (ďalej ako „Veriteľ“).
Typ úveru: Dlhodobý investičný úver z úverovej linky EBRD na financovanie
projektov energetických úspor miest a obcí s možnosťou získať nenávratný grant 20%
z úverovej istiny. 4
Účel úveru: Úhrada nákladov spojených s projektom „Modernizácia sústavy
verejného osvetlenia“ v meste Žiar nad Hronom za účelom zníženia energetickej
náročnosti (ďalej ako „Projekt“).
Výška úverového rámca: 300 000,00 Eur
Splatnosť úveru: do 31.07.2025
-schválilo podanie žiadosti o vstup do finančného programu Európskej banky pre
obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development) za účelom
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získania finančného grantu a to: Program: MunSEFF – Finančná podpora energetickej
efektívnosti samospráv na Slovensku.
Komponent 1: Projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry vo vlastníctve
municipalít (mimo budov).
Účel použitia finančného grantu: prevádzka, údržba a opravy sústavy verejného
osvetlenia verejného osvetlenia v meste Žiar nad Hronom.

29. júna 2015 :
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Plán kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2015
4. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
b) Návrh na II. zmenu rozpočtu
5. Informácia o projektoch
6. Informácia o Národnom projekte - Terénna sociálna práca v obciach
7. Správa o stave civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi v meste
8. Správa o činnosti MŠK za rok 2014
9. Správa o činnosti FK Pohronie za rok 2014
10. Finančná správa MŠK – OZ za rok 2014
11. Návrh na zmenu VZN č. 3/2011
12. Interpelácia poslancov
13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
b) Zmena člena normotvornej komisie
c) Zriadenie komisie pre riešenie sťažností na primátora, poslanca MsZ a HKM
d) Zimný štadión
e) Schválenie predsedu Komisie pre šport a mládež
14. Záver
-schválilo II. zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2015, v zmysle
predloženého návrhu, ktorý obsahuje použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta
v sume 169 500 Eur.
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- použitie rozpočtových prostriedkov bežného rozpočtu v sume do 60 000 eur na
technicko-materiálne vybavenie športovej haly. - Mestské zastupiteľstvo odvoláva z
funkcie člena a tajomníka normotvornej komisie JUDr. Michaelu Krnčokovú
a schválilo do funkcie člena a tajomníka normotvornej komisie Mgr. Martinu Klacek.
- zriaďuje komisiu pre riešenie sťažností na primátora, poslanca mestského
zastupiteľstva a hlavného kontrolóra mesta
- schválilo v komisii pre riešenie sťažností na primátora, poslanca mestského
zastupiteľstva a hlavného kontrolóra mesta
predsedu: Mgr. Anna Líšková
členov: Ing. Mária Biesová
Mgr. Norbert Nagy
Mgr. Gabriela Hajdoniová
JUDr. Helena Tužinská
Mgr. Adrián Líška 25
člena - tajomníka: Mgr. Martina Klacek.

28. augusta 2015 ( mimoriadne):
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Návrh na III. Zmenu rozpočtu mesta na rok 2015
3. Rôzne
4. Zvýšenie základného imania spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad
Hronom, spol. s r.o.
5. Záver
- mestské zastupiteľstvo schválilo aby primátor mesta Žiar nad Hronom sám alebo
prostredníctvom splnomocnenej advokátskej kancelárie rokoval s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre
Regionálny operačný program o vrátení časti poskytnutého príspevku v zmysle § 27a
zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie
v znení neskorších predpisov, poskytnutého titulom Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. Z2211012016801, na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad
Hronom“.
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-schválilo do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol.
s r.o., peňažný vklad spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46,
965 01 Žiar nad Hronom, vo výške 60 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je
povinné v plnom rozsahu prevziať záväzok na nový peňažný vklad na zvýšenie
základného imania Spoločnosti vo výške 60 000,00 Eur.

24. septembra 2015:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Záznam z vykonanej kontroly Mestského športového klubu spol. s r.o. Žiar nad
Hronom
4. Informácia o plnení rozpočtu mesta
5. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v
školskom roku 2014/2015, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta ZH
6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ
7. VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych službách v znení VZN č.
13/2012 a 1/2014, o novej sociálnej službe Komunitné centrum
8. Komunitný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program
Rady Európy
9. a) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok
2014
10. Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok 2015
11. Informácia o projektoch
12. Správa o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských
ihrísk v meste
13. Informácia o stave rozkopávok na území mesta
14. Správa o stave zelene v meste
15. Interpelácia poslancov
16. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
17. Záver
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- schváliloSprávu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v
školskom roku 2014/2015 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
- VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom.
- všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych
službách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2012 a 1/2014, o sociálnej
službe Komunitné centrum.

26. novembra 2015:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Záznamy z vykonaných kontrol HKM 2
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2016
5. Informácia o plnení rozpočtu mesta
6. Informácia o projektoch
7. VZN – Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta ZH č. 1/2003
o podmienkach držania psov na území mesta ZH
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy – stiahnutý bod č. 7
b) Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v meste ZH spoločnosťou Technické
služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. za účelom zníženia energetickej náročnosti
c) Schválenie Dohody o pristúpení obce Hliník nad Hronom a obce Stará Kremnička
k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa
31.1.2003 v znení dodatkov č. 1 až 3
10. Záver
-schválilo vykonanie diela „Modernizácia sústavy verejného osvetlenia“ v meste Žiar
nad Hronom za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnosťou TECHNICKÉ
SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra
Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom,
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Typ úveru: Dlhodobý investičný úver z úverovej linky EBRD na financovanie
projektov energetických úspor miest a obcí s možnosťou získať nenávratný grant 20%
z úverovej istiny
Účel úveru: Úhrada nákladov spojených s projektom „Modernizácia sústavy
verejného osvetlenia“ v meste Žiar nad Hronom za účelom zníženia energetickej
náročnosti
Výška úverového rámca: 100 000,00 Eur
Splatnosť úveru: do 30.11.2025

10. decembra 2015:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. VZN o miestnych daniach
3. VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Žiar nad Hronom
4. VZN – Trhový poriadok pre mestskú tržnicu
5. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013, o určení výšky finančných
prostriedkov
6. Návrh na IV. Zmenu rozpočtu mesta
7. a) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018
b) Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta
8. Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016
9. Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku osôb vykonávajúcich úlohy Zboru pre
občianske záležitosti v Žiari nad Hronom
10. Výsledky z kontroly NKÚ – Hlavný kontrolór mesta
11. Plat primátora mesta
12. Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar
nad Hronom, spol. s r.o.
13. Interpelácie poslancov
14. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia
a) Schválenie zriadenia záložného práva v prospech MDVaRR SR na zachovanie
nájomného charakteru bytov BD č. 1 – 24 b.j. súpisné číslo 2844, BD č. 2 – 24 b.j.
súpisné číslo 2845
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b) Zmena zástupcu obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s
r.o. v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom
15. Záver
- schválilo 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 2014 podľa oznámenia
Štatistického úradu SR vo výške 858,00 Eur. Na základe uvedeného plat primátora
mesta je 2 171,00 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 3 615,00 Eur.
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II. Z ROZPOČTU MESTA
Návrh rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2015sa predložil 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný
a predstavoval sumu 12 632 730 Eur. Bežný rozpočet je zostavený na strane príjmov
aj výdavkov na úrovni 10 993 200 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako
schodkový a kapitálové výdavky sú na úrovni 1 324 530 Eur. 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 1 639 530 Eur. Výdavky z finančných operácii sú v
sume 315 000 Eur.
Názov

Suma

Bežný rozpočet
Bežné príjmy

10 993 200

Bežné výdavky

10 993 200

Saldo bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

1 324 530

Saldo kapitálového rozpočtu

-1 324 530

Finančné operácie
Príjmové

1 639 530

Výdavkové

315 000

Saldo z FO

1 324 530

Celkové príjmy spolu

12 632 730

Celkové výdavky spolu

12 632 730

24

Sumárna tabuľka k 30.9.2015 (v Eur)
Názov Upravený

Schválený

Upravený

Plnenie

% ( v EUR)

Bežné príjmy

10 993 200

11 151 746

9 758 281

88%

Bežné výdavky

10 993 200

11 082 746

7 985 587

72%

9 073 311

9 068 502

100%

12 536 641

9 911 650

79%

3 789 330

26 708

1%

375 000

284 191

76%

Bežný rozpočet

Saldo bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

1 324 530

Saldo kapitálového rozpočtu

-1 324 530

Finančné operácie
Príjmové

1 639 530

Výdavkové

315 000

Saldo z FO

1 324 530

Celkové príjmy spolu

12 632 730

24 014 387

18 853 491

79%

Celkové výdavky spolu

12 632 730

24 014 387

18 181 428

76%
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III.

ZMENY TVÁRE MESTA

Územný plán mesta: Územný plán Mesta Žiar nad Hronom vyhovuje dnešným
potrebám územného rozvoja mesta.

Výstavba obchvatu: Výstavba takmer šesťkilometrového obchvatu Žiaru nad
Hronom trvala dva roky. Aj keď počas výstavby došlo k
viacerým komplikáciám, ako napríklad zosunutiu svahu, stavbu
sa podarilo dokončiť v súlade s harmonogramom. Cena stavby
je 26,1 milióna eur a financovaná bola z Operačného programu
Doprava.

Oficiálny zoznam

Na podnet primátora Petra Antala bola vypracovaná stručná

pamätihodností :

evidencia pamätihodností mesta. Poslanci tak na februárovom
zasadnutí schválili oficiálny Zoznam pamätihodností mesta.
Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností : Dedičná
štôlňa, Kostol sv. Vavrinca, Šášovský hrad, Kaplnka Navštívenia
Panny Márie, Súsošia, Súsošie Žiarskych hutníkov, Pomník
Ladislava Exnára, Delo, Fara, Fontána v Parku Štefana
Moysesa, Park Štefana Moysesa, Kaštieľ a Kostol Povýšenia sv.
Kríža.

Oprava futbalového Futbalový štadión v Žiari nad Hronom je vlastníctvom mesta a
štadióna:

v správe FK Pohronie. Ambíciou mesta bolo je preto
štadión zrekonštruovať a dostať do vládneho programu opravy
štadiónov.
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Pikniková zóna:

V polovici marca začali pracovníci mestských Technických
služieb intenzívne pracovať na rekultivácii priestoru oproti
externému fitku v Parku Štefana Moysesa. Svieži a zelený
vzhľad sa dosiahne vďaka zavlažovaciemu systému, ktorý bude
trávnik chrániť pred silným slnkom. Vlastnosťami by nový
trávnik mal pripomínať zelenú plochu na námestí. Mesto zaplatí
za vybudovanie novej piknikovej zóny necelých 3-tisíc eur.

Športová hala:

11. Septembra sa slávnostne športová hala otvorila a ako
prvý si na nej zahrali žiarsky basketbalisti. Okrem novej športovej
haly rozšírili parkoviská a upravili okolie.

Drevený šašo:

Do praku Š. Moysesa pribudla ďalšia plastiková socha v podobe
šaša. autorom je Andrej Jánoška

Kolaudácia

26. júna začalo mesto s kolaudáciou projektu Centra zhodnocovania

Centra

odpadov. Po kompletnom dobudovaní tohto najväčšieho

zhodnocovania

mestského projektu prejde ročne mechanicko-biologickou a

odpadov:

termickou úpravou odpadov minimálne 7 578 ton zmesového
komunálneho odpadu.

LED osvetlenie Koncom augusta bola modernizácia verejného osvetlenia.
mesta:

Vysokotlakové sodíkové výbojky nahradili novou modernou
LED technológiou. Celkovo sa vymení 1355 starých vysokotlakových
sodíkových výbojok, ktoré sa nahradia modernými LED svietidlami.
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IV.

Niečo o nás:

OBYVATEĽSTVO

Mesto nezaznamenáva výrazné výkyvy v mobilite svojich
občanov. Z dlhodobého hľadiska si zachováva počet obyvateľov.
V súčasnosti sa ich počet odhaduje na 18 689. 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.
V roku 2015 v meste Žiar nad Hronom sa narodilo 138 detí,
176 úmrtí ,84 sobášov a rozvodov bolo 34.

Prvý Žiarčan:

V utorok, 9. februára, prijal primátor Peter Antal rodičov bábätka,
ktoré sa tohto roku narodilo ako prvý Žiarčan, chlapček Tobiasko. Sa
narodil sa 2. januára 20 minút po 22. hodine.

Nezamestnanosť: okrese Žiar nad Hronom bolo k 31.12.2015 evidovaných
celkom 2 583 uchádzačov o zamestnanie v porovnaní so
skutočnosťou v stave k 31.12.2014 je to menej o 3,01 %.
Mesto Žiar nad Hronom s mierou nezamestnanosti z absolútneho
počtu na úrovni 10,86% dosahovalo v porovnaní s ostatnými
mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR druhú najnižšiu mieru
nezamestnanosti.
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V.

Nový rok:

VÝROČIA A OSLAVY

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

Plesová sezóna: 17. januára sa v estrádnej sála MsKC tretí bál Žiarčanov,
moderovali Paulovičová so Štúrom, hrala skupina Funky emotions.
kúzelnícka šou Roberta Foxa z Brna a atmosféru bálu skvele dopĺňal
žiarsky DJ Fabo s dcérou Sofi F.

Fašiangy:

Dňa 17. februára sa v estrádnej sále konala fašiangová
veselica s pochovávaním basy. Ľudová hudba a spev, veselý
sprievod mestom, tancujúce maškary a prišli aj Donskí kozáci.
Okrem nich prítomných hostí zabávali aj mužská spevácka skupina
Sekera, FS Hron a rómska muzika.

Športovec roka: V utorok 24. februára sme spoznali mená najúspešnejších
športovcov mesta za rok 2014. Ocenení boli opäť v niekoľkých
kategóriách.

Deň učiteľov:

Piatok 27. marca vedenie mesta pri príležitosti Dňa učiteľov
slávnostne ocenilo takmer dvadsiatku žiarskych pedagógov.
Mimoriadna cena bola tento rok po prvýkrát udelená mužovi –
učiteľovi. Žiarskym pedagógom počas slávnostného popoludnia
hrala a spievala skupina Kolégium, ktorá predstavila aj učiteľskú
pieseň z vlastnej autorskej dielne. Hudobným prekvapením pre
učiteľov bola speváčka Zuzana Smatanová. Tento rok prišli
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pedagógom zablahoželať zástupca primátora Ladislav Kukolík a
prednosta mestského úradu Juraj Miškovič. 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 Marcineková zo
ZŠ na Jilemnického ulici, Janka Šimková a Helena Mäsiarovázo ZŠ
s MŠ. 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. Štefan Muha sa učiteľstvu venuje
od roku 1994.

70. výročie

15. apríla si priami účastníci protifašistického odboja prevzali

oslobodenia

Pamätné medaily ministra obrany pri príležitosti 70. výročia

mesta:

SNP a 70. výročia porážky fašizmu a ukončenia 2. svetovej vojny.

30 výročie

Mužská spevácka skupina Sekera v tomto roku oslávila krásne

speváckej

výročie a to 30 rokov od jej založenia. Skupina vznikla na

skupiny

podnet Alojza Vidu v roku 1985, kedy sa partia chlapov

Sekera:

rozhodla ukázať, ako pekne tráviť s piesňou voľný čas.
V súčasnosti súbor vedie Jozef Novák.
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Stavanie mája:

30. apríla začal zdobiť žiarske námestie niekoľkometrový
stuhami ozdobený máj. V ľudovej nôte sa niesol aj pódiový
program. Postupne divákov roztancovali a rozospievali folkloristi
zo súboru Hron, mužská spevácka skupina Sekera a detské súbory
Hronček a Hroniarik. Bodku za posledným aprílovým dňom dala
Skoromájová šláger veselica v MsKC. Hudobným a tanečným
podujatím sprevádzal hostí moderátor Stano Vitáloš. O skvelú
zábavu sa postarali aj hudobní hostia Jadranka, Kora Band a
Heligónka Kysúc.

Deň detí:

Celomestské oslavy Dňa detí s celodenným programom pre deti
a rodičov, ktoré sa konali 6. júna v Parku Š. Moysesa. Hlavným
účinkujúcim pesničkárom Mirom Jarošom.

Šášovské

Šášovský hrad pri Žiari and Hronom už po 11. raz ožil hradnými

hradné hry:

hrami. Pripravený bol zaujímavý program pre malých aj veľkých.
Cieľom bolo hradnú zrúcaninu prezentovať a zároveň podporiť
myšlienku jej záchrany. V hlavnom programe sme videli
šermiarske vystúpenia Vir Fortis, sokoliarstvo Kanát a viaceré
folklórne skupiny. Mladí Šášovčania s priateľmi si pripravili
Zakliaty les, a deti určite zaujali aj ďalšie atrakcie, ako
lukostreľba, tvorivé dielne, jazda na koňoch, razba vlastnej mince
či pečatenie listov.

Žiarsky jarmok: Počas druhého októbrového víkendu sa v našom meste uskutočnil
24. ročník Žiarskeho jarmoku. Tých, ktorých neodradilo chladnejšie
počasie s občasným dažďom, na jarmoku čakali tradície, ale aj
novinky. Pochutnávali sme si na hurkách, klobásach, ražniči,
pečenom prasati či kolene, guláši, kapustnici, lokšiach, kačke,
zemiakových plackách, párancoch, burčiaku a medovine. Z jarmoku
sa z roka na rok vytrácajú predajcovia s textilom, odevmi, obuvou či
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kožušinovými výrobkami. Nahrádzajú ich remeselníci a hlavne
stánky s cukrovinkami. „Stánky začali lemovať ulice už od tzv.

Mesiac úcty

Aj v tomto roku MsKC a Mesto Žiar nad Hronom usporiadalo

k starším :

po sedemnásty krát k Mesiacu úcty k starším krásne podujatie
pre ľudí dožitých jubilejných výročí 60, 70, 80, 90 rokov.

Predvianočné
dni:

Ich začiatkom bol príchod Mikuláša 5. decembra na Námestie
Matice slovenskej, ktorý urobil všetkým deťom obrovskú radosť.
Počas tohto týždňa vystúpili:
-

FOR YOU A CAPPELA GROUP

-

Coca Cola kamión

-

Sekera

-

FS Hron

-

Janko Kulich so svojím Kolégiom

-

Živým betlehemom, ktorý

-

Gizka Oňová.

Vianočný punč: V rámci Vianočných trhov sa už tradične aj tento raz v decembri
uskutočnil charitatívny predaj primátorského punču. Okrem
pracovníkov mestského úradu sa za pult postavili aj primátor Peter
Antal a viceprimátor Ladislav Kukolík. Výťažok z predaja punču
bol opäť rozdelený na charitatívne účely. „Polovicu výťažku dostalo
OZ Mosty, ktoré integruje hendikepované deti a druhú polovicu
Tomáš Valach.

70. výročie:

Tento rok si pripomíname už 70. výročie od založenia Únie žien na
Slovensku. Členky základnej organizácie v našom meste si toto
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významné jubileum pripomenuli v pondelok 7. decembra spoločným
posedením. Prvou predsedníčkou Zväzu slovenských žien sa v roku
1945 stala spisovateľka Hana Gregorová. „Prvou predsedníčkou OV
Československého zväzu žien v Žiari nad Hronom bola od roku 1967
Mária Hudecová z Antola,“ približuje históriu Etela Šoltésová,
predsedníčka ZO ÚŽS v Žiari nad Hronom . „Základné
organizácie sa zakladali pri podnikoch. Za 1. predsedníčku ZO ZSNP
bola zvolená Jozefína Šurková a jednou zo zakladateliek základnej
organizácie pri ZSNP bola Jarka Hulinová.“ Únia žien Slovenska je
nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien, pričom do
novembra 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien
Slovenska. Poslaním organizácie je zabezpečovať všestranný
osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a zlepšenie jej
postavenia v spoločnosti.

Jubilanti:

Podujatie pre 60, 70, 80 a 90-ročných jubilantov sa v našom meste
organizuje už od roku 1999. Vždy v inej téme, inej myšlienke. Tento
rok sa organizátori podujatia, ktorými sú mesto Žiar nad Hronom
a Mestské kultúrne centrum, inšpirovali myšlienkou Prelet životom a
ako symboliku preletu si zvoli motýľa. Zo 468 pozvaných jubilantov
prijalo pozvanie približne 300 hostí, pre ktorých bolo pripravené
okrem kultúrneho programu aj malé občerstvenie.
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VI.

ZSNP, a.s.:

PODNIKY V ŽIVOTE MESTA

Spoločnosť ZSNP, a.s., patrí k najvýznamnejším hutníckym
podnikom v Slovenskej republike so zameraním na výrobu
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
Predstavenstvo: Generálny riaditeľ je Ing. Ján KLIMKO.

Slovalco:

Spoločnosť Slovaco vznikla 7. Júna 1993. Poslaním firmy je vyrábať
hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do
zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a
finálnych užívateľov výrobkov z kovu. V roku 2015 elektrolýze
vyrobili 171 328 ton tekutého kovu. Celková výroba 190 659 ton
hlinikárskych výrobkov zahŕňa 120 464 ton čapov na prietlačné
lisovanie a 70 195 ton primárnych zlievarenských zliatin. Predali 191
539 ton hliníkových výrobkov, z toho 120 211 ton čapov na prietlačné
lisovanie a 71 329 ton primárnych zlievarenských zliatin.
Export tvoril 75,98 % z celkového objemu predaja. Generálny riaditeľ:
Ing.Milan Veselý, MBA.

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. Riaditeľom je
Ing. Bohumil Glezgo.
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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.

Thermo solar

Žiari nad Hronom, je jeden z najvýznamnejších európskych

Žiar, s.r.o.:

výrobcov termických slnečných kolektorov, bola založená
Podľa renomovanej nemeckej agentúry (zdroj) sa spoločnosť v
roku 2013 umiestnila medzi najväčšími svetovými výrobcami
plochých slnečných kolektorov na 5. mieste v Európe a na 14.
mieste na svete.

Nemak:

Skupina Nemak sa od svojho založenia v roku 1979 špecializuje na
výrobu hliníkových komponentov motora, ako sú hlavy valcov,
bloky motorov a diely prevodoviek pre automobilový priemysel. Je
vlastnená mexickým koncernom ALFA a spoločnosťou Ford, ktorá
má 7-percentný podiel. Skupina Nemak pôsobí na Slovensku od roku
2005, keď bol vtedajší vlastník Rautenbach AG
prevzatý skupinou Teodora Nemak . Tento rok požiadala štát
o finančnú dotáciu vo výške 3,16 milióna eur vo forme úľavy na
dani z príjmu, nakoľko chce rozšíriť svoju výrobu a tak umožniť
zamestnať viac ako 107 ľudí do roku 2017. Riaditeľom je

Bring:

Firmou roka 2015 sa stala akciová spoločnosť Bring Trucking. Ide
o nákladného cestného dopravcu zo Žiaru nad Hronom. K
najväčším zákazníkom Bring Truckingu patrí švédsky nábytkársky
koncern Ikea či škandinávske mäsokombináty, ale aj veľkí
európski logistickí hráči. Tržby firmy sa z roka na rok zvyšujú,
tento rok by mali atakovať 40 mil. eur. Firma v pôsobí od roku
2007. Riaditeľom je Ing. Martin Ľupták.
35

Obchodné

Medzi obchodné spoločnosti mesta Žiar nad Hronom patria:

spoločnosti:

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o..
Konateľom je Jozef Tomčáni. Poslaním úlohou MŠK
je podporovať šport v meste Žiar nad Hronom, zabezpečovať
finančné prostriedky pre jednotlivé športové kluby v
majstrovských súťažiach a zároveň zabezpečovať realizácie
profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v plnom rozsahu v
kolektívnych, individuálnych a masových športoch. Spolu je v MŠK
16 klubov.
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.
Rok 2015 bol pre spoločnosť rokom hľadania nových príležitostí, ale
hlavne dôležitým rokom pre všetkých zamestnancov spoločnosti Do
tejto skupiny sme sa zaraďujú aj odsúdený občania na trest výkonu
verejno-prospešných prác. Ide o 37 aktivovaných občanov mesačne
Riaditeľ spoločnosti je Mgr. Igor Rozenberg, MBA.

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 pre podnikateľské
subjekty. Počet samospráv a podnikateľských subjektov, pre ktoré
zabezpečujú nakladanie s odpadom každoročne narastá. Predseda
predstavenstva Ing. Miloš Ďurajka
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.
Klub vznikol v roku 2012 spojením tímov TJ Sokol Dolná Ždaňa
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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.

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.
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VII. ŠKOLSTVO

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
v školskom roku 2014/2015:

Názov

Riaditeľ

Počet tried

Počet
žiakov

Základná škola

Mgr. Marek Baláž

27

483

Mgr. Ľubica Baranová

22

580

Základná škola

PaedDr. Marián

17

289

Ul. Jilemnického č. 2

Majzlík
Mgr. Martina Šimková

28

569

Centrum voľného času

Mgr. Helena Gáfriková

25

345

Základná umelecká škola

Mgr. Dana Kravecová

30

461

149

2850

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

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

ŠZ spolu

38

Iné školy sídliace v meste Žiar nad Hronom v školskom roku 2014/2015:

Názov

Riaditeľ

Počet

Počet

tried

žiakov

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Mgr. Mária Ulrichová

21

353

Špeciálna ZŠ

Mgr. Anna Vargová

13

114

Gymnázium Milana Rúfusa

Ing. Dana Paálová

19

526

Súkromná obchodná

Mgr. Helena Halová

6

103

RNDr. Beáta Tóthová

15

237

Ing. Miroslav Krajčov

14

284

Súkromná pedagogická a

Mgr. Jana

4

117

sociálna akadémia EPG

Šumichrastová
92

1773

akadémia
Súkromná stredná odborná
škola technická
Stredná odborná škola
obchodu a služieb

Spolu

Okrem škôl pre deti a mládež vzdelávanie v meste poskytovala aj Krajská hvezdáreň
a planetárium M. Hella, kde riaditeľom bol 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.
39

Školský vzdelávací program - Slniečko, je Štátnym
vzdelávacím programom pre materské školy s názvom DIEŤA
A SVET. Program je integrovaný do štyroch tematických
Okruhov. 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. Okrem toho mala rôzne aktivity:
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.

ZŠ na Ul. M. R. Štefánika známa ako „Dvojka“
-škola má úspechy v rôznych vedomostných súťažiach a je
zapojená do rôznych projektov
-stále je aktívna v zdravotných hliadkach
Z mnoho aktivít spomenieme len tieto:
významných: Japonsko – krajina vychádzajúceho slnka – kultúrna
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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“
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. Škola dosiahla aj tento školský rok vyššiu
úspešnosť pri testovaní žiakov deviatych ročníkov
z matematiky ako zo slovenského jazyka. V školskom roku
2014/2015 pokračovalo štvrtý rok zavádzanie predmetu Zdravý
životný štýl do vyučovania, ktorý sa vyučuje v anglickom a v
nemeckom jazyku. Hoci TV4 na žiarskej „Štvorke“ je
pomerne mladou školskou televíziou, zaznamenala
na celoslovenskej súťaži v detskej audiovizuálnej
a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka kolosálny triumf. TV4 získala
dve Zlaté klapky a štyri nominácie.

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
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žiakov v cudzích jazykoch a informačných technológiách, na ktoré
majú vhodné podmienky.

Základná umelecká škola Z.S. Parákovej
Verejné koncerty :Vianočný koncert – v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie, 55.výročie ZUŠ Z.S.Parákovej, koncert ku Dňu
Matiek, vianočný koncert, „Ľudová pieseň 3x inak“ v spolupráci
ZUŠ Svitavy, ZUŠ Kremnica, Mikuláš na námestí, Jazzové fúzie –
Prievidza, Čajovňa za rohom, Strakove dni, Stavanie mája – DFS
Hroniarik, Veselá veľká noc – Hroniarik v hotely Salamandra,
Mladý rytmus Bojnice –zlaté pásmo v 4.ruč.hre na klavíri,
Regionálna prehliadka v hre na akordeón v ZUŠ Nová Baňa – 1
žiak strieborné pásmo,1žiak bronzové pásmo, Bojnická perla – v
speve 1 zlaté pásmo : 2.miesto, 1 strieborné pásmo, Novácky talent
-2 strieborné pásmo, Kremnické laso – 1.miesto v speve, Čarovná
flauta, Husľová súťaž R. Orsága v Kremnici – 1 strieborné pásmo,
Na krídlach fantázie – Bratislava, Ríša fantázie – Lučenec –
3.miesto, AMFO 2015 – animácia Super príšery – postup do
Krajského kola, Cesta čiary – Kremnica – Osobité ocenenie
skupinovej tvorby žiakov s postihnutím, Regionálne kolo
Hviezdoslavov Kubín - poézia : 1.niesto, Regionálne kolo
Hviezdoslav Kubín – próza : 2.miesto, 3.miesto,Deň tanca– 1
strieborné pásmo, 1 bronzové pásmo.

Centrum voľného času
CVČ bolo aj v tomto školskom roku úspešným organizátorom v
Banskobystrickom kraji krajských športových postupových súťaží,
pri ktorých sa prezentovalo mesto Žiar nad Hronom. Projekt
Zdravý úsmev venovaný prevencii a zubnej hygiene pre deti MŠ a I.
stupňa ZŠ. PROTECH projekt na pôde mesta Žiar nad Hronom,
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na ktorom aktívne participuje centrum voľného času, je zameraný na
technickú orientáciu detí aj pedagógov, Mladý technik - prehliadka
technickej tvorivosti detí MŠ a žiakov ZŠ FIRST LEGO League CVČ je
súčasťou projektu, na ktorom sa zúčastňujú desať tisíce detí na celom
svete. Centrum voľného času Žiar nad Hronom je už tretí rok
koordinátor FLL (First LEGO league) na Slovensku pre všetky Žiarske
základné školy i pre daný región. V tomto roku malo CVČ dokopy 273
príležitostnej činnosti a zúčastnilo sa ich spolu 13443 ľudí. Na podporu
a rozvoj dobrovoľníctva vznikol v roku 2014 aj INFOBOD
o dobrovoľníctve, ktorý sídli v Centre voľného času kde pre organizácie
podávajú informácie a pomoc pri hľadaní dobrovoľníkov, ako s nimi
pracovať, ako ich motivovať, aby ich aktivita nebola len jednorazová. Pri
tejto príležitosti sa koná týždeň dobrovoľníctva, kde sa zapájajú
dobrovoľníci a v roku 2015 ich bolo 239. Neskôr sa nominujú na
ocenenie, ktoré sa každoročné koná v Banskej Bystrici pod názvom srdce
na dlani.

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
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,
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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. Tento rok škola
organizovala súťaž YOUNG AUTHOR pre žiakov ZŠ a
príslušných ročníkov osemročných gymnázií pri príležitosti 86.
nedožitých narodenín Milana Rúfusa, charitatívne zbierky,
spolupráca so Slovenským červeným krížom pri príprave
Študentskej kvapky krvi, príprave mladých záchranárov, priestor
pre realizáciu aktuálnych projektov Mládeže Slovenského
červeného kríža, spolupráca s vysokými školami pri realizácii
projektov, súťaží a prednášok (STU Bratislava, FPV a FF UMB
Banská Bystrica, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne).

Súkromná obchodná akadémia
Aces - Academy of Central European Schools škola spoločne s
partnerskou školou v Českej republike (OA a VOŠ Příbram) sa
po druhý krát zapojila do projektu vyhláseným organizáciou
ACES. Z viac ako 200 projektov, ktoré vypracovali školy zo
strednej a juhovýchodnej Európy bolo vybraných 42 projektov.
Zapojením sa do projektu s názvom “Embracing solidarity: We
care, dare and share!”, chceli v žiakoch vzbudiť pocit
spolupatričnosti a solidarity. Realizácia projektu bola
naplánovaná na školský rok 2015/2016. 2. Elektronizácia
vzdelávacieho systému region: Cieľom projektu bolo vytvorenie
funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie
elektronických služieb do prevádzky, modernizácia
vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov.
Žiaci boli zapojení do realizácii podporných aktivít projektu:
„School Dance“ a „Máme radi Slovensko“. Vypracované
materiály a videá boli publikované na portáli školy.
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Súkromná stredná odborná škola technická
Ponúka moderné vzdelávacie programy zodpovedajúce
štruktúrou odborov i náplňou vzdelávania potrebám zákazníka
žiaka, rodiča, zamestnávateľa, VŠ, regiónu. Zvyšuje mieru
aktívneho učenia sa žiaka a kvalitu poskytovaného vzdelávania s
využitím vzdelávacej stratégie založenej na autentickom učení sa
žiaka. Vytvára programy celoživotného vzdelávania prioritne pre
potreby spoločností, ktoré sú členmi, resp. partnermi združenia
InTech Zabezpečuje dostatok žiakov pre svojich partnerov aj
skvalitnením práce školy v oblasti marketingu. V tomto roku sa
otvorili tieto odbory: operátor strojárskej výroby, elektrotechnika
- elektrické stroje a prístroje škola podnikania, mechanik
nastavovač

elektrotechnika - počítačové systémy,

mechanik počítačových sietí, mechanik mechatronik,
elektortechnika - informatické a telekomunikačné systémy.

Stredná odborná škola obchodu a služieb
V roku 2015 navštevovalo školu 284 študentov v študijných
odboroch hotelová akadémia, obchod a podnikanie, podnikanie v
remeslách a službách, spoločné stravovanie a v učebných
odboroch kaderník, hostinský/hostinská. Žiaci sa zúčastnili
odborných súťaží: METRO HoReCa päťboj - finále celoštátnej
odbornej súťaže v rámci Medzinárodného gastronomického
festivalu Danubius Gastro - 2. miesto pre tím obsluhy, Barista
2015 - Majstrovstvá Slovenska profesionálov - 3. miesto –
Marek Galko Barista Junior 2015 – špeciálne ocenenie za
cappuccino latte art - Marek Galko Eurocup 2015 - súťaž v
miešaní nápojov - Karin Bujnová (bronzové pásmo),
Nina Ľuptáková (strieborné pásmo). Počas školského roka sa
vybraní žiaci zúčastnili zahraničnej praxe a stáží vo Francúzsku,
na Korzike, na gréckych ostrovoch, v Taliansku a v Moravskej
Třebovej.
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Súkromná

Od 1.septembra 2012 bolo vytvorené elokované pracovisko v

pedagogická

Žiari nad Hronom. V školskom roku 2014/2015 boli

a sociálna

vytvorené 3 triedy denného štúdia s odbormi

akadémia

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

EBG:

a sociálno – výchovný pracovník a 2 triedy pomaturitného
štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo. V termíne od 28. 05. 2015 do 04. 06. 2015
sa deväť žiačok zo školy spolu so žiakmi z Humenného
a Brezna zúčastnilo poznávacieho programu v nemeckých
partnerských školách a zariadeniach, súčasťou ktorého bolo aj
ich vystupovanie a tým prezentovanie našej školy a kultúry na
kultúrnych Sasko-Anhaltských dňoch.

Talenty roka:

V polovici decembra sa uskutočnil už 12. ročník oceňovania
Talentovaných žiakov a študentov žiarskych škôl. Symbolické
šeky im odovzdali predseda správnej rady Nadácie ZSNP
a Slovalco Milan Veselý a člen správnej rady Rudol Knapp.
V kultúrnej oblasti si ocenenia odniesla Ivana Siekelová,
študentka SOŠ obchodu a služieb, v humanitnej oblasti Alžbeta
Neuschlová, Nina Holičková, Ema Zorkóczyová, Petra
Rafaelisová, Jakub Grajciar a Mária Knoppová z Gymnázia M.
Rúfusa, Denisa Gluzeková zo Súkromnej obchodnej akadémie
a Patrícia Erdélyová zo SOŠ obchodu a služieb, v prírodovednej
oblasti Matej Ihring zo ZŠ na Ul. Dr. Jánského, v technickej
oblasti Matúš Hudec zo ZŠ na Ul. Dr. Jánského, Boris Koka,
Ľuboš Kováč, Roman Drevo, Michal Šuster, Dominik Šadon,
Zuzana Hoffmanová, Dominik Potančok a Marek Oslanec zo
Súkromnej strednej odbornej školy technickej. Po druhýkrát
v histórii oceňovania sa najväčší dôraz kládol na úspechy žiakov
a študentov, ktorí boli úspešní predovšetkým v technickej oblasti.
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VIII. KULTÚRA

Činnosť

V roku 2015 MSKC usporiadalo ako každý rok zaujímavé podujatia,

MsKC:

stretnutia, filmov, koncertov, rozprávky.
Zoznam najúspešnejších podujatí:
- Ples seniorov
- Novoročné stretnutie primátora s osobnosťami mesta
- Stretnutie s prvým narodeným občanom mesta 2015
- Žiarsky talent 2015 ( oceňovanie najlepších, najúspešnejších
žiakov ZŠ a SŠ Nadáciou ZSNP a Slovalco)
- Najúspešnejší športovec mesta Žiar nad Hronom za rok 2014
- Regionálna prehliadka programov ZPOZ
- 70. Výročie oslobodenia Sv. Kríža nad Hronom
- Učiteľ na jednotku
- Udeľovanie Pamätných medailí účastníkom protifašistického
odboja
- Regionálna prehliadka spevákov seniorov
- 70. výročie víťazstva nad fašizmom – kladenie vencov
- Koncert pre mamu: „Mama je anjel“
- Deň matiek : „Sila materstva“
- Prijatie bezpríspevkových darcov krvi
- 71. výročie SNP
- „Prelet životom“ program pre 60, 70, 80, 90 ročných jubilantov
mesta
- 30. výročie MSS Sekera
- 50. výročie Klubu dôchodcov
- vianočný program: „Sviatky lásky“
- Žiarsky deň detí
- Beer fest spojené s varením guľášu
- Varenie vianočnej kapustnice na námestí
- Bál Žiarčanov
- Športovec mesta,
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- Fašiangová veselica
- Skoromájové slávnosti,
- Žiarsky chlpáč
- Svetovo
- Žiarske leto
- Žiarsky jarmok
- Sitňan fest
- Žiarivé Vianoce
- Mikulášske slávnosti

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: Regionálna televízia ATV vysiela na území Žiaru nad Hronom už od
roku 1997 a je súčasťou mesta, ktorá pravidelne najaktuálnejšie
správy o dianí v meste. Okrem iného má aj webovú stránku
a facebookovu 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. Riaditeľkou ATV je Stela Šeševičková.
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IX.

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Život vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom v roku 2015. Na úvod
povieme, že budeme v krátkosti mapovať aktivity farnosti len za obdobie, od ktorého
začal v tejto farnosti pôsobiť pán farár Mgr. Janko Flajžík.
Júl:

Na konci júna sa veriaci farnosti úprimne poďakovali vdp. Mgr. Miroslavovi
Hlaváčikovi za jeho požehnané pôsobenie vo farnosti od roku 2004 do
súčasnosti. Jeho novým pôsobiskom sa stala farnosť Horná Ves pri
Partizánskom.

September: Od septembra sa v rámci pastoračných aktivít zaviedli dlhé adorácie,
ktoré sa uskutočňujú každú poslednú sobotu v mesiaci po večerných sv.
omšiach. 5. septembra bola odslúžená sv. omša v kostole sv. Vavrinca v
zaniknutej obci Horné Opatovce. Z príležitosti patrocínia nášho chrámu
na sviatok Povýšenia sv. Kríža, boli v chráme 13. 9. 2015 slávnostné
hodové sv. omše, ktorýchhlavným celebrantom bol ThDr. PhD. Marián
Bublinec, biskupský vikárpre katechézu a novú evanjelizáciu, ktorý bol
zároveň slávnostným kazateľom.

November: V priebehu mesiaca november boli ukončené rekonštrukčné práce na
schodoch pri vstupe do nášho chrámu - vykonaním samotných prác, ako
aj administratívnym ukončením vo vzťahu k Pamiatkovému úradu v
Banskej Bystrici. Na zrealizovanie tohto projektu poskytlo Mesto Žiar nad
Hronom finančný čiastku vo výške 6.000 €.
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X.

NsP:

ZDRAVOTNÍCTVO

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom patrí do siete regionálnych
nemocníc Svet zdravia a.s.. Riaditeľkou nemocnice v Žiari nad
Hronom je Ing. Eva Páleníková.
V januári 2015 žiarska nemocnica vymenovala nových
námestníkov. Novým námestníkom pre liečebno-preventívnu
starostlivosť sa stal MUDr. Juraj Lukačko. Post námestníčky pre
ošetrovateľskú starostlivosť prevzala PhDr. Mária Ivanová.
Každoročne sa v našom meste konala odborná konferencia založená
na počesť lekára Jána Straku. V piatok 20. marca sa uskutočnil už
24. Deň primára MUDr. Jána Straku. Aj tohtoročnou témou
odborných prednášok bola Starostlivosť o ženu, matku a dieťa.
Plaketu udelili in memoriam MUDr. Ladislavovi Šiškovi, dlhoročnému
gynekológovi, ktorý pôsobil v nemocnici v Žiari nad Hronom či
Banskej Štiavnici.

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 2015 vykonal na oddelení hygieny životného
prostredia a zdravia 375 kontrol. Oddelenia podpory zdravia v
roku 2015 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 32 projektov a programov. Kontrolovali
5681 prevádzok.
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XI.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dni jarnej

Mesto Žiar nad Hronom organizuje už 4. ročník akcie

čistoty:

Vyčistime si naše mesto pri príležitosti Dňa Zeme.
Akcia sa uskutočnila v dňoch 23. až 27. marca. 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.

Dni jesennej

Mesto Žiar nad Hronom organizuje každý rok dni jesennej čistoty,

čistoty:

ktoré sa konali od 21. septembra do 25. septembra.

Deň

Základná škola na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom patrí do

zelených

medzinárodnej siete Zelených škôl ECOSCHOOL už od roku 2007.

škôl:

Práve preto v apríli zorganizovala aktivity venované Dňu Zeme.
Streda 22. apríla bola venovaná Záväzku pre Zem. V rovesníckom
vyučovaní sa žiaci naučili poznávať bylinky, ochutnávali bylinkové
čaje, Daniel Beňo predstavil svoju vedeckú prácu, v ktorej deklaruje
výrobu voňavých liečivých mastičiek a tinktúr. Formou hier si
zopakovali aj poznávanie chránených druhov rastlín a živočíchov,
vyčistili okolie školy od nechcených odpadkov, odburinili minulý rok
zasadené tuje a záhončeky.

Dobrovoľníctvo:13.júna vysadili dobrovoľníci v meste nové listnaté dreviny.
Pokusne sa do štrku vysadilo aj niekoľko skalničiek. Celkovo na
území mesta pribudlo sedemnásť listnáčov a štyri dreviny sa presadili.
V celkovej sume takmer 1200 Eur. Štyri lipy z námestia sa presadili,
pretože boli neustále zavodňované spodnou vodou.
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XII. ŠPORT
Športovec roka:

V utorok 24. februára sme spoznali mená najúspešnejších
športovcov mesta za rok 2014. Ocenení boli opäť v niekoľkých
kategóriách.
KATEGÓRIA ŽIACI
Atletický klub: Nina Krajčíková, Barbora Brnáková,
Nikol Kováčová, Zuzana Krajčíková
FK Pohronie: Samuel Urgela, Adrián Pivarči
Karate klub:

Ivana Gahírová, Bibiána Černáková,
Patrícia Vanková, Natália Volfová,
Aris Nikolas Čela, Viktória Snopková,
Ester Šišková, Matúš Matuška,
Adam Dolnický, Marko Kováč

Tanečno-športový klub Stella: tanečný
pár Jaroslav Ihring - Natália Varechová a
tanečný pár Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová
Basketbalový klub: Juraj Kret
Plavecký klub: Ema Barančoková, Tereza Veselá, Alex Karkuš,
Andrej Považan
Cyklistický klub: Adam Foltán, Matúš Černek, Lukáš Lajtoš
Športovo strelecký klub: Marcel Juriga
Stolnotenisový klub: Hugo Repáň
KATEGÓRIA DORAST
Atletický klub: Nikola Bahnová
Karate klub: Erik Sklenka, Michal Výrostko, Milan Laurov,
Rastislav Štyriak, Martina Tatárová
FK Pohronie: Martin Šimko
Cyklistický klub: Henrich Hasch, Ján Gajdošík,
Adrian Foltán
Basketbalový klub: Jakub Kádaši
Horolezecký klub James: Peter Matejíček
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KATEGÓRIA MUŽI/ŽENY
Tanečno-športový klub Stella: Jaroslav Oboňa –
Dominika Rošková
Atletický klub: Bohuš Melicherčík, Daniel Matis,
Vladimír Buchal, Marcela Kocholová
Karate klub: Miloš Viglašský
MAJSTRI SLOVENSKA
Karate klub: Dominika Veisová, Natália Rajčanová,
Zdenko Vanka, Šimon Sečkár, Veronika Viglašská
Cyklistický klub: David Zverko, Kristián Zimány
Atletický klub: Lukáš Muha, dvojnásobný MSR
Športovo strelecký klub: Róbert Láska, dvojnásobný MSR
Športový klub Victoria: Tomáš Král
MAJSTRI EURÓPY
Karate klub: Nina Jelžová (+ majsterka SR) - súťaží v športovom
zápase KUMITE mladšie dorastenky
MAJSTRI SVETA
Klub športového rybárstva LRU: Ján Sámel – na základe
výsledkov bol nominovaný do družstva SENSAS, ktoré
reprezentovalo Slovensko na Majstrovstvách sveta v love rýb
udicou v kategórii plávaná.
ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV
Družstvo kadetov Karate klubu: Milan Laurov, Michal Výrostko,
Matúš Matuška
Mladší žiaci U 12 FK Pohronie: Július Žember, Adrián Pivarči,
Viktor Tatár, Tomáš Kukučka, Marek Netolický, Martin Krčmár,
Radoslav Beňo, Samuel Urgela, Samuel Rajčan, Jakub Hric,
Jakub Rosenberg, Matúš Skučka, Sebastián Ščepko,
Ľubomír Foltán, Martin Šuster, Daniel Bohuš, Michal Sučák,
Leonard Huba, Dávid Krištof
Tréneri FK Pohronie U12:
Rastislav Urgela, Radoslav Urgela
Družstvo starších žiakov Stolnotenisového klubu:
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Hugo Repáň, Jakub Filús, Juraj Hrmo.
Starší mini basketbalisti Basketbalového klubu:
Marek Novák, Hugo Kucej, Marek Grochal, Matej Golebiowski,
Jakub Švec, Richard Truben, Juraj Greguš, Jakub Babiak,
Pavel Király, Samuel Barcík, Štefan Bajnok, Adam Lehotský,
Boris Balogh, Adam Dekýš, Markus Ziman, Juraj Kret
Tréner: Juraj Horváth, asistent trénera: Jozef Janovič,
vedúci družstva: Július Kucej
ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV – MAJSTRI SLOVENSKA
Družstvo kadetiek Karate klubu: Nina Jelžová, Kornélia
Bugárová, Dominika Veisová. Dominika Bogárová
Družstvo kadetov Cyklistického klubu: Adrián Foltán,
Henrich Hasch, Jakub Varhaňovský, Adrián Žarnovičan
Družstvo juniorov Cyklistického klubu: David Zverko,
Kristián Zimány, Nicolas Jelža, Matej Truban
Kolektív TŠK Stella: Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová,
Jaroslav Ihring – Natália Varechová,
Marek Hlaváč – Sofia Gelienová,
Martin Kollár – Dominika Krčmárová,
Tomáš Legíň – Isabella Kúšová, Andrej Hric – Soňa Herková,
Filip Gáfrik – Ema Kollárová, Martin Žňava – Kristína
Begániová, Patrik Jenat – Tamara Rozembergová
Tréner: Stella Víťazková, Petra Víťazková
Družstvo Športovo streleckého klubu:
Ondrej Kováč, Filip Šulek, Marek Slašťan
Družstvo mladší mini Basketbalového klubu:
Tomáš Baláž, Boris Balogh, Matej Bobok, Adam Dekýš,
Patrik Ďurica, Adam Galko, Patrik Herich, Martin Holic,
Michal Kosmeľ, Richard Kosmeľ, Matej Krahulec, Juraj Kret,
Dominika Krnčoková, Marián Sirotný, Lea Sivoková,
Sebastián Šonkoľ, Matej Tončík, Markus Ziman
Tréner: Norbert Nagy. Asistent trénera: Ladislav Balogh
TRÉNER MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Atletický klub: Oliver Dávid - je osobným trénerom
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dvojnásobného majstra Slovenska, reprezentanta Slovenska v
Lukáša Muhu.
Karate klub: Anton Urblík - je držiteľom majstrovského stupňa 1.
Dan.
Cyklistický klub: František Sitora – viedol cyklokrosovú aj
cyklistickú reprezentáciu Slovenska a pripravoval reprezentantov
na Olympijské hry v Aténach.
Plavecký klub: Miroslava Mesárošová a Martina Bartková - v
plaveckom klube pôsobia ako trénerky plávania od jeho začiatku
od r. 2001.
Basketbalový klub: Norbert Nagy – v basketbalovom klube
trénuje už 15. rok a za jeho pôsobenia ako tréner získal spolu 3
tituly majstra Slovenska.
Ladislav Balogh - basketbalu sa venuje 4. sezónu ako asistent
trénera v mládežníckych kategóriách.
Stolno-tenisový klub: Jozef Barniak - je prezidentom klubu, ale
pracuje aj ako tréner mládeže, vedúci družstiev dospelých A,B,
C, družstva dorastu - I. divízia Žilinský kraj, družstiev starších,
mladších a najmladších žiakov.
FK Pohronie: Rastislav Urgela – je držiteľom trénerskej licencie
UEFA B.
V súčasnosti pôsobí na území mesta množstvo klubov a oddielov - od turistického,
cyklistického, rybárskeho cez futbalový, volejbalový až po strelecký , atletický a
hokejbalový. Sústredené sú najmä v Mestskom športovom klube Žiar nad Hronom
alebo fungujú samostatne.
Športovo

Z dosiahnutých úspechov v roku 2015 je:

strelecký klub: Členovia žiarskeho Športovo – streleckého klubu MŠK hostili na
streleckom podujatí, ktoré organizovali 17. januára pod názvom
Novoročná cena mesta Žiar nad Hronom, 36 strelcov. Tí súperili
nielen o prvenstvo, ale aj o kvalifikáciu na Majstrovstvá Slovenskej
republiky, keďže v streleckom rebríčku bola súťaž zaradená do 1.
Slovenskej streleckej ligy. Zaujímavosťou preteku bola osobná účasť
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Eduarda Zigu, majstra sveta v streleckej disciplíne Mariette. V mesiaci
júl sa uskutočnili Majstrovstvá Európy v kombinovanej streľbe pre rok
2015. Česká republika hostila 180 najlepších strelcov zo 14 krajín,
ktorí si vybojovali nomináciu na toto prestížne podujatie. Slovenskú
republiku reprezentoval Róbert Láska, zamestnanec Lesov SR a člen
MŠK Žiar nad Hronom. V disciplíne 40 výstrelov z pušky na
vzdialenosť 100 metrov v piatich polohách (rôzne terče) dokázal
nastrieľať 395 bodov zo 400 možných, čo ho zaradilo na 3. miesto a
získal bronzovú medailu.

Atletický klub: Rok 2015 bol veľmi úspešný. Najvýznamnejší úspech dosiahol
Lukáš Muha na Majstrovstvách Slovenska kde sa stal po druhý krát
majstrom Slovenska. Samozrejme, že atletický klub mal aj úspešné
výsledky so svojimi zverencami, či už v chôdzi alebo iných
atletických disciplínach.

Cyklistický klub: V sezóne 2015 zaznamenal viacero dobrých výsledkov, ale
medzi tie najvýraznejšie určite patrilo umiestnenie sa na druhej
priečke na Slovensku ako cyklistický klub. V tomto roku
absolvovali zhruba 50 pretekov. Nominovali sa na Majstrovstvá
Európy v Estónsku a vďaka Adrianovi Fotlánovi sa mohli
zúčastniť na majstrovstvách sveta v americkom Richmonde, kde
mohli sledovať aj úspechy nášho najúspešnejšieho cyklistu Petra
Sagana.

Futbal:

O najlepšej Jedenástke roka 2015 rozhodli tradične tréneri a
funkcionári klubov. Okrem futbalistov boli ocenení aj tréneri,
rozhodcovia, jubilanti a strelec roka. Medzi futbalistov prišla
finalistka súťaže Slovensko hľadá Superstar, Barbora Baluchová,
bývalý reprezentačný tréner Slovenska Ján Kocian a kanonier
Fortuna ligy Léandre Gaël Tawamba Kana, ktorí odovzdali ceny
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najlepším. Prvý krát sa tak stalo vo Vyhniach. Na budúci rok chcú
odovzdávanie spojiť s plesom.
Zoznam ocenených:
Michal Mikula (Horná Ves)
Dušan Beňo (Lovča)
Ján Fehérpataky (Hliník nad Hronom)
Lukáš Listofer (Hodruša-Hámre)
Lukáš Rybár (Bzenica)
Vladimír Širáň (Horná Ves)
Nino Barák (Banská Štiavnica)
Rudolf Hudec (Ladomerská Vieska)
Marek Guláš (Tekovská Breznica)
Štefan Krčmárik (Hliník nad Hronom)
Matej Rapčan (Lovča)
Ocenení rozhodcovia:
Milan Priebera
Peter Fáber
Michal Kacz
Jubilanti:
Ľubomír Barák - 50 rokov
Štefan Boldiš - 80 rokov
Juraj Maxián - In Memmoriam
Najlepší tréner roka:
Roman Košta (Lovča)
Gól roka:
Martin Frim (Hodruša-Hámre)

Karate klub:

Rok 2015 bol pre Karate klub MŠK Žiar nad Hronom opäť veľmi
úspešný. Jedným z najvýznamnejších podujatí tohto roka boli pre
našich karatistov z MŠK Žiar nad Hronom Majstrovstvá
Slovenskej republiky kadetov a juniorov v karate. Žiarsky klub
reprezentovalo 14 pretekárov, všetci v športovom zápase kumite.
Celkovo sa podujatia zúčastnilo 378 pretekárov z 55 klubov z celého
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Slovenska. World Cup Grand Prix Hradec Králové – svetový pohár
v karate je turnaj, na ktorom sa každoročne zúčastňujú aj naši
karatisti z MŠK Žiar nad Hronom. Turnaj patrí medzi najväčšie
turnaje v Európe a štartujú na ňom reprezentácie z celého sveta.
Tento rok sa konal 25.-26. apríla a zúčastnilo sa ho 1 299 pretekárov
zo 120 klubov z 12 štátov (Egypt, Nórsko, Švédsko, Nemecko,
Maďarsko, Ukrajina, Lotyšsko, Arménsko, Poľsko, Slovensko,
Česko, Rakúsko) a víťazkou svetového ohára sa stala Nina Jelžová
z MŠK Žiar nad Hronom. Ďalšou významnou súťažou v tomto roku
bol pre našich karatistov z MŠK Žiar nad Hronom Memoriál Michala
Bozogáňa v Košiciach, ktorý sa konal 24. januára 2015 za účasti 340
pretekárov zo Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska a Poľska.
Celková bilancia 2 zlaté, 3 strieborné a 4 bronzové umiestnenia je
veľmi pekným výsledkom na takto kvalitne obsadenom turnaji.
Majstrovstiev Slovenska seniorov v karate. V konkurencii 116
pretekárov z 33 klubov z celého Slovenska sa malá výprava Karate
klubu MŠK Žiar nad Hronom opäť dokázala zviditeľniť. V
súborných cvičeniach kata veteránov nad 35 rokov nastúpil tréner
Miloš Viglašský, bronzový medailista z minulého roku. Pohár
Stredoslovenského zväzu karate bol pre žiarskych karatistov z MŠK
Žiar nad Hronom boli po 1. kole v súťaži klubov na 1. mieste, a tak
pred nimi bola jasná úloha – udržať si túto pozíciu aj naďalej. V
konkurencii 450 pretekárov zo 46 klubo zo Slovenska, Rumunska,
Srbska a Česka sa opäť naši pretekári nestratili a svojim výsledkami
si utvrdili pozíciu na čele tabuľky.

Tanečno-športový Rok 2015 pre TŠK Stella bol úspešný v týchto súťažiach:
klub Stella:

Reprezentanti Tanečno-športového klubu Stella Žiar nad Hronom
získali na Majstrovstvách Slovenska v Latinsko – amerických
tancoch 3. Miesto (Jaroslav Oboňa 22 a Dominika Rošková 24 ).
21.02.2015 sa konal 24.ročník Pohár primátora mesta Žiar nad
Hronom, kde súťažilo 518 tanečníkov a 259 tanečných párov
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v 17-tich kategóriách. TŠK Stella sa umiestnil nasledovne: Andrej
Hric a Soňa Turčanová v štandardoch 3.miesto a v latinskoamerických tancoch 4.miesto, Roland Zúbek a Tamara
Rozembergová 2.miesto v štandardných tancoch kategória
dospelý D a Stanislav Kubáň a Zuzana Prausová 3.miesto
v kategórii dospelý B. 09.05.2015 sa konalo po 18 krát
Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách.
Novinkou bola kategória seniori. Predstavilo sa 7 choreografií a 5
postúpilo. TŠK Stella malo 3 choreografie a tu je ich umiestenie:
Latino grils (LG) 4.miesto v kategórii dospelý a 3.miesto krivé
zrkadlá. V kategórii juniori prvé miesto opäť po štvrtý krát TŠK
Stella s choreografiou pod názvom Madagaskar.

Plavecký klub:

Svetová plavecká elita sa zišla na Štiavničkách v Banskej
Bystrici, kde sa predstavili najlepší prsiari sveta, ako Juhoafričan
Cameron van der Burgh, Fabio Scozzoli z Talianska a Marco
Koch z Nemecka. Spolu 242 plavcov z 18-tich krajín sveta,
reprezentačný výber Slovenska a medzi nimi dvaja Žiarčania –
Alex Karkuš a Ema Barančoková. Nesklamali, vyplávali spolu 7
nových osobných rekordov. Alex vyplával šesť osobákov.
Najlepšie umiestnenie: 4. miesto získal v 100 m znak, dve 7.
miesta obsadil v disciplínach 100 m voľný spôsob a 100 m
motýlik, 8. miesto v disciplíne 200 m polohové preteky a v
šprintoch medzi top plavcami skončil na 12. (50Z) a 37. (50VS)
mieste. Ema Barančoková najlepšie zaplávala disciplínu 100 m
znak, kde obsadila 7. miesto. V kraulovej stovke skončila na
12. mieste, v disciplíne 200 m znak obsadila 16. miesto. V
šprintoch skončila v rebríčku na 22. (50Z) a 35. (50VS) mieste.

Basketbal:

Úradujúci majstri Slovenska v basketbale, starší minižiaci MŠK
BK Žiar nad Hronom, sa v dňoch 30. marca až 4. apríla zúčastnili
Najväčšieho mládežníckeho turnaja v strednej Európe
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BASKETBALL WIEN OSTERTURNIER 2015. Na jubilejnom
25. ročníku tohto prestížneho turnaja štartovalo podľa slov
viedenských organizátorov v 14 kategóriách až 492 tímov z 21
európskych krajín. Viac ako 5 000 basketbalistov a basketbalistiek
odohralo za 5 dní viac ako 1 300 zápasov na 42 ihriskách po celej
Viedni. Starší minižiaci priniesli z Majstrovstiev Slovenska
Striebro napriek tomu, že mali tento rok veľmi ťažkú sezónu.

Stolný
tenis:

Majstrovstiev Slovenska sa zúčastnilo najlepších 32 chlapcov a
24 dievčat podľa výsledkov bodovaných turnajov - Slovenský
pohár a zahraničné medzinárodné turnaje. Hugo Repáň sa v súčte
týchto turnajov umiestnil na 15. mieste v rebríčku SR, čím si
vybojoval účasť na MSR. Nakoľko sa na MSR nehrá o 3. miesto,
tak sme ziskom bronzovej medaily zaznamenali ďalší historický
úspech nášho klubu. Po dvoch tretích miestach zo súťaží družstiev
- MSR ZŠ.

Volejbal:

Družstvo mladších žiačok vo volejbale v sezóne 2014 – 2015
odohralo okrem oblastnej súťaže v šestkovom volejbale aj súťaž v
MIDIMAX volejbale. Z finálového turnaja Žiarčanky priniesli
bronzové medaily.
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XIII. POČASIE A JEHO OSOBITOSTI

Rok 2015 bol podľa meteorológov druhý najteplejší v histórii meteorologických
meraní v Európe. Na Slovensku na seba upozornili letné vlny horúčav kombinované s
nedostatkom zrážok, čo spôsobilo veľké sucho. Najteplejšie obdobie minulého roka
bolo od konca prvej augustovej dekády do jeho polovice. Práve v tomto období, 12.
augusta, namerali v Topoľčanoch 39 stupňov Celzia, čo bola najvyššia hodnota
teploty vzduchu v roku 2015 na Slovensku.

Január: Počasie bolo v našej oblasti premenlivé. Striedavo k nám prúdil chladnejší
a teplejší vzduch a ani jedno toto obdobie netrvalo dlho. Zaujímavosťou
pre tento mesiac bola najnižšia teplota a to -12,4°C a najvyššia 14,3°C.

Február: Tento mesiac sme mali 22 dní mrazu a 17 dní nám snežilo. Teploty
boli v priemere 6,2°C.

Marec:

Počasie v tomto mesiaci bolo o čosi horšie ako predchádzajúci mesiac,
nakoľko sme mali väčšinou dažde a mrazy. Až 11 dní nám pršalo a 14 dní
mrzlo s rannými teplotami v priemere 0,5°C a dennými teplotami 12,1°C.

Apríl:

Mesiac, ktorý bol v našom meste značne teplý, priemerná denná
teplota sa vyšplhala až na 20,8 °C, najnižšia teplota bola -0,3°C
a maximum bola až 26,2°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.
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Jún:

Priemerná 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.

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: Bolo premenlivé počasie, upršané, 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: Dni boli premenlivé s najvyššou dennou teplotou 25°C a najnižšou
3,0°C.Mrazivé dni v tomto mesiaci ešte neboli no mali sme dni s hmlou
a dažďom.
Október: Priniesol jedno mrazivé ráno, no dni boli opäť daždivé
a s hmlou. Najvyššia denná teplota bola 18,9°C a najnižšia 3,1°C.
November: Prevažne s mrazmi a dažďom, v ranných hodinách, dni boli
charakterizované hmlami a dokonca už aj jeden deň snehom.
Priemerná teplota v tomto mesiaci bola 11,2°C.
December: 12 dní nám pršalo a bola hmla. Mrazivé dni boli na dennom poriadku.
Zima bola v priemere teplá, teploty boli 7,6°C, čo je na toto obdobie dosť
teplé, najnižšiu teplotu sme dosiahli raz a to -9,3°C, čo je na december
slabé.
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KLIMATOLOGICKÉ
ÚDAJE:

Slovenský meteorologický ústav Banská Bystrica poskytol nasledovné
údaje

Mesiac

Priemerná teplota

Atm. zrážky

vzduchu ˚ C

Úhrn v mm

4,7

62,3

6,2

18,9

12,1

68,2

16,6

24,5

21,1

77,1

19,3

23,2

30,5

37,6

30,6

44,3

25

38,7

15

63,4

11,2

47,9

5,5

13,8

12,05

66,55

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Rok 2015
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XIV. ZAUJÍMAVÉ UDALOSTI

Referendum

V sobotu 7. februára sa uskutočnilo celoslovenské hlasovanie v

o rodine:

Referende o rodine. Zúčastnilo sa ho však len niečo viac ako 21
percenta ľudí., čiže je neplatné.

Beh oslobodenia: Mesto Žiar nad Hronom organizovalo 27. ročník bežeckého
podujatia Beh oslobodenia mesta, ktoré sa uskutočnilo v piatok
24. apríla 2015 na futbalovom štadióne a zúčastnilo sa ho 273
pretekárov

Žiarsky

6. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu sa tento rok konal v

polmaratón:

sobotu 16. mája. Jeho súčasťou boli aj inline preteky a štafetový
beh. Štart a cieľ pretekov bol na Ulici M. R. Štefánika pred
základnou školou. Sprievodnými podujatiami bol aj beh pre deti na
100 metrov a rôzne atletické súťaže, ktoré sa konali v areáli školy.
Oficiálne certifikovanú trať 21,0975 kilometra tento rok bežalo
102 pretekárov, medzi ktorými nechýbali ani Žiarčania.
Neoddeliteľnou súčasťou polmaratónu bol aj tento rok štafetový
beh. Prebiehal súčasne s účastníkmi polmaratónu s tým, že prvý
účastník štafety mohol ďalej pokračovať v polmaratóne. V tomto
ročníku súťažilo 22 štafiet.

.
Čitateľský

Mestská knižnica Michala Chrásteka sa rozhodla pokračovať v

maratón:

tradícii a zapojila sa do 8. ročníka najpočetnejšieho detského
čitateľského maratónu Čítajme si. Tento rok sa celkovo do
tohto maratónu zapojilo 38 383 detí a v Žiari nad Hronom 95
detí.
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City fest:

10. ročník obľúbeného festivalu priniesol najpopulárnejšie skupiny
aj skutočné legendy. Mohli sme tu vidieť : Smejko a Tanculienka,
Lolo & piškót na safari pre deti, Róbert Mikla & Lenka Libjaková,
Adam Ďurica band, Janko Kulich & kolegium, Milo Kráľ band,
Juraj Schweigert & The Groove Time, Sima Martausová,
Radiopieces, Vidiek, Jana Kirschner, Zuzana Smatanová, Iné Kafe,
Peter Pačut & Queenmania. Počet divákov bol do 7000 a výťažok
bol použitý na rekonštrukciu fontány v parku Š. Moysesa.

Richrad Kafka: 14. augusta nás vo veku 78 rokov navždy opustil Richard Kafka,
bývalý technický riaditeľ ZSNP, publicista, bádateľ v oblastiach
histórie hutníctva na Slovensku, histórie Žiarskej kotliny a mesta Žiar
nad Hronom. Narodil sa 15. marca 1937 v Kokave nad Rimavicou.
Vyštudoval Priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici a
Hutnícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, aby potom
nastúpil do hlinikárne ZSNP v Žiari nad Hronom. Tu prešiel rôznymi
riadiacimi funkciami až po funkciu technického riaditeľa ZSNP a. s.
Aktívne sa podieľal na projekte modernizácie výroby hliníka v
ZSNP, ktorého výsledkom bolo založenie a spustenie spoločnosti
Slovalco. Je spolutvorcom piatich autorských osvedčení a prihlášok
dvoch vynálezov. Okrem svojej odbornej práce veľkú pozornosť
venoval štúdiu histórie hutníctva. Podujal sa na amatérsky výskum
identifikácie huty v Sklených Tepliciach a železiarskeho hámra v
Rimavici, kde sa spolu so Slovenským technickým múzeom v
Košiciach podarilo zachrániť posledné historické predmety (náhrobné
kamene, budovy), tieto práce boli publikované v Hutníckych listoch.
Je spoluautorom publikácii Z dejín výroby hliníka na Slovensku;
monografi e Sklárne v Malohonte; knihy Mosty na sever
(slovenskonórska spolupráca) a Dejín hutníctva na Slovensku.

Nórsky deň:

Utorok 10. novembra sa niesol v znamení Nórska. Veľvyslanectvo
Nórskeho kráľovstva na Slovensku a mesto Žiar nad Hronom už po
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druhýkrát zorganizovali Nórsky deň. V rámci neho mohli Žiarčania
prežiť príjemné popoludnie, ktorého súčasťou bol aj kultúrny a
spoločenský program. Pozvanie prijala aj Inge Magistad,
veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva. Cez kultúrny
a spoločenský program sa mohli Žiarčania bližšie zoznámiť s
touto severskou krajinou.

Filmový Maratón: Viac ako deväť hodín čistého filmového premietania si nenechalo
ujsť takmer 150 divákov. Filmová séria Hry o život sa
premietala v Kine Hron v sobotu 21. novembra. Premietanie
trvalo dokopy 546 minút, čo je viac ako 9 hodín čistého
filmového premietania.
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