KRONIKA MESTA

ŽIAR NAD HRONOM

Rok 2016

Toto pokračovanie IV. zväzku KRONIKY MESTA ŽIAR NAD HRONOM
obsahuje záznamy v počítačovom vydaní za rok 2016
v počte strán 70

odtlačok
pečate mesta

________________________
PaedDr. Veronika Balážová
poslankyňa MsZ

________________________
Mgr. Peter Antal
primátor

Kronikárkou mesta je PaedDr. Petronela Gáfriková

____________________
kronikár

OBSAH
Najvýznamnejšie udalosti roka.....................................................................................1
Mesto Žiar nad Hronom (stručná charakteristika a história) ........................................7
I. Mestská samospráva ..................................................................................................9
II. Z rozpočtu mesta ....................................................................................................22
III. Zmena tváre mesta .................................................................................................23
IV. Obyvateľstvo .........................................................................................................26
V. Verejno-spoločenský život .....................................................................................27
VI. Výročia a oslavy ....................................................................................................28
VII. Podniky v živote mesta ........................................................................................35
VIII. Školstvo ..............................................................................................................40
IX. Kultúra ...................................................................................................................50
X. Duchovný život ......................................................................................................52
XI. Zdravotníctvo ........................................................................................................53
XII. Životné prostredie ...............................................................................................55
XIII. Šport ...................................................................................................................56
XIV. Počasie a jeho osobitosti ....................................................................................64
XV. Zaujímavé udalosti ..............................................................................................67

Najvýznamnejšie udalosti vo svete a na Slovensku
V ROKU 2016:

Vo svete:
1.januára - Európskymi hlavnými mestami v roku 2016 sa stali španielský San
Sebastián a poľský Vroclav.
8. januára - Najhľadanejšieho narkobaróna sveta Joaquína "El Chapa" Guzmána,
ktorý v predošlom roku utiekol z najstráženejšej mexickej väznice cez
podzemný tunel, znova zadržali.
7. februára - Severná Kórea vypustila do vesmíru raketu dlhého doletu, čím porušila
viacero dohôd OSN a odsúdili ju za to mnohé krajiny sveta.
12. februára - V rámci prvého stretnutia najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi a
ruskej pravoslávnej cirkvi od veľkej schizmy z roku 1054 podpísali
pápež František a patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill ekumenickú
deklaráciu.

14. marca -

Z Bajkonuru odštartovala kozmická sonda projektu ExoMars, na
ktorom spolupracovali Európska vesmírna agentúra a ruský
Roskosmos. Cieľom misie sondy bolo doraziť v októbri na Mars a
pátrať tam po stopách života.

24. marca - Bývalého bosnianskosrbského prezidenta Radovana Karadžiča odsúdil
Medzinárodný tribunál pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii na 40
rokov väzenia, keď ho uznal za vinného z genocídy a zo zločinov proti
ľudskosti spáchaných počas bosnianskej vojny, vrátane srebrenickej
masakry z roku 1995.

3. apríla -

Obrovský únik 11,5 milióna dokladov z právnickej firmy Mossack
Fonseca so sídlom v Paname odhalil podľa nemeckých novín
Süddeutsche Zeitung, ako bohatí a mocní tohto sveta ukrývajú svoje
peniaze v daňových rajoch. Doklady prinášajú informácie o viac než
214-tisíc utajených off-shore spoločnostiach.

26.mája -

Grécki archeológovia oznámili nález pravdepodobnej hrobky
starogréckeho filozofa Aristotela (384-322 pred n. l.).

1. júna -

Najdlhší a najhlbší dopravný tunel na svete otvorili vo švajčiarskych
Alpách. Nový Gotthardský železničný tunel s dĺžkou 57 kilometrov
výrazne urýchľuje dopravu medzi severnou a južnou Európou.

21. júna -

Kolumbijská vláda a Revolučné ozbrojené sily Kolumbie uzavreli
historickú dohodu o bilaterálnom a definitívnom prímerí. Konflikt v
Kolumbii, najdlhšie trvajúci v Latinskej Amerike, si od roku 1964
vyžiadal približne 220-tisíc ľudských životoch.

23. júna -

Británia si v referende odhlasovala vystúpenie z Európskej únie.

26. júna -

Po deviatich rokoch bol otvorený rozšírený Panamský prieplav.

28. júna -

Český ústavný súd zrušil ustanovenie zákona o registrovanom
partnerstve, ktoré ľuďom žijúcim v homosexuálnom páre odopieralo
právo adoptovať si dieťa.

26. júla -

Švajčiarske experimentálne lietadlo Solar Impulse 2 sa stalo prvým
lietadlom poháňaným výlučne slnečnou energiou, ktoré obletelo
zemeguľu.

5.-21. augusta - V brazílskom meste Rio de Janeiro sa konali Letné olympijské hry.

9. septembra -

Vláda Severnej Kórey uskutočnila v poradí piatu a s veľkou
pravdepodobnosťou zatiaľ najväčšiu jadrovú skúšku, ktorú
odsúdili západné mocnosti i Južná Kórea.

26. a 30. októbra - Séria zemetrasení s magnitúdou 5,4, 5,6 a 5,9 zasiahla stredné
Taliansko. Spôsobila materiálne škody a zahynuli traja ľudia.

8. novembra -

Víťazom amerických prezidentských volieb sa stal republikánsky
kandidát Donald Trump. Porazil svoju demokratickú
protikandidátku Hillary Clintonovú.

29.novembra -

Štvrtý blok jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyli prekryli
novou oceľovou kupolou, ktorá uzavrela betónový sarkofág
vybudovaný narýchlo po havárii v roku 1986.

Na Slovensku:
1. januára - Novými mestami sa stali Gabčíkovo a Turany.
7. januára - Štátne vyznamenania udelil prezident SR Andrej Kiska 15 osobnostiam
Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky.
28. januára - Modrotlač a horehronský viachlasný spev boli zapísané do
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska.

5. marca -

Oficiálnym víťazom parlamentných volieb sa stala strana Smer-SD so
Ziskom 28,28 %, čo jej vynieslo 49 kresiel v parlamente. Druhá v
poradí, strana SaS, získala 12,10 % a 21 kresiel. Tretím najúspešnejším
bolo hnutie OĽaNO-NOVA s počtom hlasov 11,02 % a 19 postov.

22. marca - Lídri politických strán Smer – sociálna demokracia, SNS, Most-Híd a
Sieť podpísali dohodu o spoločnej koalícii pri vytvorení vlády SR.
19. apríla - Učitelia v centre Bratislavy protestovali, chceli vyjadriť nespokojnosť s
programovým vyhlásením vlády v oblasti školstva.
2. mája –

Žuvačka na chudnutie, univerzálny diaľkový ovládač či stolička so
senzorom upozorňujúca na správne držanie tela. To sú niektoré z
víťazných nápadov slovenských študentov ocenených v rámci 21.
ročníka súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov. Nádejných mladých
podnikateľov s ich učiteľmi v Bratislave prijal prezident SR Andrej
Kiska.

24. mája - Slovenská republika bude spolupracovať na príprave inšpektorov novej
Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Poslanci
Národnej rady SR 108 hlasmi odobrili Dohodu medzi vládou SR a
Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze
jadrových skúšok.

8. júna –

Dvesto slovenských študentov sa bude môcť zúčastniť na odbornej
trojročnej príprave na špičkových ruských pracoviskách v oblasti
jadrového výskumu.

4. júna – Na bratislavskom letisku ráno pristál nový letecký vládny špeciál Airbus
A319-115 CJ. Mal by prepravovať nielen vládne delegácie, ale v prípade
potreby aj zranených občanov Slovenska zo zahraničia späť domov.
15. júna - Učitelia na základných, stredných a vysokých školách budú mať od
septembra 2016 vyšší plat o šesť percent. Prilepšenie im schválili poslanci
NR SR, ktorí 142 hlasmi odobrili novelu zákona o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
8. júla - Bratislavčania sa dočkali. Po 55 rokoch začali do Petržalky opäť premávať
električky. .
18. augusta - Traja horolezci vrátane jednej Slovenky zahynuli v lavíne, ktorá na nich
spadla v masíve Mont Blanc vo francúzskych Alpách.
7. septembra – Pri páde záchranárskeho vrtuľníka Air - Transport Europe (ATE) v
katastri obce Strelníky pri Banskej Bystrici zahynuli na palube štyria
ľudia, traja členovia posádky a 38-ročný pacient.
28. septembra – Majster sveta a Európy v cestnej cyklistike Peter Sagan je prvým
nositeľom čestného titulu veľvyslanec značky Dobrý nápad
Slovensko (Good Idea Slovakia).
29. septembra - Do stupňovaného štrajku učiteľov sa zapojilo 2031 pedagógov. Na
Slovensku je približne 6590 škôl všetkých druhov a viac ako 71.500
učiteľov.
15. novembra - Tohto roku sa dostalo 14 Slovákov na zoznam Sto najlepších
inovátorov v regióne strednej a východnej Európy, ktorý vyhlasuje
poľská nadácia Res Publica v spolupráci so spoločnosťou Google.

1. Decembra - Slovenské a české bábkarstvo zapísali do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

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,

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.
Žiar nad Hronom v roku 2016 oslavovalo významné jubileum – 770 rokov od
svojho založenia. Toto výročie sa pripomínalo viacerými aktivitami počas celého
roka.

I. MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

Vedenie mesta:
- primátor Mgr. Peter Antal
- viceprimátor MUDr. Ladislav Kukolík
- prednosta Ing. Juraj Miškovič
Kontrolórka mesta - Ing. Eva Vincentová

Novoročný príhovor primátora
Ako každý rok aj tento rok príhovor primátora zhodnotil hospodárenie v meste za
minulé obdobie. Čo sa všetko v našom meste urobilo a čo sa bude robiť. Spomenul aj
rok 2016 a čo nás čaká v našom meste. Tento rok oslavuje mesto už 770. Výročie od
udelenia mestských práv. Žiar nad Hronom, kedysi Kríž alebo neskôr Svätý Kríž, bol
v poradí ôsmym mestom na území dnešného Slovenska, ktorý dostal práva mesta.
Toto výročie sa bude počas celého roka pripomínať. Na záver poďakoval všetkým,
ktorí sa podieľajú na rozvoji mesta Žiar nad Hronom a jeho reprezentácii či na šírení
jeho dobrého mena. Do roku 2016 poprial všetkým veľa zdravia, šťastia, tvorivých síl,
aby každý deň tohto roku bol pre všetkých úspešným.

Projekty mesta
Projekty Mesta Žiar nad Hronom, ktoré sa majú realizovať od roku 2016 nie sú
momentálne známe.

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. V tento rok poslanci
rokovali na 8 zastupiteľstvách.

28.januára 2016
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Návrh na ocenenie osobností mesta pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských
práv
4. VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov alebo
iných nosičov informácii počas volebných kampaní v meste ZH
5. Informácia o výsledku kontroly NKÚ
6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských
zariadení
7. Informácia o projektoch
8. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2015 a informácia o
príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2016
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
b) Informácia o projekte „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového
štadióna a s ním spojenej infraštruktúry“, Zriadenie vecného bremena a výpožička
futbalového štadióna
c) Predaj hnuteľného majetku

11. Záver
-schválilo udelenie čestného občianstva pre prof. Belo Felix, PhD. pri príležitosti 770.
výročia udelenia mestských práv.
-schválilo Udelenie Ceny mesta Žiar nad Hronom pre:
Ing. Richard Kafka – in memoriam
Mgr. Ľubomíra Šeševičková
MUDr. Josef Řídky
MUDr. Ján Kolár
Mgr. Ján Sebechlebský
Nadácia ZSNP a Slovalco pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv.
- schvaľuje Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, a to: CKN parcely č. 700/34 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2043 m2.
- schvaľuje záväzok spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s
r.o. uzatvoriť so Slovenským futbalovým zväzom po ukončení realizácie Projektu
zmluvy o výpožičke futbalového štadióna pre potreby štátnych športových
reprezentácií Slovenskej republiky vo futbale (od mládežníckych kategórií, až po
seniorské) a na organizovanie športových súťaží, športových podujatí a športovania
detí, žiakov a študentov, v maximálnom počte 10 podujatí ročne, a to po dobu 20
rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povolí užívanie
futbalového štadióna po realizácii Projektu.

31.marec 2016
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. a) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2015
b) Správa z vykonanej kontroly HKM
4. Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku
2015
5. Komunitný akčný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED –
program Rady Európy

6. a) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2015
7. a) Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016
b) Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti TS ZH, spol. s r.o.
c) Dotácie z rozpočtu mesta
8. a) VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ZH
b) VZN – Zásady hospodárenia s majetkom mesta ZH
9. Informácia o projektoch
10. Správa o činnosti MsP za rok 2015
11. Správa o nakladaní s KO za rok 2015
12. Správa o prevádzkovaní pohrebísk
13. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2015
14. Interpelácia poslancov
15. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy – stiahnutý bod č. 3
b) Zmluva o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických
zariadení skládok odpadov v Horných Opatovciach
c) Petícia za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta 2
d) Založenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom /DZH mesta
Žiar nad Hronom
16. Záver
- schválilo celoročné hospodárenie mesta za rok 2015 – bez výhrad.
- schválilo
a) I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2016 v zmysle predloženého
návrhu
b) do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.,
IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“) peňažný vklad spoločníka – Mesto
Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad
Hronom, vo výške 500 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je povinné v
plnom rozsahu prevziať záväzok na nový peňažný vklad na zvýšenie základného
imania Spoločnosti vo výške 500 000,00 Eur.

c) zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar
nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58
Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“), pričom základné imanie
Spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky 1 142 000,00 Eur na celkovú výšku 1 642
000,00 Eur, t.j. základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o sumu 500 000,00 Eur, a to
peňažným vkladom spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so
sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, vo výške 500 000,00 Eur, pričom
Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu prevziať záväzok na nový
peňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške 500 000,00 Eur.
d) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre OZ Šport a mládež ŽIAR so sídlom
na ulici A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom , IČO: 422 99 845 v sume 5 366,- Eur na
zakúpenie streetballových komponentov.
e) dotáciu z rozpočtu mesta pre Mestský športový klub Žiar nad Hronom, občianske
združenie, so sídlom na Ul. Jilemnického č.2, Žiar nad Hronom, IČO: 423 04 997 za
účelom zabezpečenia podpory činnosti cyklistického klubu, a to vo všetkých
kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno - administratívne
zabezpečenie pretekov, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a
rozhodcovskú činnosť v sume 6.000 Eur.

20.mája 2016
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Plán kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2016
4. Informácia o plnení rozpočtu mesta
5. VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom
6. Protest prokurátora a návrh na zrušenie VZN č. 1/2003
7. a) Správa o činnosti MsKC za rok 2015
b) Správa o výsledku hospodárenia činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok
2015
8. Zosúladenie erbu mesta s požiadavkami Heraldickej komisie MV SR

9. Interpelácia poslancov
10.Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
b) Obchodná verejná súťaž „ nebytové priestory reštaurácia“ – informácia
c) Založenie obchodnej spoločnosti ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ,
spol. s r.o.
11.Záver
- schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom.
- schvaľuje VZN, ktorým sa ruší VZN č.1/2003 o podmienkach držania psov na
území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 14/2015.

23.jún 2016
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Prejednanie upozornenia prokurátora
4. II. Zmena rozpočtu mesta
5. Schválenie zámeru projektu „Modernizácia kina Hron – II. Etapa“
6. Interpelácia poslancov
7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
8. Záver
-schvaľuje doplnenie Plánu hlavnej kontrolórky mesta nasledovne:
Hlavná kontrolórka mesta vykoná kontrolu náhodne vybraných platných a účinných
dodávateľskoodberateľských zmlúv v pôsobnosti odboru ekonomiky a financovania a
to so zameraním kontroly na hospodárnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
mesta. Hlavná kontrolórka mesta je povinná informovať mestské zastupiteľstvo o
výsledkoch vykonávanej kontroly na zasadnutí MsZ v mesiaci september 2016.
- schvaľuje:

a) II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2016 v zmysle predloženého
návrhu.
b) použitie rezervného fondu mesta v sume 100.000 Eur.
c) zmenu uznesenia č.29/2016 písmeno e), ktorým schválilo dotáciu z rozpočtu mesta
pre Mestský športový klub Žiar nad Hronom, občianske združenie, so sídlom na Ul.
Jilemnického č.2, Žiar nad Hronom, IČO: 423 04 997 za účelom zabezpečenia
podpory činnosti cyklistického klubu, a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a
materiálno - technické a organizačno - administratívne zabezpečenie pretekov, na
dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť. Týmto
uznesením sa mení výška dotácii z rozpočtu mesta z pôvodnej sumy 6.000 Eur na
sumu 3.000 Eur.
d) zvýšenie dotácie pre MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. IČO: 36 618 357 A.
Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 01, schválenej v rozpočte mesta Žiar nad Hronom
na rok 2016 z pôvodnej sumu 64.000 Eur na sumu 67.000 Eur. Dotácia je poskytnutá
za účelom zabezpečenia podpory činnosti športových klubov, pôsobiacich v MŠK
Žiar nad Hronom, spol. s r. o., a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno
- technické a organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom
nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné,
cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť.
e) v súlade s ustanovením § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov poskytnutie návratnej finančnej výpomoci za istých podmienok
- schvaľuje - projektový zámer „Modernizácia kina Hron – II. Etapa“
- predloženie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy 4/2016 Audiovizuálneho Fondu
„Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín a aktivity zamerané na
lokálny marketing jednosálových kín“ v termíne do 12.09.2016.

11.august 2016
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Majetkovo-právne vzťahy
3. Záver

-schvaľuje kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste
vlastníctva č. 1167, v podiele 1/1, a to: stavba - stolárska dielňa so súpisným číslom
636, postavená na pozemku CKN parcele č. 159/2 – zastavaná plocha a nádvorie o
celkovej výmere 650 m2, stavba - výrobná hala so súpisným číslom 637, postavená na
pozemku CKN parcele č. 159/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 226
m2
- schvaľuje:
a) zníženie výšky dotácie, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom č. 170/2015 zo dňa 10. decembra 2015, pre prijímateľa: FK POHRONIE Žiar
nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. , IČO: 47 239 140, Sídlo: Ul. Partizánska 154/10,
965 01 Žiar nad Hronom, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 22307/S, 10 na účel financovania prevádzkových
nákladov areálu futbalového štadiónu v Žiari nad Hronom v roku 2016, a to z
pôvodnej sumy 52.000 Eur na sumu 30.400 Eur.
b) poskytnutie dotácie vo výške 21.600 Eur pre prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY
Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58
Žiar nad Hronom, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S, na účel financovania prevádzkových nákladov
areálu futbalového štadiónu v Žiari nad Hronom v roku 2016.

29.september 2016
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ – navrhol vypustiť z dôvodu
neprítomnosti HKM
1. Správa z vykonaných kontrol HKM – navrhol vypustiť z dôvodu neprítomnosti
HKM
2. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
b) Správa nezávislého audítora za rok 2015
c) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku -Uznesenie
3. a) VZN o používaní a ochrane symbolov mesta
b) VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s

majetkom mesta ZH
c) VZN o podmienkach držania psov na území mesta ZH
4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v
školskom roku 2015/2016, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských
zariadení
6. Správa o činnosti MsKC za I. polrok 2016
7. Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015
8. Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2015
9. Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2015
10. Interpelácia poslancov
11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
12. Záver
- schvaľuje pozmeňujúci návrh k bodu č. 3 VZN o používaní a ochrane symbolov
mesta: § 2 odstavec 1 bude znieť – „Erb mesta je tvorený nasledovne: V modrom
štíte... „ ďalej ako je uvedené v texte. V rovnakej vete v časti „...po dva rozširujúce sa
lúče zlaté lúče“ slovo lúče vymazať a ponechať len zlaté lúče.
-schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o používaní a ochrane symbolov mesta Žiar
nad Hronom.
- schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad
Hronom v znení neskorších nariadení.
-schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v
školskom roku 2015/2016 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.

16.november 2016
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ

3. Správa z vykonaných kontrol HKM
4. Informácia o plnení rozpočtu mesta
5. Informácia o stave rozkopávok na území mesta
6. Informácia o činnosti CZO
7. VZN o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta
ZH
8. Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015
9. Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2015
10. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom
a) Informácia o štruktúre obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom k 31.12.2015
b) Vyhodnotenie plnenia pôvodných zámerov KPSS mesta Žiar nad Hronom
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
13. Záver
-schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom o zákaze a
obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom.
- schvaľuje zrušenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena,
zriadené titulom Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2001/2016 zo dňa
15.02.2016, V 329/2016, v prospech oprávneného z vecného bremena: Mesto Žiar nad
Hronom, IČO: 00321125 Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: SPORT BUILDING, s.r.o.,
sídlo Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom.

1.decembra 2016
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na prvý polrok 2017
4. a) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta
b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2017-2019
c) Návrh rozpočtu MsKC na rok 2017

d) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017-2019
5. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013, o určený výšky finančných
prostriedkov ...
6. VZN o miestnych daniach
7. VZN, ktorým sa mení VZN č. 16/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné
Stavebné odpady na území mesta ZH
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia
a) Majetkovo-právne vzťahy
10. Záver
- schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2017.
-schvaľuje a) III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2016 v zmysle
predloženého návrhu.
b) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť
Sedembolestnej Panny Márie, IČO 450 216 35, Chrásteka 2772/28, Žiar nad Hronom
96501 vo výške 5.000,- Eur pre účel stavby kaplnky Božieho hrobu a milostivej sochy
Panny Márie v priestoroch chrámu Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom.
-schvaľuje
a) rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2017 v zmysle predloženého návrhu, ktorý
predstavuje sumu 13.652.240,- Eur, tak na strane celkových príjmov ako aj celkových
výdavkov.
b) použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov a
výdavkov z finančných operácii v sume 1.256.850,- Eur.
c) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 77.000,- Eur (slovom
sedemdesiatsedem tisíc Eur) pre prijímateľa: MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. IČO:
36618357,sídlo: Alexandra Dubčeka 45, Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie:
zabezpečenie podpory činnosti športových klubov, pôsobiacich v MŠK Žiar nad
Hronom, spol. s r.o. a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno technické 6 a organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom
nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné,
cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť.
d) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 3.000,- Eur (slovom tritisíc
Eur) pre prijímateľa: Mestský športový klub Žiar nad Hronom, právna forma:

občianske združenie, IČO: 42304997, sídlo: Jilemnického č.2, Žiar nad Hronom 965
01, SR. Registrácia: Register občianskych združení, vedený MV SR. Účel dotácie:
zabezpečenie podpory činnosti cyklistického klubu a to vo všetkých kategóriách,
na realizáciu a materiálno - technické a organizačno - administratívne zabezpečenie
súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu,
ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť.
e) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 1.300,- Eur (slovom tisíc tristo
Eur) pre prijímateľa: ŠAŠOVČAN, právna forma: občianske združenie, IČO:
37998951, sídlo: Šašovské Podhradie 160, 965 01 Žiar nad Hronom, SR. Registrácia:
Register občianskych združení, vedený MV SR. Účel dotácie: materiálno - technické
zabezpečenie svojej činnosti, zameranej na športový rozvoj mesta Žiar nad Hronom –
predovšetkým mestskej časti Šašovské Podhradie v roku 2017.
f) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 50.000,- Eur (slovom
päťdesiattisíc Eur) pre prijímateľa: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.
r. o. IČO: 47239140, sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, SR. Účel
dotácie: zabezpečenie podpory činnosti futbalového klubu, a to vo všetkých
kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno - administratívne
zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na
dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť v roku
2017.
g) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 10.000,- Eur (slovom
desaťtisíc Eur) pre prijímateľa: CYKLISTIKA 2017, IČO: 50522388, právna forma:
občianske združenie, sídlo: Š. Moysesa 439/46, Žiar nad Hronom 965 01, SR,
Registrácia: Register občianskych združení, vedený MV SR. Účel dotácie:
financovanie výdavkov súvisiacich s usporiadaním spoločných Majstrovstiev
Slovenskej republiky a Českej republiky v cestnej cyklistike v roku 2017.
h) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 52.000 Eur (slovom
päťdesiatdvatisíc Eur) pre prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom,
spol. s.r.o, IČO: 31 609 651, sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58,
SR. Účel dotácie: financovanie prevádzkových nákladov Areálu futbalového štadióna
na Ul. Partizánska v Žiari nad Hronom.
i) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30.000 Eur (slovom
tridsaťtisíc Eur) pre

prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, IČO: 31609651,
sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58, SR. Účel dotácie:
prevádzkovanie Športovej haly nachádzajúcej sa v športovorekreačnej zóne na Ul.
Partizánska v Žiari nad Hronom.
j) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 6.500,- Eur (slovom
šesťtisícpäťsto Eur) pre prijímateľa: OZ ZAŽIAR, právna forma: občianske
združenie, IČO: 45029971, sídlo: Ul. Š. Moysesa č.46, Žiar nad Hronom 965 01, SR..
Účel dotácie: financovanie prevádzkových výdavkov materského centra.
- schvaľuje návrh rozpočtu MsKC na rok 2017.
- schvaľuje stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017 –
2019.

II. Z ROZPOČTU MESTA
Návrh rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2016 sa 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)
Bežný rozpočet mesta má za uvedené obdobie roku 2016 skutočné príjmy na úrovni
10 602 014 Eur a skutočné výdavky na úrovni 8 186 615 Eur. Saldo bežného rozpočtu
tak predstavuje sumu 2 415 399 Eur. Kapitálový rozpočet mesta má skutočné príjmy v
sume 421 519 Eur a skutočné výdavky v sume 146 561 Eur, čo predstavuje kladné
saldo v sume 274 958 Eur. Finančné operácie na strane príjmov sú v celkovej sume 81
288 Eur a na strane výdavkov v sume 866 114 Eur.
Sumárna tabuľka k 30.9.2016 (v Eur)
Názov

Schválený

Upravený

Skutočnosť

k 1.1.2016

stav k 30.09.2016

stav k 30.09.2016

Bežné príjmy celkom

11 807 140

12 177 977

10 602 014

Bežné výdavky celkom

11 726 766

12 019 173

8 186 615

Saldo bežného rozpočtu

80 374

158 804

2 415 399

Kapitálové príjmy celkom

176 786

409 097

421 519

Kapitálové výdavky celkom

622 360

439 401

146 561

Saldo kapitálového rozpočtu

-445 574

-30 304

274 958

Finančné operácie príjmové

747 000

858 800

81 288

Finančné operácie výdavkové

381 800

987 300

866 114

Saldo finančných operácií

365 200

-128 500

-784 825

Celkové príjmy spolu

12 730 926

13 445 874

11 104 821

Celkové výdavky spolu

12 730 926

13 445 874

9

199 290

III. ZMENY TVÁRE MESTA

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

Futbalový štadión
Slovenský futbalový zväz poskytol mestu Žiar nad Hronom dotáciu 750-tisíc eur na
rekonštrukciu futbalového štadióna. V piatok 15. apríla sa ako prvé odstránili zábrany
pri vstupe do parku a začalo sa s búraním oceľových konštrukcií a betónových
stupňov pre divákov.

Vlajky s logom
V meste pribudla nová výzdoba. Vlajky s logom osláv 770. Vlajky mali nielen
obyvateľom, ale aj návštevníkom pripomínať, že si mesto Žiar nad Hronom pripomína
v tomto roku 770. Výročie udelenia mestských práv. Vlajky lemovali Ulicu SNP, ale
aj Dubčekovu ulicu, Námestie Matice slovenskej či Svätokrížske námestie. Takmer
stovku vlajok inštalovala spoločnosť Technické služby.

Drevená brána
Na Svätokrížskom dome bola osadená replika drevenej brány z 19. storočia.
Svätokrížsky dom je vo vlastníctve mesta od roku 2014 a slúži na zachovávanie
tradícií a histórie pre budúce generácie.

Led žiarovky
V Materskej škole – elokovanej triede na Sládkovičovej ulici začali svietiť po novom.
Technické služby vymenili 178 starých žiaroviek za nové LEDky, vďaka čomu
ušetria až 84 percent nákladov na elektrinu.

Výmena svietidiel na verejnom osvetlení
Výmena svietidiel je dokončená. Žiar nad Hronom sa tak stalo prvým mestom
na Slovensku nad 10-tisíc obyvateľov s kompletne novým osvetlením. S výmenou
verejného osvetlenia z vysokotlakových sodíkových výbojok za modernú LED
technológiu sa začalo ešte v lete minulého roku. Vďaka modernizácii sa zlepšia
svetelné parametre o 2,3 % až 3,6-krát v porovnaní s pôvodným stavom. Modernými
LED svietidlami sa vymenilo celkovo 1355 starých výbojok, čo je približne tri
štvrtina z celého mesta, Osvetlené sú aj parkoviská, podchod a medzi blokové
priestory. Celková suma, ktorá bola na výmenu troch štvrtín žiaroviek v meste
vyčlenená, je 300-tisíc eur. Navyše, Európska banka pre obnovu a rozvoj by mala
vrátiť približne 60-tisíc eur ako investičný stimul a podporu úspory elektrickej
energie. Úspora začala už 1. januára 2016, keďže aj z mestského rozpočtu sa na
osvetlenie vyčlenilo o 10-tisíc eur menej ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.

Centrum zhodnocovania odpadov
V utorok 1. marca bola oficiálne otvorená prevádzka Centra zhodnocovania odpadov
v Žiari nad Hronom. Projekt s celkovými investičnými nákladmi 18,5 milióna eur je
najväčšou investíciou do odpadového hospodárstva, ktorú na Slovensku zrealizovala
samospráva.

Žiarsky podchod
S nápadom vynoviť interiér žiarskeho podchodu prišlo občianske združenie ZaŽiar. V
rámci projektu Žiarsky podchod rukami mladých bola spustená súťaž, v ktorej sa
autorom výherného návrhu stal 23-ročný Patrik Žňava. S realizáciou aktivity sa začalo
ešte v októbri minulého roka. Patrik súťažil s témou Mesto pre svojich obyvateľov a
na svoj projekt získal 300 eur na nákup materiálu. Návrh podchodu zobrazuje
zoskupenie fotiek budov, pamiatok a miest, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou mesta
alebo jeho histórie. Kresby tak zachytávajú žiarske kostoly, delo z II. svetovej vojny,
fontánu na námestí, kaštieľ či postavu biskupa Štefana Moysesa.

Letný pavilón
Oddychovú zónu Letný pavilón sa podarilo postaviť za niekoľko týždňov. Do
užívania bola Žiarčanom odovzdaná v piatok 8. júla. V tento deň sa tu odohral aj prvý
live koncert. Tretia oddychová zóna stojí na kruhovej betónovej časti námestia.
Žiarčanom má priniesť priestor na oddych a osvieženie počas horúcich letných dní.
Na svoje si prídu aj deti, ktorým sú k dispozícii herné prvky a priestor na rôzne hry.
Samotný pavilón sa skladá prevažne z drevených prvkov, nechýba však ani
kontajnerová zeleň.

Perníková chalúpka
Do Parku Štefana Moysesa pribudla v tomto roku krásna perníková chalúpka. Poslúži
ako základ pre nové detské ihrisko, ktoré bude zamerané ako rozprávkový les.

Atletická dráha
Iba niekoľko dní stačilo na to, aby bola v areáli Základnej školy na Ulici Dr. Janského
vybudovaná atletická dráha. Nie je to však žiadna novinka. Bežecká dráha so 100metrovou rovinkou sa už na „Jednotke“ nachádzala aj v minulosti.

Pumptracková dráha
Pumptracková dráha je od októbra oficiálne sprístupnená verejnosti. Prestrihnutím
duše z kolesa ju oficiálne otvoril viceprimátor Ladislav Kukolík. Na otvorení
nechýbali ani zástupcovia spoluorganizátorov, a to žiarska mládež a Absolute racing
team.

IV.

OBYVATEĽSTVO

Niečo o nás
Mesto nezaznamenáva výrazné výkyvy v mobilite svojich občanov. Z dlhodobého
hľadiska si zachováva počet obyvateľov. V súčasnosti sa ich počet odhaduje na 18
509. 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 2016 v meste Žiar nad Hronom sa narodilo 165 detí,
186 úmrtí a 119 sobášov

Prvý Žiarčan
Primátor Peter Antal prijal začiatkom februára rodičov bábätka, ktoré sa tohto roku
narodilo ako prvý Žiarčan. Prvým žiarskym bábätkom sa stal chlapček Tobiasko.
Narodil sa 2. januára 20 minút po 22. hodine.

Nezamestnanosť
Banská Štiavnica 31. januára (TASR) - V okrese Žiar nad Hronom zaznamenal úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2016 pokles nezamestnanosti. Vývoj
nezamestnanosti v žiarskom okrese bol natoľko priaznivý, že počas roka klesol pod
úroveň nezamestnanosti Slovenska. Ku koncu roka 2016 bolo v tomto okrese celkom
2045 disponibilných uchádzačov o zamestnanie schopných ihneď nastúpiť do
zamestnania s mierou evidovanej nezamestnanosti 8,6 percenta. Len pre porovnanie,
Slovensko dosiahlo 8,76 percenta mieru evidovanej nezamestnanosti,

V.

VEREJNO – SPLOČENSKÝ ŽIVOT

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Sobotu 5. marca sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Parlamentné voľby vyhrala strana Smer – SD so ziskom 28,28 percenta hlasov. Na
druhom mieste je SaS s 12,09 percentami, tretie je hnutie OĽaNO – NOVA so ziskom
11,02 percenta. Do parlamentu sa dostali aj strana SNS s 8,64 percenta, ĽS NS s 8,04
percenta, Sme rodina so 6,62 percentami a Most – Híd so 6,5 percentami. Najmenej
percent spomedzi parlamentných strán získala strana Sieť s 5,6 percentami.
Prekvapením je strana KDH, ktorá sa do parlamentu vôbec nedostala a za bránami
parlamentu zostala po dlhých 26 rokoch. Volebná účasť dosiahla na Slovensku 59,81
percenta. Počet kresiel: Smer 49, SaS 21, OĽaNO – NOVA 19, SNS 15, ĽS Naše
Slovensko 14, Sme rodina a Most – Híd po 11 a Sieť 10. V Žiari odvolilo 8 599
občanov V Žiari nad Hronom máme 16 volebných okrskov, v ktorých máme
zapísaných 15 195 voličov. K voľbám prišlo nakoniec 8 599 Žiarčanov a účasť vo
voľbách tak dosiahla 56,59 percenta. Zo zahraničia volilo 64 občanov. V Žiari vyhrala
strana Smer – SD so ziskom 2 582 hlasov, čo predstavuje 30,45 percenta. Na druhom
mieste skončila strana SaS s 1 092 hlasmi, čo je 12,88 percenta, za nimi skončila
strana SNS s 960 hlasmi, čo je 11,32 percenta. Päťpercentnú hranicu presiahli aj
strana ĽS Naše Slovensko s 926 hlasmi (10,92 percenta), Most – Híd so 742 hlasmi
(8,75 percenta), OĽaNO – NOVA so 720 hlasmi (8,49 percenta) a Sme rodina so 639
hlasmi (7,53 percenta).

VI.

VÝROČIA A OSLAVY

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

Plesová sezóna
V piatok 15. januára sa v priestoroch Hlavnej sály žiarskeho Mestského kultúrneho
centra uskutočnil 4. ročník Bálu Žiarčanov. O obľúbenosti podujatia svedčí takmer do
posledného miesta vypredaná sála. Programom sprevádzal hostí populárny Marián
Čekovský. Návštevníkom bálu hrala do tanca hudobná skupina Hit band so speváčkou
Dagmar Rostandt a DJ Fabo s DJkou Sofi F. Nechýbala ani bohatá tombola
a o polnoci predviedla svoju magickú ohňovú a UV šou formácia Anti Agna.

Žiar nad Hronom – 770 rokov od svojho založenia
Toto výročie si mesto pripomínalo viacerými aktivitami počas celého roka.
Najväčšie oslavy odštartovali 5. februára. Mestské práva mesto dostalo od
ostrihomského arcibiskupa Štefana Vanču 4. februára. Preto sa celomestské oslavy
uskutočnili blízko k tomuto dňu, v piatok 5. Februára. Uskutočnila sa Slávnostná
akadémia mesta spoločne so slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva. Pri
tejto príležitosti ocenili viaceré osobnosti Žiaru nad Hronom a predĺžila sa tiež zmluva
s partnerským mestom Svitavy. Pri plánovaní osláv sa nezabudlo ani na širokú
verejnosť a Žiarčania tak zažili

stredovek v našom meste. 5. februára sa konal

historický sprievod, ktorého sa mohli zúčastniť aj obyvatelia a jeho trasa bola z
Námestia Matice slovenskej na Svätokrížske námestie. Historický sprievod tvorili
účastníci v dobových kostýmoch z 13. storočia. Celý rok sa poniesol v znamení 770.
výročia založenia mesta, kedy sa uskutočnili aj iné podujatia a akcie, ktoré boli
venované histórii mesta.

Slávnostná akadémia
Slávnostná akadémia pri príležitosti 770 výročia od založenia mesta odovzdala
prostredníctvom primátora mesta 25 osobnostiam a jednej nadácii ocenenia. Medzi
pozvanými hosťami nechýbali ani poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky
Emília Müllerová a Viera Šedivcová, poslanci Banskobystrického samosprávneho
kraja, poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, hostia z partnerského
mesta Svitavy, ako aj ďalšie osobnosti verejného života či predstavitelia spoločností
z hnedého priemyselného parku. Osobnosti si prevzali ocenenie vo viacerých
kategóriách. Pamätná plaketa bola udelená Zuzane Kohútovej a Zuzane Denkovej za
mimoriadny prínos pri obnove kultúrneho dedičstva na území mesta, Štefanovi
Paľúchovi za prínos v oblasti duchovného života, Milanovi Barniakovi za celoživotnú
publicistickú činnosť a propagáciu futbalu v meste a regióne, Valérii Barcíkovej
a Márii Halenárovej za aktívne vedenie súboru Seniori – optimisti, Ľudmile Pulišovej
za dobrovoľnícku činnosť spojenú s uchovávaním histórie mesta, Miroslavovi
Bučekovi za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja basketbalu, Dimitrijovi Utešenému
za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja volejbalu a Vladimírovi Vargovi za
mimoriadny prínos v oblasti rozvoja hokeja v meste. Cena primátora mesta bola
udelená Petrovi Mosnému za vytvorenie zoznamu pamiatok a pamätihodností mesta a
ich rekonštrukciu, Stelle Víťazkovej za rozvoj tanečného športu, Ladislavovi
Kukolíkovi za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva a lekárskej služby v žiarskej
nemocnici, Rastislavovi Uhrovičovi za dobrovoľnícku činnosť spojenú so záchranou a
propagáciou zrúcanín Hradu Šášov, Františkovi Sitorovi za rozvoj cyklistiky a prácu s
mládežou, Jánovi Adámikovi za celoživotný prínos v oblasti stredoškolskej
pedagogickej praxe, Kataríne Gillerovej za prínos v oblasti slovenskej literatúry,
Dušanovi Záhorcovi in memoriam za celoživotný prínos v oblasti uchovávania
folklórnych tradícií a Monike Kvakovej za mimoriadny športový úspech, ktorým bola
účasť na Olympijských hrách 2010 vo Vancouveri. Cenu mesta si prevzali Ľubomíra
Šeševičková za mimoriadny prínos v oblasti vedy a za osobitú angažovanosť pri
vzniku Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Josef
Řídký za mimoriadny prínos v oblasti detského lekárstva v Žiari nad Hronom a na
Slovensku, Ján Kolár za mimoriadny prínos v oblasti internej medicíny v Žiari nad
Hronom a na Slovensku, Ján Sebechlebský za vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky v oblasti filmovej réžie a filmovej tvorby a Nadácia ZSNP a Slovalco za
významnú podporu pri rozvoji vzdelávania, kultúry, spoločenského života v mesta a

za významnú podporu rozvojových projektov mesta. Ocenenie bolo in memoriam
udelené aj Richardovi Kafkovi za celoživotný prínos pri rozvoji priemyslu v Žiari nad
Hronom a mimoriadny prínos v oblasti odkrývania historického dedičstva mesta a
regiónu. Udelenie čestného občianstva za celoživotný prínos pri rozvoji detskej
dramatickej tvorivosti a hudobnej výchovy na Slovensku si prevzal Cenu čestného
občana profesor Belo Felix, ktorý v rokoch 1960 – 1987 pôsobil v našom meste.

Fašiangy
Dňa 9. februára sa konala fašiangová veselica s pochovávaním basy. Ľudová hudba a
spev, veselý sprievod mestom, tancujúce maškary. Prítomných hostí zabávali Franta
Uher – Kašubovci, folklórna skupina Hron aj mužská spevácka skupina Sekera, FS
Hron.

Športovec roka
V utorok 23. februára sa uskutočnil ďalší ročník podujatia Športovec mesta. Tento rok
si ocenenie z rúk primátora Petra Antala a viceprimátora Ladislava Kukolíka prevzalo
112 športovcov.

Deň učiteľov
V piatok 1. apríla sa v Hlavnej sále Mestského kultúrneho centra konal už X. ročník
podujatia Učiteľ na jednotku. Pri tejto príležitosti ocenil primátor 13 pedagógov
z nášho mesta. Cenu si prevzalo jedenásť učiteľov, dvaja učitelia boli ocenení Cenou
primátora. V rámci programu vystúpil TŠK Stella so svojou vtipnou choreografiou
Madagaskar a takmer 300 učiteľom z nášho mesta zaspievala aj vlaňajšia víťazka
súťaže Česko-Slovensko hľadá SuperStar Emma Drobná. Za dlhoročnú svedomitú
a kreatívnu pedagogickú činnosť a za zodpovedné plnenie náročných úloh boli
ocenení Michal Straňák a Zuzana Čičmancová zo ZŠ na Ul. Dr. Janského, Adriana
Nagyová a Blanka Kleštincová zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Dana Stemnická a
Monika Hanzelová zo ZŠ na Jilemnického ulici, Ľubica Loučičanová a Mária
Kupcová zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Valéria Ferčáková zo ZUŠ Zity StrnadovejParákovej a Jana Rákošová a Beata Kollárová z materskej školy. Cenu primátora

mesta si počas podujatia prevzali dve pedagogičky, a to Ľubica Baranová, riaditeľka
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika a Dana Koštová, zástupkyňa riaditeľky materskej školy.

15 výročie Optimistov
Koncert speváckeho zboru Optimisti mesta Žiar nad Hronom pri príležitosti 15.
výročia vzniku sa uskutočnilo 22. apríla v žiarskom Mestskom kultúrnom centre.
Spevácky zbor pri mestskej organizácii JDS v Žiari nad Hronom vznikol v roku 2001
pod vedením Oľgy Trčkovej, neskôr bola jeho vedúcou Mária Halenárová. Po nich
prevzala štafetu Valéria Barcíková, ktorá vedie súbor aj v súčasnosti. Organizačnou
vedúcou je Mária Čelárová. Zbor má v repertoári viac ako 150 piesní rôzneho
charakteru: ľudové, chrámové, národné, hymnické, moderné i vianočné. Seniori
optimisti vystupujú pri rôznych príležitostiach v meste i jeho okolí. Priemerný vek
jeho súčasných 24 členov je 75 rokov.

Stavanie mája
Tradičné stavanie Mája bolo aj tohto roku spojené s obľúbeným Jarmokom remesiel.
Skoro májové slávnosti sa uskutočnili v sobotu 30. apríla na Námestí Matice
slovenskej. Jarmok remesiel prebiehal už od dopoludnia. Opäť sme si mohli zakúpiť
výrobky z drôtu, kože či textilu. Okrem toho ľudoví remeselníci predávali klobúky,
varešky, paličkovanú čipku, obrazy, rezbárske diela, šperky zo skla, ale aj syry,
bryndzu, čerstvú žinčicu i medovinu. Stavanie Mája bolo za sprievodu Mužskej
speváckej skupiny Sekera, detským folklórnym súborom Hroniarik a folklórny súbor
Hron.

Deň detí
V sobotu 28. mája sa v Parku Štefana Moysesa konal Žiarsky Deň detí. V rámci osláv
Medzinárodného dňa detí pripravili organizátori – Mestské kultúrne centrum dve
divadelné rozprávky Šašo múdrejší ako kráľ a predstavenie Z rozprávky. Medzitým si
deti mohli vytvoril malého Mimoňa z papiera v tvorivých dielničkách, pozrieť a
posedieť si v policajných či hasičských autách či zastrieľať z luku. Najmenších asi
najviac zaujali nafukovacie atrakcie, kde sa mohli do sýtosti vyskákať, ale aj

maľovanie na tvár či jazda na koníkovi. Samozrejme, nechýbalo ani občerstvenie
v podobe sladkých trdelníkov či cukrovej vaty. Asi najväčším zážitkom bolo pre deti
i dospelých behanie v pene vytvorenej hasičmi.

Šášovské hradné dny
Dňa 30 júla sa konal 12.ročník Šašovských hradných hier. Ako každý rok aj tento mal
zaujímavý program, v ktorom si svoje našli dospelí, ale aj deti. Medzi zaujímavé
akcie patril lúpežnícky tábor, lukostreľba, tvorivé dielne, razba vlastnej mince,
šermiarske vystúpenia, strašidelný les a mnoho iných atrakcií bolo pripravených pre
návštevníkov.
Žiarsky jarmok
Počas druhého októbrového víkendu sa v našom meste uskutočnil 25. ročník
Žiarskeho jarmoku. Žiarsky jarmok môžeme označiť za najväčší jarmok v kraji. Ani
tento rok nechýbali v stánkoch s občerstvením tradičné jarmočné dobroty ako sú
pečené klobásy, hurky, lokše, prasiatka či obľúbené trdelníky a chýbať nemohol ani
sladký burčiak. Počas tohtoročného jarmoku mohli Žiarčania ochutnať aj pečeného
býka s nakladanou kyslou kapustou a čerstvým chlebom. Okrem tradičných lokší sa
podľa starého receptu piekli aj vianočné hviezdy či hniezda, ktoré pripravovali
Svitaváčky. Išlo o tradičnú špecialitu z palacinkového cesta a rumu. Súčasťou
jarmoku bol po tretíkrát aj Žiarsky festival vína. V samostatne stojacom stane si
záujemcovia mohli kúpiť či ochutnať kvalitné vína zo slovenských vinárskych oblastí.
Ochutnávku vín spríjemnila aj hudba v podaní Cimbalovej muziky Hron či hudobnej
skupiny Necpalanka. Hudobný program bol pripravený aj na Svätokrížskom námestí.
V piatok hrali do tanca skupina Black Band a Lukáš Adamec so svojou skupinou.
V sobotu zaspieval svoje hity Pavol Hammel a príjemnú atmosféru navodili aj žiarski
hudobníci ako Sitňan, Janko Kulich & Kolegium či ZH Band. Tento rok navštívili náš
jarmok aj hostia z partnerského mesta Svitavy. Okrem šikovných kuchárok, ktoré
pripravovali špeciality vo dvore Svätokrížskeho domu, predávali svoje výrobky aj
ľudoví umelci priamo na jarmočnisku. Súčasťou jarmoku boli tradične aj kolotoče.
Okrem detských atrakcií sa mohli zabaviť aj dospelí, ktorých kyvadlový kolotoč
vyniesol nad strechy okolitých panelákov. Lákavou atrakciou bol určite aj
vyhliadkový let helikoptérou.

Jubilanti
V stredu 26. októbra sa uskutočnil tradičný každoročný program pre jubilantov mesta,
ktorí sa v tomto roku dožívajú 60, 70, 80 a 90 rokov. Tento rok to bol už 18. ročník.
Program pre jubilantov mesta sa uskutočňuje v našom meste od rok 1999, vždy v
októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Tentoraz mal program názov Uprostred
domova. Organizátori tak chceli zdôrazniť, že aj naše mesto slávi okrúhle výročie, a
to 770 rokov od udelenia mestských privilégií. Na program bolo pozvaných 592
jubilujúcich Žiarčanov, z ktorých prijalo pozvanie viac ako 300. K blahoželaniu
žiarskym jubilantom sa pripojila aj najznámejšia slovenská svokra, speváčka Gizela
Oňová, ktorá dokázala jubilantov roztlieskať spievaním slovenských šlágrov, aj
rozosmiať svojím humorom a výrečnosťou.

Predvianočné dni
Vianočné trhy začali tento rok v pondelok 5. decembra. Už tradične sme mohli počas
ich trvania navštíviť predajné stánky, ale prísť aj na ochutnávku vianočnej kapustnice,
primátorského punču a na bohatý kultúrny program. Predajné stánky boli počas
Vianočných trhov opäť na Námestí Matice slovenskej. Sortiment v predajných
stánkoch bola ako po minulé roky, no pribudla aj novinka z minulého roku. V ponuke
bol opäť punč, varené víno či medovina. Súčasťou Vianočných trhov bola aj súťaž vo
varení Vianočnej kapustnice. Neodmysliteľnou súčasťou Vianočných trhov bol aj
atraktívny kultúrny program na Námestí Matice slovenskej, ktorý pripravilo žiarske
Mestské kultúrne centrum.

Vianočný punč
V rámci Vianočných trhov, ktoré trvali od 5. do 22. decembra, sa uskutočnilo viacero
podujatí. Žiarčanov na námestie prilákalo varenie vianočnej kapustnice či predaj
charitatívneho punču. Predaj Charitatívneho vianočného punču sa už v našom meste
stal tradíciou. Pracovníci mestského úradu v popoludňajších hodinách aj primátor so
svojím zástupcom, podávajú tento symbolický vianočný nápoj Žiarčanom za jedno
euro. Okoloidúci mohli tento krát opäť ochutnať aj chlieb s masťou a cibuľou. Suma
je každoročne venovaná na dobročinné účely a inak tomu nebolo ani teraz.
Pracovníčky Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ navrhli 80-ročnú dôchodkyňu

pani Máriu, ktorá žije na hranici životného minima, dokonca bola prednedávnom aj
okradnutá. Celkovo sa v pondelok 19. decembra predalo viac ako 60 litrov punču, na
ktorý prispeli Žiarčania sumou 280 eur.

Mikuláš
Mikuláš zavítal do nášho mesta v pondelok 5. decembra. Spoločne s detičkami
rozsvietil živý vianočný stromček na námestí a do mesta tak priniesol pravú vianočnú
atmosféru.

VII. PODNIKY V ŽIVOTE MESTA

ZSNP, a.s.
Spoločnosť ZSNP, a.s., patrí k najvýznamnejším hutníckym podnikom v Slovenskej
republike, so zameraním na spracovanie hliníka. Priemyselný park sa rozkladá sa na
ploche 287 hektárov. V areáli priemyselného parku v súčasnosti pôsobí približne 180
subjektov, z ktorých 35 má aj sídlo na adresách prislúchajúcich do tohto areálu.
V areáli je zamestnaných cca 4 700 pracovníkov. Spoločnosti v areáli priemyselného
parku dosahujú ročné tržby takmer 700 mil. Eur.

Slovalco
V roku 2016 sa napriek tomu, že situácia na trhoch sa nevyvíjala vždy priaznivo –
podarilo Slovalcu dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pokračovali v pozitívnych trendoch
zlepšovania, najmä čo sa týka technologických parametrov. V roku 2016 zaznamenali
jeden pracovný úraz. Ich cieľom naďalej ostáva pracovať bez úrazov a bez rizikových
incidentov. V druhej polovici hodnoteného roka sa situácia na trhu s hliníkom vyvíjala
o niečo priaznivejšie, ako predpokladali a cena pomaly rástla. Čo sa týka
výkonnostných ukazovateľov, nepodarilo sa im splniť niektoré výrobné a
environmentálne ciele. Aj napriek tomu sú však výrobné parametre, aj v porovnaní s
ostatnými závodmi, na svetovej úrovni. Prináša to profesionálna práca tímu a neustále
zlepšovanie. Čo sa týka ekonomických výsledkov, môžeme skonštatovať, že sú lepšie,
ako predpokladali. Je to hlavne vďaka výbornému vedeniu technológie. Je to tiež
kvôli poctivému a obetavému prístupu zamestnancov, dôslednému sledovaniu
parametrov a korekcii odchýlok zo strany inžinierov, pružnosti pri plánovaní výroby
finálnych výrobkov od zákazníkov. Pozitívne výsledky výrazne ovplyvnilo aj šetrenie
a odsúvanie nákladov, najmä v údržbe, obmedzenie investičných zámerov a v
neposlednom rade aj nižšie ceny vstupných surovín.

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.

Veolia Energia
Dalkia Industry sa premenovala na Veolia EnergiaŽiar 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.
Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom v tomto roku rekonštruovala rozvody
tepla v meste, a to na uliciach Cyrila a Metoda, J. Kollára, Komenského a Jiráskovej
ulici celková rekonštruovaná dĺžka rozvodov by mala byť približne 670 metrov.

Thermo solar Žiar, s.r.o.
Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., jeden z najvýznamnejších európskych
výrobcov termických slnečných kolektorov, bola založená 1.1.1992. Už v dobe
vzniku stavala na viac ako 20 ročných vývojových a výrobných skúsenostiach svojich
zakladateľov, hliníkarenského podniku ZSNP a.s. Žiar nad Hronom a thermo|solar
Energietechnik Regensburg, vtedy jedného z najväčších výrobcov slnečných
kolektorov v Nemecku. Založením spoločného podniku sa Žiarskym výrobcom
slnečných kolektorov uľahčil prístup na západoeurópske trhy, čo bolo spojené nielen s
rýchlym zvyšovaním objemu, ale aj kvality ich výrobkov. Kvalita slnečných
kolektorov bola pozitívne ovplyvnená vzájomným dopĺňaním know-how oboch
partnerov: vysokoúčinnej selektívnej konverznej vrstvy – vkladu slovenského
spoločníka a progresívnej hliníkovej vane kolektora lisovanej hlbokoťažným
spôsobom – vkladu nemeckého spoločníka.

Nemak
Nemak sa špecializuje na výrobu vysoko komplexných hliníkových dielov pre
automobilový priemysel, ako sú hlavy valcov, blokov motorov, prevodové časti a
konštrukčných prvkov. Pozdĺž 30 rokov Nemak vyvinula niekoľko konkurenčných

výhod, ktoré viedli spoločnosť bude globálna spoločnosť. V roku 2016 naďalej
posilňovali vedúce postavenie. Pokročili s rozšírením kapacity výrobných programov
v našich regiónoch vrátane nárastu nových zariadení určených na štrukturálne
komponenty na Slovensku, Poľsku a Mexiku.

Bring
V rámci štruktúr štátnej Nórskej pošty (Posten Norge) má žiarska spoločnosť Bring
Trucking exkluzívne postavenie najvýznamnejšieho medzinárodného kamiónového
dopravcu. Jej zelené ťahače brázdia najmä zahraničné cesty v západnej Európe a v
Škandinávii. Žiarska spoločnosť Bring Trucking patrí medzi popredných slovenských
cestných dopravcov. O tom, že sa spoločnosti darí, svedčí aj umiestnenie v
tohtoročnom rebríčku časopisu Trend, kedy sa prepracovala na prvú priečku rebríčka,
v ktorom sú zoradené najúspešnejšie spoločnosti. O ocenení pritom nerozhodovala
anketa ani komisia, ale dosiahnuté výsledky hospodárenia v rámci hodnotiaceho
modelu, ktorý ich porovnáva. Vlani firma zvýšila tržby medziročne o zhruba
osemnásť percent na 33,9 milióna eur. V súčasnosti má Bring Trucking približne 500
zamestnancov, z čoho je takmer 90 % vodičov. V kategórii Osobnosť dopravy roku
2016 zvíťazil generálny riaditeľ spoločnosti Bring Trucking. Cenu získal za to, že sa
mu podarilo priviesť slovenský subjekt prevádzkujúci autodopravu na pozíciu silného
medzinárodného dopravcu s pôsobnosťou v Nórsku, Škandinávii a po celej Európe.

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

Obchodné spoločnosti
Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Môže ju
tvoriť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb. Údaje o obchodnej
spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra. Medzi obchodné spoločnosti mesta
Žiar nad Hronom patria:
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o
Konateľom je Ján Žiak. 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 15 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 oblastiach údržby zelene,
letnej a zimnej údržby komunikácií a údržby verejného osvetlenia, realizáciou
drobných stavieb, dlhoročné skúsenosti majú aj so správou bytových domov a s
upratovacími prácami administratívnych a výrobných priestorov. Konateľom je Ing.
Emil Vozár.
Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.
Spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vznikla v roku 2009 za účelom
komplexného riešenia odpadového hospodárstva tak pre mesto Žiar nad Hronom a
okolité obce, ako aj pre podnikateľské subjekty. Mesto Žiar nad Hronom,
prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad
Hronom, spol. s r. o., vlastní v danej spoločnosti 10 % podiel akcií. Riaditeľom je Ing.
Ľuboš Žilinčár a štatutárny orgán (za mesto Žiar nad Hronom): podpredseda
predstavenstva č. 2 Mgr. Igor Rozenberg, MBA.
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o
Klub vznikol v roku 2012 spojením tímov TJ Sokol Dolná Ždaňa a FK Žiar nad
Hronom. 1. júna 2012 tieto dva tímy dosiahli dohodu týkajúcu sa chodu nového
klubu. Predseda Správnej rady Ing. Jozef Urblík, správna rada Mgr. Peter Antal, Ing.

Bohumil Glezgo, Ing. Jozef Pittner, Ing. Jaroslav Mališ, Ing. Dušan Bosák
a výkonný riaditeľ futbalového klube Ing. Mgr. Rastislav Štanga.

ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s. r. o je obchodná spoločnosť vo
vlastníctve mesta Žiar nad Hronom a konateľom je Mgr. Peter Antal.

VIII. ŠKOLSTVO
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
v školskom roku 2015/2016:
Názov

Riaditeľ

Počet tried

Počet žiakov

Základná škola

Mgr. Marek Baláž

23

459

Mgr. Ľubica Baranová

28

559

Základná škola

PaedDr. Marián

17

310

Ul. Jilemnického č. 2

Majzlík
68

1328

Mgr. Martina Šimková

28

532

Centrum voľného času

Mgr. Helena Gáfriková

30

328

Základná umelecká škola

Mgr. Dana Kravecová

4

578

62

1438

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

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

ŠZ spolu

Iné školy sídliace v meste Žiar nad Hronom v školskom roku 2015/2016:
Názov

Riaditeľ

Počet

Počet

tried

žiakov

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Mgr. Mária Ulrichová

19

337

Špeciálna ZŠ

Mgr. Anna Vargová

14

106

Gymnázium Milana Rúfusa

Ing. Dana Paálová

19

526

Súkromná obchodná akadémia

Mgr. Helena Halová

6

120

Súkromná stredná odborná

RNDr. Beáta Tóthová

15

241

Stredná odborná škola obchodu Ing. Miroslav Krajčov

13

284

6

133

92

1747

škola technická
a služieb
Súkromná pedagogická a

PaedDr. Eva Hlaváčová

sociálna akadémia EPG
Spolu

Okrem škôl pre deti a mládež vzdelávanie v meste poskytovala aj Krajská hvezdáreň
a planetárium M. Hella, kde riaditeľom bol poverený Mgr. Tomáš Dobrovodský.
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
materských škôl:

Nakoľko MŠ nebola zapojená do pilotnej fázy overovania IŠVP, aj v tomto školskom
roku postupovali vo výchove a vzdelávaní podľa ŠtVP ( štátny vzdelávací program)
ISCED 0. Pri plánovaní využívali ŠkVP (školský vzdelávací program) SLNIEČKO,
ktorý bol spoločne vypracovaný a záväzný pre MŠ a všetky elokované pracoviská.
Učebné osnovy prispôsobovali vekovým skupinám, individuálnym možnostiam a
podmienkam materskej školy. V predprimárnom vzdelávaní kládli dôraz na optimálnu
emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ pripravenosti detí pre vstup do
základnej školy. V tomto školskom roku zamestnali 9 NZ v rámci projektu „Šanca na
zamestnanie“ z ÚPSVaR od marca 2016 do konca novembra 2016. Zamestnanci
pomáhali pri zvládaní sebaobslužných návykov 2 ročných detí a detí so ŠVVP. V
tomto školskom roku sa zúčastňovali súvislej aj priebežnej pedagogickej praxe
študenti stredných a vysokých škôl pod vedením našich kvalifikovaných PZ. Materská
škola v EP A. Kmeťa 11 poskytla v tomto školskom roku možnosť celoročnej
pedagogickej praxe študentom Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG
Brezno, pobočka Žiar nad Hronom.

Zo života
základných škôl:

ZŠ na Ul. Dr. Janského známa ako „Jednotka“
Základná škola má prírodovedné zameranie a preto každoročne otvára triedy pre
intelektovo nadané deti s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných
predmetov. Medzi jej špecifiká patrí využívanie metódy Clil, pomocou ktorej sa deti
učia anglický jazyk aj na iných vybraných predmetoch, napr. na biológii, dejepise,
geografii, matematike, vlastivede, prírodovede atď. V roku 2016 touto metódou
odučili viac ako 400 vyučovacích hodín. Zároveň v tomto roku do vyučovania
postupne aplikovali prvky vysoko efektívneho učenia. Žiaci úspešne reprezentovali
školu na rôznych súťažiach. Dôkazom je 52 medailových umiestnení v okresných
súťažiach. V roku 2016 škola pracovala na viacerých projektoch. Pre naše zameranie
sú dôležité predovšetkým projekty „Zelená škola“ a „Podpora profesijnej orientácie
žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s
talentami“. Aj v roku 2016 sa uskutočnili na škole väčšie investície. Podarilo sa po 10
rokoch zrekonštruovať atletický areál, pričom najväčšiu radosť urobilo obnovenie 250
metrovej bežeckej dráhy. Začali tiež budovať detské ihrisko, kde umiestnili 2 hracie
prvky a menšiu zmenu vykonali aj v školskej jedálni kde ako jediná škola v meste
umiestnili šalátový výdajný pult, čo spôsobilo veľkú radosť stravníkom.

ZŠ na Ul. M. R. Štefánika známa ako „Dvojka“
eBeam tabule aj interaktívne tabule umiestnené v kmeňových triedach boli využívané
v primeranej miere s ohľadom na efektívnosť pre skvalitňovanie vyučovacieho
procesu. Vyučujúcim bolo priebežne zabezpečené interné vzdelávanie na zvýšenie
úrovne ich zručností v tejto oblasti. Pre žiakov bol takýto spôsob vyučovania
príťažlivý a atraktívny. V šiestich triedach boli nainštalované nové interaktívne
tabule. Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov učitelia využívali nové metódy a
formy práce. Prostredníctvom pohybových hier, dramatizácie hrania rolí a tvorby
rôznych projektov si žiaci efektívnejšie osvojili jazykové kompetencie. Zorganizovali
3.ročník súťaže v prednese ruskej poézie Puškinov pamätník a 2.ročník obvodného

kola súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku The Day with English
Literature. V školskom roku 2015/2016 zriadili relaxačnú miestnosť pre žiakov so
špeciálnymi VVP. Zakúpením stoličkovýťahu v I. prístavbe školy umožnili žiakom s
telesným

postihom

vstup

do

odborných

učební

a

školskej

knižnice.

Z

psychohygienického hľadiska boli vymaľované triedy I. aj II. stupňa. Úplnou
rekonštrukciou prešlo ďalšie oddelenie ŠKD (výmena podlahy, obklad, vymaľovanie).
V školskom roku 2015/2016 nevypracovali projekt, ale sa zapojili do projektu,
ktorého vyhlasovateľom bola spoločnosť LIDL a získali dar v hodnote 3 000,- €.

ZŠ na Ul. Jilemnického známa ako „Štvorka“
Aj v školskom roku 2015/2016 vedenie školy podporovalo a nabádalo učiteľov k
využívaniu inovatívnych metód a foriem práce a využívaniu IKT vo vyučovacom
procese v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny. Umožnili sme učiteľom voliť si
vlastné formy práce, metódy s dôrazom na inovatívnosť a efektivitu dosahovania
výsledkov vo vyučovacích predmetoch. Dňa 14.septembra 2015 sa uskutočnilo
otvorenie výstavy, ktorá bola nainštalovaná v respíriu školy Výstava bola venovaná
70. výročiu konca 2.svetovej vojny. Na výstave sa zúčastnil zástupca Veľvyslanectva
Ruskej federácie a tak otvorenie prebehlo v jazyku slovenskom i ruskom.
Škola roka 18. novembra 2015 sa v Červenom Hrádku konalo vyhodnotenie súťaže
Škola roka. Naša škola získala za minulý školský rok v kategórii škôl do 300 žiakov
3. miesto. Preberania ceny sa zúčastnil Ing. Bc. Štefan Muha spolu s pánom
riaditeľom PaedDr. Marianom Majzlíkom. Škola dosahuje dobré výsledky: v
starostlivosti a vzdelávaní žiakov s nadaním, v športovej príprave žiakov: volejbal,
basketbal, cyklistika, karate, gymnastika, športová streľba a ostatných športov. Tento
rok škola oslávila svoje jubileum 30 rokov od jej vzniku prvý krát tu zazvonil školský
zvonec 6.januára 1986.

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa ( „Cirkevná“)
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa bola v roku 2016 na 8. mieste v BB kraji v hodnotení
základných škôl firmou INEKO. Škola počas leta 2016 prešla stavebnými úpravami a
rozšírila kapacitu materskej školy zo 42 na 51 detí. Vyšla tak v ústrety rodičom, ktorí
majú záujem o cirkevnú materskú školu.

Základná umelecká škola Z.S. Parákovej
Verejné koncerty : Vianočný koncert – v Kostole Sedembolestnej Panny Márie Žiar
n/Hr. Gitarový festival – Obradný sieň MsKC (ZUŠ Prievidza, Handlová, Žarnovica,
Bojnice, Nováky).

Koncert ku Dňu Matiek – Divadelná sála MsKC - „O 12

mesiačikoch“, „Alica v krajine zázrakov“ Divadelná sála MsKC Folklórne slávnosti
Podhorie. Interné koncerty : vianočný, pre rodičov žiakov prípravného ročníka, ku
Dňu Matiek. Kultúrne vystúpenia a podujatia : Literárčenie – v Čajovňa za rohom...
(niekoľko častí), Improšou – MsKC (niekoľko častí),

Strakove dni – program,

Stavanie mája – DFS Hroniarik, Dotyky múz, Fúzie – Prievidza- Vernisáž POS,
Jarný salón, Mladý technika a koncoročná výstava žiackych prác vo vstupnej hale v
Mskc. Okrem vlastným predstavení a vystúpeniu ZUŠ

sa zúčastnila niekoľkých

súťaží v rámci Slovenska, kde žiaci boli naozaj úspešní. Spomenie zopár:
Celoslovenská prehliadka Mladých gitaristov Bratislava K. Kantorová, žiačka z triedy
J. Králika získala zlaté pásmo. Regionálna prehliadka – Rozprávkové javisko v Novej
Bani 1. Miesto + Diplom za výtvarno-vizuálne stvárnenie inscenácie za inscenáciu:
Alica v krajine zázrakov, 1. Miesto: A. Galetová, 2. Miesto: K. Bartoňová, Krajská
prehliadka – Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom – 1. Miesto DS ATĎ –
inscenácia: Alica v krajine zázrakov.

Centrum voľného času
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského
zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných
osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a
ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických
zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času
a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl. V školskom
roku 2015/2016 usporiadalo CVČ 175 aktivít v rámci príležitostnej činnosti a spolu sa
týchto aktivít zúčastnilo 12 217 účastníkov. Okrem takýchto aktivít rôznych
postupových súťaží organizovalo aj 6 rekreačných podujatí kde bolo 333 účastníkov.
Nakoľko CVČ počas roka usporiadala rôzne činnosti projekty spomenieme len zopár:
Poznaj svoje možnosti (prezentačné podujatie firiem žiarskeho priemyselného parku
pre deti), Vedecká kaviareň – diskusné fórum pre pedagógov i žiakov ZŠ
s odborníkmi vedeckej sféry ( spolupráca s Doc.Ing. Milanom Škrobianom – Sapa

Profily a.s. Ing. Petrom Oslancom – pracovisko ÚMMS SAV – INOVAL), Mladý
technik - prehliadka technickej tvorivosti detí MŠ a žiakov ZŠ, Tábor ProTech pre
aktívnych a úspešných žiakov ZŠ v prehliadke Mladý technik, FIRST LEGO League
CVČ je súčasťou projektu, na ktorom sa zúčastňujú detí celého sveta a najlepšie tímy
postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový
festival, DEŇ ŽIARSKYCH ŠKÔL hlavným cieľom projektu je prezentácia činnosti
Mestského žiackeho parlamentu ZŠ, zjednotenie a spriatelenie žiakov všetkých škôl
medzi sebou. Hlavným organizátorom boli členovia Mestského školského parlamentu,
ktorého sídlo je v priestoroch CVČ, Olympijský festival detí a mládeže Slovenska OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK olympiáda hviezdičiek je súťaž určená deťom v
kategórii: deti materských škôl v rámci podujatia Olympijské festivaly detí a mládeže
Slovenska, Rozbehni svoju školu: 70% mladých ľudí chce zo Slovenska odísť do
zahraničia, pretože tu nevidia príležitosť na uplatnenie. 80% zamestnaných má
diagnózu KZP(konečne zase piatok), Moja Família – projekt finančnej gramotnosti
pre žiakov základných škôl spojený s online interaktívnou hrou.
Špeciálna základná škola
V školskom roku 2015/2016 mala škola preventívne dielne s mestskou políciou,
ktorých sa zúčastnili všetci žiaci školy ( plnenie plánu protidrogovej prevencie), žiaci
boli n exkurzii v Novej Bani na výstave v kostole, navštívili Žiarsky útulok, v rámci
kultúrneho a spoločenského života sa v tomto roku žiaci aktívne zúčastňovali rôznych
aktivít, ktoré organizovala škola alebo v rámci mesta Žiar nad Hronom. Škola sa
zapojila aj do 9 výtvarných súťaží a spolu tak zaslali 107 výtvarných prác, napriek
tomu, že sa neumiestnili zaslúžili si pochvalu a poďakovanie. Projekty v tomto
školskom roku bol program VZDELÁVANIE: premena tradičnej školy na modernú
v sume

90 845,12

Eur

a operačný

program

VZDELÁVANIE:

zvyšovanie

vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, názov
projektu „ Nové formy vzdelávania a trávenia voľného času pre žiaka z MRK“ v sume
153 638,50 Eur.

Zo života
stredných škôl:
Gymnázium Milana Rúfusa
Ako po iné roky, žiaci školy dosiahli viaceré významné úspechy v rôznych typoch
súťaží. Medzinárodnými oceneniami v športe ale aj vo vedomostných súťažiach.
Škola sa môže hrdiť aj medzinárodnou spoluprácou a mobilitami. K nim patrli v roku
2016 realizovaná spolupráca s TU Liberec, Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne a účasť
v projekte Service Learning. Pre žiakov v sme v škole získali projekt ERAZMUS+
(spolupráca s partnerskými školami v Slovinsku, Fínsku, Nórsku).
V tomto školskom roku pokračovali v projekte s podporou ESF s názvom „Moderná
škola, úspešný žiak“ . Rozbehli sa projekty Minierazmus, Študenti po stopách totality,
Krókus, Reťazová reakcia. Úspešne pokračovali v osvedčených aktivitách v rámci
projektov Máš právo to vedieť, Stratený cintorín, Darujme čas, prinesme úsmev.
Rok 2016 v škole môžeme hodnotiť ako podnetný, pestrý a zaujímavý. Je dokladom
úspešnosti a stability Gymnázia Milana Rúfusa.

Súkromná obchodná akadémia
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.
Súkromná obchodná akadémia sa podľa hodnotenia inštitútu INEKO umiestnila na 5.
priečke spomedzi všetkých SOŠ v Banskobystrickom kraji za šk. rok 2015/2016. Za
šk. rok 2015/2016 mali ocenených žiakov Nadáciou ZSNP a SLOVALCO. Vytvárajú
veľmi dobré podmienky pre žiakov, ktorí sa venujú profesionálnemu športu
(cyklistika, volejbal), spolupracuje s Cyklistickým klubom MŠK Žiar nad Hronom.
Od roku 2016 posilnili vyučovanie anglického jazyka anglickým lektorom, ktorý
pomáha žiakom v praktickej príprave už od prvého ročníka. Škola dlhodobo vykazuje
nadpriemerné výsledky v EČ MS v rámci SR vo všetkých predmetoch (priemer SR
zahŕňa všetky gymnázia a stredné odborné školy). Uplatnenie absolventov po
ukončení štúdia je 100% (60% pokračuje v štúdiu na VŠ, 40% si nájde zamestnanie).

Súkromná stredná odborná škola technická
V školskom roku 2015/2016 bola vykonaná inšpekcia zameraná na úroveň
dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti u žiakov končiaceho
ročníka. Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov bola 50%, čo je viac ako dosiahnutý
národný priemer (47,87%) a menej ako priemer v Banskobystrickom kraji (50,3%).
V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sa zdvojnásobil počet ďalej
študujúcich, klesol počet zamestnaných a stúpol počet nezamestnaných absolventov.
Zamestnať sa podarilo najviac absolventom odborov operátor strojárskej výroby a
mechanik mechatronik. Najvyššie percento ďalej študujúcich je taktiež v odbore
mechanik mechatronik. Škola v uplynulom roku spolupracovala so zamestnávateľmi,
ktorí sú členmi združenia InTech - NEMAK a.s., Remeslo strojal a.s., SAPA Profily
a.s., Slovalco a.s., Tubapack a.s., Fagor Ederlan Slovensko, a.s. v nasledovných
oblastiach: zavádzanie duálneho systému vzdelávania, realizácia stratégie školy,
aktualizácia školských vzdelávacích programov, tvorba učebných materiálov,
realizácia odborného výcviku žiakov učebných odborov a študijných odborov,
cyklovanie žiakov na OV vo firmách vo firmách združenia InTech a mnoho iného.

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Škola sa na verejnosti prezentuje vlastnými výrobkami a poskytovaním služieb:
- cukrárenské výrobky, slané pečivo, darčekové balíčky k rôznym príležitostiam,
výrobky studenej kuchyne, fingerfood, švédske stoly, catering,- denné menu, hotové
jedlá a špeciality, - organizácia svadieb, plesov, stužkových slávností, rautov,
rodinných osláv, jubileí, karov, firemných rokovaní, školení, prezentácií, poradenstvo
pri zostavení jedálneho lístka z ponúkaného sortimentu, kadernícke služby, realizácia
kurzov – barmanský, someliérsky, barista a kurz animátorstva s udeľovaním
Odborné súťaže, na ktorých sa žiaci zúčastnili v školskom roku 2015/2016:
1. Prievidzský rytier čiernej dámy 2015, baristická súťaž, účasť + ocenenie za
najlepšiu techniku.
2. Regionálne kolo Metro HoReCa kuchársky päťboj, Zvolen – postup do
celoslovenského finále, 3. miesto v celkovom bodovom hodnotení (Jozef Struhár).
3. IV. ročník celoslovenskej súťaže Metro HoReca kuchársky päťboj, Danubius
Gastro, Bratislava – účasť.
4. Interbeauty Trophy 2016, kadernícka súťaž, Incheba Bratislava – 1. miesto

v kategórii profesionálov - glamour vlny na denné nosenie (Eva Chrančoková).
5. Eurocup 2016, barmanská a baristická súťaž, Prešov, umiestnenie v zlatom (Nina
Ľuptáková) a striebornom pásme (Karin Bujnová).
6. 20. ročníku Veľtrhu cvičných firiem, Žiar nad Hronom – špeciálne ocenenie za
originálnosť a dobrú prezentáciu zo Slovenského centra cvičných firiem pri ŠIOV-e.
7. Gastro Cup 2016, prezentačno-súťažná výstava, súťaž v príprave jedál v kategórii
kuchári – juniori – účasť.
Aktivity školy v tomto školskom roku boli naozaj pestré vymenuje preto len zopár:
DOD – Deň otvorených dverí, Študentský ples, Miss stredných škôl, Vianočná pošta,
Valentínska pošta, Návšteva divadelných predstavení - Zvolen, Nitra, Remeslo má
zlaté dno – workshopy, Školské kolo súťaže kaderníkov, Školské kolo súťaže Barista,
Školské kolo „Mladý účtovník“, Zahraničná prax – Francúzsko, Korzika, Výmenné
pobyty s partnerskou školou v Moravskej Třebovej, Česká republika.

Súkromná pedagogická sociálna akadémia EBG:
V školskom roku 2015/2016 bolo jednou z priorít školy skvalitnenie odbornej praxe
pre študijný odbor sociálno-výchovný pracovník a rozšírenie tejto praxe o nové
pracoviská. Po rokovaniach s predstaviteľmi viacerých inštitúcií sa im podarilo
zabezpečiť odbornú prax priebežnú aj súvislú pre uvedený odbor. Pre spoluprácu
získali Mestský úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o obyvateľa. Žiaci
vykonávali prax v oblasti terénnych sociálnych pracovníkov, opatrovateľskej služby,
mestských detských jaslí. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Žiar nad
Hronom, poskytol žiakom prax na odbore sociálnych vecí, na oddelení služieb pre
občana a služby nezamestnanosti. Detský domov Maurícius v Kremnici poskytol prax
v oblasti sociálnej práce v DeD, ale aj v oblasti výchovy v priamej činnosti s deťmi.
Partnermi, ktorí poskytli našim žiakom možnosť praxe, boli tiež DSS Ladomerská
Vieska, DD Žiar nad Hronom, DSS Doména Žiar nad Hronom. Žiaci študijného
odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo vykonávali odbornú prax priebežnú a
súvislú v MŠ Žiar nad Hronom a v ŠKD pri ZŠ Ul. M.R. Štefánika v Žiari nad
Hronom. Na odbornej praxi v Nemecku bol výber žiakov školy v dvoch termínoch.
Druhou prioritou elokovaného pracoviska pre školský rok 2015/2016 bolo zapojenie
školy do projektov s cieľom zviditeľniť školu a získať pre ňu finančné prostriedky.
Vypracovali a podali na schválenie celkom 5 projektov v celkovej hodnote 8 350,-

eur, 1 projekt bez finančného zisku hradiaci v plnej výške náklady na pobyt učiteľky
a žiačky v zahraničí a 2 projekty bez finančného príspevku. Schválený a zrealizovaný
bol projekt Bezpečný život s IKT s finančnou podporou 850,- eur. Schválený a
zrealizovaný bol medzinárodný projekt WHO ELSE? Za účasti vybraných škôl
zo Slovenska, Česka a Estónska. Prostredníctvom projektu sa učiteľka školy
zúčastnila odbornej konferencie v Estónsku, následne žiačka školy, členka žiackeho
parlamentu bola účastníčkou viacdňového stretnutia žiakov všetkých zúčastnených
krajín v Prahe. Pozitívny dopad na žiakov malo zapojenie sa školy do projektu- Škola
priateľská deťom – UNICEF, v rámci ktorého sme realizovali aktivity Modrý
gombík - zbierka na pomoc deťom v rozvojových krajinách, Vianočná fotografia –
získali sme ocenenie UNICEF za finančný zisk, spracovali sme tematický informačný
panel UNICEF. Červená stužka – aktivity v rámci kampane AIDS.

Talenty roka:
V pondelok 8. februára Nadácia ZSNP a Slovalco ocenila najúspešnejších žiakov
a študentov žiarskych škôl. Nadácia ZSNP a Slovalco oceňuje úspešných žiakov a
študentov už trinásť rokov. Ocenenie si aj tento rok prevzali tí, ktorým sa počas
uplynulého roka darilo v oblastiach prírodovednej, humanitnej, kultúrnej a technickej
a zaznamenali významné úspechy nielen v škole, meste, kraji, ale i na celoštátnej či
medzinárodnej úrovni. Ocenení však boli aj tí, ktorí síce neosadili víťazné pozície,
jednako však svojimi vedomosťami a snažením dosiahli významné úspechy
v hodnotených oblastiach. Spolu nadácia ocenila 69 žiakov a študentov. Talenty a
nadaní mladí ľudia sú jednou z opôr nadácie. Medzi najúspešnejších za minulý rok
patrili Nina Luptáková, Veronika Kašiarová, Karin Kovalčíková, Pavel Danko, Tereza
Veselá, Patrik Tršo, Caroline Turazová, Milan Laco, Igor Najšel, Matúš Hudec,
Ema Barančoková, Barbora Danková a Martin Pinka.

IX.

KULTÚRA

Činnosť MsKC
V roku

2016

MSKC

usporiadalo

ako

každý

rok

zaujímavé

podujatia,

Zoznam najúspešnejších podujatí:
- 770 výročie založenia mesta Žiar nad Hronom
- Ples seniorov
- Stretnutie s prvým narodeným občanom mesta 2016
- Žiarsky talent 2016 ( oceňovanie najlepších, najúspešnejších
žiakov ZŠ a SŠ Nadáciou ZSNP a Slovalco)
- Najúspešnejší športovec mesta Žiar nad Hronom za rok 2015
- Regionálna prehliadka programov ZPOZ
- 71. Výročie oslobodenia Sv. Kríža nad Hronom
- Učiteľ na jednotku
- Udeľovanie Pamätných medailí účastníkom protifašistického
odboja
- Regionálna prehliadka spevákov seniorov
- 71. výročie víťazstva nad fašizmom – kladenie vencov
- Koncert pre mamu
- Deň matiek
- Prijatie bezpríspevkových darcov krvi
- 71. výročie SNP
- „Prelet životom“ program pre 60, 70, 80, 90 ročných jubilantov
mesta
- Žiarsky deň detí
- Beer fest spojené s varením guľášu
- Varenie vianočnej kapustnice na námestí
- Bál Žiarčanov
- Športovec mesta
- Fašiangová veselica
- Skoromájové slávnosti,
- Žiarsky chlpáč

- Žiarske leto
- Žiarsky jarmok
- Sitňan fest
- Vianoce
- Mikulášske slávnosti

Činnosť POS
Pohronské osvetové stredisko je kultúrnou inštitúciou, ktorá realizuje kultúrnoosvetové 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.

X.

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Adorácia kňazov
Dňa 25.02.2016 sa na cirkevnej škole uskutočnila hodinová adorácia kňazov z nášho
žiarskeho dekanátu. Na túto mimoriadnu ponuku – modliť sa v tomto roku v kaplnke
zasvätenej Božiemu Milosrdenstvu odpovedalo 11 kňazov. Adoráciu moderoval
duchovný správca školy Miroslav Sliačan.

Púť veriacich
Skupinka ľudí z farnosti pod záštitou Dášky Benčovej zorganizovala púť pre
veriacich. Spolu s nimi putoval aj pán farár Janko Kuneš, ktorý im zabezpečoval
duchovnú podporu na ceste. Púť sa konala na Medžugorie (Bosna a Hercegovina) je
to miesto, ktoré púta pozornosť celého sveta. Kresťanského, aj ostatného. Má svojich
milovníkov a priaznivcov, ale aj odporcov.

XI.

ZDRAVOTNÍCTVO

NsP
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom patrí do siete regionálnych nemocníc Svet
zdravia a.s.. Od prvého októbra tohto roku nastáva zmena na poste riaditeľa
Nemocníc Svet zdravia Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Evu Páleníkovú v tejto
funkcii vystrieda Branislav Jaďuď, ktorý prichádza s bohatými skúsenosťami zo
zdravotníckeho sektora.

XV. ročník Žiarskeho sesterského Dňa
S každoročným jesenným obdobím k nám, v okresnom meste Žiar nad Hronom,
prichádza aj Žiarsky sesterský deň. Organizačný tím ŽSD zo Všeobecnej nemocnice v
Žiari nad Hronom v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Banskej Bystrici a Regionálnou komorou SaPA pripravili už XV. ročník
Žiarskeho sesterského dňa. Odbornú stránku konferencie zastrešoval vedecký výbor z
fakulty SZU v Banskej Bystrici s predsedníčkou vedeckého výboru doc. PhDr. Beátou
Frčovou, PhD. MPH. Hlavnou témou bolo „ Ošetrovateľstvo v praxi“, čo umožnilo
široké zameranie pri výbere prezentovaných prác. S porovnaním minuloročného
ročníka môžeme len skonštatovať, že povedomie a záujem o túto konferenciu je
každým rokom vyšší. Tento ročník sa zaregistrovalo 480 zdravotníckych pracovníkov,
ktorí už dávno prekročili hranice nášho regiónu, čo

môžeme zhodnotiť veľmi

pozitívne a pre nás veľmi motivujúco.

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 2016 bolo
zaevidovaných 4 952 podaní a vykonaných spolu 2 584 kontrol z celkového počtu 5
726 všetkých prevádzok. Bolo vydaných 104 opatrení podľa §12 a 45 opatrení podľa
§ 55 zákona, podľa § 56 zákona bolo uložených a zaplatených 37 pokút. Za rok 2016
bolo spracovaných a do systému EPIS vložených: 1480 prípadov prenosných
ochorení, bolo spracovaných 451 ohnísk, evidovaných bolo 24 epidémií. V tomto
bolo preskúšaných 241 uchádzačov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
vykonávanie epidemiologicky závažných činností v potravinárstve a službách. Okrem
týchto kontrol regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom v tomto
roku vykonával aj seminárne prednášky a bol zapojený do niekoľko projektov
v oblasti verejného zdravotníctva.

XII. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dni jarnej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom v súčinnosti so spoločnosťou Technické služby – Žiar nad
Hronom a.s. organizovali Dni jarnej čistoty 2016, a to v dňoch od 4. do 8. apríla 2016
Počas Dní jarnej čistoty odovzdali Žiarčania do veľkokapacitných kontajnerov či do
mobilnej zberne 114,21 ton objemného odpadu, 3,89 ton dreva a 3,64 ton
nebezpečného odpadu. Pre porovnanie, vlani na jeseň skončilo na skládke 116,95 ton
objemného odpadu, 3,31 ton stavebného odpadu, 5,28 ton dreva a 0,29 ton
nebezpečného odpadu. „Za celý týždeň sme zaznamenali 149 vývozov.

Dni jesennej čistoty
Dni jesennej čistoty sa konali posledný septembrový týždeň v dňoch od 26. do 30.
septembra.

Oproti

jarným

dňom

čistoty sa

na

skládku

vyviezlo

menej

veľkokapacitných kontajnerov. Kým na jar zaplnili Žiarčania odpadom až 149
veľkokapacitných kontajnerov, teraz ich bolo o čosi menej 118 veľkokapacitných
kontajnerov.

Zrušenie čiernej skládky
Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie v Žiari
nad Hronom začal správne konanie podľa Zákona o správnom konaní vo veci zistenia
osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom
o odpadoch. Prvé preventívne op trenia na zamedzenie rozširovania skládky a
ďalšieho ukladania odpadu na túto lokalitu mesto zabezpečilo

umiestnením

zákazovej tabuľky a umiestnením foto pasce. V prípade zistenia pôvodcu odpadu
bude uložená pokuta alebo vedené správne konanie voči pôvodcovi odpadu s
uložením pokuty až do výšky 1 500 eur v zmysle zákona o odpadoch. Mesto Žiar nad
Hronom požiadalo Enviro fond o dotáciu na odstránenie čiernych skládok na jeho
území, kde zahrnulo aj túto lokalitu.

XIII. ŠPORT

Športovec roka
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. 23. februára sa
uskutočnil ďalší ročník podujatia Športovec mesta. Tento rok si ocenenie z rúk
primátora Petra Antala a viceprimátora Ladislava Kukolíka prevzalo 112
športovcov. Ocenenie Športovec mesta si prevzali najúspešnejší športovci,
družstvá, tréneri a funkcionári za rok 2015. Z celkového počtu 112 športovcov
boli ocenených 33 jednotlivcov, 73 športovcov v kolektíve, 2 tréneri a 4
funkcionári.
NEOLYMPIJSKÉ ŠPORTY
Jednotlivci: karate klub: Šimon Sečkár, Timotej Gašpar, Ester Šišková, Natália
Rajčanová, Veronika Víglašská, Patrícia Vanková, Zdenko Vanka, Viktória
Snopková, Erik Sklenka, Viktória Pavlová, Aris Nikolas Čela, Karin
Hanáková, Martina Tatárová, Nina Jelžová, Milan Laurov, Michal Výrostko,
Dominika Veisová, Andrej Tončík – jiu jitsu, Samuel Frindt – jiu jitsu, Patrik
Franta – člen Free style karate academy Romana Voláka v Bratislave, Jaroslav
Ihring a Natália Varechová – Tanečno-športový klub Stella.
Kolektívne športy: družstvo starších žiakov karate klubu v zložení Aris
Nikolas Čela, Erik Sklenka a Jaroslav Kalamár, družstvo juniorov karate klubu
v zložení Michal Výrostko a Milan Laurov, družstvo junioriek karate klubu v
zložení Nina Jelžová a Natália Rajčanová, kolektív TŠK Stella v zložení
Stanislav Kubáň – Natália Varechová, Martin Kollár – Dominika Krčmárová,
Tomáš Legíň – Isabella Kúšová, Andrej Hric – Soňa Herková, Filip Gáfrik –
Ema Kollárová, Martin Žňava – Kristína Begániová, Patrik Franta – Timea
Turčanová a Marek Vančišin – Lucia Boboková.

ŠKOLSKÝ ŠPORT
Družstvo starších žiakov stolnotenisového klubu v zložení Hugo Repáň a
Jakub Filús.
OLYMPIJSKÉ ŠPORTY
Jednotlivci: Nina Krajčíková – atletický klub, Michal Bavlšík – FK Pohronie,
Hugo Repáň – stolnotenisový klub, Jakub Kádaši – basketbalový klub,
Kristián Zimány – cyklistický klub, Ján Gajdošík – cyklistický klub, Adrián
Foltán – cyklistický klub, Adam Foltán – cyklistický klub, Matúš Černek –
cyklistický klub, Vladimír Buchal – atletický klub, Róbert Láska – športovostrelecký klub.
Kolektívne športy: družstvo starších mini žiakov BK v zložení Matej Krahulec
Adam Galko, Matej Bobok, Marcus Ziman, Juraj Kret, Sebastián Šonkoľ,
Patrik Herich, Adam Dekýš, Richard Kosmeľ, Martin Holic, Patrik Ďurica,
Matej Tončík, Tomáš Baláž, Boris Balogh, Michal Kosmeľ a Marián Sirotný,
družstvo juniorov cyklistického klubu v zložení Adrián Foltán, Kristián
Zimány, Tomáš Meňuš, Matej Truben a Ján Gajdošík, mladší žiaci FK
Pohronie U13 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, Samue Novosad,
Lukáš Pútec, Dávid Krištof a Lukáš Skladan.
Tréner: Miroslav Rybársky – atletika, Ivan Červenka – karate
Funkcionári: Baltazár Laca – hokejový klub, Viliam Toporcer – atletický klub,
Vojtech Kmeťo – stolnotenisový klub, Emil Trubač in memoriam –
horolezecký

klub James, František Sitora, tréner žiarskych cyklistov a šéf

tímu, Miroslav Rybársky, ocenenie v kategórii tréner, Norbert Nagy, tréner
starších mini žiakov BK, Rastislav Urgela, tréner mladších žiakov FK
Pohronie U13, Ľubomír Striežovský, tréner karate klubu.

Športovo strelecký klub
V dňoch 28. a 29. novembra sa v Žiari nad Hronom uskutočnili strelecké preteky
vzduchových zbraní, kde sa súťažilo vo viacerých kategóriách. Organizátorom
podujatia bol domáci Strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom z poverenia Slovenského
streleckého zväzu v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom. Podujatie sa uskutočnilo v
ZUS aréne za účasti viac ako 120 najlepších strelcov z celého Slovenska.

Atletický klub
19. novembra hostil areál x-bionic sphere v Šamoríne-Čilistove majstrovstvá
Slovenskej republiky v cezpoľnom behu. Súčasťou podujatia bolo aj posledné kolo
kvalifikácie k blížiacemu sa Európskemu šampionátu. Farby klubu reprezentoval
Lukáš Muha, ktorý svojim výkonom potvrdil výbornú pripravenosť. Ziskom striebra
na majstrovstvách Slovenska si zabezpečil miestenku na majstrovstvá Európy v
cezpoľnom behu, ktoré sa budú konať v Talianskej Sardínii. 11.októbra sa v Banskej
Bystrici začal 10. ročník Žiackej chodeckej ligy. V prvom kole nastúpila naša
chodkyňa Barbora Brnáková na trati 1000 m a od štartu si držala prvé miesto a
zvíťazila. Skvelý záver halovej sezóny nasvedčoval, že tento rok bude úspešný pre
našu žiacku mládežnícku atletiku. Dňa

29.mája sa Banskej Bystrici konali

Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu v ľahkej atletika starších žiakov. V
šprintérskych disciplínach skvele tiež po ročnej prestávke zabojovala Leonie Sophie
Engel,keď v rozbehu na 60m obsadila 3.miesto a vo finále na 60m si zlepšila výkon
obsadila skvelé 3.miesto. Skvelú formu ukázala aj na trati 150m,kde vo svojím novým
osobným výkonom obsadila skvelé 3.miesto. Ako posledná z našich atlétiek zasiahla
do boja o medaile v behu na 1 500m Nicol Kováčová suverénne zvíťazila a zároveň aj
získala titul majsterky Stredoslovenského atletického zväzu. Začiatkom septembra sa
v Banskej Bystrici uskutočnil Banskobystrický maratón. Žiarska atletika na ňom
mala zastúpenie v Dušanovi Beňovi. Súťažil na trati polmaratón a vo svojej kategórii
sa umiestnil na skvelom 2. mieste. Celkovo skončil Beňo na 3. mieste a dobehol ako
prvý Slovák.

Cyklistický klub
14. októbra sa na štart Majstrovstiev sveta v Dohe (QATAR) postavil aj náš pretekár
„ADRIÁN FOLTÁN", ktorý bol najlepším slovenským cyklistom zo Slovcakov na
majstrovstvách sveta. 28.augusta 2016 sa v Tepličke nad Váhom už tradične
uskutočnili M-SR v časovke dvojíc žiakov a žiačok a družstiev kadetov a juniorov. Na
známej trati okolo závodu KIA sa snažili dievčatá a chalani o čo najlepší výsledok. V
kategórii mladších žiakov patrili medzi favoritov Holic a Paulík, ktorý obhajovali
bronz z minulého roka. Na 9km trať odštartovali ako tretí od konca. Po bojovnom
výkone na trati napokon v cieli boli najrýchlejší a získali titul. Na Svetovom pohári
juniorov, Trophée Centre Morbihan vo Francúzsku

bojoval aj Adrián Foltán v

1.etape v špurte 18.miesto, v 2.etapa časovka jednotlivcov 22.miesto, v 3.etapa 106
km v špurte 15.miesto

v celkovom poradí skončil na 20.miesto a získal svoj

premiérový bod vo Svetovom pohári.

Futbal
O najlepšej jedenástke rozhodli už tradične tréneri klubov Oblastných majstrovstiev a
Trénersko - metodická komisia ObFZ Žiar nad Hronom. Hodnotiacim obdobím bola
jarná časť ročníka 2015/2016 a jeseň sezóny 2016/2017.
Brankár:
Vladimír Gašpir (TJ Sokol Repište)
Obrancovia:
Peter Hric (ŠK Slaská)
Josef Říha (TJ Sokol Tekovská Breznica)
Mário Križan (FK Filjo Ladomerská Vieska)
Jaroslav Ježko (MFK Žarnovica B)
Záložníci:
Vladimír Širáň (TJ Inter Horná Ves)
Vladimír Pleško (OŠK Hodruša-Hámre)
Pavel Ulbrík (TJ Sokol Repište)
Michal Šlavka (OŠK Brehy)
Útočníci:
Štefan Krčmárik (TJ PS Hliník nad Hronom)
Michal Kminiak (FK Sitno Banská Štiavnica)

Tréner:
Stanislav Šimko (FK Filjo Ladomerská Vieska)
Ocenení rozhodcovia:
Maroš Barboriak ml.
Anton Oslanec
Jaroslav Osvald
Ocenenie za rozvoj futbalu v pôsobnosti ObFZ Žiar nad Hronom:
Jozef Dolinský - za dlhodobý rozvoj mládežníckeho futbalu v MFK Žarnovica
Martin Fungáč - za dlhodobý rozvoj mládežníckeho futbalu v FK Pohronie a za
dlhoročnú funkcionársku prácu v ObFZ Žiar nad Hronom
Ladislav Šánta - za rozvoj futbalu v pôsobnosti ObFZ Žiar nad Hronom
Gól roka 2016:
Nino Barák (FK Sitno Banská Štiavnica)
Strelec roka 2016:
Michal Kminiak (FK Sitno Banská Štiavnica) - stal sa kráľom strelcov Oblastných
majstrovstiev 2015/2016, pričom na strelenie 22 gólov mu stačila jarná časť súťaže

Karate klub
Tento rok mal opäť tento klub veľmi úspešný celkovo sa zúčastnili na 42 súťažiach
a to nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Štatisticky tento rok získal klub spolu 360
medailí z toho zlato133, striebro 103 a bronz 124. Nakoľko týchto súťaží bolo mnoho
spomenieme len zopár. 16.01.2016 - Grand Prix Croatia – Samobor, 05.02.2016 43rd EKF Junior, Cadet and U21 Championships - Majstrovstvá Európy - Limassol
07.02.2016 - ZVOLEN CUP - 2. kolo Stredoslovenského pohára, Majstrovstvá
stredozväzu seniorov – Zvolen ,02.04.2016 - GOLDEN BELT - ZLATNI POJAS –
Čačak ,30.04.2016 - Grand prix Hradec Králové - Hradec Králové ,07.05.2016 Memoriál Jozefa Juhaňáka - Žar nad Hronm ,01.10.2016 - 16th Croatia Open –
Rijeka, 10.12.2016 - Memoriál R.Farmadína – Nitra. K jednotlivým súťažiam je
možné si pozrieť aj výsledky, ktoré sú na stránke klubu nakoľko súťažiacich
a umiestnených bolo príliš veľa do kroniky sme ich nedávali.

Tanečno-športový klub Stella
Pohár primátora v tanečnom športe patrí medzi najstaršie športové podujatia v meste.
V tomto roku prilákali do Žiaru nad Hronom viac ako 240 párov zo Slovenska,
Poľska i Maďarska. V 17 tanečných triedach súťažilo 8 párov z tanečno-športového
klubu Stella. Pár Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová zvíťazil v triede B a získal
vyššiu triedu A, kde hneď aj súťažil a vytancoval si striebro. V triede mali aj ďalších
zástupcov. Andrej Hric a Soňa Herková sa v silnej konkurencii prebojovali do semifi
nále a vytancovali si 12. miesto. Pár Martin Kollár – Dominika Krčmárová skončil na
15. mieste a Tomáš Legíň – Tamara Rozembergová na 18. mieste. V tejto tanečnej
triede súťažilo 20 párov. V tanečnej kategórii dospelých štandardné tance D postúpili
do semifinále tanečníci Martin Žňava a Kristína Begániová, kde obsadili 11. miesto.
V latinsko-amerických tancoch sa umiestnili na 15. mieste. V dospelých v triede C si
zmerali svoje sily i juniori Filip Gáfrik a Ema Kollárová v štandardných tancoch.
Podarilo sa im umiestniť na 5. mieste. Pre tanečný pár Gáfrik – Kollárová dvakrát
bronz Najpočetnejšou súťažou, kde súťažilo až 28 párov, bola trieda C dospelí
latinskoamerické tance. Silné zastúpenie maďarských párov spôsobilo, že naše
páry zostali pred bránami finále. Martin Kollár – Dominika Krčmárová sa umiestnili
na 7. mieste, Andrej Hric – Soňa Herková na 10. mieste a Filip Gáfrik – Ema
Kollárová na 15. mieste. V juniorských súťažiach v triede C sa v štandardných i
v latinskoamerických tancoch mimoriadne darilo Filipovi Gáfrikovi s Emou
Kollárovou, ktorí sa tešili dvakrát z bronzu. V junioroch II v triede D mali len jedného
zástupcu, tanečný pár Martin Žňava – Kristína Begániová. V štandardných tancoch
sa pretancovali do semifinále a tešil sa z 10. miesta. V latinsko-amerických tancoch
skončili na 9. mieste. V triede D juniorov I tancovali Marek Vančišin – Lucia
Boboková. V štandardných tancoch zostali tesne pred stupienkami na 4. mieste a v
latinsko-amerických tancoch si odnášali striebro. Najmladší

reprezentanti Patrik

Franta – Timea Turčanová skončili v triede deti II D v štandardných tancoch na 3.
Mieste a v latinsko-amerických tancoch na 4. mieste. Obaja súťažili i v štandardných
tancoch so staršou kategóriou juniorov, kde sa prebojovali do semifinále. Nakoniec sa
im podarilo vytancovať 11. miesto. 7. mája sa uskutočnil už 19. ročník Majstrovstiev
Slovenska v plesových choreografich, exhibíciách a showdance 2016. Skvelým
Žiarčanom sa po prvýkrát v histórii podarilo zvíťaziť vo všetkých disciplínach, v
ktorých súťažili. Na tohtoročných majstrovstvách súťažilo celkovo 36 choreografií,
ktorých kvalita bola veľmi vysoká. Žiar nad Hronom na Majstrovstvách Slovenska

v plesových choreografiách, exhibíciách a showdanc reprezentoval domáci klub TŠK
Stella. Rok 2016 bol opäť veľmi úspešným rokom pre TŠK Stella. Okrem výborných
výsledkov na Majstrovstvách Slovenska sa najlepšiemu páru klubu Jaroslavovi
Ihringovi a Natálii Varechovej ušla nominácia SZTŠ na Majstrovstvá sveta, ktoré sa
konali 9. júla v japonskom mestečku Kitakyushu. Na koniec sezóny, kedy sa už páry
venujú oddychu, Jaroslav s Natáliou venovali príprave na Majstrovstvá sveta.
Súťažilo 62 tanečných párov. V 48-ich najlepších pároch sveta nakoniec skončili na
50. mieste.

Plavecký klub
Koncom januára sa plavci z Plaveckého klubu MŠK Žiar nad Hronom zúčastnili
1.kola XII. Ročníka Banskobystrického plaveckého pohára, ktoré sa uskutočnilo
v Banskej Štiavnici. Z klubu sa pretekov zúčastnilo 24 plavcov. V konkurencii 158
plavcov z 11 plaveckých klubov si spolu vyplávali 34 medailí. Najúspešnejším
plavcom klubu sa stal Jakub Siheľský, ktorému sa podarilo vyplávať dve prvé miesta.
9.apríla z Plaveckého klubu Delfín MŠK Žiar nad Hronom zúčastnili 3. kola XII.
ročníka Banskobystrického plaveckého pohára, ktoré sa uskutočnilo vo Veľkom
Krtíši. V konkurencii 176 plavcov z 12 plaveckých klubov sa opäť dokázali presadiť a
domov si odniesli spolu 40 medailí. 24.apríla sa naši plavci zúčastnili kvalitne
obsadených medzinárodných plaveckých pretekov Veľká Cena Dolného Kubína –
Žinčicový míting. V konkurencii 313 plavcov zo 4 krajín sa rozhodne nestratili a viac
ako dôstojne reprezentovali naše mesto a plavecký klub Delfín. Získali 4. miesto, 9.
miesto,16. Miesto, 11. Miesto, 31. miesto, 32.miesto ,40. miesto.

Basketbal
Fantastický turnaj, tak možno nazvať Majstrovstvá Slovenska 2016 v kategórii
mladších žiakov v basketbale chlapcov. 15 zápasov a 6 najlepších tímov zo
Slovenska v absolútnom nasadení prinieslo v žiarskej ZUS aréne veľký športový
zážitok. Domáci hráči nastúpili do turnaja po veľmi vydarenej príprave s najvyššími
ambíciami získali zlatú aj striebornú medailu. Jubilejný 20. ročník turnaja v
Streetballe sa uskutočnil 18. júna. Sily si v ňom zmeralo 37 družstiev zo Žiaru, ale aj
širokého okolia. Starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom sa v dňoch od 16. do 18.

Septembra zúčastnili 1. kola európskej ligy mládež EYBL (European Youth
Basketball League) v maďarskom Debrecíne. Hneď v prvom zápase Žiarčania
nastúpili proti rovesníkom z Rumunska. Celkovo mali 4 zápasy z ktorých 3 prehrali
a 1 vyhrali, druhé kolo sa bude konať v januári 2017.

Volejbal
15.mája v Žiari nad Hronom vyvrcholili majstrovstvá Slovenska kadetiek.Naš
volejbalistky sa umiestnili na 8 mieste. 18.-19.06.2016 sa v Leviciach konal
medzinárodný turnaj mladších žiačok SIRUX CUP. V tomto roku Levice hostili až 12
družstiev. O kvalite turnaja hovorí aj účasť družstiev z Prostějova a Budapešti.
Dievčatá zo Žiarskeho klubu vyhrali všetky zápasy a svojou bojovnosťou a
presnosťou si zabezpečili postup medzi najlepšiu trojku : MŠK Žiar nad Hronom,
ŠŠK Bilíková Bratislava a UTE Budapešť. Pri vyrovnanom finálovom zápase si
nakoniec vybojovali krásne druhé miesto - striebornú medailu.

XIV. POČASIE A JEHO OSOBITOSTI

Rok 2016 bol na Slovensku mimoriadne teplý a daždivý. Priemerná teplotná územná
odchýlka od normálu v rokoch 1961–1990 bola na Slovensku + 1,4 stupňa Celzia.
Rok 2016 sa tak zaradil v historických tabuľkách ako siedmy najteplejší od roku
1931. V celosvetovom meradle bol vlaňajšok najteplejší za posledných 137 rokov.

Január
Počasie bolo v našej oblasti chladné nakoľko k nám prúdil chladnejší vzduch.
Zaujímavosťou pre tento mesiac bola najnižšia teplota a to -15,0°C a najvyššia 8,2°C.

Február
Tento mesiac sme mali 20 dní dažďu a 1 deň nám snežilo. Teploty boli v priemere
8,3°C. Pre tento mesiac bola neobvyklá priemerná najvyššia teplota a to 18,1°C.

Marec
Počasie v tomto mesiaci bolo o čosi horšie ako predchádzajúci mesiac, nakoľko sme
mali väčšinou dažde a mrazy. Až 12 dní nám pršalo a 11 dní mrzlo s rannými
teplotami v priemere 0,9°C a dennými teplotami 11,9°C.

Apríl
Mesiac, ktorý bol v našom meste obzvlášť teplý, priemerná denná teplota sa vyšplhala
až na 20,0 °C, najnižšia teplota bola 4,4°C a maximum bola až 25,8 °C.
Máj
Tento mesiac nám pršalo až 17 dní s teplotami v priemere 21,9 °C. máj. Najvyššia
denná teplota bola 27,7 °C a najnižšia 0,5 °C.

Jún
Priemerná teplotu 26,5 °C čo je v normále no dosiahli sme maximálnu teplotu až
34,0°C, čo bol nadpriemer.
Júl
Od začiatku sme mali veľmi pekné počasie s postupne stúpajúcimi teplotami. No
počasie so sebou prinieslo aj dostatočné búrky, ktoré trvali 14 dní. Priemerná teplota
bola 27,6 °C.

August
Bolo premenlivé počasie s rannými hmlami a teploty nám v priemer stúpli na 31°C.
V priemere sme mali 22 dní teplo čo je na toto obdobie normálne.

September
Dni boli premenlivé s najvyššou dennou teplotou 30°C a najnižšou 1,0°C.Mrazivé dni
v tomto mesiaci ešte neboli no mali sme dni s hmlou .

Október
Priniesol jedno mrazivé rána, no dni boli daždivé a s hmlou. Najvyššia denná teplota
bola 23,6°C a najnižšia -1,8°C.

November
Prevažne s mrazmi a dažďom, v ranných hodinách, dni boli charakterizované hmlami
a dokonca už so snehom. Priemerná teplota v tomto mesiaci bola 7,2°C.

December
Mrazivé dni boli na dennom poriadku. Zima bola v priemere teplá, teploty boli 10,1
°C, čo je na toto obdobie dosť teplé, najnižšiu teplotu sme dosiahli -10,4°C, čo je na
december slabé. Toto počasie je ovplyvňované globálnym otepľovaním.

KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE
Slovenský meteorologický ústav Banská Bystrica poskytol nasledovné údaje
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XV. ZAUJÍMAVÉ UDALOSTI

Beh oslobodenia
15. apríla sa na futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom uskutočnil už 28. ročník
Behu oslobodenia mesta. Zúčastnilo sa ho 283 pretekárov.

Slovenský rekord v čistení zubov
Na žiarskom námestí to 21. júna žilo. Žiarčania sa pokúsili vytvoriť slovenský rekord
v čistení zubov. Projekt Zdravý úsmev sa v našom meste realizuje už 15 rokov. V
rámci neho pôsobia v školských zariadeniach školské asistentky zubnej starostlivosti,
ktoré pracujú s deťmi celý školský rok. „Slovenský rekord v hromadnom čistení
zubov sme sa pokúsili prekonať spoločne s deťmi z materských škôl a žiakmi prvého
stupňa základných škôl. Rekord v čistení zubov (s najväčším počtom účastníkov na
jednom mieste) z roku 2008 bol 834 účastníkov. Dnes sa tento rekord prekonal. Na
žiarskom námestí si umývalo zuby 1319 účastníkov. Hlavným organizátorom
podujatia bolo žiarske Centrum voľného času a garantom zubná lekárka Zuzana
Kukolíková.

Symboly mesta
Symboly mesta Žiar nad Hronom sú erb, vlajka, farby mesta a insígnie mesta. Hlavné
symboly mesta erb, vlajka a farby sú však v rozpore s heraldickými pravidlami
erbovej tvorby a nemôžu tak byť zapísané do Heraldického registra SR. Radnica preto
poslancom predložila nové všeobecne záväzné nariadenie. Pôvodnú úpravu svojich
symbolov vykonalo mesto ešte v roku 1992, kedy bola mestským zastupiteľstvom
schválená podoba súčasného erbu mesta, vlajky a farieb mesta.

Polmaratón
14.mája sa v našom mete konal už 7. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu
(ŽMP). Zúčastnilo sa ho 270 bežcov nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, Ukrajiny

a Kene. Víťazom Žiarskeho mestského polmaratónu sa stal Edwin Cheruiyot s časom
1:10:11,62. Víťazom In-line preteku je Jakub Klembara s časom 0:38:24,78 a štafetu
vyhral tím Achilles Prievidza s časom 1:21:17.58.

Prezident Slovenskej republiky
18. mája navštívil Žiar nad Hronom prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pri
tejto príležitosti sa stretol s primátorom mesta Petrom Antalom, študentmi Súkromnej
strednej odbornej školy technickej a svoju návštevu ukončil v jednej zo spoločností
hnedého priemyselného parku. Do Žiaru nad Hronom zavítal prezident Kiska v rámci
svojich pravidelných výjazdov po celom Slovensku.

Deň žiarskych škôl
Každoročné podujatie Deň žiarskych škôl sa tento rok uskutočnilo v posledný májový
deň na žiarskom námestí. Svojou návštevou a účasťou na ňom ho poctili aj
olympionici Jaroslava Bukvajová a Pavol Blažek. Podujatie odštartovalo zapálením
olympijského ohňa a vztýčením olympijskej vlajky. Neskôr sa žiarskym školákom
prihovoril aj primátor Peter Antal. Beh olympijského dňa absolvovali okolo námestia
so školákmi aj obaja spomínaní olympionici. Na jednotlivých stanovištiach čakalo na
deti množstvo úloh i zaujímavostí. Kreatívne stanovište sa venovalo 770. výročiu
osláv mesta, nechýbalo ani stanovište mestskej polície či výtvarná dielňa, kde sa
maľovalo na tvár a športové stanovište, na ktorom si mohli deti zasúťažiť v rôznych
disciplínach.

Čitateľský maratón
Mestská knižnica Michala Chrásteka aj tento rok podporila celoslovenský projekt
Čítajme si...2016, ktorý už po deviatykrát úspešne organizuje Linka detskej istoty.
Ide o čitateľský maratón, v rámci ktorého sa deti pokúsili prekonať minuloročný
celoslovenský rekord, ktorého sa zúčastnilo 38 383 detí. Aktuálny deviaty ročník sa
uskutočnil vo štvrtok 2. júna od 9-tej do 15-tej hodiny. V našom meste deti čítali
počas dopoludnia v školskej knižnici v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika a
popoludní v Mestskej knižnici Michala Chrásteka. Hosťom maratónu bola Martina
Palkovičová, prekladateľka a majiteľka kníhkupectva. Počas šesťhodinového čítania
v našom meste čítalo 93 detí. Celoslovenský rekord sa podarilo opäť vytvoriť, pretože
čítalo 40 954 detí, čo je o 2 571 detí viac ako minulý rok.

Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
Toto ocenenie prevzal primátor mesta Peter Antal ešte minulý mesiac na 1. ročníku
ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, ktoré bolo odovzdané na
sneme ZMOS v Bratislave. Ide o ocenenie samospráv, ktoré aktívne pracujú s deťmi
a mládežou.

Mladý technik
17. júna sa uskutočnil už 10. ročník prehliadky technickej tvorivosti a výsledkov
činnosti žiakov v technických krúžkoch Mladý technik. Žiaci súťažili v troch
vekových kategóriách. Okrem vyhodnotenia najlepších prác v každej kategórii bolo
odovzdané aj ocenenie najlepšej škole. Do mestského finále prehliadky postúpilo zo
školských kôl 92 prác pričom v školských kolách sa do súťaže zapojilo 558 detí
materských a základných škôl.

Tuby vo vesmíre
Spoločnosť Tubapack dodáva svoje hliníkové či laminátové tuby do rôznych častí
sveta, teraz ich bude dodávať aj do vesmíru. Žiarska spoločnosť získala začiatkom
tohto roka zaujímavú a nevšednú zákazku – vyrobiť tuby pre astronautov.

Žiarsky chlpáč
5. ročník obľúbeného podujatia Žiarsky chlpáč. V Parku Štefana Moysesa tak o rôzne
prvenstvá súťažili aj takí psíci, ktorí sú bez papierov o svojom pôvode. Občianske
združenie Strážni anjeli spravuje žiarsky útulok pre psov už päť rokov. Symbolické
číslo päť sa tak nieslo nad celým podujatím. Svojou účasťou prišiel súťažiacich
psíkov podporiť aj Robo Mikla, ktorý je pravidelným návštevníkom žiarskeho útulku.
V piatom ročníku podujatia sa o priazeň divákov postupne uchádzalo v desiatich
kategóriách 68 psov a tri dvojice, pričom niektorí z nich súťažili vo viacerých
kategóriách.

City fest
6. augusta sa v Žiari nad Hronom uskutočnil najväčší mestský hudobný festival City
fest 2016. Vystúpili na ňom nielen slovenské hudobné hviezdy, priestor dostali aj
domáci umelci. Jedenásty ročník festivalu, ktorý sa opäť uskutočnil v Parku Štefana
Moysesa, navštívilo 8 531 platiacich návštevníkov a keďže deti do 120 centimetrov
mali vstup zdarma, organizátor hovorí o 10-tisícovej návštevnosti.

Beer fest
20. augusta sa v priestoroch žiarskeho parku uskutočnil 4. ročník obľúbeného pivného
festivalu Beer fest. Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najlepšie navarený kotlíkový
guláš. Stánky s 27 druhmi piva boli na nápor návštevníkov pripravené už od
dopoludňajších hodín. Okrem kvalitných a chutných pív z rôznych končín boli v
ponuke aj grilované špeciality a nealkoholické nápoje.

