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NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI VO SVETE A NA SLOVENSKU 

 

V ROKU 2017: 

 

Vo svete: 

20. januára –   Donald Trump bol inaugurovaný za 45. prezidenta Spojených štátov  

                         amerických. 

29. marca –    Británia oficiálne oznámila aktivovanie článku 50 Lisabonskej zmluvy,  

                        čím sa spustil proces jej odchodu z Európskej únie. 

4. apríla –       Maďarský parlament schválil vládnu novelu vysokoškolského zákona,  

                         ktorá sa najviac dotkla Stredoeurópskej univerzity (CEU) založenej v  

                         roku 1991 americkým finančníkom maďarského pôvodu Georgeom   

                         Sorosom. 

1. júna –         Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené štáty  

                        odstupujú  od Parížskej klimatickej dohody. 

7. júla –          122 krajín zo 193 členských štátov OSN schválilo vôbec prvú globálnu   

                        Dohodu o zákaze jadrových zbraní. 

30. júla –        V reakcii Kremľa na sankcie voči Moskve, schválené americkým  

                        Kongresom za údajné ovplyvňovanie amerických prezidentských  

                        volieb  Ruskom, oznámil ruský prezident Vladimir Putin, že jeho  

                        krajinu musí   do 1. septembra opustiť 755 amerických diplomatov. 

5. augusta –    Bezpečnostná rada OSN schválila doposiaľ najtvrdšie obchodné a  

                        investičné sankcie voči Severnej Kórei za dve júlové skúšky   

                        medzikontinentálnych balistických striel. 

25. augusta –  Začala sa (až doteraz prebiehajúca) vojenská operácia proti moslimom  

                        z etnika Rohingov v Mjanmarsku, ktorú úrad OSN pre utečencov   

                        nazval “učebnicovým príkladom etnickej čistky”. 



5 
 

6. septembra –Súdny dvor EÚ v Luxemburgu zamietol žaloby Slovenska a  

                         Maďarska spojené s migračnou krízou. 

12. septembra Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa oficiálne  

                         ujal funkcie predsedu Valného zhromaždenia OSN. 

12. októbra – Spojené štáty oznámili rozhodnutie vystúpiť z Organizácie spojených  

                        národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Hneď po nich  

                        pristúpil k podobnému rozhodnutiu aj Izrael. 

27. októbra – Katalánsko vyhlásilo nezávislosť od Španielska; Katalánsku republiku  

                        však neuznalo Španielsko ani žiadna iná suverénna krajina na svete. 

22. novembra – Trest doživotného väzenia uložil Medzinárodný trestný tribunál pre  

                         bývalú Juhosláviu (ICTY) bývalému bosnianskosrbskému vojenskému  

                         veliteľovi Ratkovi Mladičovi, ktorého uznal za vinného z genocídy a  

                         zločinov proti ľudskosti spáchaných počas bosnianskej vojny v rokoch  

                         1992-95. 

24. novembra – Viac ako 300 ľudí prišlo o život pri najkrvavejšom atentáte v   

                         novodobých dejinách Egypta, keď islamistickí fundamentalisti  

                         zaútočili na mešitu v meste Bir al-Abd na severe Sinajského  

                         polostrova. 

9. decembra –  Iracká armáda ohlásila, že celé územie Iraku už úplne oslobodila od  

                          “teroristických bánd Islamského štátu” a znovu prevzala kontrolu nad  

                           iracko-sýrskymi hranicami. 

15. decembra – Summit EÚ potvrdil vznik Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ v    

                           oblasti bezpečnosti a obrany (PESCO). 
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Na Slovensku: 

30. marca  – Bratislavskí mestskí poslanci schválili absolútny zákaz  

                      umiestnenia herní na celom území hlavného mesta. Herne sa tak už  

                      po vypršaní licencií nebudú môcť naďalej nachádzať v hoteloch,  

                      penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre  

                      obchod, kultúru či na verejnú zábavu. 

5. apríla –     Poslanci Národnej rady SR zrušili amnestie Vladimíra Mečiara z 3.  

                      marca a 7. júla 1998 a milosť exprezidenta SR Michala Kováča svojmu  

                      synovi z 12. decembra 1997. Dosiahli to prijatím uznesenia, za ktoré  

                      hlasovalo 129 členov parlamentu zo 144 prítomných. 

10. mája –    Pri havárii policajného vrtuľníka (Bell 429) vo vojenskom priestore  

                      letiska v Prešove prišli o život dvaja príslušníci Hasičského a  

                      záchranného zboru (HaZZ) Radoslav Lacko a Peter Toďor. 

31. mája –    Plénum Ústavného súdu SR potvrdilo, že amnestie udelené  

                      expremiérom Vladimírom Mečiarom a milosť udelená exprezidentom  

                      Michalom Kováčom svojmu synovi neplatia. Na neverejnom rokovaní  

                      bolo osem sudcov za, dvaja boli proti. 

10. augusta– Expremiéra Vladimíra Mečiara nestíhali za zneužívanie právomoci  

                      verejného činiteľa. Podozrenie z trestného činu súviselo s amnestiami v  

                      roku 1998. Stíhaniu sa expremiér vyhol napriek tomu, že podľa ÚS SR  

                      svoje právomoci prekročil. Dôvodom je premlčanie prípadu. Polícia  

                       viacnásobného expremiéra vyšetrovala pre porušenie právomoci  

                       vzhľadom na udelenie amnestií súvisiacich s únosom syna prezidenta  

                       Michala  Kováča a zmareného referenda. 

17. augusta– Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) abdikoval. Na odchod  

                      z funkcie ho vyzval 16.8. premiér Robert Fico (Smer-SD), predseda  
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                      SNS Andrej Danko to akceptoval. Rezort viedol do 31. augusta 2017 a  

                       od 1. septembra 2017 bola dočasne poverená vedením rezortu  

                       ministerka Gabriela Matečná (nominantka SNS). 

11. septembra– Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav  

                       Lajčák zložil v New Yorku slávnostný sľub predsedu 72. Valného   

                       zhromaždenia (VZ) OSN. 

13. septembra– Prezident SR Andrej Kiska vymenoval za novú ministerku školstva,  

                       vedy, výskumu a športu a zároveň aj za členku vlády Martinu Lubyovú  

                       (nominantku SNS). 

30. septembra– Slovensko má ďalšieho blahoslaveného, je ním slovenský salezián,   

                        kňaz Titus Zeman. Obrad blahorečenia pri Kostole Svätej rodiny v  

                        Bratislave vykonal legát pápeža Františka, kardinál Angelo Amato,  

                        prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. 

18. októbra– Národná rada SR žiadala vládu, aby zaviazala ministerku spravodlivosti  

                       Luciu Žitňanskú k predloženiu návrhu pravidiel, ktorými sa pre štátne  

                       orgány upravia transparentné zásady využívania právnych služieb  

                       advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania. Takéto  

                       uznesenie z dielne koalície bolo vyvrcholením mimoriadnej schôdze k  

                       odmene pre advokáta Radomíra Bžána. 

8. októbra –  Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku odsúdil na dlhoročné tresty  

                      odňatia slobody bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja SR  

                      za SNS Mariána J. a Igora Š. Ďalších troch obžalovaných spod  

                      obžaloby oslobodil.  

23. októbra– Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali obvineného  

                      Pavla R. v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu prípravy vraždy.   
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                      Okrem Pavla R. čelia obvineniu aj Miloš K., Róbert L. alias Kýbel a  

                      Mikuláš Č. Pavol R. mal byť podozrivý z toho, že si mal v roku 1997 v  

                      podsvetí objednať vraždu svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej,  

                      ktorá potvrdila, že ju sledovali. 

4. novembra– V Slovenskej republike sa konali po prvý raz jednokolové voľby do  

                       vyšších územných celkov (VÚC). Predsedami krajov sa tak oficiálne  

                       stali Juraj Droba (Bratislavský kraj, 20,42 %), Jozef Viskupič  

                       (Trnavský kraj, 42,90 %), Jaroslav Baška (Trenčiansky kraj, 49,98 %),  

                        Milan Belica (Nitriansky kraj, 34,10 %), Erika Jurinová (Žilinský kraj,  

                        43,67 %), Ján Lunter (Banskobystrický kraj, 48,53 %), Milan Majerský  

                        (Prešovský kraj, 40,36 %), Rastislav Trnka (Košický kraj, 37,8 %).  

                        Účasť za celé Slovensko bola 29,95 %. 

21. novembra– Otvorili nemocnicu novej generácie v Michalovciach, ktorej výstavba  

                        trvala takmer tri roky a stála 34 milión Eur. Ide o prvú všeobecnú  

                        nemocnicu, ktorú postavili na Slovensku po takmer 30 rokoch.  

                        Nemocnica novej generácie je súčasťou regionálnej siete Svet zdravia,  

                        patriacej Investičnej skupine Penta 

14. decembra– Prezident SR Andrej Kiska menoval na návrh Národnej rady SR za   

                       ústavných sudcov Miroslava Duriša, Janu Laššákovú a Mojmíra  

                       Mamojku. ÚS SR bude po takmer troch rokoch opäť v kompletnom  

                       zložení. 
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MESTO ŽIAR NAD HRONOM  

(Stručná charakteristika a história)  

 

 

   Mesto sa nachádza v Žiarskej kotline na pravej strane Hrona. Je obklopené pohorím 

Vtáčnik, Kremnickými a Štiavnickými vrchmi. Územie tvorí križovatku ciest z 

Bratislavy na Zvolen, zo Žiaru do Martina a Prievidze. Táto poloha predurčovala jej 

osídlenie už v praveku. Po Keltoch, Germánoch kotlinu obývali Slovania už 

pravdepodobne v 5. storočí.  Mestské práva získal súčasný Žiar nad Hronom ako osada 

Kríž 4. februára 1246 od ostrihomského arcibiskupa Štefana Vanču. 

Žiar nad Hronom vznikol v roku 1955 po výstavbe hlinikárne premenovaním 

pôvodného historického mestečka Svätý Kríž nad Hronom. Dnes do katastra mesta od 

roku 1971 patrí aj pôvodne samostatná obec Šášovské Podhradie a kataster bývalej obce 

Horné Opatovce (najstaršej v kotline), ktorá v dôsledku činnosti ZSNP zanikla v r. 1969. 

Po nej zostali iba národné kultúrne pamiatky – Kostol sv. Vavrinca a socha J. 

Nepomuckého.  

 

V roku 2001 bola v Dome kultúry otvorená Expozícia mestského múzea a Galéria 

Júliusa Považana a v súčasnosti je v MsKC Žiar nad Hronom. Pamätnú izbu Štefana 

Moysesa, ktorá bola inštalovaná v kaštieli, nový majiteľ zrušil. V r. 2006 vznikol 

dobrovoľný poradný zbor primátora mesta pre históriu Žiaru nad Hronom pod názvom 

Castrum Susol. Jeho predsedom bol do roku 2015 Ing. Richard Kafka. Po jeho smrti je 

činnosť tohto združenia sporadická. 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 Baláž, 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 vyše 900-ročnej obce zažil ekologickú 
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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 aktivizovali 

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. V roku 

2017  vyšla publikácia Žiar nad Hronom - Ako sme ťa budovali, ktorá  prináša 

spomienky, udalosti a príbehy ľudí, ktorí roku v 1952 na zelenej lúke začali stavať 

fabriku a neďaleko nej aj mesta autorom je Vladimír Bárta a kolektív. V tomto roku 

vyšla ešte jedna kniha o futbale -  História svätokrížskeho a  žiarskeho futbalu. Mapuje 

históriu futbalu nášho mesta od roku 1929 až do roku 2016. Jej autorom je Milan 

Barniak, bývalý futbalový brankár, úspešný tréner, športový komentátor, publicista, 

ktorý sa po celý život venoval futbalovej histórii a zbieraniu výsledkov, tabuliek či 

zaujímavostí, ktoré súviseli s futbalom v regióne. 
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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 

V novoročnom príhovore primátor zhodnotil rok 2016, kde skonštatoval, že mesto 

hospodárilo s vysokým prebytkom bežného rozpočtu. Čo sa všetko v našom meste 

urobilo a čo sa bude robiť. Spomenul tri veľké investície, ktoré budú prebiehať v tomto 

roku a to, modernizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky, 

cyklokomunikácia cez celé mesto – od sídliska Sever až po priemyselný park. 

Rekonštrukcia krytej plavárne. Významné boli Majstrovstvá SR a ČR v cestnej 

cyklistike, ktoré sa konali 22. až 25. júna. Na záver poprial do roku 2017  všetkým 

radostný a úspešný rok, nech je to rok pokoja a spokojnosti. 

 

Projekty mesta 

• Útulný a zelený dvor pre najmenších 

• Podpora športu v Žiari nad Hronom 

• MOPS v Žiari nad Hronom 

• Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad 

Hronom so súpisným číslom 439 v Žiari nad Hronom 

• Modernizácia kina Hron – II. etapa 
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, 

zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Žiar nad Hronom na 4 roky. Ich počet 

je 19. MsZ sa schádza podľa potreby, však raz za dva mesiace. Poslanci prijímajú 

všeobecné záväzné nariadenia - "mestské zákony" a tým rozhodujú o základných 

otázkach života mesta. Spôsob zasadnutia mestského zastupiteľstva upravuje rokovací 

poriadok. Odmeňovanie poslancov MsZ upravuje dokument Zásady odmeňovania 

poslancov MsZ v Žiari nad Hronom. V tomto roku  poslanci rokovali na 7 

zastupiteľstvách. 

 

 

26.januára 2017 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Správa z vykonaných kontrol HKM 

4. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta ZH na rok 2017 

5. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2016 a informácia o 

príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2017 

6. Interpelácie poslancov 

7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM – majetkovo-právne vzťahy  

b) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015 – predsedajúci 

stiahol z rokovania  

c) Návrh na zmenu zástupcov mesta Žiar nad Hronom v orgánoch obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou mesta – bude prerokované ako písmeno b) 

8. Záver 

 

- schválilo: 

a) I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2017 v zmysle predloženého 

návrhu 
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b) použitie rezervného fondu mesta na krytie kapitálových výdavkov mesta v sume 43 

400 Eur 

c) zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom o sumu 2 000,- Eur (slovom 

dvetisíc Eur) pre prijímateľa: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. I 

d) do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., 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 

-schválilo: 

Uznesenie MsZ č. 131/2016 zo dňa 16. novembra 2016, ktorým bolo schválené: 

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 spočívajúce v 

povinnosti povinného z vecného bremena: SPORT BUILDING, s.r.o. 

- schválilo: 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného časovo neobmedzeného 

vecného bremena, predmetom ktorej bude záväzok zmluvných strán zriadiť budúce 

vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude 

zodpovedať právu umiestnenia kanalizačného potrubia, vrátane jeho ochranného pásma 

v šírke 1,5 m na obidve strany, v rámci stavby „Odvedenie Odpadových vôd z NS, 

SAPA PROFILY, a.s.“ 

 

 

17.marca 2017 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Sľub poslanca MsZ 

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

4. a) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2016 

    b) Správa z vykonanej kontroly HKM 

5. a) Stanovisko HKM k Záverečnému účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2016 

   b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom  

c) Správa audítora 

d) Návrh na II. zmenu rozpočtu 
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  e) Návrh na refinancovanie úveru  

6. Správa o činnosti MsP za rok 2016 

7. Správa o prevádzkovaní pohrebísk 

8. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2016 

9. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta ZH a VZN o jeho záväzných častiach 

10. Interpelácie poslancov 

11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

 a) SMM – majetkovo-právne vzťahy   

 b) Schválenie účasti mesta Žiar nad Hronom v združení s názvom „Iniciatíva stredné 

Slovensko“  

c) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015 

12. Záver 

 

- schválilo: 

a) celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 – bez výhrad  

b) tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2016 vo výške 1 228 

839,94 Eur. 

- schválilo: 

a) II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2017 v zmysle predloženého 

návrhu. 

b) použitie rezervného fondu mesta na krytie kapitálových výdavkov mesta v sume 93 

500 Eur 

- schválilo: 

Prijatie úveru pre Mesto Žiar nad Hronom, a to za nasledovných podmienok: výška 

úverového rámca: 2 500 000 Eur, účel úveru: refinancovanie úveru na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia v meste Žiar nad Hronom, druh úveru: Termínovaný úver  a 

splatnosť 12 rokov 

 

 

22.mája 2017 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta 
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 b) Návrh na III. zmenu rozpočtu  

c) Schválenie úverového rámca 

4. VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Žiar nad Hronom 

5. Správa o nakladaní s KO za rok 2016 

6. VZN o sociálnych službách 

7. Návrh na vyhlásenie dobrovoľných finančných zbierok v roku 2017 

8. Zmeny a doplnky č. 6 - Územného plánu mesta Žiar nad Hronom 

9. a) Schválenie zámeru projektu „Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia 

vzdelávacieho procesu na ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom“ 

b) Schválenie zámeru projektu „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku 

Pod vŕšky v Žiari nad Hronom“  

c) Schválenie zámeru projektu „Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad 

Hronom“ 

10. Delegovanie zástupcov do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení 

11. a) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2016 

b) Správa o činnosti MsKC za rok 2016  

c) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015 

d) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2016 

e) Správa o hospodárení Žiarskej komunálnej spoločnosti za rok 2016  

12. Interpelácie poslancov 

13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM – majetkovo-právne vzťahy  

b) Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 

16/2017  

c) Voľba nového člena a tajomníka v Komisii pre financie a ekonomiku zriadenej pri 

MsZ v ZH d) Zmena členov v Komisii pre šport a mládež zriadenej pri MsZ v ZH 

14. Záver 

 

- schválilo: 

a) III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2017 v zmysle predloženého 

návrhu 

b) použitie rezervného fondu mesta na krytie kapitálových výdavkov mesta v sume 343 

600 Eur 
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- schválilo: 

Prijatie úveru pre Mesto Žiar nad Hronom, a to za nasledovných podmienok: výška 

úverového rámca: 1 000 000 Eur, účel úveru: financovanie investičných akcií v meste 

Žiar nad Hronom a druh úveru: termínovaný úver 

- schválilo: 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom 

- schválilo: 

Všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách  

- schválilo: 

Vyhlásenie dobrovoľných finančných zbierok v roku 2017 na účel sociálnej pomoci v 

súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, a to:  

1) ZBIERKA BEERFEST 2017 

2) ZBIERKA VARENIE VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2017 

3) ZBIERKA PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2017. 

- schvaľuje: 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Modernizácia učební s cieľom 

skvalitnenia vzdelávacieho procesu na ZŠ Jilemnického č. 2 v Žiari nad Hronom. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 9 897,83 Eur  

- schválilo: 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútroblokových 

priestorov na sídlisku Pod vŕšky v Žiari nad Hronom. Zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 25 000,00 Eur  

- schválilo: 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie atraktivity cyklodopravy 

v meste Žiar nad Hronom. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 44 000,00 Eur  
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26.júna 2017 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Správa HKM z vykonanej kontroly 

4. Vstup mesta ZH do občianskeho združenia Smart Cities klub 

5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ZH 

6. Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku 

2016 

7. Schválenie zámeru projektu „Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad 

Hronom“ 

8. Zapojenie mesta do projektu Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob pre 

MRK 

9. Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015 

10. Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2016 

11. Odsúhlasenie zámeru v rámci Zmien a doplnkov č.6 územného plánu mesta 

12. Interpelácie poslancov 

13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:  

a) SMM – majetkovo-právne vzťahy  

14. Záver 

 

- schválilo: 

a) vstup mesta Žiar nad Hronom ako člena do občianskeho združenia: Smart Cities klub 

b) uhradenie členského príspevku mesta Žiar nad Hronom občianskemu združeniu 

Smart Cities klub z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, a to vo výške 1 500,- Eur pre rok 

2017.   

- schválilo: 

Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení 

neskorších nariadení a schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Žiar nad Hronom.  
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- schválilo: 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Miestna občianska poriadková 

služby v Žiari nad Hronom. Zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 077,23 Eur  

- schválilo: 

S predložením ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie stojísk na 

umiestnenie zberných nádob pre MRK v Žiari nad Hronom. So zabezpečením 

povinného spolufinancovania projektu vo výške 1 550 Eur, čo predstavuje 5% z 

celkových oprávnených výdavkov, 

 

 

28.septembera 2017 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Správa z vykonaných kontrol HKM 

4. Informácia o výsledku kontroly NKÚ 

5. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta 

b) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta  

c) Zvýšenie základného imania v TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom 

6. VZN mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 

7. VZN mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa mení VZN č. 4/2015 Trhový poriadok pre 

„Mestskú tržnicu“ 

8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - doplnenie 

9. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom 

roku 2016/2017, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žiar nad Hronom 

10. Správa o činnosti MsKC za l. polrok 2017 

11. Správa o hospodárení a činnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. za rok 2016 12. 

Koncepcia rozvoja mesta ZH v oblasti tepelnej energetiky – návrh na presunutie bodu 

13. Interpelácie poslancov 

14. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM - Majetkovo-právne vzťahy 
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15. Záver  

 

- schválilo: 

IV. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2017 v zmysle predloženého 

návrhu. 

- schválilo: 

a) do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., 

peňažný vklad spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom vo výške 200 000 Eur 

b) zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o., pričom základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky 

2 142 000,00 Eur  

c) Prijatie úveru spoločnosťou TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., 

(ďalej ako „Dlžník“) za nasledovných podmienok: Veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a. s., 

Typ úveru: Dlhodobý investičný úver, Účel úveru: Úhrada nákladov spojených s 

projektom „Rekonštrukcia futbalového štadióna“ v meste Žiar nad Hronom (ďalej ako 

„Projekt“). Výška úverového rámca: 300 000 Eur Splatnosť úveru: do 31.10.2027. 

- schválilo: 

Všeobecné záväzné nariadenie – Trhový poriadok pre „Mestskú tržnicu“, ktorým sa 

mení VZN č. 4/2015 Trhový poriadok pre „Mestskú tržnicu“.  

- schválilo: 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom 

roku 2016/2017 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žiar nad Hronom.  

 

 

16. októbra 2017 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Nástup náhradníka do funkcie poslanca MsZ 

3. Rekonštrukcia zimného štadióna 

4. Koncepcia rozvoja mesta ZH v oblasti tepelnej energetiky 

5. Záver 
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- schválilo: 

Kúpu nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom a to:  CKN parcela č. 1672/11 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej    

                       výmere 297 m2 , 

                        CKN parcela č. 1672/4 – ostatné plochy o celkovej výmere 174 m2 ,  

                  CKN parcela č. 1672/12 – ostatné plochy o celkovej výmere 2 m2 , ktorých 

výlučným vlastníkom je: SPORT TREND s.r.o.,  za kúpnu cenu celkom 3 300 Eur v 

prospech kupujúceho do výlučného vlastníctva: Mesto Žiar nad Hronom 

- schválilo: 

Investíciu v celkovej výške 2 000 000 Eur za účelom rekonštrukcie zimného štadióna v 

členení 1 000 000 Eur zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a 1 000 000  Eur z rozpočtu 

mesta Žiar nad Hronom. 

- schválilo: 

Koncepciu rozvoja mesta Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky, ktorú 

vypracovala Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica v januári 2017 

 

 

11.decembra 2017 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 3. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na l. polrok roku 2018 

4. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018-2020 

    b) Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2018-2020 

d) Návrh viacročného rozpočtu MsKC na roky 2018-2020 

e) Návrh na zmenu rozpočtu mesta  

f) Informácia o plnení rozpočtu mesta 

5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ZH - doplnenie 

6. VZN mesta ZH o miestnych daniach 

7. VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta ZH 

8. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013, o určení výšky príspevku v školách a 

školských zariadeniach  

9. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky fin. prostriedkov 

určených na prevádzku a mzdy na žiaka  
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10. Odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do samosprávneho orgánu Rady 

školy.... 

11. Zrušenie VZN č. 1/2015 o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia 

núdzového bývania 

12. VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o sociálnych službách, o sociálnej službe 

Stredisko osobnej hygieny a práčovňa 

13. Odpredaj strojov a zariadení z Projektov ISZ a ZKO 

14. Interpelácie poslancov 

15. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM - Majetkovo-právne vzťahy  

b) Voľba prísediacich pri trestnom senáte  

c) Návrh na doplnenie Komisií pri MsZ 

16. Záver  

 

- schválilo: 

Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2018. 

- schválilo: 

a) rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2018 v zmysle predloženého návrhu, ktorý 

predstavuje sumu 15 048 380 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 1 725 000 Eur 

c) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 77 000 Eur 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 

d) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 3 000 Eur pre prijímateľa: 

Mestský športový klub Žiar nad Hronom. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti 

cyklistického klubu a to vo všetkých kategóriách 

e) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 63 300 Eur  pre prijímateľa: FK 

POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.. Účel dotácie: zabezpečenie 

podpory činnosti futbalového klubu, a to vo všetkých kategóriách,  
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f) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Žiar 

nad Hronom, Svätokrížske námestie v sume 5 000 Eur  na výmenu svietidiel a opravu 

Kostola Povýšenia svätého kríža 

g) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 52 000 Eur  pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o,. Účel dotácie: financovanie 

prevádzkových nákladov Areálu futbalového štadióna na Ul. Partizánska v Žiari nad 

Hronom 

h) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30 000 Eur pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.. Účel dotácie: prevádzkovanie 

Športovej haly nachádzajúcej sa v športovo-rekreačnej zóne na Ul. Partizánska v Žiari 

nad Hronom 

i) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 6.500,- Eur pre prijímateľa: OZ 

ZAŽIAR, právna forma: občianske združenie. Účel dotácie: financovanie 

prevádzkových výdavkov materského centra 

j) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 1 000 000 Eur pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s.r.o,. Účel dotácie: financovanie 

dostavby zimného štadióna v Žiari nad Hronom.  

 

- schválilo: 

Návrh rozpočtu MsKC na rok 2018 

- schválilo: 

a) 5. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2017 v zmysle predloženého 

návrhu 

b) zníženie rezervného fondu mesta o prostriedky školského stravovania v sume 56 

938,23 Eur 

- schválilo: 

Doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom.  

- schválilo: 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach 

- schválilo: 

Všeobecne záväzné nariadenie, o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Žiar nad Hronom  

- schválilo: 
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VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení 

VZN č. 7/2015 

- schválilo: 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v 

znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016 

- schválilo: 

Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2015 o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového bývania 

- schválilo: 

V zmysle písm. v) bod 3.6. IS 12 Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Žiar nad 

Hronom, odpísanie zmarenej investície vo výške 102 697 Eur  
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II. Z ROZPOČTU MESTA 

 

 
Rozpočet mesta Žiar nad Hronom pre rok 2017 bol zostavený v zmysle §10 zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov a schválený uznesením MsZ č.140/2016 zo dňa 1.12.2016.  

V priebehu roka 2017 bolo v mestskom zastupiteľstve schválených päť zmien rozpočtu: 

I. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č.3/2017 zo dňa 26.1.2017 

II.. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č.24/2017 zo dňa 17.3.2017 

III. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č. 22/2017 zo dňa 22.5.2017 

IV. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č.81/2017 zo dňa 28.9.2017 

V. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 11/2017 zo dňa 11.12.2017 

 

Rozpočet mesta bol tiež upravený rozpočtovými opatreniami o prostriedky zo štátneho 

rozpočtu, v zmysle §14 ods. 2b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta boli rozpočtovými 

opatreniami, v zmysle VZN 1/2008 a §14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené presuny medzi položkami v rámci 

jednotlivých programov. Zmeny rozpočtu sú zaznamenané v operatívnej evidencii 

rozpočtových opatrení v zmysle §14 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Priaznivý vývoj rozpočtu na strane bežných 

rozpočtových príjmov, ktoré boli v celkovej sume 14 481 141 Eur a zodpovedné 

hospodárenie na strane bežných rozpočtových výdavkov, ktoré boli v sume 12 493 258 

Eur, mali vplyv na to, že prebytok bežného rozpočtu mesta Žiar nad Hornom za rok 

2017 je na úrovni 1 987 883 Eur. Vysoký prebytok bežného rozpočtu bol použitý na 

finančné krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 751 052 Eur, keďže kapitálové 

príjmy boli v sume 339 007 Eur a kapitálové výdavky boli v sume 1 090 060 Eur. 

Prebytok rozpočtu mesta zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z o 

rozpočtových pravidlách územnej správy t.j. bežného a kapitálového rozpočtu je v sume 

1 236 830 Eur.  
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Sumárna tabuľka za rok 2017 (v Eur) 

 

Názov   Schválený 

2017 

Upravený Skutočnosť 

Stav 

k 31.12.2017 

stav 

k 31.12.2017 

Bežné príjmy celkom 12 395 390 13 587 211 14 481 141,36 

Bežné výdavky celkom 12 395 390 13 428 211 12 493 258,42 

Saldo bežného rozpočtu 0,00 159 000 1 987 882,94 

    

Kapitálové príjmy celkom 0,00 296 000 339 007,24 

Kapitálové výdavky 

celkom 

375 050 1 122 450 1 090 059,69 

Saldo kapitálového 

rozpočtu 

-375 050 -826 450 -751 052,45 

    

Finančné operácie 

príjmové 

1 256 850 1 749 250 201 142,81 

Finančné operácie 

výdavkové 

881 800 1 081 800 1 023 511,45 

Saldo finančných 

operácií 

375 050 667 450 -822 368,64 

    

Celkové príjmy spolu 13 652 240 15 632 461 15 021 291,41 

Celkové výdavky spolu 13 652 240 15 632 461 14 606 

829,56 

Účtovný prebytok/ 

schodok 

0,00 0,00 414 461,85 

Prebytok/schodok 

hospodárenia obcí/ VÚC 

po vylúčení FO 

-375 050 -667 450 1 236 830,49 

 

 



26 
 

III. ZMENY TVÁRE MESTA 

 

 

Územný plán mesta 

Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu mesta Žiar nad Hronom 

Predmetom Zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Žiar nad Hronom sú 

nasledovné lokality, respektíve časti: 

lokalita A: doplnenie novej funkčnej plochy: plochy dopravy a dopravných zariadení 

a s tým súvisiaca zmena hraníc navrhovaného zastavaného územia. Záujmová plocha 

sa nachádza na severnom okraji mesta, nad existujúcou čerpacou stanicou pohonných 

hmôt Slovnaft na Ul. SNP. 

lokalita B: zmena funkčného využitia plochy priemyselnej a stavebnej výroby, 

skladového hospodárstva a distribučné centrá na nové funkčné využitie: obytné 

územie so zástavbou rodinných domov, ktorá sa nachádza v k. ú. Šášovské Podhradie, 

v časti Píla. Riešená plocha má veľkosť cca 500 m2. 

lokalita C: doplnenie novej funkčnej plochy zmiešaného územia bývania a rekreácie 

a s tým súvisiaca zmena hraníc navrhovaného zastavaného územia. Záujmová plocha 

sa nachádza na okraji k.ú. Šášovské Podhradie, mimo zastavaného územia. 

časť D: zmena a doplnenie textovej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta 

v rozsahu: zosúladenie s textovou časťou záväznej časti platnej nadradenej 

územnoplánovacej dokumentácie - ÚPN veľkého územného celku Banskobystrický 

kraj a doplnenie textovej časti ÚPN mesta  v kapitole Návrh ochrany kultúrnych 

pamiatok a kultúrneho dedičstva mesta o text, súvisiaci s ochranou pamätihodností 

mesta, ktorých zoznam bol schválený vo februári 2015 a následne aj o regulatívy, 

týkajúce sa obnovy bytových domov. 

lokalita E: zmena funkčného využitia plochy, ktorá sa nachádza v k. ú. Žiar nad 

Hronom, pri obchodnom centre Kaufland na Ul. SNP. V zmysle platného územného 

plánu má plocha určené funkčné využitie ako plochy verejnej občianskej vybavenosti. 

V rámci ZaD č. 5 je pre časť tejto plochy o rozlohe cca 350 m2 riešené nové  funkčné 

využitie : plochy dopravy a dopravných zariadení (plocha pre čerpaciu stanicu 

pohonných hmôt). 
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lokalita F:  zmena funkčného využitia plochy, ktorá sa nachádza v k. ú. Žiar nad 

Hronom, na Ul. SNP (južne od autobusovej stanice). V zmysle platného územného 

plánu má plocha určené funkčné využitie ako plochy verejnej občianskej vybavenosti. 

V rámci Zmien a doplnkov č.5 územného plánu je pre túto plochu o rozlohe cca 8000 

m2 riešené funkčné využitie: zmiešané územie bývania (rodinné domy) a občianskej 

vybavenosti a zmiešané územie bytových domov a občianskej vybavenosti 

s mestskou štruktúrou. 

lokalita G: zmena funkčného využitia plochy, ktorá sa nachádza v k. ú. Žiar nad 

Hronom, na Ul. Dr. Jánskeho z plochy verejnej občianskej vybavenosti na plochu 

zmiešaného územie bytových domov a občianskej vybavenosti s mestskou štruktúrou. 

 

 

Biely drevený altánok 

V  Parku Štefana Moysesa pribudol koncom apríla drevený altánok. Využívať sa bude 

najmä počas sobášnych obradov. Osadený je na mieste, kde sa doteraz vykonávali 

obrady. 

 

 

Tiesňové hlásky 

Mestská polícia v Žiari nad Hronom už niekoľko rokov pri svojej práci využíva pult 

centrálnej ochrany, Monitorovací kamerový systém či informačné merače rýchlosti. Po 

novom by mali bezpečnosť v uliciach nášho mesta zvýšiť aj tiesňové hlásky. Ich 

prepojením s  už existujúcim Monitorovacím kamerovým systémom sa vytvorili tzv. 

bezpečné zóny v  okolí tiesňových hlások s  priamym spojením na bezpečnostné zložky, 

ktoré sú súčasne nepretržite monitorované kamerami. V rámci Slovenska sme jednou 

z  prvých samospráv, ktorá systém tiesňových hlások zaviedla. Dotácia tohto projektu 

bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Banská Bystrica v oblasti 

prevencie kriminality vo výške: 34 000,00 Eur a spolufinancovanie mesta vo výške 7 

999,98 Eur. 
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Futbalový štadión 

Za najúspešnejšiu investičnú akciu mesta Žiar nad Hronom, ktorú sa podarilo 

zrealizovať v tomto roku je rekonštrukciu futbalového štadióna. Športový stánok 

obnovilo mesto aj za pomoci dotácie od štátu z programu na obnovu futbalových 

štadiónov. Z kedysi spartakiádneho štadióna tak vznikol moderný štadión, kde sa opäť 

hrá II. liga. Konečná suma za rekonštrukciu štadióna sa vyšplhala na sumu              2,25 

milióna eur. 

 

 

Mestský sad 

 Projekt mestského sadu v Parku Štefana Moysesa vysadili 91 starých odrôd ovocných 

stromov, úroda z tohto sadu poputuje do školských jedální. Ide o staré slovenské odrody 

jabloní, čerešní, sliviek, hrušiek a moruše. Nebudú ich chemicky ošetrovať.   

 

 

Historický pavilón v žiarskom parku  

Zrekonštruovali historický pavilón v žiarskom Parku Štefana Moysesa zrekonštruovali. 

Objekt, ktorý miestni zvyknú nazývať aj kaplnkou, bol súčasťou parku biskupského 

kaštieľa. Bol postavený bol v barokovom štýle pravdepodobne pri rekonštrukcii kaštieľa 

koncom 18. storočia. Pri obnove podľa architekta vychádzali z viacerých zdrojov. 

Nápomocná bola aj historická fotografia, ktorá vznikla na prelome 19. a 20. storočia. 

Na rekonštrukciu boli použité finančné prostriedky z dotácie ministerstva kultúry a zo 

zdrojov mesta.   

 

 

Hvezdáreň a planetárium zmodernizovali 

Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 

zmodernizovali. V novej podobe konkuruje podobným inštitúciám vo svete. Vo vyše 

dvadsaťročnom zariadení za dva mesiace vynovili predovšetkým hviezdnu sálu, 

zrenovovali tam kupolu a opotrebovanú techniku nahradili novou. Doteraz totiž v 

planetáriu fungoval optomechanický prístroj, ktorý nedokázal zobraziť ukážky v 

požadovanej kvalite. Teraz oblohu zobrazujú dva digitálne projektory, ktoré spojením 

obrazu vytvárajú simuláciu nočnej oblohy nad hlavami návštevníkov a dokážu 
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vstupovať do tejto projekcie dynamickými krivkami. Vďaka novému systému sa 

zariadenie dostalo na úroveň 21. storočia. Žiarsku Krajskú hvezdáreň a planetárium 

spravuje Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý do digitalizácie a obnovy 

premietacej plochy investoval 316-tisíc Eur.  

 

 

Zrekonštruovaná kinosála 

4. decembra bezplatným premietaním otvorili zrekonštruované Kino Hron v Žiari nad 

Hronom. Po niekoľkotýždňovej odstávke sa mohli diváci tešiť na vynovenú kinosálu s 

novými sedačkami. Na projekt získalo mesto dotáciu z Audiovizuálneho fondu v 

objeme 25-tisíc Eur, zvyšok doložilo mesto z rozpočtu. 
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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 18 207. 

V roku 2017 mesto zaevidovalo197 narodených detí, 174 úmrtí, 133 sobášov, od 

sťahovaných obyvateľov   377 a prisťahovaných bolo 229. 

                         

 

Prvý Žiarčan     

Primátor Peter Antal prijal vo februári rodičov bábätka, ktoré sa tohto roku narodilo ako 

prvý Žiarčan. Prvým žiarskym bábätkom bol chlapček Adam. Malý Adam sa narodil vo 

zvolenskej nemocnici 1.januára o 13,05 hodine, meral 56 centimetrov a vážil 4 280 

gramov.  

 

                             

Nezamestnanosť 

Banská Štiavnica 31. januára (TASR) - V okrese Žiar nad Hronom zaznamenal úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2017 pokles nezamestnanosti. Vývoj 

nezamestnanosti v žiarskom okrese bol natoľko priaznivý, že počas roka klesol pod 

úroveň nezamestnanosti Slovenska. Ku koncu roka 2017 bolo v tomto okrese celkom 

1476 disponibilných uchádzačov o zamestnanie schopných ihneď nastúpiť do 

zamestnania s mierou evidovanej nezamestnanosti 5,63 percenta.   
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V.   VEREJNO – SPLOČENSKÝ ŽIVOT 

 

 

Voľby do VÚC ( župné) 2017 

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC), v  ktorých si ľudia vyberajú predsedov 

a  poslancov samosprávnych krajov na štyri roky, sa uskutočnili v sobotu 4. novembra. 

Za obvod Žiar nad Hronom sme do zastupiteľstva volili opäť štyroch poslancov. 

Poslanci Národnej rady SR schválili na jar tohto roku novelu zákona o  podmienkach 

výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych 

krajov a  päťročný výkon tejto funkcie. O  kreslo predsedu Banskobystrického 

samosprávneho kraja sa v  čase podania kandidatúry uchádzalo 17 kandidátov. Novým 

predsedom Banskobystrického kraja sa stal Ján Lunter s počtom hlasov 99 169 

(48,53%). Za volebný obvod Žiar nad Hronom kandidovalo 24 poslancov, z  nich sa si 

volili štyroch. Svoje pozície obhájili staronoví poslanci, ktorí nás v  kraji zastupovali aj 

posledné štyri roky. Z  kandidátov s  prehľadom zvíťazil Ladislav Kukolík, ktorý v Žiari 

získal 2608 hlasov, čo predstavuje 13,80 percenta. Druhý najvyšší počet hlasov získal 

Daniel Gelien, a  to 1653, čo je 8,75 percenta. Na treťom mieste skončil Vladimír Flimer 

s  1438 hlasmi (7,61 %) a  na štvrtom Božena Kováčová s 1412 hlasmi (7,47 %) 
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VI. VÝROČIA A OSLAVY 

 

 

Nový rok 

Nový rok obyvatelia Žiaru nad Hronom privítali na Námestí Matice slovenskej, ako 

každoročne bola súčasťou hudba, tanec a nechýbala zábavná pyrotechnika. 

 

 

Novoročné stretnutie s primátorom    

23.januára pozval primátor Peter Antal osobnosti Žiaru na tradičné novoročné stretnutie. 

Každoročne sa novoročného stretnutia s primátorom zúčastňujú osobnosti politického, 

verejného či kultúrneho života. Cieľom stretnutia bola predovšetkým komunikácia a 

upevňovanie vzťahov s mestom Žiar nad Hronom. Primátor Peter Antal hosťom 

poďakoval za spoluprácu v roku 2016. 

       

 

Plesová sezóna 

Mesto Žiar nad Hronom a Mestské kultúrne centrum usporiadali 4. ročník obľúbeného 

Bálu Žiarčanov. Piatok trinásteho januára sprevádzal programom populárny moderátor 

a zabávač Štefan Skrúcaný. Do tanca hrala skupina Funky emotions. Hlavný program 

uzavrela tombola a vystúpenie kúzelníka TOMASIANA.  

 

 

Fašiangy          

Po prvýkrát sa fašiangy konali vo dvore Svätokrížskeho domu. Žiarčania, ktorí si toto 

podujatie nenechali ujsť, tak mohli vidieť aj pravú domácu zabíjačku. Vo dvore 

Svätokrížskeho domu sa v utorok 28. februára už od skorých ranných hodín porciovalo 

160-kilové prasiatko. Hotové chutné hurky, klobásy, hurkovú kašu či kapustnicu si 

neskôr návštevníci podujatia mohli kúpiť za symbolickú cenu. Urobili 350 kusov 

klobás, 230 huriek, hurková kaša a kapustnica. Vyzbieralo sa  625 Eur, ktoré použili na 

obnovu a  zveľadenie Svätokrížskeho domu.  
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Športovec roka 

21. februára sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiarskych 

športovcov za rok 2016. Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie dlhoročných 

funkcionárov, trénerov a pracovníkov v oblasti športu.  

 

 

Deň učiteľov    

31. marca sa uskutočnil už 11. ročník podujatia Učiteľ na jednotku. Tohtoročné 

podujatie venované žiarskym učiteľom sa nieslo v  téme Mozog, čo je najzáhadnejší 

a najzložitejší orgán ľudského tela. V  rámci programu venovaného učiteľom vystúpili 

žiaci z  Literárnodramatického odboru ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej pod vedením 

učiteľky Natálie Novotnej. Hudobným hosťom večera bola speváčka Mária Čírová. Na 

podujatie prijali pozvanie aj hostia z  partnerského mesta Svitavy a  hostia 

z  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR, a  to štátna tajomníčka Oľga 

Nachtmannová a štátny tajomník Peter Krajňák. Tento rok bolo ocenených celkovo 13 

učiteľov, pričom udelené bolo aj Ocenenie primátorom mesta. Zo ZŠ na Ulici Dr. 

Janského ocenilo vedenie mesta Líviu Silnú a  Janu Bartkovú, zo ZŠ na Ulici M. R. 

Štefánika si ocenenie prevzali Beáta Dubeňová a  Alena Zimanová, zo ZŠ na 

Jilemnického ulici Viera Prokeinová a  Mária Špilbergerová a  zo ZŠ s  MŠ Š. Moysesa 

Jozef Vanka a Mária Hronská. Ocenení boli aj pedagógovia zo ZUŠ Zity Strnadovej – 

Parákovej, a  to Ján Králik a  Dana Turanská. Za materské školy mesto ocenilo Darinu 

Pinkovú a  Ivetu Pellizzolovú. Mimoriadne ocenenie od primátora získala pedagogička 

ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej Zuzana Sykorjaková, a  to za osobnú angažovanosť v 

šírení umeleckých hodnôt našich predkov, za prísne a čisté dodržanie tradičných prvkov 

a postupov a uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.                              

 

 

72. výročie oslobodenia mesta 

1. apríla uplinulo 72 rokov od doby, keď skončili vojnové udalosti a pre občanov nášho 

mestečka skončilo utrpenie pre jeho obyvateľov. Miestni historici zaznamenali, že ťažké 

boje v okolí mestečka Svätý Kríž nad Hronom trvali niekoľko dní a  na Veľkonočnú 

nedeľu 1. apríla 1945 nadránom sa objavil čelný predvoj oddielov 133. divízie vtedajšej 

sovietskej armády a s ním vojaci rumunskej divízie 53. armády. Nastala doba obnovy, 

veď takmer 90 % domov a  inej infraštruktúry bolo poškodených alebo zničených. Žiaľ, 
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vojnová doba zanechala aj veľa stratených ľudských životov – padlých, vyvraždených 

aj odvlečených do koncentračných táborov. Miestne štatistiky uvádzajú, že celkovo 

zahynulo 84 občanov. 

 

 

Stavanie mája     

Tradičné stavanie Mája sa tento rok uskutočnilo v  piatok 28. apríla. Bohužiaľ, počasie 

podujatiu neprialo a  tak musela prísť na rad ťažká technika. Stavaniu Mája predchádzal 

Jarmok remesiel, ktorý sa aj napriek daždivému počasiu uskutočnil tak, ako bolo 

avizované. Mnohých Žiarčanov dážď neodradil a  prišli sa na prácu remeselníkov 

pozrieť a nakúpiť ich výrobky. 

 

 

Deň detí      

27. mája sa v žiarskom parku konali oslavy Dňa detí. Tento rok sa organizátori rozhodli 

oslavy poňať v štýle divokého westernu. Park Štefana Moysesa sa v  sobotu zaplnil 

rodinami s  deťmi. Témou osláv Dňa detí bol western a  tomu boli prispôsobené aj 

sprievodné podujatia a  rôzne atrakcie. Westernová skupina Túlaví vlci predviedla 

žonglovanie s  pištoľami, triky s  lasom a  bičom. Súčasťou osláv boli aj netradičné 

súťaže, ryžovanie zlata a  rôzne westernové scénky. V programe bolani rozprávka, ktorú 

zahralo žiarske divadlo Kopa 9 o muflónovi Ancijášovi s názvom Ancijáša môjho alebo 

Všade dobre v teplákoch. Súčasťou boli nafukovacie atrakcie ako napríklad veľká 

šúchala, skákací morský svet a rodeo býk. 

 

 

Šášovské   hradné hry           

Poslednú júlovú sobotu sa uskutočnil 13. ročník obľúbených Šášovských hradných hier. 

Návštevníci podujatia sa tak opäť po roku ponorili do stredoveku, vyskúšali si tvorivé 

dielne a  spolu s  odborným výkladom mali možnosť pozrieť si aj niektoré časti 

Šášovského hradu. Súčasťou tohtoročného podujatia bolo aj pasovanie za rytiera, a to 

priamo pri vstupe. 

 

Žiarsky jarmok  
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Žiarsky jarmok sa tento rok konal v piatok 13. a  sobotu 14. októbra. Išlo v  poradí už 

o  26. ročník. Celkovo si svoje stánky s  predajným tovarom a  občerstvením rozložilo 

510 predávajúcich z  celého Slovenska. Predajné stoly sa prehýbali pod množstvom 

oblečenia, hračiek, korenín, medu, sladkého burčiaku, medovníkov, keramiky, 

nechýbali drevené výrobky, košíky či šperky. Priebeh jarmoku spríjemnil aj bohatý 

kultúrny program, ktorý začal na Svätokrížskom námestí už vo štvrtok. Z pódia sa 

ozývala hudba kapely Rock is Back, zaspievali aj Silvia a Peter Klimentovci, country 

skupina Pacifik, Arzén, Mr. Teddy and the Sidekicks, Hrdý cigáň, Candy Floss a na 

záver rocková kapela Kaktus. 

 

 

220 rokov od narodenia prvého predsedu Matice slovenskej 

24. októbra sa pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana Moysesa uskutočnilo 

spomienkové stretnutie. Súčasťou programu bola slávnostná akadémia. Spomienkové 

stretnutie pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Žiar nad 

Hronom. Prítomní hostia a obyvatelia mesta si uctili pamiatku banskobystrického 

biskupa a  prvého predsedu Matice slovenskej položením kytíc k jeho soche, ktorá stojí 

na žiarskom námestí. Pozvanie na podujatie prijal aj predseda Matice Slovenskej Marián 

Tkáč a primátor mesta Peter Antal.  

 

 

Jubilanti  

25. októbra sa uskutočnil tradičný každoročný program pre jubilantov mesta, ktorí sa v 

tomto roku dožili 60, 70, 80 a 90 rokov. Tento rok to bol už 19. ročník. Jubilujúcim 

Žiarčanom zablahoželal aj primátor Peter Antal. Program podujatia vyplnili svojim 

vystúpením škôlkari z  Materskej školy - elokovanej triedy na Rázusovej ulici, Seniori 

Optimisti tancom i spevom a žiaci základnej umeleckej školy Zity Strnadovej – 

Parákovej. K  blahoželaniu jubilantom sa pripojila Veselá trojka Pavla Kršky, hviezda 

TV Šláger. Do večerných hodín potom oslávencom hrala do tanca hudobná skupina 

Jewel SK.        
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60 rokov od založenia folklórneho súboru Hron 

Svoje 60. výročie založenia si folklórny súbor Hron pripomenul vo veľkom štýle. Pre 

svojich bývalých členov a fanúšikov si pripravil veľkolepý galaprogram, ktorý sa 

uskutočnil v bývalom Dome kultúry na námestí. Program pri príležitosti okrúhleho 

výročia súboru začal slávnostnou svätou omšou v  Kostole Sedembolestnej Panny 

Márie, kde sa spevom predstavili speváčky FS Hron. Už na druhý deň sa uskutočnil 

galaprogram s  názvom Korene... tu sme ich zapustili. 

 

 

Mikuláš 

Mikuláš zavítal do nášho mesta v pondelok 5. decembra. Ako prvá bola na programe 

rozprávka Mikulášsky orchester v podaní profesionálneho divadla Creative shows 

a potom spoločne deti s Mikulášom rozsvietili živý vianočný stromček na námestí a do 

mesta tak priniesoli pravú vianočnú atmosféru. 

 

 

Vianočná kapustnica a Primátorský punč  

Až osem súťažných tímov varilo 20. decembra priamo na Námestí Matice slovenskej 

vianočnú kapustnicu. Víťazom sa stal tím autoškoly LuTo. O  víťazovi, a  teda o  tom, 

ktorá kapustnica je tá najlepšia, rozhodli porotcovia Jana Piatriková, Valéria 

Rafaelisová a  Peter Mosný. Počas podujatia sa vyzbieralo 131,44 Eur, k  tejto sume 

mesto pridalo 100 Eur. Suma 231,44 Eur poputovala osamelej matke so zdravotne 

postihnutým dieťaťom. Počas vianočných sviatkov primátor mesta spolu so svojím 

tímom opäť varili aj charitatívny Primátorský punč. Počas neho sa spolu vyzbieralo 458 

Eur, ktoré tohto roku poputovali Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom – Žiarsko. 
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VII. PODNIKY V ŽIVOTE MESTA 

 

 

ZSNP, a.s.   

Spoločnosť ZSNP, a.s., patrí  k najvýznamnejším hutníckym podnikom v Slovenskej 

republike, so zameraním na spracovanie hliníka. 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. Generálnym riaditeľom je Ing. Ján 

Klimko. 

                                 

                     

Slovalco, a.s.  

Z pohľadu ekonomického vývoja bol rok 2017 priaznivý. Dosiahnuté ekonomické 

výsledky boli lepšie  predpokladali v obchodnom pláne. V čase schvaľovania bol 

obchodný plán vzhľadom na vývoj na trhu s hliníkom - postavený na konzervatívnych 

predpokladoch. Cena hliníka na Londýnskej burze kovov sa však v priebehu roka začala 

zotavovať, čo okrem iných faktorov pozitívne ovplyvnilo aj naše ekonomické výsledky. 

Vyrobili 197 659 ton výrobkov a predali vyše 198 300 ton. Oba tieto údaje sú od 

spustenia výroby v Slovalco, a. s. historicky najvyššie. Z pohľadu hodnotenia 

technologických parametrov  dosiahli veľmi dobré výsledky. Generálnym riaditeľom je 

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA. 

 

 

Remeslo, s.r.o.   

REMESLO skupina je značka, pod ktorou vystupuje niekoľko spoločností, ktoré 

rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity v stavebníctve, doprave, strojárstve a cestovnom 

ruchu. Skupina REMESLO spoločnosť zamestnalo v tomto roku 295 pracovníkov. 
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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. Služby pre 

priemyselných klientov zabezpečuje prostredníctvom dcérskych spoločností SLOVEO 

a. s. a Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s. V prípade prvej spoločnosti ide o 

komplexnú ponuku služieb a správy budov v areáli výrobného závodu automobilky 

Peugeot Citroën Automobiles, PCA Slovakia, s.r. o., v Trnave, ktorá klientovi umožňuje 

zveriť všetky aktivity mimo jeho hlavnej činnosti do rúk odborníkom. Spoločnosť 

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., zabezpečuje výrobu a dodávku energií a médií 

pre priemyselných klientov v areáli ZSNP v Žiari nad Hronom aj prostredníctvom 

progresívnej technológie splyňovania biomasy. Veľká modernizácia potrubí sa plánuje 

na rok 2019. 

           

 

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. Riaditeľom 

spoločnosti je Ing. Alfréd Gottas. Počet zamestnancov v tomto roku bol 45. Spoločnosť 

sa úspešne podarila etablovať na nemeckom trhu so systémami s tepelnými čerpadlami 

a kolektormi, v ktorých sú nielen kolektory, ale aj tepelné čerpadlá vyrobené v Žiari nad 

Hronom.  

 

 

Nemak   Slovakia, s.r.o            

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. Pre spoločnosť NEMAK 

Slovakia, ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových komponentov pre automotive  úspešne 

zvládli náročný projekt nosnej oceľovej konštrukcie haly, ktorej súčasťou sú dva 

mostové žeriavy nosnosti 60t. V hale sú umiestnené najmodernejšie technologické 

zariadenia kde súčasťou zadania bol statický návrh a spracovanie realizačného projektu 
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betónových konštrukcií pre tieto zariadenia vrátane podzemného technologického 

kanála pre dopravníkové pásy zabezpečujúce vývoz odpadovej suroviny 

 

 

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. Riaditeľom je Ing. Ľupták Martin. 

 

 

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. Správcom 

nadácie je Ing. Elena Sukopová. 

 

 

Obchodné   spoločnosti         

Organizácie s rôznou právnou formou, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je 

mesto Žiar nad Hronom alebo má v nich majetkovú účasť. 

• Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta 

• Obchodné spoločnosti mesta 

• Neziskové organizácie a združenia 

 

 

 

 

https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=192
https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=159
https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=191
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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  16 klubov. Najväčším prispievateľom na činnosť MŠK je 

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré poskytlo na činnosť spoločnosti dotáciu vo výške 77 

000,- Eur. Okrem priamej finančnej pomoci mesto bezodplatne poskytuje priestory 

telocviční, ktoré sú v jeho správe. Významnými príjmami pre spoločnosť sú tržby za 

poskytnutú reklamu. Najväčšími odberateľmi reklamných služieb sú spoločnosti 

SLOVALCO a.s., a spoločnosť NEMAK SLOVAKIA s.r.o.     V roku 2017 boli po 

prvýkrát v zmysle zákona č. 440/2017 Z. z. „Zákon o športe“ prostredníctvom 

jednotlivých zväzov poskytnuté finančné prostriedky uznanému športu, na účel športu 

mládeže do 23 rokov a kluby MŠK získali 21 097,77 Eur. 

 

 

 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o 

Technické služby sú spoločnosťou, ktorej jediným vlastníkom je mesto Žiar nad 

Hronom. 23 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 a Mgr. Igor 

Rozenberg, PhD., MBA je konateľom a riaditeľom spoločnosti. V roku 2017 okrem 

bežnej činnosti zrealizovali vybudovanie 105 nových parkovacích miest, parkovisko pri 

Štvorke a pri predškolskom zariadení na ulici Sládkovičovej. Rozsiahlejšou úpravou 

prešla cesta na Ul. Š. Moysesa a na Ul. Dukelských hrdinov. Ďalšie aktiviti: výsadzba 

sadu starých a krajových odrôd, , výsadba pre bytové spoločenstvá, rozšírenie verejného 

osvetlenia, modernizácia osvetlenia  v parku a na Jednotke.  Najväčším projektom roku 

2017 bola Rekonštrukcia futbalového štadióna. Podľa pravidiel UEFA vznikol moderný 

futbalový štadión 2. kategórie pre hranie 2. ligy s kapacitou takmer 2 300 krytých miest 

na sedenie a kompletným sociálnym zázemím pre všetky vekové kategórie a 

návštevníkov.  
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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  Ing. Emil Vozár. 

 

 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom je pokračovateľom tradičných klubov z nášho 

regiónu, ktorý vznikol ich spojením v roku 2012. TJ SOKOL Dolná Ždaňa bol 

regionálne najúspešnejším tímom v seniorských kategóriách a FK Žiar nad Hronom mal 

dlhoročne úspešnú a štrukturálne pripravenú mládežnícku základňu. Týmto spojením 

vznikol regionálny klub s víziou stať sa vrcholným predstaviteľom a reprezentantom 

nášho regiónu v ligových súťažiach, postavený najmä na odchovancoch z regiónu, 

doplnených o skúsenejších hráčov. Do konca sezóny 2016/2017 hrávalo A mužstvo II-

ligové zápasy na ihrisku v Dolnej Ždani. Od leta 2017 sa presunula II.  liga na novo 

zrekonštruovaný futbalový štadión v Žiari nad Hronom s kapacitou 2200 krytých miest 

na sedenie s umelým osvetlením. 

Správna rada: 

Ing. Bohumil Glezgo - predseda správnej rady 

Mgr. Peter Antal - člen 

Ing. Jozef Urblík - člen 

Ing. Jozef Pittner - člen 

Ing. Jaroslav Mališ - člen 

Ing. Dušan Bosák – člen 

 

 

Výkonná rada: 

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - predseda výkonnej rady 
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Stanislav Neuschl - člen 

Ing. Mgr. Rastislav Štanga - člen 

Mgr. Martin Baláž - člen 

Ing. Richard Pittner, MBA - člen 

Peter Bulla - člen 

 

 

OZ ZaŽiar 

Občianske združenie vzniklo 31. augusta 2009 z neformálnej skupiny, ktorá zapájala 

mladých ľudí do života v meste Žiar nad Hronom. Toto občianske združenie sa 

zameriavalo na podporu detí a mládeže v našom meste, realizovalo rôzne školenia, 

medzinárodné projekty, podporovalo dobrovoľníctvo medzi mladými a snažilo sa 

prostredníctvom projektov zameraných na deti a mládež získať, čo najviac financií na 

podporu aktivít žiarskej mládeže a rovnako sa aj zapájať do už realizovaných projektov 

pre mládež. 

 

 

OZ Žiarska kotlina 

Žiarsku kotlinu tvoria tri mikroregióny, ktoré si vymieňajú navzájom skúsenosti. Región 

Žiarskej kotliny má veľký potenciál pre rozvoj priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu 

a služieb aj cestovného ruchu. Cieľom združenia je prístupom LEADER a spoluprácou 

jednotlivých členov realizovať rozvojovú stratégiu združenia, s cieľom zlepšiť 

ekonomické príležitosti a sociálne podmienky kotliny, zvýšením atraktivity územia, 

zamestnanosti a vzdelanosti jej obyvateľov. 
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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 

Ul. Dr. Janského č. 2 

Mgr. Marek Baláž 21 456 

Základná škola 

Ul. M.R. Štefánika č. 17 

Mgr. Ľubica Baranová 28 590 

Základná škola 

Ul. Jilemnického č. 2 

PaedDr. Marián Majzlík 

 

16 292 

ZŠ spolu:  65        1338 

Materská škola 

Ul. Dr. Janského č. 8 

Mgr. Martina Šimková 28 529 

Centrum voľného času Mgr. Helena Gáfriková 30 289 

Základná umelecká škola Mgr. Dana Kravecová 4 548 

ŠZ spolu  62 1366 

 

Iné školy sídliace v meste Žiar nad Hronom v školskom roku 2016/2017: 

Názov Riaditeľ Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa Mgr. Mária Ulrichová 22 388 

Špeciálna ZŠ Mgr. Anna Vargová 13       98 

Gymnázium Milana Rúfusa Ing. Dana Paálová 18 488 

Súkromná obchodná akadémia Mgr. Helena Halová 7      67 

Súkromná stredná odborná 

škola technická 

RNDr. Beáta Tóthová 12 209 

Stredná odborná škola obchodu 

a služieb 

Ing. Miroslav Krajčov 13 273 

Súkromná pedagogická a 

sociálna akadémia EPG 

PaedDr. Eva Hlaváčová 8 192 

Spolu  93 1808 
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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:    

Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom je právnym subjektom so 

šiestimi elokovanými pracoviskami s celodennou starostlivosťou. Materská škola je 28 

– triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do 

šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Poskytuje deťom možnosť poldennej 

výchovy a vzdelávania. Ich prioritou a zároveň aj špecifickým cieľom bolo šírenie 

ľudových zvykov a tradícií očami detí. Týmto cieľom sa riadili aj všetky aktivity, ktoré 

v MŠ v tom to roku boli. Jedným z najnovších zvykov boli páračky, už tradične 

Fašiangy na školskom dvore, vynášanie Moreny a stavanie mája. Ako jediná MŠ sa stali 

praxovou MŠ. Chodia k nim študentky SPSA raz do týždňa na prax a p. učiteľky sa im 

venujú, aby z nich vyrástla nová, mladá generácia, ktorá bude pokračovať v ich 

povolaní. Pri MŠ je založené OZ“Úsmev“, ktoré im pomohlo získať z 2% z daní od 

rodičov nemalé finančné príspevky. Tie im poslúžili k výmene starého 

a opotrebovaného nábytku a koberca v predškolskej triede.  Vďaka jednému rodičovi, 

ktorý pacuje vo Veólii sa zapojili do projektu a boli úspešní. Zrekonštruovali jedáleň, 

výmenou starých stolov a stoličiek. 
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Zo života 

základných škôl:                      

        

ZŠ na Ul. Dr. Janského známa ako „Jednotka“ 

V školskom roku 2016/2017 realizovali 451 vyučovacích hodín vo vybraných 

predmetoch - biológia, dejepis, geografia, chémia, informatika, matematika, fyzika, 

prírodoveda, vlastiveda, občianska náuka, etická výchova, pracovné vyučovanie, 

hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, výchova k manželstvu 

a rodičovstvu - pomocou metódy CLIL. V tomto školskom roku v rámci programu 

Asociácie Susan Kovalíkovej (vzdelávanie pre 21. storočie) zrealizovali viac ako 136 

vyučovacích hodín so zameraním na pravidlá spolužitia a životné zručnosti.  V roku 

2017 sa v 9. ročníku uskutočnil monitorovací spôsob skúšania vedomostí žiakov 

z matematiky a slovenského jazyka. V oboch testovaných predmetoch sme dosiahli 

lepšie výsledky, ako bola priemerná úspešnosť v rámci SR. Priemerná percentuálna 

úspešnosť školy v matematike bola 59,4% /v rámci SR 56,4%/ 59,4 %. Priemerná 

percentuálna úspešnosť školy v slovenskom jazyku bola 62,6% / v rámci SR 61,2%/ 

62,6 %.  V roku 2017 vypracovali 4 projekty: Záhrada, ktorá učí, IT akadémia, Projekt 

– asistenti, Biodiverzita v našom meste. V celoslovenskej súťaži Pop Banská Bystrica 

sa žiačka Viktória Pulišová umiestnila na 1. mieste.V súťažiach v krajskom kole 

smezískali 5 rôznych umiestnení a v okresnom kole 52 umiestnení. 19 učiteľov 

absolvovalo rôzne ďalšie vzdelávania pedagogických zamestnancov školy. V tomto 

školskom roku ocenili piatich TOP žiakov školy: 

Fabiánová Andrea – IX.A 

Fabiánová Petra – IX.A 

Dominika Krčmárová – IX.A 

Soňa Herková – IX.A 

Karolína Lovčičanová (VII.A) 

 

                        

 ZŠ na Ul. M. R. Štefánika známa ako „Dvojka“  

V školskom roku 2016/2017 škola mala tieto úspechy: 

-23 úspešných riešiteľov v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku ENGLISH STAR 

-Celoslovenské kolo Matematickej súťaže MAKSÍK 6 úspešných riešiteľov 

-3.miesto v krajskom kole Olympiády AJ Timotej Kopča 
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-1.miesto v krajskom kole Olympiády MAT Jakub Kliment 

-IQ olympiáda celoslovenské kolo 30.miesto a cena poroty Jakub Kliment 

-1.miesto v regionálnej astronomickej súťaži Miroslav Kubiš 

-5 úspešných riešiteľov v celoslovenskej súťaži Všetkovedko 

-5.miesto v krajskom kole matematicko-fyzikálnej súťaži Matej Kliment, Jakub 

Kliment, Matúš Tomášik 

- 1.miesto Jakub Kliment v krajskom kole Olympiády BIOLOGICKÁ –odbornosť 

biológická 1.miesto Jakub Kliment ,odbornosť geologická , 4.miesto Matúš Tomášik 

-1.miesto First Lego League – robotická súťaž/regionálne kolo/ tím v zložení: Adam 

Kováč,Matúš Štefaňák,Michal Prekopp, Jakub Kliment, Matej Kliment,Timotej Kopča 

-4 úspešní riešitelia v celoslovenskej  informatickej súťaži i Bobor 

-1.miesto v regionálnej súťaži v stolnom tenise získali Nina Nárožná, Stephanie 

Hrúzová,Viktória Snopková 

3.miesto v regionálnej  súťaži v stolnom tenise získal Tatiana Hanzelová 

- Basketbal mladší mini žiaci U obsadili 1 .miesto a stali sa Majstrami SR 

- v súťaži MLADÝ TECHNIK škola získala titul NAJLEPŠIA ŠKOLA a finančnú 

odmenu. 

Zmeny na škole v tomto roku: zriadenie relaxačnej miestnosti pre žiakov so ŠVVP, 

budovanie živého kútika v areáli ZŠ, zakúpenie stoličkového výťahu pre žiakov 

s telesným postihnutím, zriadenie triedy s prvkami Montessori pedagogiky., 

rekonštrukcia oddelenia v ŠKD. 

Najlepší žiaci v tomto roku: Jakub Kliment IX.A, Matej Kliment IX.A, Matúš Tomášik 

IX.A, Timotej Kopča IX.A,  

 

 

ZŠ na Ul. Jilemnického známa ako „Štvorka“ 

V školskom roku 2016/2017 škola mala tieto úspechy: 

Účasť školy v celoslovenských súťažiach vedomostného aj športového charakteru: 

MAKSÍK, KLOKAN, Všetkovedko, Pangea, Puškinov pamätník, 20 športových súťaží. 

Priebežne v každom roku sa snaží škola skrášľovať interiér školy, úspešný boli v  

Europrojekte „V ZŠ úspešnejší“,  realizáciovali projektu Zdravý chrbátik, zapájanie sa 

do aktivít KOZMIX-u, organizovanie krajských športových súťaží. 



47 
 

Najlepším žiakom v tomto roku bol  Adam Hriň - za vynikajúce výsledky v T-9, úspešné 

riešenie predmetových olympiád, šírenie dobrého mena školy a mesta v oblasti športu v 

celoslovenskom meradle 

 

 

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa ( „Cirkevná“) 

V školskom roku 2016/2017 mala tieto úspechy: 

iBobor – úspešní riešitelia v celoslovenskej informatickej súťaži žiaci 3.-4.roč. 

Všetkovedko – celoslovenská účasť žiakov 2.-4.roč. 

English Star 38 žiakov 3.-9. roč. úspešných v medzinárodnej súťaži 

Práva detí očami detí literárno – tvorivá súťaž – 5.miesto z 1500 prác Nina Trubenová 

5.roč. 

Deti a architektúra -výtvarná súťaž - cena Gingers - Matúš Fajčík 5.roč. 

ENVITALENT – Výskumník – Petra Polanská 1.miesto v celoslovenskej súťaži 

Labak online – účasť v celoslovenskej vednej súťaži – prírodovedný seminár – Petra 

Polanská 8.roč. 

Zmeny na škole: zapojenie sa do NÁRODNÉHO PROJEKTU: Polytechnická výchova 

na základných školách, ktorého cieľom je podpora profesijnej orientácie na odborné 

vzdelávanie a prípravu. 

Zriadenie tretej triedy materskej školy – rozšírenie kapacity na 52 žiakov MŠ. 

Najlepší žiak na škole Tatiana Hronská – 4.miesto - 100% školský šampión - 

Matematický klokan – medzinárodná 

 

 

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 – Div.sála MsKC, absolventský koncert-

sekundárne vzdelávanie + II.cyklus, Folklórne slávnosti Pod Inovcom 

Interné koncerty : V Koncertnej sále ZUŠ – 12, 1 vianočný, 2 ku Dňu Matiek,3 

obsolv.koncerty primárneho vzdelávania  

Kultúrne vystúpenia a podujatia : Literárčenie – v Čajovňa za rohom, 770.výročie 

udelenia mests.práv - Slávnostný program, Improšou – MsKC, Strakove dni atď.. 

Súťaže : 
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HUDOBNÝ ODBOR 

November 2016 – Gitarová súťaž Prievidza – J. Dovcová z triedy J. Králika zlaté pásmo, 

Talent Ostrava postup do finále a 2. miesto v kat. do 20 rokov 

VÝTVARNÝ ODBOR 

Vesmír očami detí – postup do celoslovenského kola 

Cesta čiary – 1 osobitné ocenenie, 1 cena poroty 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín v prednese prózy – Nina Sučanská  

Regionálna prehliadka divadiel – Meleková Nová Baňa – nominácia 

(1.Miesto) DDS ATĎ s inscenáciou Dievčatko so zápalkami na Krajskú prehliadku 

detských divadiel v ZH 11. 04. 2017, Regionálne kolo v prednese poézie a prózy – 

Hviezdoslavov Kubín – Kristína Gracik – 1. miesto – poézia 

 

 

                             

Centrum voľného času 

Centrum voľného času zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú 

činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. V školskom 

roku 2016/2017 usporiadalo CVČ 175 aktivít v rámci príležitostnej činnosti a spolu sa 

týchto 216 aktivít zúčastnilo 11 135 účastníkov. Okrem takýchto aktivít rôznych 

postupových súťaží  organizovalo aj  5 rekreačných podujatí kde  bolo 535 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 ( v tomto roku boli  špeciálne ocenenia 

:„Najlepšia škola“ v technickej oblasti v roku 2017 - ZŠ, Ul. M.R.Štefánika 17, Žiar nad 

Hronom „ Ocenienie za prínos v oblasti rozvoja technickej tvorivosti detí na rok 2017„  

Mgr. Janka Prokeinová, CENA „MINI TECHNIK“ – ocenenie pre deti MŠ – 

RUBIKOVA KOCKA– autori – Matej Dvorský, Dušan Harinek, Ľubomír Hronec, 

Vladimír Mihál, Jakub Macko, Matúš Krnáč. CENA „JUNIOR TECHNIK“ – ocenenie 

žiakov I. stupňa ZŠ - PREPRAVNÍK –  autor ROMAN VRTÁK, „ Najlepší 

žiak/kolektív – titul MLADÝ TECHNIK v roku 2017“ získal Jakub Kliment s prácou 



49 
 

ROBOTICKÁ RUKA, ZŠ Ul. M.R.Štefánika 17, Žiar nad Hronom, „CENU INOVAL 

SAV“ získal za najlepšie riešenie vedeckej úlohy – najlepšia izolácia zadaného, 

priestoru pre uchovanie chladu - PETER BREZIANSKY, ZŠ Ul. D. Janského 2, Žiar 

nad Hronom, 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, 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. Spomenieme aj veľmi úspešný projekt ZDRAVÝ ÚSMEV : projekt 

venovaný prevencii a zubnej hygiene pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ v 1. a 2. ročníku. CVČ 

zastrešuje projekt na ZŠ personálne (externe zaškolená Školská asistentka zubnej 

starostlivosti) a metodicky v spolupráci s odborným garantom MUDr. Z. Kukolíkovou. 

Projekt prebieha na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom už 16 

rokov a javí sa stále ako úspešný a potrebný z hľadiska zubnej prevencie. 

 

 

Špeciálna základná škola 

V šk. roku 2016/2017 sa žiaci našej školy aktívne zúčastňovali kultúrno-spoločenských 

aktivít, ktoré organizovala škola, rôzne spoločenské, štátne a kultúrne organizácie a 

mesto Žiar nad Hronom. Škola v rámci integrácie svojich žiakov otvorene 

spolupracovala s organizáciami a inštitúciami v našom meste: Mesto Žiar nad Hronom, 

Pohronské osvetové stredisko, Mestská polícia, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, KŠÚ, MÚ, Zdravotná 

služba, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obchodní zástupcovia PSS, Terénni 

sociálni pracovníci mesta (TSP) Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru, Komunitné centrum, Obvodný úrad životného 

prostredia Banská Štiavnica - stále pracovisko Žiar n./Hronom. OUŽP, Detské 

intergračné centrum Kremnica DIC. Aktivity a prezentácia na verejnosti projekt - 

Potulky po našom kraji - v rámci predmetu Geografia - realizovali vychádzky v rámci 

mesta a blízkeho okolia. Túto aktivitu  nazvali „Potulky po našom kraji“, v rámci ktorej 

navštívili: Kaplnku Navštívenia Panny Márie , pozorovateľňu, Kostol Povýšenia sv. 

Kríža, Park Štefana Moysesa, Šibeničný vrch, židovský cintorín.   

Okrem týchto aktivít sa zúčastňovali rôznych literárnych a športových súťaží.                   
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Zo života                       

stredných škôl: 

 

Gymnázium Milana Rúfusa 

Škola sa snažila propagovať svoju činnosť a dosiahnuté výsledky na verejnosti s cieľom 

budovať kredit školy, získavať dobré postavenie v regióne i na celom Slovensku, 

formovať kladný postoj rodičov i verejnosti ku škole. Aktivity realizované v školskom 

roku 2016/2017 za účelom prezentácie školy: nakoľko ich je veľmi veľa vyberáme len 

pár prezentácia školského vzdelávacieho programu, aktuálne realizovaných projektov, 

prác žiakov, predstavenie činnosti ŽGNF, informácie o akciách školy a o úspechoch 

žiakov, tvorba informačných materiálov o škole (bulletiny, letáky), príprava bulletinov 

aj v cudzom jazyku so zámerom nadviazať a udržiavať medzinárodnú spoluprácu, 

zverejňovanie informácií o aktivitách školy, projektoch, úspechoch žiakov na webovom 

sídle školy, prezentácia školy pre budúcich žiakov, rodičov i pedagógov na akcii: 

- „Stredoškolák“,  

-„Dňa otvorených Dobrá škola,  

-vlastná školská talkshow „GymGauč“ publikovaná na Youtube,  

-charitatívne zbierky, 

-spolupráca so Slovenským červeným krížom pri príprave Študentskej kvapky krvi, 

príprave mladých záchranárov,  

-„Dňa žiarskych škôl“, prednáška a workshop na tému vyučovanie o holokauste,  

-Učíme pre život 2017 (Mgr. Kohútová),  

-organizácia tradičných podujatí pre rodičov a žiakov (46. Gymnaziálny ples, Stužkové 

slávnosti),  

-prezentácia práce žiakov na vedeckých projektoch – počas konferencií, projektových 

stretnutí a súťaží v SR i v zahraničí, realizácia aktivít v rámci Európskeho týždňa 

miestnej demokracie, spolupráca pri realizácii podujatí s Úradom BBSK, mestom Žiar 

nad Hronom,  

-spolupráca s osobnosťami spoločenského, vedeckého a kultúrneho života, i politickej 

sféry na Slovensku pri organizovaní besied a odborných prednášok pre žiakov školy, -

využívanie ponuky aktivít Pohronského osvetového strediska. 
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Súkromná obchodná akadémia 

Poslaním školy bolo vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom 

by žiaci a zamestnanci zažívali pocit úspechu a radosti, vytvárať podmienky pre 

kvalitný vyučovací proces zameraný na uplatnenie sa absolventov v živote a praxi a 

prípravu na vysokoškolské štúdium. V školskom roku 2016/2017 sa škola zúčastnila 

mnohých súťaží:  

-9. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave Cvičná firma DAMTEX, 

Súkromná obchodná kadémia 2. miesto v súťaži o najlepšiu elektronickú prezentáciu, -

11. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Hollabrunne Cvičná firma METRIX, s.r.o., 

Súkromná obchodná akadémia 3. miesto v súťaži o najlepšiu cvičnú firmu,         -

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave Lukáš Štefan Najlepší reprezentant 

slovenskej cvičnej firmy,  

-Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach Cvičná firma SPEED 

CASH: Zuzana Frindtová, Žaneta Medveďová a Simona Paštinská 3. miesto v súťaži o 

najlepší katalóg  

-Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom Cvičná firma PROFI 

GARDEN: Slávka Cangárová, Gabriela Gajdošíková a Lukáš Oslanec 1. miesto, v 

súťaži o Naj... slogan  

-Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom Cvičná firma PASTELKA: 

Monika Pirnerová, Michaela Procnerová a Romana Šmondrková 2. miesto v súťaži o 

Naj... katalóg.  

 

 

 

 

Súkromná stredná odborná škola technická 

Od septembra 2017 študovalo na škole 216 žiakov v trojročnom učebnom odbore 

s výučným listom operátor strojárskej výroby,  v štvorročných študijných odboroch 

s maturitným vysvedčením: elektrotechnika a technické lýceum a s výučným listom aj 

s maturitným vysvedčením: mechanik mechatronik, mechanik nastavovač a 

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Z nich 105 žiakov študovalo 

v systéme duálneho vzdelávania (SDV), čo bolo 48,6 % zo všetkých žiakov a 67 % zo 

žiakov odborov, ktoré sú zaradené do SDV. Škola mala podpísané zmluvy o duálnom 

vzdelávaní celkom s 11 výrobnými spoločnosťami, z nich so 6 zriaďovateľskými 
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spoločnosťami združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o. - Slovalco a.s., Nemak 

Slovakia s.r.o., Sapa Profily a.s., Fagor Ederlan Slovensko a.s., Tubapack a.s., Remeslo 

strojal s.r.o. a s 5 ďalšími - Continental Automotive Systems Slovakia a.s., 

GAMAaluminium s.r.o., Neuman Alumínium Fliesspresswerk Slovakia s.r.o., 

Zámočníctvo Ruckschloss s.r.o. a Elba Kremnica a.s. V roku 2017 boli SSOŠT 

a spolupracujúce spoločnosti prvými a jedinými poskytovateľmi duálneho vzdelávania 

v Banskobystrickom kraji. V rámci skvalitňovania SDV škola realizovala systém 

cyklovania žiakov na rôznych pracoviskách výrobných spoločností, zlepšila systém 

prípravy inštruktorov odborného výcviku a zaviedla nový systém odmeňovania žiakov 

v SDV. Význam toho, že žiaci študujú praxou žiadané odbory a môžu sa učiť od 

odborníkov špičkových firiem vyzdvihol aj podpredseda vlády SR pre investície 

a informatizáciu Peter Pellegrini, ktorý školu navštívil dňa 20. januára 2017. O úspechy 

v oblasti duálneho vzdelávania za zaujímala aj štátna tajomníčka ministerstva školstva, 

poslankyňa NR SR, pani Oľga Nachtmanová, ktorá školu navštívila 2.6.2017. Vďaka 

dlhodobej a systematickej podpore špičkových priemyselných spoločností aj v roku 

2017 škola využívala vo vyučovaní množstvo technológií využívaných v praxi. 

Zavedená bola i nová metóda učenia sa žiakov prostredníctvom riešenia reálnych 

projektových úloh. 

 

 

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 certifikátov, - účasť 

na odborných seminároch v oblasti gastronómie, kaderníctva, cukrárenstva, - zapájanie 

sa do odborných súťaží v rámci SR a v zahraničí – someliér, barman, barista, kuchár, 

čašník, kaderník, cukrár, - workshopy pre žiakov ZŠ a ich rodičov, Deň otvorených 

dverí.  

Odborné súťaže, na ktorých sa žiaci zúčastnili v školskom roku 2016/2017: 
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Eurocup Prešov - súťaž v miešaní nápojov, Nina Ľuptáková absolútny víťaz súťaže, 

Karin Bujnová  umiestnenie v striebornom pásme, kategória Víťazné družstvá - 1. 

miesto,  

SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2017 - kadernícka súťaž v Nitre, téma Prírodná nevesta, 

Bibiána Dubovická  1. miesto 

Mladý účtovník - školské kolo, 1. miesto Erik Göth, 2. miesto Viktória Lehotaiová  

FOUR FEST v Rimavskej Sobote: o kuchára – Filip Krupár  a Kristína Hrmová 

ocenenie za najlepšiu kreativitu.    

 

                    

Súkromná pedagogická sociálna akadémia EBG:    

V školskom roku 2016/2017 bolo jednou z priorít školy skvalitnenie odbornej praxe. V 

odbore sociálno-výchovný pracovník pre spoluprácu opakovane získali Mestský úrad 

Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o obyvateľa. Žiaci vykonávali prax v oblasti 

terénnych sociálnych pracovníkov, opatrovateľskej služby, mestských detských jaslí. 

Detský domov Maurícius v Kremnici poskytol prax v oblasti sociálnej práce v DeD, ale 

aj v oblasti výchovy v priamej činnosti s deťmi. Druhou prioritou školy pre školský rok 

2016/2017 bolo zapojenie školy do projektov s cieľom zviditeľniť školu a získať pre 

školu finančné prostriedky. Pozitívny dopad na žiakov malo zapojenie sa školy do 

projektu 1. 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. 2. Červená stužka – aktivity v rámci kampane AIDS .           

  

 

Talenty roka 

Nadácia ZSNP a Slovalco aj tento rok ocenila najlepších študentov základných a 

stredných škôl za úspechy v roku 2017. Ocenenia im odovzdával generálny riaditeľ 

spoločnosti Slovalco Milan Veselý a obchodno-finančný riaditeľ Slovalca Rudolf 

Knapp. V obradnej sieni bol na odovzdávaní aj riaditeľ združenia InTech Marcel Pecník 

a riaditelia žiarskych základných a stredných škôl. 
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Ocenenie Nadácie ZSNP a Slovalco: šek v hodnote 50 €: 

Prírodovedná oblasť – Petra Uhrovičová, Radka Mlynárčiková, Jakub Holic, Tomáš 

Gubka, Dang Tien Hung, Martin Hronský, Pravoslav Minich, Emma Strompová, Jakub 

Kliment 

Technická oblasť – Michal Holic, Martin Končok, Quang Huy Dang, Ema Vlkovičová, 

Nina Jmeťová, Matúš Štefaňák, Filip Baláž, Miroslav Kútik, Adriana Teszárovicsová, 

Viktória Vincencová, Matúš Tomášik, Matej Kliment 

 

Ocenenie Nadácie ZSNP a Slovalco: šek v hodnote 100 €: 

Kultúrna oblasť - Viktória Pulišová, Karolína Kantorová, Daniela Volfová,  

Karin Bujnová 

Humanitná oblast - Roman Debnár,  Barbora Barborová, Dominika Ježová,  Barbora 

Svoreňová, Zuzana Vanišová, Timotej Kopča 

Prírodovedná oblast - Sabína Matiščáková, Adam Hriň, Petra Polanská, Alexandra 

Ščepková, Adela Trokšiarová, Barbora Kollárová, Tamara Rozembergová, Michaela 

Chrappová, Edita Červenková, Richard Oles 

Technická oblasť - Tomáš Novodomec, Patrik Hausner, Dominik Masár, Martin 

Čamaj , Adam Kučera, Peter Breziansky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrna oblasť -  Matúš Fajčík,, Nina Trubenová, Patrik Gábor, Hana Húsenicová, 

Michaela Pápajová, Bibiána Dubovická 

Humanitná oblasť – Matúš Černek, Andrej Roško, Veronika Šestáková, Caroline 

Turazová, Eliška Trvalcová, Alica Štefanovičová, Lucia Jesenáková, Natália Slašťanová, 

Alexandra Galetová, Andrej Hric, Ema Chudobová, Daniel Hriň, Július Jančok, Tamara 

Ľuptáková, Viktória Pavlovová, Tomáš Baláž, Alžbeta Marcineková, Samuel Baran, 

Branislav Vlha, Adam Lehotský 
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IX.KULTÚRA 

   

 

Činnosť   MsKC                                   

Riaditeľkou je PhDr. Michaela Pribilincová, PhD..  

Knižnica získala grant 1900 Eur na nákup kníh. Získali finančný dar vo výške 19 000 

Eur z Nadácie ZSNP a Slovalco.  Kino Hron prešlo rekonštrukciou a získalo nový 

vzhľad. Koncom roka 2017 mesto Žiar nad Hronom zriadilo v budove MsKC 

Informačné centrum, kde si návštevníci mesta mohli, ako spomienku na Žiar odniesť 

vkusné a elegantné propagačné predmety. Koncom roka 2017 mesto otvorilo novo 

zrekonštruovaný Letný pavilón v Parku Štefana Moysesa, ktorý bude slúžiť aj ako 

vysunutá galéria MsKC v letných mesiacoch. Za rok 2017 usporiadalo MsKC 147 

podujatí aj v spolupráci s inými organizáciami v meste:                      

                               -   Ples seniorov 

- Stretnutie s prvým narodeným občanom mesta 2017 

- Žiarsky talent 2017 ( oceňovanie najlepších, najúspešnejších   

    žiakov ZŠ a SŠ Nadáciou ZSNP a Slovalco) 

- Najúspešnejší športovec mesta Žiar nad Hronom za rok 2016 

- Regionálna prehliadka programov ZPOZ 

- 72. 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 „ Motýlia neha“ 

-   Prijatie bezpríspevkových darcov krvi 

-   72. výročie SNP 

-  „Láskybranie“ program pre 60, 70, 80, 90 ročných jubilantov  

    mesta 

- Žiarsky Deň detí 

- Beer fest spojené s varením guľášu 
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- Varenie vianočnej kapustnice na námestí 

- Bál Žiarčanov 

- Športovec mesta 

- Fašiangová veselica 

- Skoromájové slávnosti, 

- Žiarsky chlpáč 

- Žiarske leto 

- Žiarsky jarmok  

- Sitňan fest 

- Vianoce  

- Mikulášske slávnosti 

- a mnoho iných 

 

 

Činnosť POS   

Riaditeľkou je Mgr. Helena Žňavová. 

Pohronské osvetové stredisko je kultúrnou inštitúciou, ktorá realizuje kultúrno-osvetové 

aktivity a profesionálne organizuje voľný čas detí, mládeže a dospelých v okresoch Žiar 

nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica prostredníctvom festivalov, prehliadok, 

súťaží, výstav, tvorivých dielní, školiteľských podujatí, metodických dní, klubovej 

činnosti, inštruktáží, jarmokov, školy tradičného a súčasného remesla. 

 

 

ATV 

Regionálna televízia ATV vysiela na území Žiaru nad Hronom už od roku 1997.  

Informuje o aktuálnych podujatiach a novinkách a dianí v meste Žiar nad Hronom, 

o regiónoch, BBSK, o športe, inzercií a iných potrebných informáciách. V roku 2017  

uverejnili cca 200 reportáží. 
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         X.DUCHOVNÝ ŽIVOT 

 

 

V roku 2017 bolo pokrstených 35 detí, dvaja dospelý, sobášov bolo 9, prvé sväté 

prijímanie 32 detí, 4 dospelý, pobirmovaných  bolo 71  ľudí  a pohrebov  bolo 19. 

 

 

18. februára 

V priestoroch cirkevnej školy sa uskutočnil farský ples. 

 

8. apríla 

V priestoroch cirkevnej školy sa uskutočnila duchovná obnova pre ženy. Duchovné 

úvahy a následné rozhovory moderovali rehoľné sestry z Trnavy:  Zuzana Kubíková, 

FDC a M. Jana Pavla Ľalíková, FDC. Bola to tiež vhodná príležitosť na vnútornú 

prípravu  prežívať tajomstvá Veľkého týždňa i samotnej Veľkej noci. 

 

      

14. mája 

Prežívali sa nové Turíce, pretože v  chráme Povýšenia sv. Kríža bola vyslúžená sviatosť 

birmovania 69 birmovancom. Vysluhovateľom bol diecézny biskup Mons. Marián 

Chovanec. Prítomní boli aj viacerí kňazi z okolia a v početnom zastúpení aj veriaci 

z nášho mesta i blízkeho regiónu. 

 

 

9. júla  

Bola koncelebrovaná sv. omša v Kaplnke navštívenia Panny Márie na Skalke. Okrem 

miestneho p. farára Jána Flajžíka slúžil aj d.p. Ján Kuneš zo susednej Farnosti 

Sedembolestnej Panny Márie. Liturgiu sprevádzal spevokol pod vedením p. Magdalény 

Poloňovej. Prítomných bolo množstvo veriacich zo Žiaru nad Hronom i blízkeho okolia. 

Veriaci si mohli zakúpiť publikáciu o histórii tejto vzácnej kaplnky. 
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17. septembra 

Sa konala hodová slávnosť z príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža. Slávnostným 

kazateľom bol don Tibor Janúch, salezián, pôsobiaci na sídlisku Sásová v Banskej 

Bystrici. Po slávnostnej sv. omši nasledovalo tradičné agapé, ktoré sa uskutočnilo 

v priestoroch farskej klubovne. 

 

 

21. októbra 

V chráme Povýšenia sv. Kríža privítali spevácky zbor Seniorov optimistov, ktorí svojím 

spevom obohatili liturgiu sv. omše a po nej nasledovalo vyše 30 – minútové pásmo 

mariánskych piesní a hovoreného slova. 

 

 

3. novembra 

Tradične sa slúžila svätá omša za zomrelých biskupov a kňazov diecézy v priestoroch 

krypty pod chrámom. 

 

 

19. decembra 

V chráme sa uskutočnil adventný /predvianočný/ koncert, ktorý sa mohol zrealizovať 

vďaka spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom, ktoré celý projekt zorganizovalo a aj 

finančne uhradilo. 

 

 

31. decembra 

Odslúžená bola ďakovná sv. omša. Po sv. omši boli veriaci oboznámení s údajmi ohľadom 

vysluhovania sviatostí a svätenín, s pastoračným životom vo farnosti počas uplynulého 

roka, ako aj s položkami týkajúcimi sa ekonomiky farnosti. 

Na záver bola Ďakovná pobožnosť na Starý rok spojená s adoráciou a sviatostným 

požehnaním. 15 minút pred polnocou v posledný deň kalendárneho roka bola krátka 

adorácia a eucharistické požehnanie do Nového roka. 
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XI. ZDRAVOTNÍCTVO 

 

 

NsP 

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom zabezpečovala zdravotnú starostlivosť 

nielen pre 48 153 obyvateľov okresu, ale aj pre spádové okresy Žarnovica a Banská 

Štiavnica, približne pre 100 000 obyvateľov. Od 1. apríla 2014 patrí Všeobecná 

nemocnica Žiar nad Hronom do siete regionálnych nemocníc Svet zdravia a.s.. 

Riaditeľom nemocnice je Ing. Ivan Mokrý. 

  

 

XVI. ročník Žiarskeho sesterského dňa 

Tento ročník bol venovaný zosnulej pôrodnej asistentke Adriáne Kaššovej a konal sa na 

jej počesť. Organizačný tím „Žiarskeho sesterského dňa“ Všeobecnej nemocnice v Žiari 

nad Hronom v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Banskej Bystrici a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek pripravil už 

XVI. ročník Žiarskeho sesterského dňa, ktorý sa konal 29. septembra 2017 v Mestskom 

kultúrnom centre. Zaregistrovali najväčšiu účasť od vzniku, celkom 550 účastníkov. 

V rámci odborných a zaujímavých prednášok sa sestry venovali mnohým témam ako 

napríklad: 

•Poruchy príjmu potravy u seniorov 

•Psychická pracovná záťaž v práci zdravotníckeho záchranára 

•Starostlivosť o hemiparetického pacienta z pohľadu fyzioterapie a mnoho iných    

 

                         

ProCare 

Poliklinika ProCare a.s. v Žiari nad Hronom sa nachádza v areáli závodu ZSNP. Svojim 

klientom ponúka okrem poskytovania celoročnej zdravotnej  starostlivosti a 

preventívnych programov aj služby jednotlivých špecializovaných ambulancií pre 

širokú verejnosť.  
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom     

Poslaním RÚVZ je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. V roku 2017 bolo 

celkovo zaevidovaných 5 375 podaní a vykonaných spolu 2 515 kontrol z celkového 

počtu 5 841 všetkých prevádzok. Celkovo bolo vydaných 913 rozhodnutí, 1 137 

stanovísk /z toho 254 záväzných/ , riešených bolo 374 ohnísk, odobratých bolo 1325 

vzoriek a bolo poskytnutých 4 544 konzultácií. Za rok 2017 bolo spracovaných a do 

systému vložených 1480 prípadov prenosných ochorení, z nich 648 bolo potvrdených, 

790 možných a 42 pravdepodobných. Bolo zabezpečených 451ohnísk nákaz a 

evidovaných bolo 24 epidémií. V ohniskách boli vykonané opatrenia - dezinfekcia 370-

krát, zdravotná výchova 372-krát, vyhľadanie podozrivých z nákazy 884, informovanie 

zainteresovaných 24-krát. U kontaktov bolo vydaných 25 opatrení, z toho lekársky 

dohľad 10-krát, zvýšený zdravotný dozor 15-krát. Rozhodnutím RÚVZ bolo vydané 2-

krát prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu na základných školách pre 

epidemický výskyt rota vírusových nákaz.  
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XII.    ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

 

Dni jarnej čistoty 

V dňoch 3. až 7. apríla sa v  našom meste konali Dni jarnej čistoty, ktoré pripravilo 

mesto Žiar nad Hronom v súčinnosti s Technickými službami - Žiar nad Hronom a. s. 

Počas celého týždňa sa uskutočnilo 129 vývozov, pričom na skládke skončilo 99,83 tony 

objemného odpadu. popri objemnom odpade sa vyzbieralo aj 6,53 ton dreveného 

odpadu, 8,89 tony elektro zariadenia a  52 kilogramu kovového odpadu. 

 

 

Dni jesennej čistoty 

Dni jesennej čistoty, kedy sa Žiarčania mohli opäť zadarmo zbaviť objemného odpadu, 

sa túto jeseň uskutočnili v  dňoch od 25. do 29. septembra. Po prvýkrát boli 

veľkokapacitné kontajnery otvorené v  zmenenom čase  a to od 14:00 hod. do 18:00 

hod.. Celkovo sa uskutočnilo 82 vývozov, počas ktorých sa vyviezlo 74,58 ton 

objemného odpadu. 
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XIII.    ŠPORT 

 

 

ŠPORTOVEC MESTA 2016 

22. februára v rámci podujatia Športovec mesta ocenil primátor Peter Antal 

najúspešnejších športovcov, družstvá, trénerov  funkcionárov za rok 2016. 

Neolympijské športy: 

Kategória: Jednotlivci 

Adam HANUSKA (JIU JITSU MŠK Žiar nad Hronom) 

Adam MALIŠ (JIU JITSU MŠK Žiar nad Hronom) 

Samuel FRINDT (JIU JITSU MŠK Žiar nad Hronom) 

Andrej TONČÍK (JIU JITSU MŠK Žiar nad Hronom) 

Tomáš VALACH (Žiar nad Hronom) 

Olympijské športy: 

Kategória: Jednotlivci 

Linda MAJERČÍKOVÁ (Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Natália BIELIKOVÁ (Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Ivana GAHÍROVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Alexandra KALAMÁROVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Patrik HRABAJ (Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Šimon SEČKÁR (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Adam DOLNICKÝ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Bibiána ČERNÁKOVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Ester ŠIŠKOVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Patrícia VANKOVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Barbora BRNÁKOVÁ (Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Tereza VESELÁ (Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Samuel URGELA (Futbalový klub POHRONIE) 

Viktor TATÁR (Futbalový klub POHRONIE) 

Adrián PIVARČI (Futbalový klub POHRONIE) 

Veronika VIGLAŠSKÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Karin HANÁKOVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Timotej ZIMAN (Futbalový klub POHRONIE) 
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Nicol KOVÁČOVÁ (Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Erik SKLENKA (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Simona ZÁHORCOVÁ (Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Šimon VESELÝ (Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Marek KUKUČKA (Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Zdenko VANKA (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Ema BARANČOKOVÁ (Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Tanečný pár: Jaroslav IHRING a Natália VARECHOVÁ (TŠK Stella Žiar nad Hronom) 

Adam FOLTÁN (Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Barbora KUPČIOVÁ (Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Milan LAUROV (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Nikolas KOŇARIK (Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Martin VLČÁK (Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Adrián FOLTÁN (Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Viera LUKÁČOVÁ (Klub vodáctva a raftingu MŠK Žiar nad Hronom) 

Michal HOLIC (Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

OCENENIE ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV 2016: 

1. Basketbalové družstvo mladších žiakov U13 MŠK Žiar nad Hronom 

Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Žiari nad Hronom, sa družstvo mladších 

žiakov umiestnilo na 2. mieste. O úspech sa pričinili: 

hráči: Boris Balogh, Juraj Kret, Patrik Ďurica, Martin Holic, Matej Bobok, Tomáš 

Baláž, Marián Sirotný, Adam Dekýš, Patrik Herich, Marcus Ziman, Michal Kosmeľ, 

Richard Kosmeľ, Adam Galko, Matej Tončík 

tréner: Norbert Nagy, asistent: Ladislav Balogh 

2. Kolektív U14 – Futbalový klub POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 

V základnej časti súťažného ročníka 2015/2016 (I. liga mladších žiakov) sa umiestnil 

na 3. mieste. V nadstavbovej časti súťažného ročníka 2015/2016 (I. liga mladších 

žiakov) sa umiestnil na 1.mieste a v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017, U14 

(I. liga starších žiakov) je na 3. mieste. 

Zloženie družstva: 

Žember Július Daniel, Pivarči Adrián, Tatár Viktor, Kukučka Tomáš, Krčmár Martin, 

Krištof Dávid, Beňo Radoslav, Urgela Samuel, Rajčan Samuel, Hric Jakub, Rosenberg 

Jakub, Skučka Matúš, Bohuš Daniel, Foltán Ľubomír, Šuster Martin, Ščepko Sebastián, 

Sučák Michal Milan, Netolický Marek, Novosad Samuel, Beran Marko, 
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Tréner: Rastislav Urgela, asistent: Róbert Henžel 

3. Mladšie žiačky Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom 

Na oficiálnych majstrovstvách Slovenska v Poprade sa mladšie žiačky umiestnili na 2. 

mieste. 

Zloženie družstva: 

Ivana Gahírová, Bibiana Černáková, Radka Kučerová, Ariana Nikolete Čela 

4. Juniori Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom 

Na oficiálnych majstrovstvách Slovenska v Trnave sa družstvo juniorov umiestnilo na 

2. mieste. 

Zloženie družstva: 

Michal Výrostko, Milan Laurov, Zdenko Vanka 

5. Štafeta Atletického klubu MŠK Žiar nad Hronom 

Na majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu mladších žiakov a prípraviek 

sa štafeta umiestnila na 3. mieste. 

Zloženie družstva: 

Natália Bieliková, Johana Briešková, Lenka Líškayová, Mia Marčišinová 

6. Volejbalové družstvo VETERÁNOV Žiar nad Hronom 

Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska mužov a žien v Kežmarku sa 

volejbalové družstvo umiestnilo na 2. mieste. 

Zloženie družstva: 

Ladislav Kukolík, Otto Šimonovič, Dušan Bartalský, Jáger Miroslav, Tomčáni Ján, 

Emanuel Hukel, Ján Hukel, Róbert Píša 

MAJSTRI SLOVENSKA, EURÓPY - súťaž jednotlivcov 

Viktória SNOPKOVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Aris Nikolas ČELA (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Nina JELŽOVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Natália RAJČANOVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Michal VÝROSTKO (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Dominika VEISOVÁ (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

Lukáš MUHA (Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

OCENENIE ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV - MAJSTRI SLOVENSKA 

1. Basketbalové družstvo žiakov MŠK Žiar nad Hronom 

Na majstrovstvách Slovenska v Spišskej Novej Vsi sa družstvo žiakov umiestnilo na 1. 

mieste a získalo titul majstrov Slovenska. 
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Zloženie družstva: 

hráči: Marek Novák, Hugo Kucej, Marek Grochal, Maxim Matuška, Matej 

Golebiowski, Jakub Švec, Richard Truben, Juraj Greguš, Jakub Babiak, Pavel Király, 

Adam Lehotský, Samuel Barcík, Štefan Bajnok, Boris Balogh, Juraj Kret 

tréner: Juraj Horváth, asistent: Tomáš Fábry 

2. Juniorky Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom 

Na oficiálnych majstrovstvách Slovenska v Trnave sa družstvo junioriek umiestnilo na 

1. mieste a získalo titul majstrov Slovenska. 

Zloženie družstva: 

Nina Jelžová, Dominika Veisová, Natália Rajčanová, Kornélia Bugárová 

3. Mladší žiaci Cyklistického klubu MŠK Žiar nad Hronom 

Na majstrovstvách Slovenska v časovke dvojíc v Tepličke nad Váhom sa družstvo 

žiakov umiestnilo na 1. mieste a získalo titul majstrov Slovenska. 

Zloženie družstva: 

Michal Holic, Rastislav Paulík 

4. Kolektív žiakov Tanečno športového klubu STELLA Žiar nad Hronom 

Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Žiari nad Hronom, sa žiaci v 

kolektívnych choreografiách s choreografiou A ZAS A ZNOVA umiestnili na 1. mieste 

a získali titul majstri Slovenska 

Tanečné páry – zoznam: 

Soňa Herková, Natália Kutišová, Filip Gáfrik – Ema Kollárová, Martin Žňava – Kristína 

Begániová, Patrik Franta - Timea Turčanová, Marek Vančišin – Lucia Boboková, Adam 

Dobrovič – Natália Arvayová, Alex Kmeť – Michaela Hricová, Luca Preisser – Mária 

Pizzolato 

Tréner a choreograf: Stella Víťazková, Petra Víťazková 

5. Kolektív TANEČNICE Tanečno športového klubu STELLA Žiar nad Hronom 

Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Žiari nad Hronom, sa dievčatá v 

kolektívnych choreografiách umiestnili na 1. mieste a získali titul majstri Slovenska. 

Tanečné páry - zoznam: 

Martina Krnáčová, Romana Mokáňová, Laura Bugajová, Monika Reginová, Natália 

Víťazková, Martina Molnárová Dominika Krčmárová, Sofia Gelienová 

 

Tréner a choreograf: Stella Víťazková, Petra Víťazková 

6. Kolektív DOSPELÝCH Tanečno športového klubu STELLA Žiar nad Hronom 
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Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Žiari nad Hronom, sa v kolektívnych 

choreografiách umiestnili na 1. mieste a získali titul majstrov Slovenska. 

Tanečné páry – zoznam: 

Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová, Jaroslav Ihring – Natália Varechová, Martin Kollár 

– Dominika Krčmárová, Tomáš Legíň – Tamara Rozembergová, Andrej Hric - Soňa 

Herková, Marek Mokáň – Sofia Gelienová 

Tréner a choreograf: Stella Víťazková, Petra Víťazková 

OCENENIE TRÉNER MESTA ŽIAR NAD HRONOM 2016: 

1. Ľubomír STRIEŽOVSKÝ (KARATE klub MŠK Žiar nad Hronom) 

2. Jozef JELŽA (CK MŠK Žiar nad Hronom) 

3. Štefan STRIPAJ (TENISOVÝ klub MŠK Žiar nad Hronom) 

4. Štefan MUHA (Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

OCENENIE DLHOROČNÝCH FUNKCIONÁROV, TRÉNEROV A 

PRACOVNÍKOV V OBLASTI ŠPORTU: 

1. Stanislav KYTKA (Klub vodáctva a raftingu MŠK Žiar nad Hronom) 

2. Ľudovít FRANKO (Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

3. Ondrej MOLNÁR (Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom) 

4. Július VRBA (Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

5. Ján KLUČIAR (Žiar nad Hronom) 

6. Štefan VALENT (Hokejový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

OCENENIE IN MEMORIAM: 

1. Miroslav Dubovský (Karate klub MŠK Žiar nad Hronom) 

2. Gejza Nagy (Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

3. Štefan Baláž (Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom) 

 

 

Športovo  strelecký klub 

K 31.12 2017 tvorilo klub 116 členov. Najvýznamnejšími podujatiami boli tie, ktoré 

organizovali z poverenia Slovenským streleckým zväzom za spoluúčasti Mesta Žiar nad 

Hronom. Boli to najmä : Slovenská strelecká liga a zároveň Cena primátora Mesta Žiar 

nad Hronom. Vyše 170 súťažiacich súperilo vo všetkých vekových kategóriách 

o umiestnenie. Boli to kvalifikačné preteky na Majstrovstvá SR. Nominácie si 

vystrieľali aj členovia klubu : Rastislav Burian, Marián Grúber, Karol Ihring, Marianna 

Grúberová, Ľuboš Perina a František Šulek. vo všetkých disciplínach boli ocenení 
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diplomami a športovými pohármi, ktoré osobne odovzdal konateľ MŠK pán Ján Žiak. 

Ocenení boli aj členovia, a to Rastislav Burian – 2 krát 2.miesto a Marián Grúber - 

3.miesto v disciplíne VzPi 40 výstrelov v kategórii strelcov nad 45 rokov.                  

 

 

Atletický klub 

Atletický klub mal veľa úspechov a zúčastnil mnohých podujatí:  

- 14.1.2017 atléti otvorili sezónu na Halových Majstrovstvách Stredoslovenského 

atletického zväzu v kategórii mladších žiakov a prípraviek, ktoré sa konali 

v Banskej Bystrici: Natálka Bieliková sa stala dvojnásobná majsterka kraja 

v atletike.  

- 4.3.2017 sa v hale Elán na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov a žiačok 

Radoslava Môcová žiačka 1.Základnej školy a členka Atletického klubu Mšk 

Žiar nad Hronom  postarala o veľkú senzáciu. Na 150m nastúpila druhýkrát 

v živote, dobehla s fantastickým časom 20,12 s a osobný rekord si 

vylepšila o sekundu aj pol . Tento čas jej zabezpečil striebornú medailu.  

- 13.5 bojovali atléti o tituly majstra Stredoslovenského kraja v Banskej Bystrici. 

Radoslava Môcová v rozbehu na 60m suverénym spôsobom vyhrala a postúpila 

do finále a umiestnila na 3.mieste. Po finále ju čakal beh na 150 m , kde si 

dobehla pre krásne 2.miesto.  Ďalší neuveriteľní súboj ponúkol v diaľke  Adam 

Hríň v skoku do diaľky, kde skočil 623cm a umiestnil sa na 2.mieste.  

- 12.8.2017 sa v Rajci uskutočnili MSR v polmaratóne, na ktorých nechýbalo ani 

ich zastúpenie. Dušan Beňo, ktorý pol maratónsku trať zvládol za 1:20:18 s 

týmto časom sa umiestnil na 22.mieste.  

- 26.8. sa v Dubnici nad Váhom konalo finálové 4. kolo Majstrovstiev SsAZ v 

atletike družstiev  mladšieho žiactva a dorastencov. S najväčšou nádejou a 

očakávaním na preteky nastupovali pretekárky v kategórii mladších žiačok, 

ktoré po troch predchádzajúcich kolách boli na predbežnom 3. mieste. Všetky 

dievčatá preto v každej disciplíne dali do toho všetko čo v nich je a mnohé z nich 

si urobili preto  aj osobné rekordy. Táto snaha sa prejavila aj na celkovom 

úspechu. Nielen že vyhrali 4. kolo o 51 bodov , ale aj celú súťaž 

o titul Majsteriek stredoslovenskej oblasti v kategórií mladších žiačok. Na 

Majstrovstvách sveta do vrchu veteránov „Pruské –Vršatec“, ktoré sa konali  

https://www.facebook.com/dusan.beno.12?fref=mentions
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- 2. 9. 2017  na Slovensku klub vyslali troch bežcov Bohuslava Melicherčíka, 

Vlada Buchala a Daniela Matisa a toto družstvo skončilo na 3. mieste a svete. 

 

 

Cyklistický klub 

Úspechy cyklistického  klubu: 

- Najmenší cyklisti odštartovali sezónu na "Detskej tour Petra Sagana" v Lučenci, 

kde sa uskutočnilo 1.kolo súťaže. Pretekári sa v konkurencii nestratili. Najlepšie 

sa darilo J. Benčovi, ktorý skončil vo svojej kategórii na 3.mieste.  

- M SR v časovke jednotlivcov mládeže, Prešov. M. žiaci : M. Ďurík obsadil so 

stratou +7sec nepopulárne 4.m, S. Ihring 8m, F. Moravec 13.m..S.žiačky E. 

Imrišova 8.m, Kadetky: S. Záhorcová získala po výbornom výkone striebro. 

Nepopulárne 4.m obsadila V. Zelinová so stratou +7sec. na bronz. V .Paulíková 

obsadila 10.m,  

- V dňoch 2-6.8.2017 sa  uskutočnili majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike. V 

kategórii juniorov sa na štart 120,6km dlhej trati postavil aj slovenský 

reprezentant „Adam Foltán" (CK MŠK Žiar nad Hronom) obsadil vynikajúce 

21.miesto. Pre zaujímavosť štartovalo 152 pretekárov.  

- 1.10.2017 sa uskutočnilo v Podbrezovej 4.kolo Slovenského pohára v 

cyklokrose mládeže a zároveň UCI Svetový pohár CX (C2) pre juniorov, ženy a 

mužov. Mladší žiaci absolvovali 2 kolá na svojich prvých pretekoch v 

cyklokrose. Bojovali celkom úspešne a napokon D.SOCHAN skončil na 

10.mieste a J.BENČA na 14.m. Starší žiaci štartovali spoločne s kadetkami a na 

štart sa tak postavilo 40 kadetiek a žiakov. Starší žiak S.IHRING CK MŠK Žiar 

nad Hronom skončil v cieli na peknom 8.mieste., Kadetka V.ZELINOVÁ CK 

MŠk Žiar nad Hronom vybojovala skvelé 2.miesto za M. Čišeckou CYS -

Akadémia Petra Sagana. Tretia skončila A. Ziaja TS WILGA 

GOLKOWICE(POL). S.ZÁHORCOVÁ prišla na nepopulárnom štvrtom mieste 

a V.PAULÍKOVÁ na 5.m.  Juniori absolvovali 7 kôl a naši Matúšovia sa 

nestratili. M.ČERNEK udával od štartu tempo a vyprovokoval únik 5-člennej 

skupiny. Ako jediný Slovák sa snažil zbaviť svojich prenasledovateľov. Černek 

prišiel so stratou +6 sec. na bronzovej pozícii. 
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Futbal 

O najlepšej jedenástke rozhodli tréneri klubov oblastnej VI. ligy dospelých, Trénersko-

metodická komisia a Výkonný výbor ObFZ Žiar nad Hronom. Popri ocenených 

nechýbali na 18. ročníku podujatia ani zástupcovia klubov a futbalového zväzu, i ďalší 

hostia, medzi nimi aj rozhodovská osobnosť Jozef Marko, bývalý reprezentant a tréner 

Karol Praženica, ale aj niekdajší reprezentant a aktuálne nová posila FK Pohronie Lukáš 

Tesák. Na podujatí vystúpila Ivka Kováčová. 

Ocenení jednotlivci za rok 2017: 

Ocenenie za rozvoj futbalu v pôsobnosti ObFZ Žiar nad Hronom: 

Pavel Vanko 

Najlepší hráč kategórie žiaci U15: 

Matúš Vojtko (ŠKF Kremnica) 

Najlepšia hráčka kategórie žiačky WU15: 

Zuzana Nina Nárožná (FK Pohronie) 

Najlepší hráč kategórie prípravka U11: 

Martin Dobák (FK Sitno Banská Štiavnica) 

Za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť 2017: 

Jozef Katina 

Ivan Šimič 

Rozhodcovský talent roka 2017: 

Martin Slovák 

Tréner - kategória dospelí: 

Dušan Karásek (OŠK Lutila) 

Tréner - kategória mládež: 

Pavel Hanzlík (FK Sitno Banská Štiavnica) 

Jedenástka roka 2017 ObFZ Žiar nad Hronom:  

Brankár: 

Peter Danko (OŠK Hodruša-Hámre) 

  

Hráči v poli: 

Denis Ceplák (TJ Sokol Repište) 

Lukáš Kmeť (TJ Sokol Repište) 

Patrik Mališ (TJ PS Hliník nad Hronom) 

Róbert Hric (TJ Inter Horná Ves) 
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Igor Hovorič (ŠKF Kremnica) 

Tomáš Spodniak (OŠK Lutila) 

Tomáš Macejko (FK Filjo Ladomerská Vieska) 

Peter Mikuška (ŠK Voznica) 

Roman Pobežka (TJ Inter Horná Ves) 

Rastislav Blahút (TJ Štart Prenčov) 

 

 

Karate klub 

Karate klub MŠK Žiar nad Hronom v  roku 2017 opäť svojimi výsledkami patril  medzi 

najlepšie kluby karate na Slovensku. Hlavným trénerom bol Mgr. Ľubomír Striežovský 

a v tomto roku mali 78 členov. Úspechy klubu: 

- Na majstrovstvách Európy dosiahli historicky najlepší výsledok , keď sa 

Dominika Veisová stala majsterkou Európy v kategórii juniorky do 48 kg. 

- Na majstrovstvách Slovenska 2017 získali : 7 titulov majstrov Slovenska 

jednotlivcov – Beňo Urban, Kučerová Radka, Sečkár Šimon, Rajčanová Natália, 

Jelžová, Nina, Veisová Dominika. 

- Titul družstvo junioriek Kumite – Jelžová Nina, Rajčanová Natália. 

- Medailové umiestnenia – Kalamárová Alexandra, Vanka Zdeno, Vanková 

Patrícia, Výrostko Michal, Bugárová Kornélia, Ariana N. Čela, Biela Alexandra, 

Gahírová Ivana, Šipkovský Jozef, Uhrík Maxim. 

- 2 miesto žiačky Kumite . Gahírová Ivana, Ariana N.Čela, Kalamárová 

Alexandra. 

- 3 miesto žiaci Kata – Šipkovský Jozef, Šimko Jakub, Neuschl Roman 

- Zúčastnili sa majstrovstiev Slovenska Shito ryu asociácie karate, kde získali 7 

zlatých, 2 strieborné a 5 bronzových umiestnení a majstrovstiev Európy Shito 

ryu asociácie karate, kde získali 1 zlatú, 1 striebornú a 3 bronzové umiestnenia. 

- Celkoví víťazi Slovenského pohára v karate – Šimon Sečkár, Nina Jelžová, 

Kornélia Bugárová, Natália Rajčanová, Zdeno Vanka.  

- Medzi najúspešnejších našich pretekárov patria – Dominika Veisová, Nina 

Jelžová,Michal Výrostko, Ivana Gahírová, Zdenko Vanka, Šimon Sečkár, Karin 

Hanáková, Aris N.Čela, Natália Rajčanová, Alexandra Kalamárová, Timea 

Kučerová, Kornélia Bugárová, Patrícia Vanková, Šipkovský Jozef, Neuschl 

Roman, Šimko Jakub, Ariana Čela, Beňo Urban, Uhrík Maxim a Sukop Gregor. 
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- Za rok 2017 sa zúčastnili 30. súťaží, kde získali celkom 332 medailových 

umiestnení, z toho 118 zlatých, 81 strieborných a 133 bronzových. Okrem 

spomínaných výsledkov si doniesli 105 umiestnení z medzinárodných súťaží . 

 

 

Tanečno-športový klub Stella 

Tanečno-športový klub Stella pôsobí v Žiari nad Hronom v priestoroch MsKC, kde má 

svoju tanečnú sálu. Klub mal v roku 2017 takmer 60 členov. Predsedom je Ing. Miroslav 

Víťazka,  hlavnou trénerkou Ing. Stella Víťazková. 

- Najúspešnejším párom  bol Jaroslav Ihring – Natália Varechová. Sú držiteľmi 

triedy S a v roku 2017 obsadili dvakrát 4.miesto a to, na Majstrovstvách  

Slovenska v desiatich a štandardných tancoch, na Majstrovstvách Slovenska v 

latinskoamerických tancoch si vytancovali 6. miesto v kategórii mládež. 

- V kategórii do 21 rokov na Majstrovstvách Slovenska si vytancovali v 

štandardných tancoch 5.miesto a v latinskoamerických tancoch 6. miesto. Boli 

zaradení do reprezentačného tímu Slovenska. Reprezentovali  Slovensko i Žiar 

nad Hronom na mnohých medzinárodných súťažiach doma i v zahraničí.  

- V Slovenskom pohári,  spomedzi viac ako 80 párov tomto roku skončili  v 

štandardných tancoch na 5. mieste a v latinskoamerických tancoch na 14. mieste. 

- Tradične sa 4.3.2017 konala medzinárodná súťaž   XXVI. POHÁR 

PRIMÁTORA. V 18 súťažiach si sily zmeralo viac ako 200 párov zo Slovenska, 

Poľska a Maďarska. Domáci TŠK Stella reprezentovalo 14 párov. 

            Zlato získalo Stanislav Kubáň – Sofia Gelienová – kategória Dospelí A,    

            latinsko- americké tance Striebro získali Stanislav Kubáň – Sofia Gelienová  -   

            kategória Dospelí A, štandardné tance Tomáš Legíň – Tamara Rozembergová    

            – kategória Dospelí B, štandardné tance .  

- 13.5. TŠK Stella organizoval po 20-ty krát Majstrovstvá Slovenska v plesových 

choreografiách, exhibíciách a show. Videli sme 34 súťažných vystúpení. Žiarski 

juniori si  s choreografiou MIMÓNI vybojovali 2. miesto v skupine 

latinskoamerických tancov. V kategórii dospelých, ostatné tance choreografia 

TOXIC LOVE, ktorá bola venovaná 20.výročiu MSR, skončila druhá. 

Trénerkami a choreografkami boli: Stella Víťazková a Petra Víťazková. V 

programe účinkovali deti MŠ so svojím vystúpením MOTÝLIKY a Seniori 

Optimisti zatancovali ich ŽIVOT JE FAJN.  
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-  

                                

Plavecký klub  

Tréneri klubu:  PaedDr. Bartková Martina a Mgr. Mesárošová Miroslava, v roku 

2017 mali 39 detí a 5 dospelých v klube. Top podujatia :    

- Majstrovstvá SR najmladších žiakov Košice,  

- Letné M-SR starších žiakov Štúrovo,  

- Letné M-SR mladších žiakov – Bratislava,  

- Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti Žilina,  

- Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti najmladší žiaci Handlová, 

Štiavnický kahanec   

- Jesenné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti Rimavská Sobota.  

 

 

Basketbal   

Klub mal  historicky najviac členov, viac ako 200 detí, mládežníkov a dospelých. 

- 3 tímy sa zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska.  

- Mladší mini žiaci získali pre klub jubilejný, desiaty titul majster SR, žiaci a starší 

žiaci priniesli domov bronzové medaily.  

- Podarilo sa zastabilizovať činnosť mužov v 1. lige. Pokračovala mikro liga 

NEMAK určená pre žiakov 1. stupňa ZŠ.  

- Od septembra rozbehli na každej žiarskej ZŠ basketbalové krúžky, 

zorganizovaním  úzkej spolupráce klub – škola.  

- Úspešne prebiehala v klube športová príprava až v 12 športových tímoch.          

 

 

 

Volejbal              

Volejbal má v regióne Žiaru nad Hronom jedinečné a dlhé tradície. Hlavnou trénerkou 

v tomto roku bola Alena Bieliková  a počet členov bol 103. Najväčší úspech: 

- Mladšie žiačky 3-kový: 2017 – 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska 

 

 

Stolný tenis 
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V roku 2017  mal klub 30 členov a hlavným trénerom bol Ľubomír Majerčík. Najväčšie 

úspechy klubu: 

- Linda Majerčíková – 1. miesto Prague Grand Prix – družstvá 

- Linda Majerčíková – 2. miesto Prague Grand Prix – jednotlivci 

- Linda Majerčíková – 5. miesto Hungarian mini cadet – družstvá 

- Linda Majerčíková – 2. miesto na M-SR v štvorhre najmladšieho žiactva 

- Patrik Hrabaj – majster BB kraja mladšieho žiactva 

- Ľubomír Majerčík – majster BB kraja dospelých 
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XIV.   POČASIE A JEHO OSOBITOSTI 

 

 

Rok 2017 ako celok bol na Slovensku veľmi až mimoriadne teplý (predovšetkým na 

západnom Slovensku) a z pohľadu množstva atmosférických zrážok bol v rámci 

normálu. V teplom polroku sa vyskytlo päť výraznejších vĺn horúčav, a to predovšetkým 

v druhej polovici júna a na prelome júla a augusta 2017. K pozoruhodným 

poveternostným a klimatickým anomáliám patril studený január 2017 (piaty 

najchladnejší aspoň od roku 1961), ďalej druhý najteplejší marec, ale napríklad aj veľmi 

až mimoriadne vlhký apríl a mimoriadne vlhký september 2017, ktorý podstatne zvrátil, 

nepriaznivú bilanciu atmosférických zrážok a na západnom Slovensku aj rozvoj 

závažného sucha.  

 

 

Január     

Bol najchladnejší v niektorých kotlinách. V Žiari nad Hronom poklesla minimálna 

teplota vzduchu na -24 °C. Január 2017 bol preto zároveň aj jeden z najslnečnejších od 

začiatku meraní. Rekordne vysoké mesačné sumy slnečného svitu v hodinách boli na 

stanici Žiar nad Hronom. Počasie bolo v našej oblasti chladné nakoľko k nám prúdil 

chladnejší vzduch.  

      

Február   

Mali 12 dní stálej snehovej pokrývky. Teploty  boli v priemere 7,2°C. Pre tento mesiac 

bola priemerná najvyššia teplota a to 12,7°C. 

 

Marec     

Bolo veľmi príjemné.  Priemerná teplota v tomto mesiaci bola 14,7°C, čo je na tento 

mesiac veľmi teplé počasie. Zrážok nám padlo v priemere 11,5 mm.  

     

Apríl    

Mesiac, ktorý bol meste chladnejší oproti vlaňajšku. Maximálna denná teplota bola 

15,4°C,  najnižšia teplota bola v priemere 3,5°C. Padlo  väčší počet zrážok a to 23,8 

mm. 

http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=865
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Máj 

Tento mesiac pršalo až 13 dní s teplotami v priemere 23,1 °C. Najnižšia  denná teplota 

bola 9°C. Máj bol v tomto roku veľmi príjemný. 

 

Jún        

Priemerná teplota 27,8 °C,  čo je v normále no dosiahli sme maximálnu teplotu  33,1°C, 

čo bolo nad priemer. Najnižšia teplota bola 12,7°C a 6 dní pršalo. 

 

Júl          

Od začiatku boli veľmi príjemné počasie s postupne stúpajúcimi teplotami. No počasie 

so sebou prinieslo aj dostatočné búrky, ktoré trvali 12 dní a napadlo v priemere 14,2 mm 

zrážok. Priemerná teplota bola 34°C a najnižšia teplota bola v priemere 13,7°C. 

 

August     

Tento mesiac bolo veľmi teplé počasie. Teploty nám v priemer stúpli na 37°C. 25 dní 

bolo teplo, čo je na toto obdobie normálne a 5 dní nám pršalo. 

 

September 

Dni boli premenlivé s rannými hmlami a s najvyššou dennou teplotou 32,1°C 

a najnižšou 3,5°C. Mrazivé dni v tomto mesiaci neboli, no mali sme dni s hmlou  a 12 

dní pršalo. 

 

Október 

Priniesol rána s hmlou a dni boli chladnejšie a upršané. Najvyššia denná teplota bola 

24,1°C a najnižšia 5,5°C. 

 

November 

Priemerná teplota v tomto mesiaci bola najvyššia 8,6°C a najnižšia 1,6°C. 10 dní 

pršalo, 6 dní sme mali hmlu ráno a 2 dni v tomto mesiaci aj snežilo. 

 

December 

Zima bola priemerná. Najvyššia denná teplota v priemere bola 4,1 °C a najnižšia v 

priemere -2,7°C.  Snežilo 13 dní a 14 dní sme mali súvislú snehovú pokrývku. V tento 



76 
 

mesiac priemere spadlo 31,1mm atmosférických zrážok. Toto počasie je ovplyvňované 

hlavne  globálnym otepľovaním. 

 

 

 

 

KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE 

Slovenský meteorologický ústav Banská Bystrica poskytol nasledovné  údaje 

 

 

Mesiac Priemerná teplota vzduchu ˚ C Atm. zrážky -úhrn v mm 

Január 
-1,2 6,8 

Február 
7,2 9,6 

Marec 
14,7 11,5 

Apríl 
15,4 23,8 

Máj 
23,1 5,3 

Jún 
27,8 29,4 

Júl 
27,3 14,2 

August 
29,6 25,6 

September 
20,3 19,8 

Október 
15,7 19,8 

November 
8,6 20,7 

December 
4,1 12,2 

Rok 2017 
16,1 29,4 

 

 

 



77 
 

XV.   ZAUJÍMAVÉ UDALOSTI  

 

Návšteva predsedu vlády SR 

Počas pracovného výjazdu navštívil 20. januára Žiar nad Hronom predseda Vlády SR 

Robert Fico. Primátorovi mesta počas tejto návštevy prisľúbil 1 000 000 Eur na 

dostavbu zimného štadióna.  

 

 

Návšteva ministra životného prostredia 

V  utorok 7. februára navštívil Žiar nad Hronom minister životného prostredia László 

Sólymos. Minister navštívil naše mesto v  rámci plánovanej pracovnej cesty. V  Žiari 

nad Hronom  sa zastavil v spoločnosti Slovalco a spolu s primátorom navštívili 

Centrum zhodnocovania odpadov. 

 

 

JUDr. Jozef Matula  

V tomto roku uplynulo 20 rokov od tragickej udalosti-zavraždenia významného 

politického pracovníka a právnika Jozefa Matulu, ktorý podstatnú časť svojho krátkeho  

života prežil v Žiari nad Hronom.. Po štúdiu na Právnickej  fakulte  UK v Bratislave 

pracoval na rôznych pozíciách v právnej oblasti a po roku 1989 sa venoval aj politickej 

činnosti v rámci nár. orientovaných politických strán, spoluzakladateľ Strany prosperity, 

ústredný tajomník Slovenskej národnej strany, člen komisie ekonomických expertov pre 

prípravu Ústavy SR, Rady Slovenského rozhlasu a Rady 

Slovenskej televízie. Politicky motivovanými staťami, článkami s právnickou 

problematikou prispieval do periodík Hospodárske noviny, Národná obroda, Pravda, 

Smena a Zmena. V súvislosti s  výkonom povolania sa stal obeťou vraždy. Slovenská 

národná knižnica.- Národný biografický ústav v Martine v roku 2017 nezabudol na túto 

významnú osobnosť a zaradil ju do Biografického lexikóna Slovenska. 
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Mestské materské centrum Úlik  

Primátor oficiálne otvoril centrum Úlik 21. februára. Centrum spravuje mesto 

prostredníctvom svojho OZ ZAŽIAR. Stalo sa prvým materským centrom na 

Slovensku, ktoré zriaďuje samospráva.  

 

 

1. ročník žiarskej chôdze O pohár Jozefa Pribilinca 

5. mája sa na Námestí Matice slovenskej uskutočnil 1. ročník žiarskej chôdze O pohár 

Jozefa Pribilinca. Odborným garantom podujatia sa stal Juraj Benčík, legenda 

československej športovej chôdze. Trénoval aj olympijských víťazov Jozefa Pribilinca 

a  Mateja Tótha. Samotným chodeckým pretekom predchádzalo stretnutie Juraja 

Benčíka so žiakmi základných škôl, kde im predstavil históriu športovej chôdze spolu 

s  ukážkami. 

 

 

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike 

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike 2017 otvorili vo štvrtok 

22. júna spoločnou tlačovou besedou riaditeľ pretekov Milan Veselý, jeho zástupca 

a zároveň primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal, prezident Slovenského zväzu 

cyklistiky Peter Privara, prezident Českého svazu cyklistiky Marián Štetina a technický 

riaditeľ pretekov Peter Doležal. 25. júna skončil spoločný šampionát v cestnej cyklistike 

v Žiari nad Hronom pretekmi mužov U23 a ELITE. Trať dlhú 193,2 kilometra 

absolvovalo 172 pretekárov. Nechýbali medzi nimi ani pretekári WorldTour ako Peter 

Sagan, Juraj Sagan, Erik Baška, Michael Kolář, Jan Bárta, Roman Kreuziger, Petr 

Vakoč či Zdeněk Štybar. História spoločných česko-slovenských majstrovstiev sa píše 

už do roku 2000. Pre víťaza jednotlivých kategórií bol pripravený majstrovský dres. V 

Žiari nad Hronom sa šampionát konal po prvýkrát. Dvojnásobný majster sveta Peter 

Sagan prilákal do Žiaru a jeho okolia takmer 30-tisíc divákov. Celkovým víťazom 

nedeľných pretekov v cestnom šampionáte a českým majstrom sa stal Zdeněk Štybar. 

A slovenským šampiónom sa stal Juraj Sagan.  Výsledky pretekov: 

MUŽI ELITE SK - 1. miesto Juraj Sagan Bora-hansgrohe, 2. miesto Peter Sagan Bora-

hansgrohe ,  3. miesto Erik Baška Bora-hansgrohe . 

MUŽI ELITE CZ 1. miesto Zdeněk Štybar Quick-Step Floors , 2. miesto Josef Černý 

Elkov Author 3. miesto Petr Vakoč Quick-Step Floors  
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Celkové poradie MSR a ČR: 1. Zdeněk Štybar (ČR/Quick-Step Floors), 2. Josef Černý 

ČR/Elkov Author), 3. Juraj Sagan (SR/Bora-hansgrohe)  

 

 

City fest 

5. augusta sa v  Parku Štefana Moysesa uskutočnil 12. ročník obľúbeného City festu. 

Vystúpili tu: No name, Katka Knechtová či Adam Ďurica. Na pódium sa však postavili 

aj domáci hudobníci ..... 

Súčasťou festivalu je už niekoľko rokov aj udeľovanie cien Zlatý klinec, určené 

domácim umelcom za šírenie dobrého mena Mesta Žiar nad Hronom. Zlaté klince boli 

udelené tento rok: Jolane Palajovej, Petrovi Mosnému a Michaele Pribilincovej. Tento 

rok prišlo 7205 divákov, z čoho 784 divákov bolo zdarma ako deti do 120 cm, darcovia 

krvi a ZŤP. 

 

 

 

Beer fest 

19. augusta sa v  Parku Štefana Moysesa uskutočnil 5. ročník podujatia Beer fest. Jeho 

súčasťou bola opäť aj súťaž vo varení najlepšieho žiarskeho guláša, do ktorého sa 

zapojilo 12 družstiev. Víťazným tímom sa stal tím primátora mesta, ktorý výťažok 

z predaja svojho gulášu venoval na dobročinný účel, a  to dlhodobo ťažko chorej 

občianke Mesta Žiar nad Hronom. Počas celého Beer festu si mohli návštevníci 

pochutnať na niekoľkých značkách pív.  

 

 

Žiarsky chlpáč 

6. ročník akcie sa vydaril. Napriek veľkým horúčavám prišlo do žiarskeho parku veľa 

majiteľov štvornohých chlpáčov, ktorí chceli súťažiť a  ukázať, že práve ten ich zvierací 

maznáčik je ten naj. Najviac súťažiacich bolo v  kategórii Miš maš, do ktorej sa 

prihlásilo 14 psíkov. Početné zastúpenie však mali aj ostatné kategórie. Celkovo sa 

víťazom o naj Žiarskym chlpáčom stal švajčiarsky ovčiak Hugo. 

 

Otvorenie futbalového štadióna 
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Futbalový štadión prešiel obrovskou rekonštrukciou a 12. augusta bol oficiálne 

otvorený. Hracia plocha je osvetlená 37 metrovými stožiarmi, vznikli nové miesta na 

sedenie a zápasy môže sledovať až 2300 ľudí na troch tribúnach. Otvorenie sprevádzalo 

vystúpenie známych osobnosti: prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, 

primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal a poslanec NR SR Dušan Galis. Po 

ceremoniáli nasledoval exhibičný zápas medzi mužstvom bývalých hráčov FK Žiar a 

Internacionálmi SR. Zvíťazil tím Ladislava Petráša a Dušana Galisa 5:3. Domáci 

futbalisti si na novom stánku odohrali prvý majstrovský zápas. FK Pohronie Žiar nad 

Hronom-Dolná Ždaňa privítalo mužstvo FK Spišská Nová Ves. V Žiari sa vôbec po 

prvýkrát v histórii hralo pod umelým osvetlením. Po zápase fanúšikov čakal kultúrny 

program, v ktorom vystúpili  Dara Rolins a ženské rockové zoskupenie Poison Candy. 

Podujatie moderoval moderátor z RTVS Ľuboš Hlavena. 

 

 

 

Nový evanjelický kostol 

29. októbra pri príležitosti 500. výročia reformácie posvätil biskup Západného dištriktu 

Milan Krivda nový evanjelický kostol v Žiari nad Hronom. 

 

 

Rekonštrukcia zimného štadióna 

Začalo sa s pripravovanými prácami  zimného štadióna. Jeden milión Eur poskytol Úrad 

Vlády SR a zvyšné náklady budú financované z rozpočtu mesta a sponzorov. 

 

 

Letný dom v Parku Štefana Moysesa 

Po necelých štyroch mesiacoch rekonštrukčných prác bol v decembri oficiálne otvorený 

Letný dom v Parku Štefana Moysesa. Počas obnovy sa vymenili okná, dvere, upravili 

sa vonkajšie i  vnútorné omietky a  fasády, schody, podlaha, časti krovu a  vonkajšie 

kovanie na oknách.  
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Cyklotrasa v Žiari nad Hronom 

Mesto získalo dotáciu na vybudovanie cyklotrasy v  dĺžke 3,7 kilometra vo výške 

takmer 594-tisíc Eur, ktorá sa bude realizovať v roku 2018.  

 

 

 

 


