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NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI VO SVETE A NA SLOVENSKU 

 

V ROKU 2018  

 

Vo svete: 

1. január               Bulharsko prevzalo predsedníctvo EÚ a európskymi hlavnými mestami        

                           kultúry sa stali holandský Leeuwarden a maltská Valletta. 

12. – 13. január    Uskutočnilo sa prvé kolo voľby českého prezidenta. 

 

26. – 27. január     Sa konalo druhé kolo voľby prezidenta Česka a stal sa ním Miloš Zeman   

                          so ziskom 51,36%. 

 

9. – 25. február     XXIII. Zimné olympijské hry boli v juhokórejskom meste Pchjongčchang. 

 

18. marec              Vladimír Putin bol v prvom kole volieb zvolený za ruského prezidenta na   

                         ďalších 6 rokov. 

 

21. marec              Zástupcovia 44 štátov Africkej únie podpísali v rwandskej Kigali dohodu  

                         o zóne voľného obchodu (CFTA). 

 

4. – 20. máj        82. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa uskutočnili v Kodani    

                         a Herningu. 

                              

15. máj              Krymský most cez Kerčský prieliv bol otvorený pre osobnú cestnú   

                         opravu. 

 

25. máj              V Európskej únii vstúpilo do platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane   

                         osobných údajov (GDPR). 

 

14. - 15. júl        21. Majstrovstvá sveta vo futbale sa uskutočnili v Rusku. 

 

24. jún              V Saudskej Arábii získali ženy právo šoférovať. 
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1. júl                  Rakúsko prevzalo predsedníctvo EÚ. 

 

27. júl                Najdlhšie pozorovateľné zatmenie Mesiaca v 21. storočí – trvalo 1  

                         hodina, 43 minút, 34 sekúnd. 

 

21. september       Na asteroide 162173 Ryugu pristáli dve malé japonské robotické vozidlá. 

 

28. september       Minimálne 380 ľudí zomrelo pri zemetrasení o sile 7,5 stupňa Richterovej  

                              stupnici, ktoré zasiahlo južnú časť polostrova Minahasa na strove Sulawesi. 

28. október         100 rokov uplynulo od vzniku Československa. 

11. november      100 rokov uplynulo od skončenia 1. svetovej vojny. 

30. november – 1. december    Uskutočnil sa Samit skupiny G20 v Buenos Aires. 
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Na Slovensku: 

 

1. január         Slovensko oslávilo 25 rokov samostatného štátu.. 

 

21. február      Novinár Ján Kuciak s priateľkou Martinou Kušnírovou boli zavraždení.  

 

2. marec          V slovenských a zahraničných mestách sa uskutočnili pochody v reakcii na    

                      túto vraždu. Na pochod do Bratislavy prišlo 25 tisíc ľudí. 

 

4. marec          V Bratislave sa uskutočnil Koncert pre Jána a Martinu. 

 

8. marec          Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko zverejnil vážne  

                      podozrenia týkajúce sa ministra vnútra Roberta Kaliňáka a podal trestné  

                      oznámenie za sabotáž a korupciu. 

 

 9. marec       Na protestných pochodoch za Jána a Martinu sa zúčastnilo najviac ľudí  

                         od Nežnej revolúcie. V Bratislave bolo podľa odhadov viac než 50 tisíc ľudí,  

                         v Košiciach 15 tisíc, v  Prešove 7 tisíc, v Banskej Bystrici 4 tisíc, v Trnave 2 a  

                    pol tisíc. Protesty sa konali v najmenej 40 mestách Slovenska. 

 

16. marec       Na doteraz najväčšom protestnom pochode v Bratislave sa podľa odhadov  

                     zúčastnilo 65 tisíc ľudí. 

 

22. marec      Po odchode Lucie Žitňanskej sa ministrom spravodlivosti stal Gábor Gál. 

 

26. apríl       Za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR bol s platnosťou od 7 

                   mája 2018 vymenovaný Daniel Zmeko. 

 

26. apríl         Prezident SR Andrej Kiska vymenoval Denisu Sakovú za ministerku vnútra. 

 

28. máj        Svoje vysielanie spustilo internetové Dobré rádio. 
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 11. júl             Vláda rozhodla o nákupe 14 stíhačiek F-16. 

 

 10. november   Uskutočnili sa voľby do orgánov samosprávy obcí. Najviac mandátov  

                        získali nezávislí kandidáti, z politických strán získali najviac starostov a  

                        poslancov strany SMER-SD, KDH a SNS. 

 

16. november    Uskutočnil sa desiaty protest Za slušné Slovensko v Bratislave.  

                            Organizátori, okrem iného, vyzvali predsedu parlamentu Andreja Danka na       

                        odstúpenie. 

   

28. november     Aktivisti Greenpeace vyliezli na ťažobnú vežu firmy Hornonitrianske bane    

                         Prievidza. Na veži rozvinuli 15 metrov dlhý banner s nápisom „Skončite   

                        dobu uhoľnú!“. 
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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 umiestená 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 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 
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pamiatka – Kostol sv. Vavrinca. Finančne na túto obsiahlu atraktívne a 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 v 

roku  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. V roku 2017 mesto vydalo v  spolupráci s  

vydavateľstvom AB ART knihu „Ako sme ťa budovali“. Kniha zachytáva počiatky budovania 

Žiaru nad Hronom. Monografiu o minulosti a súčasnosti Žiaru nad Hronom uviedli do života 

v decembri 2018 v priestoroch niekdajšieho biskupského kaštieľa, ktorý mesto aj v tom istom 

roku kúpilo. Novú publikáciu, za ktorou stojí kolektív autorov a spolupracovníkov pod 

vedením banskobystrického historika Marcela Pecníka, pokrstili hlinou z nádvoria kaštieľa a 

hliníkovými pilinami – oboje pritom malo odkazovať na staršie a novšie dejiny mesta. 
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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 mesta Žiar nad Hronom Peter Antal zhodnotil  rok 2017 

a naznačil aký by mohol byť rok 2018. Rok  2017 bol pre mesto Žiar nad Hronom veľmi 

úspešný. Mesto opäť dosiahlo prebytok bežného rozpočtu na úrovni 1 milióna Eur. 

Najvýznamnejšou investíciou roku 2017 bola rekonštrukcia futbalového štadióna. Okrem tejto 

veľkej investície počas roka realizovali ďalšie projekty menšieho rozsahu. V roku 2017 

zrekonštruovali alebo vybudovali viac ako 10 tisíc m2 ciest, chodníkov a parkovísk. 

Podujatie, ktoré významným spôsobom zviditeľnilo mesto a urobilo mu veľmi dobré meno  

„Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike“, bolo to najväčšou a  najmasovejšou udalosťou 

v jeho histórii. Rok 2018 bude znova o  rekonštrukciách a investíciách v  meste. Najväčším a  

najvýznamnejším projektom bude rekonštrukcia zimného štadióna, začne sa realizovať 

projekt cyklokomunikácie. Veľkou výzvou ostáva rekonštrukcia dvoch veľkých a  

energeticky náročných objektov v  majetku mesta plavárne a  MsKC. Na záver primátor 

poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na neustálom rozvoji a  napredovaní mesta. 

Zamestnancom, poslancom mestského zastupiteľstva, predstaviteľom štátnej správy, firmám 

a  podnikateľom, ktorí podporovali mesto a,  samozrejme všetkým občanom,  ktorí žijú v 

Žiari nad Hronom.  

 

Projekty mesta 

Nákup nového elektromobilu 

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy 

Oddychová zóna ETAPA Žiar nad Hronom 
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

 

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

priamych voľbách obyvateľmi mesta Žiar nad Hronom na 4 roky. Ich počet je 19. MsZ sa 

schádza podľa potreby, však raz za 2-3 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 6 zastupiteľstvách. 

 

22. február 2018 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2017 

4. Návrh na I. zmenu rozpočtu 

5. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2017 a informácia   

    o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2018 

6. Personálne nastavenie Mestskej polície v Žiari nad Hronom 

7. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov, získaných dobrovoľnými finančnými 

    zbierkami v roku 2017 

8. Voľba prísediacich na Okresnom súde v ZH – doplnenie 

9. VZN – ktorým sa mení VZN č. 7/2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 

    a o číslovaní stavieb 

10. Návrh na zlúčenie ŽKS a TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

11. Interpelácie poslancov 

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

a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 

b) Zámer projektu „Zvýšenie ochrany chodcov - bezpečné priechody v meste Žiar nad 

Hronom“ 

13. Záver 
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Schválilo: 

- I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 v zmysle predloženého návrhu 

- Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v sume 61 tisíc Eur 

- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 2 250 Eur pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, účel dotácie: financovanie opravy umelého 

trávnika na pomocnom futbalovom ihrisku pri futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom 

1) ZBIERKA BEERFEST 2017 

Usporiadateľ zbierky: Mesto Žiar nad Hronom, účel dobrovoľnej zbierky: Podpora osamelého 

jednotlivca v seniorskom veku alebo zdravotne ťažko postihnutého obyvateľa mesta Žiar nad 

Hronom v sume 150 Eur 

2) ZBIERKA VARENIE VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2017 

Usporiadateľ zbierky: Mesto Žiar nad Hronom, účel dobrovoľnej zbierky: Podpora osamelej 

matky – otca, ktorý má v opatere zdravotne postihnuté dieťa v sume 231,44 Eur  

3) ZBIERKA PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2017 

Usporiadateľ zbierky: Mesto Žiar nad Hronom,  účel dobrovoľnej zbierky: Podpora subjektu 

vykonávajúceho činnosť v sociálnej oblasti v sume 458 Eur  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa mení VZN č. 7/2014 o označovaní ulíc  

   a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 

- Zámer zlúčenia spoločnosti: ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o. a  

  spoločnosti: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. a to tak, že k  

  predpokladanému dátumu 1.5.2018 dôjde k zániku spoločnosti ŽIARSKA KOMUNÁLNA   

  SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o. a právnym nástupcom tejto zanikajúcej spoločnosti sa stane  

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

 

26. apríl 2018 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta ZH za rok 2017 

b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom 

c) Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta 

d) Správa nezávislého audítora za rok 2017 

4. Správa o činnosti MsP za rok 2017 
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5. Dobrovoľné finančné zbierky vyhlásené a organizované Mestom ZH na roky 2018-2019 

6. VZN o prepravnej službe, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017 o sociálnych službách 

7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – doplnenie prílohy č. 1 

8. Odpredaj kanalizačného zberača (vo vlastníctve mesta) StVS, a.s. Banská Bystrica 

9. Prijatie rozhodnutia spoločníkov ŽKS, spol. s r.o. a TS Žiar nad Hronom, spol. s.r.o   

      o zlúčení spoločnosti 

10. Interpelácia poslancov 

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

 a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 

 b) Schválenie spolufinancovania projektov 

12. Záver 

 

Schválilo: 

- Celoročné hospodárenie mesta Žiar nad Hronom za rok 2017 - bez výhrad 

- Tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2017 v sume 256 586,38    

  Eur 

- II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 v zmysle predloženého návrhu 

- Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v sume 220 tisíc Eur 

- Správu o činnosti Mestskej polície Žiar nad Hronom za rok 2017 

-Návrh na dobrovoľné finančné zbierky vyhlásené a organizované Mestom Žiar nad Hronom  

  na roky 2018-2019 

- Všeobecne záväzne nariadenie o prepravnej službe, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017   

  o sociálnych službách 

- Doplnenie Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom 

- Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku: líniová vodná stavba Kanalizačný zberač  

  (vrátane objektov a odľahčovacích komôr) Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za  

  cenu 196 tisíc Eur a zaväzuje primátora na prípravu zmluvy o odpredaji kanalizačného  

  zberača 

-Zrušenie spoločnosti: ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o. bez likvidácie  

  jej zlúčením so spoločnosťou TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

-Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Myslime environmentálne a spoločne  

  vyhrajme nad odpadom. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie  

  realizovaného projektu vo výške 1 800 pre žiadateľa mesto Žiar nad Hronom 
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25. jún2018 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol.  

    s r.o., za rok 2017 

3. Predaj akcií TS a.s. Žiar nad Hronom 

4. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2017 

5. a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

    b) Plán kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2018 

6. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta 

    b) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta 

7. Správa o nakladaní s KO za rok 2017 

8. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom 

9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - doplnenie 

10. a) Správa o činnosti Občianskeho združenia – Žiarska kotlina 

      b) Správa o činnosti MsKC za rok 2017 

      c) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2017 

      d) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2017 

      e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2017 

11. Interpelácia poslancov 

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

      a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 

      b) Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku 

      c) Zrušenie prevádzkarne zapísanej v obchodnom registri 

      d) Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 

      e) Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný fin. príspevok pre projekt „    

      Zhromažďovanie   dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom“ 

      f) Určenie a zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ, ktorý sa v   

      nich volí 

13. Záver 
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Schválilo: 

-V zmysle článku 3.6. písm. n) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, predaj 10  

  ks kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 250 Eur akcií,  

  emitent: Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. od doterajšieho majiteľa TECHNICKÉ  

  SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., na nadobúdateľa, ktorým je spoločnosť T+T, a.s 

  za cenu 100 750 Eur 

- Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom v zmysle predloženého návrhu 

- Použitie rezervného fondu mesta vo výške 12 tisíc Eur na krytie kapitálových výdavkov  

  mesta 

- V zmysle z. č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, strategický   

  dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom pre r. 2018 - 2023    

- Zmenu a doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v    

  článku XVI, v prílohe č.1 a v prílohe č.2 

- Vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2017, zisk vo výške 3419,53 Eur, preúčtovať  

   na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej  

  využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom“. Zabezpečenie finančných prostriedkov na  

  spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 30 tisíc Eur pre žiadateľa mesta Žiar nad  

  Hronom 

- Volebné okrsky a volebné obvody v meste Žiar nad Hronom a počet poslancov, ktorý sa v  

  nich volí nasledovne: 

1. volebný obvod – Etapa - 5 poslancov 

2. volebný obvod - Stred - 5 poslancov 

3. volebný obvod – Centrum II + stará časť mesta - 5 poslancov 

4. volebný obvod – Pod vršky - 2 poslanci 

5. volebný obvod – IBV + Š. Podhradie - 2 poslanci 

 ––––––– 

spolu 19 poslancov 
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28. august 2018 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta 

3. Schválenie úverového rámca 

4. SMM - majetkovo – právne vzťahy 

5. Zimný štadión 

6. Záver 

 

Schválilo: 

- Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta 

- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 800 tisíc Eur pre prijímateľa:   

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

  zimného štadióna v Žiari nad Hronom 

- Použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov v sume  

800 tisíc Eur 

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

 úverového rámca: 2 800 tisíc Eur, účel úveru: Financovanie investičných potrieb – „Kúpa   

 Kaštieľa v meste Žiar nad Hronom“, splatnosť: 12 rokov, veriteľ – peňažný ústav: Slovenská  

 sporiteľňa, a.s. 

-Kúpu kaštieľa a ďalších nehnuteľností s ním súvisiace nachádzajúcich sa v katastrálnom  

 území Žiar nad Hronom od predávajúceho: MALES, s.r.o. za kúpnu cenu spolu 2 780 tisíc  

 Eur  

-Kúpu nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad  

 Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č.3230, v podiele 1/1, a to: záhrady o celkovej  

 výmere 1 268 m2 od predávajúceho: AZEX, s.r.o. za kúpnu cenu 20 tisíc Eur v prospech  

 kupujúceho do výlučného vlastníctva Mesta Žiar nad Hronom 

-Do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. nepeňažný  

 vklad spoločníka Mesto Žiar nad Hronom v hodnote 712  tisíc Eur 

-Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad  

 Hronom, spol. s r.o. pričom základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky 2 342  

 tisíc Eur na celkovú výšku 3 054 tisíc Eur t.j. základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o sumu  

 712 tisíc Eur, a to: nepeňažným vkladom spoločníka Mesto Žiar nad Hronom,  
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 pozostávajúcim z nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom  

-Základné zmluvné podmienky dodatku č. 3 Nájomnej zmluvy č. 2024/2010 zo dňa   

 31.05.2010 v zmysle jej dodatku č. 1 zo dňa 06.04.2011 a v zmysle jej dodatku č. 2 zo dňa  

 15.10.2015, uzatvorenej medzi Mestom Žiar nad Hronom ako prenajímateľom a  

 spoločnosťou SPORT TREND s.r.o. ako nájomcom, za účelom prevádzkovania zimného  

 štadiónu. Nájomca bude zaviazaný uhrádzať nájomné v sume 35 tisíc Eur bez DPH za  

 kalendárny rok 

 

11. október 2018 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Správa z vykonaných kontrol HKM 

4. Informácia o plnení rozpočtu mesta 

5. Zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov MsZ v Žiari nad   

    Hronom 

6. a) Informácia o sociálnych projektoch – OSoO 

    b) Schválenie zámeru projektu „Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom“ 

7. Interpelácia poslancov 

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

9. Majetkovo-právne vzťahy 

10. Záver 

 

Schválilo: 

- Zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov MsZ v Žiari nad  

  Hronom 

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Miestna občianska poriadková služby v  

  Žiari nad Hronom“  

 

10. december 2018 

Program: 

1. Slávnostné otvorenie 

2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu primátora mesta 

5. Zloženie sľubu poslancov MsZ 

6. Príhovor primátora mesta 

 

Schválilo: 

Za predsedov, členov a tajomníkov stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Žiari 

nad Hronom: 

 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

 predseda: Ing. Mária Biesová (NEKA) 

 členov:    Ing. Juraj Krátky (SaS, OĽANO, KDH) 

                 Mgr. Anna Líšková (SMER-SD) 

 tajomník: Ivana Hlaváčová 

 

2. Normotvorná komisia: 

 predseda: Mgr. Anna Líšková 

 členov:    Mgr. Adrián Líška 

                 Mgr. Roman Šulhánek 

                JUDr. Helena Tužinská 

 tajomník: Mgr. Martina Klacek 

 

3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta: 

 predseda: PaedDr. Veronika Balážová 

 členov:    Mgr. Dušana Denková 

                Ing. Stella Víťazková 

 tajomník: Lucia Zaťková 

 

4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta: 

 predseda: Ing. Stella Víťazková 

 členov:     Mgr. Monika Balážová 

                  Ing. Mária Biesová 

                  Ing. Juraj Krátky 
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                  Bc. František Páleník 

                 Adriana Tatárová 

                 Ing. Rastislav Uhrovič 

 tajomník: Ing. Miloš Čerťaský 

 

5. Komisia pre financie a ekonomiku: 

 predseda: Ing. Mária Biesová 

 členov:     Ing. Dušan Berkeš 

                  Mgr. Tomáš Fábry 

                  Ing. Martin Majerník 

                  Mgr. Norbert Nagy 

                  Bc. František Páleník 

                  Ing. Rastislav Uhrovič 

                  Ing. Emil Vozár 

 tajomník: Ing. Marcela Kretová 

 

6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu: 

 predseda: Ing. Mária Biesová 

 členov:     Mgr. Monika Balážová 

                 Ing. Dušan Berkeš 

                 Mgr. Gabriela Hajdoniová 

                 Ing. Stella Víťazková 

tajomník: Ing. Daniel Šály 

 

7. Komisia pre sociálne veci a rodinu: 

 predseda: Mgr. Gabriela Hajdoniová 

 členov:    Ing. Mária Biesová 

                Mgr. Anna Líšková 

                Stela Šeševičková 

 tajomník: Ing. Monika Minárová 

 

8. Komisia pre školstvo a kultúru: 

 predseda: Mgr. Monika Balážová 
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 členov:     PaedDr. Veronika Balážová 

                  Mgr. Gabriela Hajdoniová 

                  PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 

                  Stela Šeševičková 

                  Ing. Branislav Šťastný 

                  Adriana Tatárová 

                  Ing. Rastislav Uhrovič 

                  Ing. Stella Víťazková 

                  Mgr. Helena Žňavová 

 tajomníka: Mgr. Adriána Giláňová 

 

9. Komisia pre šport a mládež: 

 predseda: Mgr. Norbert Nagy 

 členov:     Mgr. Marek Baláž 

                  Mgr. Tomáš Fábry 

                  MUDr. Ladislav Kukolík 

                  Ing. Bc. Štefan Muha 

                  Bc. František Páleník 

                  Ing. Miroslav Rybársky 

                  Ing. Branislav Šťastný 

                  Ing. Rastislav Uhrovič 

 tajomník: Ján Žiak 

- Návrh rozpočtu MsKC na rok 2019 

- Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach 

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

   na území mesta Žiar nad Hronom 

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

  2017/2018 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad  

  Hronom 

-Členstvo mesta Žiar nad Hronom v oblastnej organizácii cestovného ruchu s názvom  

 „Región GRON a vloženie členského príspevku mesta 7 tisíc Eur 
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II. Z ROZPOČTU MESTA 

 

Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2018 - 2020 sa predkladá podľa 

platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. V roku 2018 bolo schválených 5 zmien 

rozpočtu mesta. Rozpočet mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na: 

- Bežný rozpočet (Bežné príjmy a výdavky) 

- Kapitálový rozpočet (Kapitálové príjmy a výdavky) 

- Finančné operácie (Príjmy a výdavky z finančných operácii) 

 

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom  ( v Eur) 

Názov 

 

Schválený 

2018 

Upravený 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Bežné príjmy celkom  13 323 380 14 624 132 15 666 433,32 

Bežné výdavky celkom  13 323 380 14 624 132 13 824 209,79 

Saldo bežného rozpočtu  0 0 1 842 223,53 

    

Kapitálové príjmy 

celkom  

0 593 821 794 648,32 

Kapitálové výdavky 

celkom  

1 345 000 5 831 821 4 771 582,80 

Saldo kapitálového 

rozpočtu  

-1 345 000 -5 238 000 -3 976 934,48 

    

Finančné operácie 

príjmové  

1 725 000 5 618 000 2 90 804,07 

Finančné operácie 

výdavkové  

380 000 380 000 326 104,72 

Saldo finančných 

operácií  

1 345 000 5 238 000 2 582 699,35 

    

Celkové príjmy spolu  15 048 380 20 835 953 19 367 885,71 

Celkové výdavky spolu  15 048 380 20 835 953 18 921 897,31 

Účtovný 

prebytok/schodok  

0 0 445 988,40 

Prebytok/schodok 

hospodárenia obcí/VÚC 

po vylúčení FO  

-1 345 000  -5 238 000  -2 134 710,95  
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III. ZMENA TVÁRE MESTA 

 

 

V roku 2018 nebola schvaľovaná žiadna nová zmena územného plánu mesta. Začal sa proces 

obstarávania Zmien a doplnkov č.6 územného plánu, ale tieto zmeny ešte neboli schválené, na 

schvaľovanie budú predložené v septembri 2019. 

 

Rekonštrukcia zimného štadióna 

Ešte koncom minulého roka začala rekonštrukcia žiarskeho zimného štadióna. Práce 

pokračovali podľa plánu a realizovali ich výhradne pracovníci a  technika Technických 

služieb spol. s r.o. Žiar nad Hronom. 

 

Úspešný projekt 

Na projekt revitalizácie vnútro blokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky získalo mesto 

dotáciu vo výške 475 tisíc Eur. V  medzi blokových priestoroch tak pribudli ľuďom nové 

možnosti na športovanie, relax či hru detí.  

 

Nová ulica 

Menšia obytná lokalita vznikla na západnom okraji mesta, v  blízkosti nemocnice. V rámci 

výstavby tu pribudlo päť rodinných domov a  v budúcnosti sa počíta aj s  novou prístupovou 

komunikáciou do tejto lokality. Žiarsky poslanci schválili jej názov  Ulica Jána Straku. 

 

Nová tržnica 

20. apríla otvorilo mesto novú tržnicu, ktorú vybudovalo za bývalým Domom kultúry. 

Mestská tržnica disponuje štrnástimi predajnými stolmi a v blízkosti mesto dalo vybudovať aj 

16 nových parkovacích miest.  

  

Kvitnúca lúka 

OZ ZAŽIAR bolo úspešné s  projektom „Kvitnúca lúka“ v  hlasovacej súťaži „Krajšie 

Slovensko“, v  rámci ktorého získalo finančné prostriedky na výsadbu liečivých byliniek 

v Mestskom sade v Parku Š. Moysesa. Vďaka tomu dobrovoľníci vysadili 880 kusov rastlín, 

a to liečivých alebo okrasných kvetom. 
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Kaštieľ 

28. augusta sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom poslanci schválili kúpu kaštieľa 

a ďalších nehnuteľností s ním súvisiace. Prvým bodom tohto zastupiteľstva bolo preto 

schválenie IV. zmeny rozpočtu a zváženie rozpočtových prostriedkov o sumu 2 800 tisíc Eur.   
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IV. OBYVATEĽSTVO 

 

 

Niečo o nás         

Mesto nezaznamenáva výrazné výkyvy v mobilite svojich občanov. Z dlhodobého hľadiska si 

zachováva počet obyvateľov. K 31.12. 2018 bolo evidovaných 18 207 obyvateľov. V roku 

2018 mesto zaevidovalo 192 narodených detí, 177 úmrtí, 135 sobášov, od sťahovaných 

obyvateľov   388 a prisťahovaných bolo 274. 

 

                        

Prvý Žiarčan     

Prvým novorodencom tohto roka bol v žiarskej pôrodnici chlapček Filip, ktorý sa narodil 

mamičke  2. Januára. 

                 

Nezamestnanosť 

V okrese Žiar nad Hronom bolo k decembru zaregistrovaných 1 055 uchádzačov o 

zamestnanie. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese bola 4,24 percent, pričom za celé 

Slovensko to bolo 5,88 percent.  
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V. VEREJNO – SPLOČENSKÝ ŽIVOT 

 

 

10. novembra sa uskutočnili komunálne voľby, v ktorých si občania volili poslancov 

obecných, mestských zastupiteľstiev, starostov a  primátorov. K volebným urnám prišlo 48,67 

percent oprávnených voličov. Komunálne voľby sa konali v  2  919 obciach, pričom voliť 

mohlo až 4  494  400 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo iba 2  187  735 voličov. Mesto Žiar 

nad Hronom za celoslovenským priemerom zaostávalo. Z  15  330 zapísaných voličov prišlo 

k  voľbám iba 4  596. Platné hlasovacie lístky odovzdalo 4  489 voličov, čo predstavuje 29,98 

% účasť. Súčasný primátor mesta Peter Antal (MOST - HÍD, SMER-SD, SNS) dostal od 

Žiarčanov 3 456 platných hlasov. Jeho protikandidátka Mariana Páleníková (NEKA) 1 033 

hlasov. Staronovým primátorom sa tak stal so 76,98 percentami hlasov, jeho protikandidátka 

získala vo voľbách 23,01 percent hlasov.  

Výsledky volieb kandidátov na poslancov MsZ: 

Volebný obvod č.1- ETAPA 

Ing. Branislav Šťastný (NEKA) – 617 hlasov  

Mgr. Monika Balážová (NEKA) – 556 hlasov  

Adriana Tatárová (SMER-SD) – 488 hlasov  

PaedDr. Veronika Balážová (NEKA) – 482 hlasov  

Mgr. Tomáš Fábry (NEKA) – 426 hlasov 

Volebný obvod č.2 - Stred 

MUDr. Ladislav Kukolík (NEKA) – 735 hlasov  

Ing. Peter Dubeň (NEKA) – 566 hlasov  

Stela Šeševičková (SMER-SD) – 509 hlasov  

Mgr. Norbert Nagy (NEKA) – 478 hlasov  

Ing. Miroslav Rybársky (NEKA) – 464 hlasov 

Volebný obvod č.3- Centrum 

Bc. František Páleník (NEKA) – 644 hlasov  

Ing. Mária Biesová (NEKA) – 549 hlasov  

Ing. Emil Vozár (NEKA) – 527 hlasov  

Ing. Rastislav Uhrovič (NEKA) – 523 hlasov  

Mgr. Gabriela Hajdoniová (SMER-SD) – 465 hlasov 
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Volebný obvod č.4 – Pod vršky 

Ing. Stella Víťazková (NEKA) - 333 hlasov  

Ing. Dušan Berkeš (SMER-SD) – 252 hlasov 

Volebný obvod č.5 – IBV + Šášovské Podhradie 

Juraj Krátky (SaS, OĽANO, KDH) – 293 hlasov  

Mgr. Anna Líšková (SMER-SD) – 244 hlasov 
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VI. VÝROČIA A OSLAVY 

 

 

Nový rok 

Nový rok obyvatelia Žiaru nad Hronom privítali ako každý rok na Námestí Matice 

slovenskej,  súčasťou bola  hudba, tanec a  zábavná pyrotechnika. 

 

Plesová sezóna  

Rok 2018 otvorilo Céčko veľkolepo – Bálom Žiarčanov. 5. ročník bol úspešný, nakoľko 

vstupenky naň boli tentoraz rekordne predané za 2 týždne. Úlohu moderátora prijal známy 

herec Juraj “ŠOKO“ Tabaček, do tanca hrala skupina Pollux z Rajca a bohatá bola tiež 

tombola.  

 

Fašiangy  

13. februára sa dvorom Svätokrížskeho domu niesla vôňa pečených zabíjačkových dobrôt. 

Pravú svätokrížsku zabíjačku si nenechali ujsť nielen Žiarčania, ale aj obyvatelia okolitých 

obcí či miest, ktorých spevom a tancom zabávali folklórne skupiny Hron a Sekera. 

Športovec roka 

27. februára sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiarskych športovcov. 

Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie dlhoročných funkcionárov, trénerov a pracovníkov 

v oblasti športu.  

 

73. výročie oslobodenia mesta 

 1. apríla si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spolu s občanmi mesta 

Žiar nad Hronom pripomenuli 73. výročie oslobodenia vtedajšieho mestečka Svätý Kríž nad 

Hronom položením vencov k tabuli na Námestí Matice slovenskej. 

 

Deň učiteľov    

7. apríla si Deň učiteľov uctili aj žiarski pedagógovia. Dvanástemu ročníku podujatia Učiteľ 

na jednotku dominovala telesná výchova a pohyb. Súčasťou podujatie bolo aj oceňovanie 

žiarskych pedagógov. Aj tento rok primátor Peter Antal ocenil učiteľov zo žiarskych 

materských a  základných škôl, z  Centra voľného času a  ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej. 
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Zo ZŠ na Ul. Dr. Janského ocenenie prevzali Monika Giláňová a  Mária Pružinová, zo ZŠ na 

Ul. M. R. Štefánika Katarína Dekýšová a  Martina Boboková, zo ZŠ na Jilemnického ulici 

Vladimíra Schwarzová a Dáša Danková, zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa Elena Kupcová a  Zuzana 

Rusnáková, zo ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej Marek Žufka a Róbert Neuschl a z MŠ na 

Ul. Dr. Janského Eliška Gáfriková a Mária Marková. Za kvalitnú a  obetavú pedagogickú 

a riadiacu prácu, angažovanosť pri šírení dobrého mena Centra voľného času a mesta Žiar nad 

Hronom udelil primátor mimoriadne ocenenie riaditeľke CVČ Helene Gáfrikovej. 

 

Stavanie Mája     

Po prvýkrát sa stavanie Mája s  kultúrnym programom uskutočnilo mimo žiarskeho námestia. 

Po fašiangoch a  veľkonočných oslavách sa aj táto tradícia presunula na nádvorie a pred 

Svätokrížsky dom. Jeden Máj stál v  Žiari na tradičnom mieste pred bývalým Domom kultúry 

a  druhý postavili mládenci pred Svätokrížskym domom.  

 

25. výročie od založenia cirkevnej školy 

Základná škola s  materskou školou Štefana Moysesa oslávila 25 rokov od svojho založenia. 

Pri tejto príležitosti pripravila pre svojich žiakov, ich rodičov, ale aj širšiu verejnosť bohatý 

kultúrny i duchovný dvojdňový program. Základná škola s  materskou školou Š. Moysesa, 

ktorú každý pozná pod názvom cirkevná škola, si dvojdňové oslavy výročia pripravila na  25. 

a  26. apríla. V  stredu prijali rodičia detí a  verejnosť pozvanie na slávnostnú akadémiu, ktorá 

sa konala v  bývalom Dome kultúry na námestí. Vo štvrtok sa uskutočnila slávnostná svätá 

omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža a hneď potom slávnostný obed, ktorý bol spojený 

s oceňovaním zamestnancov školy. Pri príležitosti  okrúhleho 25. výročia od založenia školy 

ocenila riaditeľka desiatich zamestnancov, ktorí pôsobia v škole viac ako 20 rokov: Mgr. 

Anna Čamajová 24 rokov, Mgr. Hana Luptáková 24 rokov, Magdaléna Strečanská 24 rokov 

,Lýdia Sklenková 24 rokov, Ľubica Loučičanová 23 rokov, Mgr. Jana Búciová 22 rokov,  

Mgr. Eva Pročková 22 rokov, Mgr. Jana Mičincová 22 rokov, Mgr. Alena Polanská 21 rokov 

a Mgr. Beata Oťapková 20 rokov. 

 

Deň detí      

Žiarsky Deň detí sa konal  2. júna v  Parku Štefana Moysesa. Hoci pre nepriaznivé počasie 

bolo podujatie predčasne ukončené, deti si ho užili. Najväčšou hviezdou žiarskych osláv Dňa 

detí bol ťaviak Ali. Veľký úspech malo aj predstavenie Cirkus obrov a  následne cirkusantské 
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workshopy, v rámci ktorých sa deti učili žonglovať, chodiť po lane, na chodúľoch 

a v klaunovských topánkach. 

 

Šášovské   hradné hry 

Kultúrne podujatie Šášovské hradné hry vzniklo za účelom podpory záchrany hradu Šášov. 

21. júla sa konal už 14. ročník. Šermiarska skupina Vir Fortis zo Zvolena sa na podujatí 

podieľala desiaty rok.  

 

74. výročie od vypuknutia Slovenského národného povstania 

29. augusta sme si pripomenuli 74. výročie SNP položením slávnostných vencov. Pietny akt 

sa konal pri soche Ladislava Exnára pri Základnej škole na ul. Dr. Jánskeho v Žiari nad 

Hronom. 

 

Žiarsky jarmok  

Tohtoročný Žiarsky jarmok bol vydarený. Prialo mu počasie, takže návštevnosť aj ponuka 

v stánkoch bola vysoká. Žiarsky jarmok sa pravidelne organizuje už od začiatku 90-tych 

rokov v jesennom termíne 12. a 13. októbra. Celkovo bolo tento rok na jarmoku 370 

predajcov spotrebného tovaru, 90 stánkov s občerstvením, 63 remeselníkov, 24 kolotočov, 3 

koníky, jedna veľká nafukovačka a elektro autíčka. 

 

20. ročník podujatia „Jubilanti“ 

Október je Mesiacom úcty k  starším. Pri tejto príležitosti mesto pravidelne pre žiarskych 

jubilantov pripravuje slávnostné posedenie s  prekvapením v podobe hudobného hosťa. 

V tomto roku sa uskutočnil už 20. ročník podujatia pre žiarskych jubilantov, ktorí si v tomto  

roku pripomenuli 70, 80 a 90 rokov Témou programu bol ČAS. Jeho súčasťou programu bol 

príhovor primátora mesta, spoločný slávnostný prípitok a  vystúpenie hudobnej skupiny 

Duchonovci. 

 

10 rokov Technickej školy 

Súkromná stredná odborná škola technická má za sebou prvých 10 rokov svojho pôsobenia. 

Pri tejto príležitosti sa na jej pôde koncom októbra stretli zamestnanci školy so zástupcami 

spoločností InTech, a  to Slovalco, Nemak Slovakia, Hydro Extrusion, Remeslo strojal, 

Tubapack, Fagor Ederlan Slovensko, so zástupcami mesta Žiar nad Hronom, BBSK, 
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Technickej univerzity v  Košiciach, SOPK, riaditeľmi základných a  stredných škôl a  

inštitúcií v  meste, aby spolu rekapitulovali úspechy dosiahnuté školou a združením InTech. 

Riaditeľka školy Beata Tóthová a  riaditeľ InTech Žiar nad Hronom Marcel Pecník, predseda 

BBSK Ján Lunter a dekanka FMMR TU Košice Iveta Vasková sa prítomným prihovorili. 

 

60 rokov od postavenia nemocnice 

Nemocnica v Žiari nad Hronom, ktorá patrí do siete Svet zdravia, oslavovala 60. výročie od 

položenia základného kameňa. Jej výstavba odštartovala v roku 1958 a už o päť rokov neskôr 

sa začala starať o prvých pacientov. 

 

55.výročie Atletického klubu 

Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom si v  tomto roku pripomenul 55 rokov od svojho 

založenia (vznikol na konci roku 1962) . Pri tejto príležitosti sa 23. novembra uskutočnil 

slávnostný program spojený s podávaním kapustnice. Na 55 rokov fungovania atletického 

klubu v meste na posedení spomínali bývalí aj terajší členovia, pripomenuli si svoje úspechy 

a  nechýbalo ani poďakovanie za športové nadšenie. Pozvanie prijali aj Oľga Toporcerová, 

ktorá spoločne s  manželom zakladala klub, bývalý prvý muž klubu Ondrej Molnár či 

dlhoročný prezident klubu a súčasný tréner Miroslav Rybársky, ale aj trénerská legenda 

československej športovej chôdze Juraj Benčík. Počas slávnostného večera boli tiež ocenení 

jednotlivci, ktorí sa výraznou mierou pričinili o úspechy klubu. Atlétom roku 2018 sa stal 

Adam Hriň. 

 

Mikuláš 

Tradičné Mikulášske slávnosti sa uskutočnili v predvečer sviatku sv. Mikuláša, a teda 5. 

decembra. Okrem rozsvietenia vianočného stromčeka boli pripravené aj sprievodné podujatia. 

Mikuláš s čertom a anjelom rozsvietili stromček a všetky vianočné ozdoby v meste hneď po 

rozprávke. OZ Mosty a  Centrum voľného času v  Žiari nad Hronom, za podpory primátora 

mesta a  spoluorganizátora MsKC pozvali deti, rodičov a verejnosť na 1. ročník spoločného 

mikulášskeho pochodu ulicami mesta.  

 

Vianočné trhy 

Vianočné trhy na námestí sa konali od 10. do 22. decembra. Postavených bolo 10 stánkov. 

Šesť predajcov malo svoje stánky pripravené už aj počas mikulášskych slávností. V  stánkoch 
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s  vianočným tovarom si aj tento rok mohli ľudia kúpiť vianočné ozdoby, kuchynské vianočné 

zásterky, háčkované hračky, vianočné a  bytové dekorácie, háčkované ozdoby, ručne pletené 

práce a drevené výrobky.  

 

Vianočná kapustnica a Primátorský punč  

Varenie vianočnej kapustnice a primátorského punču sa už v  meste stalo tradíciou. Výťažok 

z  ich predaja aj tento krát poputoval na charitatívne účely. Do súťaže o  najlepšiu vianočnú 

kapustnicu sa aj v  roku 2018 prihlásilo viacero súťažných tímov. Prvé miesto získal AB team 

a MET-KOV, druhé miesto patrilo poslancom a tretie miesto dobrovoľným hasičom. Varil aj 

primátor mesta spolu so svojím tímom. Výťažok z  predaja mestskej kapustnice, ktorý bol 

tentoraz 246,72 Eur, išiel tento rok na podporu osamelej matky (otca), ktorý mal v opatere 

zdravotne postihnuté dieťa.  
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VII. PODNIKY V ŽIVOTE MESTA 

 

 

Obchodné spoločnosti mesta 

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: 

• Mestské kultúrne centrum 

• Základná škola na Ul. Dr. Janského 

• Základná škola na Ul. M. R. Štefánika 

• Základná škola na Ul. Jilemnického  

• Materská škola 

• Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej 

• Centrum voľného času 

 

Obchodné spoločnosti mesta 

MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o 

Poslaním úlohou MŠK je podporovať šport v meste Žiar nad Hronom, zabezpečovať finančné 

prostriedky pre jednotlivé športové kluby v majstrovských súťažiach a zároveň zabezpečovať 

realizácie profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v plnom rozsahu v kolektívnych, 

individuálnych a masových športoch. Spolu je v MŠK 15 klubov. Najväčším prispievateľom 

na činnosť MŠK je Mesto Žiar nad Hronom, ktoré poskytlo na činnosť klubov dotáciu vo 

výške 79 tisíc Eur, z toho na prenájom športovej haly 40 tisíc Eur. Významnými príjmami pre 

spoločnosť boli tržby za poskytnutú reklamu. Najväčšími odberateľmi reklamných služieb 

boli spoločnosti SLOVALCO a.s., s ktorou bola podpísaná zmluva o reklame vo výške 45 

tisíc Eur a spoločnosť NEMAK SLOVAKIA s.r.o., s ktorou bola podpísaná zmluva vo výške 

25 tisíc Eur. Na činnosť spoločnosti bol poskytnutý sponzorský príspevok spoločnosťou 

Veolia Energia Slovensko 10 tisíc Eur. Uvedené príjmy boli zabezpečené vedením 

spoločnosti a boli prerozdelené jednotlivým klubom. Ostatné tržby, dotácie a dary si kluby 

zabezpečili samostatne. Konateľom bol Ján Žiak. 

 

https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=192
https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=159
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TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o 

Technické služby sú spoločnosťou, ktorej jediným vlastníkom je mesto Žiar nad Hronom. 24 

rokov poskytujú svoje služby v 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 bol Ing. Emil Vozár a Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA bol konateľom a 

riaditeľom spoločnosti.  

 

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 bol 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 futbalových 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. Konateľom 

spoločnosti bol Ing. Dušan Bosák. 

 

OZ ZaŽiar 

Mestský mládežnícky parlament (MMP) je reprezentantom mladých ľudí v meste Žiar nad 

Hronom. Pestoval u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta, 

podieľal sa na riešení problémov mládeže v meste Žiar nad Hronom, pričom aktívne 

spolupracoval s orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami a inými organizáciami na 
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území mesta, výchovne pôsobil v oblasti prevencie závislostí, ochrany životného prostredia a 

zdravého spôsobu života. Zároveň sa aktívne podieľal pri organizovaní podujatí pre mládež a 

spolupracoval s podobnými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí.  

 

OZ Žiarska kotlina 

Žiarsku kotlinu tvoria tri mikro regióny, ktoré si vymieňali navzájom skúsenosti. Región 

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

služieb aj cestovného ruchu. Cieľom združenia bolo 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. Výkonný výbor mal 9 členov volených na obdobie dvoch rokov. 

Vo výkonnom výbore sú zástupcovia verejného sektora, súkromného sektora a občianskeho 

sektora. 

 

ZSNP, a.s. 

Spoločnosť ZSNP, a.s. píše svoju históriu už od roku 1951. Viac ako pol storočia boli oddaní 

hliníku. V dôsledku rôznych zmien, ktoré priniesol sám život a najmä zmeny v trhovom 

prostredí sa spoločnosť, ktorá v minulosti zahŕňala ucelenú vertikálnu líniu od výroby 

primárneho hliníka až po výrobu finálnych hliníkových produktov,  prerozdelila na 

individuálne organizačné jednotky a na samostatné právne subjekty. Tieto dnes podnikajú vo 

vlastnom mene a ďalej napĺňajú hliníkový program. Spoločnosť ZSNP, a.s. patrí k 

najvýznamnejším hutníckym podnikom v Slovenskej republike, so zameraním na spracovanie 

hliníka. Spoločnosť ZSNP, a.s. v roku 2018 pokračovala v riešení starej environmentálnej 

záťaže na kalovom poli. Prevádzka LKV a dcérska spoločnosť ZSNP SAV, s.r.o. 

zabezpečovali čistenie zvyškov alkalickej vody nachádzajúcej sa v telese kalového poľa. 

Generálnym riaditeľom bo Ing. Ján Klimko. 

 

Slovalco, a.s.  

Rok 2018 bol pre túto spoločnosť významný. 7. júna  si pripomenuli 25 rokov od založenia 

spoločnosti Slovalco. Výsledky, ktoré v jubilejnom roku dosiahli, boli v porovnaní s 

očakávaniami v obchodnom pláne priaznivejšia, napriek tomu, že boli významne ovplyvnené 

makroekonomickými vplyvmi, ktoré nedokázali predvídať.  V roku 2018 vyrobili v 

elektrolýze  173 721 ton tekutého kovu.  Celková výroba 196 669 ton hlinikárskych výrobkov 
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zahŕňala 122 173 ton čapov na prietlačné lisovanie a 74 496 ton primárnych zlievarenských 

zliatin. Predali  195 891 ton hliníkových výrobkov, z toho 122 400 ton čapov na prietlačné 

lisovanie a 73 490 ton primárnych zlievarenských zliatin. Export tvoril 72,22 % z celkového 

objemu predaja. Generálnym riaditeľom bol Ing. Milan Veselý, PhD., MBA. 

 

Nadácia ZSNP a Slovalco  

Už od 23. 4. 1993 pôsobila pri ZSNP, a.s. táto nadácia. Vzhľadom na intenzívnu spoluprácu 

spoločnosti Slovalco na charitatívnych a humanitných aktivitách nadácie bola v roku 2004 

premenovaná na Nadáciu ZSNP a SLOVALCO. Jej poslaním bolo podporovať vybrané 

oblasti spoločenského života: vzdelávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia, zdravie a 

zdravotníctvo, sociálne regionálne projekty a kultúru. Každá z týchto oblastí obsahovala 

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 bola Ing. Elena Sukopová. 

 

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. 

REMESLO zamestnávalo 294 pracovníkov. Firma Remeslo strojal s.r.o. oslávila v tomto roku 

15 výročie založenia. Riaditeľom spoločnosti bol Ing. Jozef Urblík. 

 

Veolia Energia 

Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. pôsobí v meste Žiar nad Hronom od roku 

2008. Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzka tepelno technických zariadení, ich údržba, 

oprava a komplexná modernizácia, ako aj distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody. 

Spoločnosť prevádzkuje viac ako 200 domových odovzdávacích staníc a približne 15 

kilometrov rozvodov tepla. Priamo zásobuje teplom a teplou vodou 235 objektov, z toho 175 

bytových domov a 60 nebytových objektov. V roku 2018 vďaka energetickému manažmentu 

dosiahli pre gymnáziá úsporu takmer 30 % oproti referenčnému roku, čo prinieslo školám 

okrem významných finančných úspor aj zníženie emisií CO2 o približne 40t/rok. Generálny 

riaditeľ bol Peter Dobrý. 
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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.. Počet zamestnancov v tomto roku 

bol 46. Najvýznamnejšie pre firmu v roku 2018 bolo, že Afganistan sa stal 66 krajinou sveta, 

v ktorej boli nainštalované v Žiari nad Hronom vyrobené slnečné termické kolektory.  

Riaditeľom spoločnosti bol Ing. Alfréd Gottas 

 

Nemak Slovakia, s. r. o  

História závodu ako automobilového závodu sa začala v roku 1999, keď bola vyrobená prvá 

hlava valca. V roku 2001 získala bývalá nemecká spoločnosť Rautenbach AG závod po tom, 

čo sa spoločnosť Rautenbach AG stala súčasťou skupiny Nemak v roku 2004. Od tej doby sa 

spoločnosť Nemak Slovakia postupne rozvíjala. Riaditeľom bol Ing. Rastislav Gáll, PhD. 

 

Bring Trucking a.s. 

Firma založená v októbri 2006 je najvýznamnejší medzinárodný kamiónový dopravca, ktorý 

sa špecializoval na trucking spájajúci  Európu so Škandináviou. Počet zamestnancov v tomto 

roku bolo 449 a  riaditeľom bol Ing. Martin Ľupták. 

 

TUBAPACK a.s. 

Prvá hliníková tuba bola vyrobená pred viac ako štyridsiatimi rokmi. Vzhľadom na rastúci 

dopyt a vývoj nových materiálov bola výroba obalových produktov v roku 1997 rozšírená o 

laminátové tuby. V súčasnosti sa spoločnosť TUBAPACK, a.s. radí medzi najväčších 

výrobcov túb v regióne Strednej Európy a poskytuje služby zákazníkom kozmetického, 

chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. TUBAPACK, a.s. sa v spolupráci 

so Strednou odbornou školou v Žiari nad Hronom spolupodieľa na systéme duálneho 

vzdelávania, ktoré predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných škôl na 

výkon budúceho povolania. Generálnym manažérom bol Ing. Richard Pittner. 
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VIII. ŠKOLSTVO 

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v školskom 

roku 2017/2018. 

 

Materské školy: 

Riaditeľka: Mgr. Martina Šimková  

Počet tried: 28  

Počet detí: 560 

Najväčšie úspechy školy: 

Materská škola na Ul. Dr. Janského č.8 bola úspešná v programe ERASMUS+ s projektom 

„Učíme sa navzájom“. Projekt „Učíme sa navzájom“ bol zameraný na získanie skúseností zo 

zavádzania vzdelávacieho systému:  Začať spolu alebo Step by step a na získanie informácií, 

&praktických poznatkov o realizácii environmentálneho programu ako aj ich aplikácie do 

edukačného procesu a využívania inovatívnych metód. Spolu sedem učiteliek z materských 

škôl v dňoch od 4. do 8. marca 2018 vycestovalo do partnerského mesta Svitavy. Formou 

metodických hospitácií v materských školách získali nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti 

na skvalitneniu výchovno – vzdelávacej činnosti v materských školách 

 

Základné školy: 

ZŠ, Ul. Dr. Janského (Jednotka) 

Riaditeľ: Mgr. Marek Baláž 

Počet tried: 21 

Počet žiakov: 440 

Najväčšie úspechy školy 

12 projektov do, ktorých sa zapojili: 

- Záhrada, ktorá učí  

- Zelená škola  

- Rešpektovať a byť rešpektovaný  

- IT Akadémia  

- Protech  

- Zdravý úsmev  
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- Kým nie je príliš neskoro  

- Nebojme sa prevencie  

- Školy pre budúcnosť  

- Informácie okolo nás  

- eTwinning  

- Projekt Denníka N – príručky pre  

- Výrazné úspechy v súťažiach 

Celoslovenské kolo: 

- Englishstar – 10x 100% úspešnosť, 2x 99% úspešnosť 

- Matematický klokan - 3% najúspešnejších v SR – Filip Šulák, Dávid Macko 

- Od stromu k zošitu (VYV) – 2. miesto, Hanka Pavolová 

- Všetkovedko – 3% najúspešnejších v SR, Alica Gocníková, Samuel Kováč 

Najlepší žiak na škole 

Lucia Patschová – VIII. B 

1. miesto v krajskom kole Olympiády z dejepisu 

1. miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 

2.miesto v okresnom kole Olympiády z dejepisu 

V celoslovenskej súťaži Englishstar získala  táto žiačka 99% - nú  úspešnosť 

Petra Uhrovičová – VI. A 

1.miesto v okresnom kole Olympiády z matematiky 

1.miesto v okresnom kole Olympiády z geografie 

2.miesto v okresnom kole Olympiády z biológie 

Samuel Barcík – IX. A 

1.miesto v okresnom kole Olympiády z matematiky 

2.miesto v okresnom kole Olympiády z dejepisu 

3.miesto v okresnom kole Olympiády z geografie 

Kristián Lovčičan – V. A  

1.miesto v okresnom kole Olympiády z geografie 

1.miesto v okresnom kole Pytagoriády 

2.miesto v okresnom kole Olympiáda z matematiky 

V celoslovenskej súťaži Englishstar získal tento žiak 99% - nú  úspešnosť 
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ZŠ, Ul. M.R. Štefánika (Dvojka) 

Riaditeľka: Mgr. Ľubica Baranová 

Počet tried: 31 

Počet žiakov: 639 

Najväčšie úspechy školy 

- Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku ENGLISH STAR - 21 úspešných riešiteľov,  

  Tomáš Lupták ,Diana Hôrová -100% úspešnosť 

- Majstrovstvá SR v plesových choreografiách -1.miesto  Amelie Bárdiová, Michaela   

  Hricová, Nella Lepšíková, Alex Kmeť 

- Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Všetkovedko - 10 úspešných riešiteľov 

- Celoslovenská matematická súťaž Maksík - 1.miesta Martin Kováč Emma Strompová a  

   Katarína Kováčová 

- Celoslovenská súťaž Matematický KLOKAN -  18 úspešných riešiteľov 

- Regionálny turnaj vo  futbale dievčat – 1.miesto 

- MLADÝ TECHNIK - NAJLEPŠIA ŠKOLA  

- Krajské kolo v šachu -1. miesto Jana Černáková 

- Majstrovstvá SR v basketbale  mini U11- 2 miesto 

- cena INOVALU Martin Doležal  

- Mladý technik- Adam Kováč  

-FLL regionálne kolo - 2.miesto  

-cena TOP EXPERT v súťaži Geniality show-celoslovenské kolo Viktória Pavlová 

 

ZŠ, Ul. Jilemnického (Štvorka) 

Riaditeľ/ka: PaedDr. Marián Majzlík 

                    Mgr. Drahomíra Hanzlíková 

Počet tried: 21 

Počet žiakov: 303 

Najväčšie úspechy školy 

- MAKSÍK, KLOKAN, Všetkovedko, Pangea, Puškinov pamätník, Logická olympiáda 

intelektovo nadaných žiakov, množstvo športových súťaží, výhra AED v súťaži Záchrana som 

ja 

- Futsal chlapci SR – 3.miesto 
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Najlepší žiak: 

Adam Hriň 

- za vynikajúce výsledky v T-9, úspešné riešenie predmetových olympiád, šírenie dobrého   

  mena školy a mesta v oblasti športu v celoslovenskom meradle 

Martin Šuster  

- za reprezentáciu školy v športových súťažiach na regionálnej aj celoslovenskej úrovni 

 

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa (Cirkevná) 

Riaditeľka: Mgr. Mária Ulrichová 

Počet tried: 22 

Počet žiakov: 389 

Najväčšie úspechy školy: 

- Ypsilon – slovina je hra – Dominika Šikeťová – 7.roč. – zlaté pásmo v celoslovenskej 

súťaži 

- Všetkovedko- Hana Kupcová 3.roč. 98 % riešiteľ v celoslovenskej súťaži 

- Pohľadnica pre olympionika - Tibor Švagerko – 6.roč.  

- Matematický klokan – Marko Paulík 3.roč. – 100 % školský šampión 

- Englishstar – medzinárodná súťaž -úspešných  30 žiakov 5.  - 9. ročníka 

- Oslava 100. výročia fatimských zjavení  a zapojenie sa do diecéznej výtvarnej súťaže – 

víťazi žiaci  

- 11. miesto v hodnotení škôl v BB kraji firmou   INEKO  

Najlepší žiak: 

Petra Polanská: 

- Strom života – Envitalent výskumník v rámci SR - 2. miesto  

 

Základná umelecká škola Z.S. Parákovej 

Riaditeľka: Mgr. Dana Kravecová  

Počet odborov: 4 

Počet žiakov: 551 

Najväčšie úspechy školy 

Literárno-dramatický odbor 

- inscenácia: PAMPULÓNI -1. miesto 
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 – Krajská prehliadka Rozprávkové javisko Žiar nad Hronom: MOMO A UKRADNUTÝ 

ČAS- zlaté pásmo 

-Medzinárodný festival Prednášam, teda som - strieborné pásmo 

Hudobný odbor 

-Celoslovenská súťaž ,,Čarovná flauta“ - 2. miesto v hre na priečnej flaute 

– regionálna klavírna súťaž Nová Baňa Sólová hra- zlaté, strieborné pásmo 

-Bojnická perla celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne – strieborné pásmo 

– Špeciálna cena francúzskej attaché na Slovensku za najlepšie predvedený výkon celej 

súťaže K. Kantorová 

-Celoslovenská súťaž v hre na dychové plechové v hre na saxofón - zlaté  

Okrem toho mala škola interné, verejné, výchovné koncerty a kultúrne vystúpenia. 

 

Centrum voľného času, Ul. M.R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom 

Riaditeľka: Mgr. Helena Gáfriková 

Počet tried: 31 

Počet žiakov: 341 

Aktivity a súťaže: 

-First LEGO league  

-Život v našich lesoch  

-Kráľovná – sladké potešenie  

-Mladý technik  

-Spoznaj železo v Podbrezovej 

-Canisterapia – pre handicapované deti 

-Chráň si svoj život  

-Deň bielej palice 

-Týždeň dobrovoľníctva 

-Srdce dobrovoľníka  

-Finančná sloboda 

-Medzníky druhej svetovej vojny  

 

Špeciálna základná škola 

Riaditeľka: Mgr. Anna Vargová 

Počet tried: 13 



 

 

42 

 

Počet žiakov: 98 

Najväčšie úspechy školy: 

-Cezpoľný beh okresné kolo chlapci aj dievčatá – v prvej desiatke zo 150 súťažiacich 

-OCHRANÁRIK  - Marek D. -1. miesto, Armando B. 2.miesto a Vierka K. – 3.miesto  

-Projekt ORANGE 2018 –  pomocou finančného príspevku urobili pedagógovia deťom 

prvého stupňa ozajstné vianočné menu 

-Národné kolo Vianočná pohľadnica – 1miesto 

-Krajské kolo Cesta za poznaním – 1.miesto 

Aktivity: 

-Hovorme o jedle  

-Umývanie rúk 

-Spoločné čítanie „Popolvár najväčší na svete“ 

-Vianoce v piesňach a zvykoch 

 

Stredné školy: 

Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom 

Riaditeľka: Ing. Dana Paálová 

Počet tried: 18 

Počet žiakov: 496 

Najväčšie úspechy školy: 

- I Bobor (celoslovenské kolo) Martin Končok, Daniel Striežovský, Monika Mesiariková, 

Richard Truben, Martin Čamaj, Juraj Marcibál 

- Basketbal ZŠ (celoslovenské kolo - Majstrovstvá SR) 1.miesto 

- Memoriál G. Shclanka a J. Michalecha Majstrovstvá SR v behu na lyžiach Slovenský 

pohár v behu na lyžiach – 8x 1.miesto 

- Stolný tenis SŠ, chlapci - krajské kolo - 1. miesto  

- Cezpoľný beh, dievčatá - krajské kolo 2. miesto 1. miesto  

- Cezpoľný beh, chlapci - krajské kolo 2. miesto 1. miesto  

- Basketbal SŠ, chlapci - krajské kolo 2. miesto 

- Florbal SŠ, dievčatá - krajské kolo 1. miesto 

- EUSTORY - celoslovenská súťaž - 2. miesto mimoriadna cena mimoriadna cena účasť 

- Družstvo prvej pomoci - regionálna súťaž -1. miesto 
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Súkromná obchodná akadémia 

Riaditeľ:  Ing. Alexander Frič 

Počet tried: 4 

Počet žiakov: 48  

Najväčšie úspechy školy: 

- 23. regionálny veľtrh cvičných firiem a súčasne 11. kontraktačný deň pre cvičné firmy 

stredoslovenského regiónu  v ZH – 3. miesto v kategórii NAJ ... elektronická prezentácia - 

cvičná firma Blissful Steps, s. r. o. 

- 20. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave -  2. miesto  v súťaži o najlepší stánok 

- cvičná firma Blissful Steps, s. r. o. 

 

Súkromná stredná odborná škola technická 

Riaditeľka: RNDr. Beáta Tóthová 

Počet tried: 13 

Počet žiakov: 216 

Najväčšie úspechy školy: 

- SOČ krajské kolo - Martin Mečiar 1.miesto 

- Matematický klokan -  Masár Fúska úspešný riešiteľ a školský šampión 

- Expert geniality show- Fajčík Bodor najúspešnejší v celkovom meradle  

Najlepší žiak: 

Tomáš Novodomec  

- Krajské kolo súťaže SOČ v odbore Elektrotechnika a hardware - 3. miesto  

Dominik Masár  

- Medzinárodná súťaž MATEMATCKÝ KLOKAN - 69. miesto z celkového počtu 2 976 

súťažiacich  

- Celoslovenská súťaž EXPERT geniality show Expert O12 v SR - 45. miesto z celkového 

počtu 1 213 súťažiacich 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb  

Riaditeľ: Ing. Miroslav Krajčov 

Počet tried: 11 

Počet žiakov: 228 

Najväčšie úspechy školy: 
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– Prievidzský rytier Čiernej dámy – súťaž baristov, Daniela Volfová,  – 1. miesto, Adam 

Košťál,  - ocenenie Najlepšia prezentácia  

- Eurocup v Prešove - súťaž v miešaní nápojov žiačky Diana Richtárechová a Stanislava 

Ďuračková,  obsadili bronzové pásmo 

- SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2018 Nikola Pivarčiová  - 1.miesto  

– Barista junior Adam Košťál a Samuel Štefanovič, ktorí získali ocenenie za najlepšie 

cappuccino 

- 22. ročník Veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Cvičná firma 3.D triedy GoldWine, 

s. r. o. získala 2. miesto v kategórii „NAJ...SLOGAN 

- 11. ročník festivalu odborných zručností žiakov krajín V 4 s názvom FOUR v kategóriách: - 

kuchár – Filip Krupár (1. miesto) a Boris Struhár (3. miesto) – ponuka pôsobiť v juniorskom 

národnom tíme, Zámorová. - kaderník – Lívia Kráľová (3. Miesto, barista – Maroš Barboriak 

(cena za najlepšie cappuccino) 

 

Súkromná pedagogická sociálna akadémia EBG 

Riaditeľ: PaedDr. Tibor Surový 

Vedúca pobočky elokovaného pracoviska: Mgr. Anna Herichová 

Počet tried: 8 

Počet žiakov: 179 

Najväčšie úspechy školy: 

-Cena za dobrovoľnícku činnosť - Dominika Haringová a Patrik Jenat  

-Majsterka sveta  v karate-  Nikola Miksaiová 

-Školské kolo olympiády z nemeckého, anglického a slovenského jazyka- 1.miesto Viktória 

Tomková 

-Krajské kolo Olympiády SJL  v kategórii B – 3.miesto Viktória Tomková 

-Súťaž v prvej pomoci – 2.miesto Patrik Jenat, Dominika Štefanková, Nikola Miksaiová a 

Barbora Beníková pod vedením kapitánky Veroniky Benčovej  

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

Talenty roka 

Nadácia ZSNP a  Slovalco ocenila najúspešnejších žiakov a  študentov žiarskych základných 

a  stredných škôl. Symbolickým šekom v hodnote 50 Eur nadácia ocenila takmer 50 žiakov 

a študentov. Najlepšie žiarske talenty boli odmenené za dosiahnuté úspechy a  podporené vo 

svojej ďalšej činnosti sumou 100 Eur. Celkovo si symbolické šeky prevzalo 26 žiakov 

a študentov.  

Kultúrna oblasť: Viktória Pulišová, Karolína Kantorová, Daniela Volfová, Karin Bujnová. 

Humanitná oblasť: Roman Debnár, Barbora Barborová a  Dominika Ježová, Barbora 

Barborová a  Dominika Ježová, Barbora Svoreňová, Zuzana Vanišová, Timotej Kopča. 

Prírodovedná oblasť: Sabína Matiščáková, Adam Hriň, Petra Polanská, Alexandra 

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

Chrappová a Edita Červenková, Richard Oles.  

Technická oblasť: Tomáš Novodomec, Patrik Hausner, Dominik Masár, Martin Čamaj 

a Adam Kučera, Peter Breziansky. 

 

 

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella  

Je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru 

astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a 

mimoškolské vzdelávanie. Jeho organizačné súčasti sú Hvezdáreň v Banskej Bystrici a 

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Hlavným cieľom bolo formovanie vedeckého poznania, 

rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho 

vzdelania občanov, predovšetkým detí a mládeže. Organizácia pôsobila v regióne stredného 

Pohronia. Mnohé aktivity však mali nadregionálny až celoslovenský dosah. Paleta 

ponúkaných programov zahŕňala tematické programy pre školské exkurzie, širokú verejnosť i 

záujmové krúžky. Boli zložené z demonštrácie astronomických úkazov na umelej oblohe 

planetária, populárno-vedeckých a odborných prednášok, besied, premietania filmov a 

audiovizuálnych pásiem, videoprojekcií, pozorovania nebeských telies a úkazov na dennej i 

nočnej oblohe pomocou astronomickej optiky. V tomto roku mala 28 zamestnancov, 567 

exkurzií, 34 pozorovateľov, 311 programov a spolu 30 9994 návštevníkov. Mgr. Tomáš 

Dobrovodský bol poverený riadením. 
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IX.KULTÚRA 

 

Činnosť   MsKC ( Mestské kultúrne centrum) 

Riaditeľka: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.. 

Počet zamestnancov:30 

Pod MsKC patrila aj Knižnica Michala Chrásteka, ktorá utvára a sprístupňuje univerzálny 

knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby a Kino Hron  s digitálnou zvukovou 

technológiou DTS s kapacitou 160 miest. 

V tomto roku usporiadalo MsKC 136 podujatí aj v spolupráci s inými organizáciami v meste 

a návštevníkov na všetkých podujatiach bolo 46 263. 

Úspešné podujatia: 

                           -   Ples seniorov 

- Stretnutie s prvým narodeným občanom mesta 2018 

- Žiarsky talent 2018 ( oceňovanie najlepších, najúspešnejších   

     žiakov ZŠ a SŠ Nadáciou ZSNP a Slovalco) 

- Najúspešnejší športovec mesta Žiar nad Hronom za rok 2017 

- Regionálna prehliadka programov ZPOZ 

- 73. výročie oslobodenia Sv. Kríža nad Hronom 

- Učiteľ na jednotku 

- Udeľovanie Pamätných medailí účastníkom protifašistického    

     odboja 

-   Regionálna prehliadka spevákov seniorov 

-   72. výročie víťazstva nad fašizmom – kladenie vencov 

-   Koncert pre mamu 

-   Deň matiek „ Motýlia neha“ 

-   Prijatie bezpríspevkových darcov krvi 

-   72. výročie SNP 

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

- Žiarsky Deň detí 

- Beer fest spojené s varením guľášu 

- Varenie vianočnej kapustnice na námestí 

- Bál Žiarčanov 
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- Športovec mesta 

- Fašiangová veselica 

- Skoromájové slávnosti, 

- Žiarsky chlpáč 

- Žiarske leto 

- Žiarsky jarmok  

- Sitňan fest 

- Vianoce  

- Mikulášske slávnosti 

 

Informačné centrum 

Návštevníci mesta si z  neho, ako spomienku na Žiar, môžu odniesť vkusné a elegantné 

propagačné predmety. Informačné centrum v  Žiari nad Hronom dlhé roky chýbalo. Nielen 

návštevníci mesta, ale aj samotní obyvatelia Žiaru sa dlhšiu dobu zaujímali o  možnosť kúpiť 

si spomienkové či propagačné predmety mesta. Nachádza sa pri hlavnom vstupe do budovy 

Mestského kultúrneho centra. Nechýbali tričká, hrnčeky, pohľadnice, magnetky, vkusné 

dáždniky či uteráky, vonné sviečky, Svätokrížske biskupské víno, ale aj elegantný box s   

vínom. V  ponuke bol aj aktuálny nástenný kalendár na rok 2018, ktorý si bolo možné kúpiť. 

V informačnom centre pracovala pracovníčka, ktorá nielen predáva ale aj poradila 

a zodpovedala aj na otázky zákazníkov. 

 

Činnosť POS (Pohronské osvetové stredisko) 

Riaditeľka: Mgr. Helena Žňavová 

Pohronské osvetové stredisko bola kultúrnou inštitúciou, ktorá realizovala kultúrno-osvetové 

aktivity a profesionálne organizovala 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. Najvýznamnejšie podujatia 

v roku 2018: Rozprávkové javisko - krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, Deň 

tanca - celoštátna súťaž v modernom scénickom tanci, Cineama - krajská filmová súťaž 
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Pod Inovcom - detský folklórny festival, Melekova divadelná Nová Baňa - festival 

ochotníckych divadiel, A cappella - celoslovenská súťaž speváckych zoskupení a cappella 

Počet podujatí  bolo 104 a zamestnancov malo 12. 

 

 

 

ATV 

Mestská televízia ATV vysiela nepretržite od roku 1998. Je súkromnou spoločnosťou, ktorá 

vysiela spravodajstvo a publicistiku v káblových rozvodoch v meste Žiar nad Hronom. Mesto 

Žiar nad Hronom si u nej objednávala výrobu a vysielanie relácie Spravodaj mesta Žiar nad 

Hronom v týždennej periodicite. Ročná dotácia z mestského rozpočtu na výrobu a vysielanie 

spomínanej dotácie predstavovala 65 525 Eur. V roku 2018  uverejnili  265 reportáží. 
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X.DUCHOVNÝ ŽIVOT 

 

Vysluhovanie sviatostí v roku 2018:   

- Krsty:      dievčatá 18 

                  chlapci  28                         

-Pohreby:  ženy 5 

                  muži 12                      

-Sobáše:    spolu 14 

-Prvé sv. prijímanie:  deti 41 

                                   dospelá 1                   

-Sviatosť birmovania: 1 

Jedna dospelá žena – pri vyslúžení sviatosti krstu a prvého sv. prijímania 

 

Akcie: 

20.január        Farský ples na cirkevnej škole 

10. marec        Duchovná obnova pre ženy 

26. apríl          25. výročie Cirkevnej školy  Štefana Moysesa 

22. jún            Ďakovná sv. omša pri príležitosti 30. výročia kňazstva miestneho pána farára Jána  

                       Flajžíka 

08. september  Stretnutie rodákov a vzácnych hostí zo zaniknutej obci Horné Opatovce 

19. október      Zomrel svätokrížsky rodák, kňaz a lekár Mgr. Ján Čaprnka 

28. október      Slávnostné služby Božie v evanjelickom chráme, pri príležitosti prvého  

                        výročia  jeho vysviacky 

19. december    Predvianočný koncert so známymi umelcami z Bratislavy i novými  

                        interpretmi v božom chráme 
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XI. ZDRAVOTNÍCTVO 

 

 

Nemocnica Žiar nad Hronom 

Nemocnica v Žiari nad Hronom, ktorá patrí do siete Svet zdravia, oslávila 60. výročie od 

položenia základného kameňa. Jej výstavba totiž odštartovala v roku 1958 a už o päť rokov 

neskôr sa začala starať o prvých pacientov. 28. novembra si nemocnica slávnostne 

pripomenula výročie a zároveň ocenila 17 výnimočných zamestnancov, ktorí jej boli verní už 

desiatky rokov.  Ing. Ivan Mokrý bol riaditeľ nemocnice. 

 

27. ročník Dňa Jána Straku 

23. marca sa v Žiari nad Hronom stretlo približne 150 lekárov, ktorí si vypočuli prednášky na 

tému starostlivosť o ženu, matku a dieťa. V rámci tejto konferencie bolo odovzdávanie 

pamätnej medaily primára Jána Straku. Tú si z rúk MUDr. Gabriely Majcherovej  prevzala 

MUDr. Bronislava Berndtová.  

 

17. ročník Žiarskeho sesterského dňa 

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 17. ročník Žiarskeho 

sesterského dňa, ktorý sa konal 28. septembra 2018 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad 

Hronom. Predsedníčkou vedeckého výboru tejto konferencie bola Doc. PhDr. Bc. Beáta 

Frčová, PhD., MPH a zastrešovala ho predsedníčka vedeckého výboru kongresu Doc. PhDr. 

Mária Šupínová, PhD. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom 

Celkovo zaevidovaných bolo 4 868 podaní a vykonaných spolu 2 421 kontrol z celkového 

počtu 5 863 všetkých prevádzok. Vydaných 834 bolo rozhodnutí, 908 stanovísk z toho 212 

záväzných , riešených bolo 362 ohnísk, odobratých bolo 1023 vzoriek a bolo poskytnutých 2 

628 konzultácii. Bolo vydaných 131 opatrení, bolo uložených a zaplatených 20 pokút v sume 

1400 Eur, bolo uložených 31 pokút vo výške 9650 Eur  z toho zaplatené 6300 Eur. Za 

priestupky bolo uložených aj zaplatených 40 pokút v sume 4565 Eur. Dodržiavanie zákona č. 

https://www.procare.sk/nemocnica/vseobecna-nemocnica-v-ziari-nad-hronom/
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377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších zmien a doplnkov bolo dozorované 

všetkými oddeleniami, celkovo bolo vykonaných 579 kontrol. Regionálnou hygieničkou bola 

MUDr. Eva Striežová.  
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XII. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

 

Dni jarnej čistoty  

Boli organizované mestom Žiar nad Hronom – Odborom odpadového hospodárstva a 

infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami - Žiar nad Hronom, a. s.. Túto jar sa Dni 

jarnej čistoty uskutočnili v dňoch od 9. do 13. apríla. Počas piatich dní sa uskutočnilo 86 

vývozov, počas ktorých sa vyviezlo 73,66 ton objemného odpadu. Z objemného odpadu 

tvorilo drevo 22,58 ton a elektrické zariadenia 6,11 ton. Okrem toho sa ľudia zbavovali aj 

žiariviek, farieb či kovov prostredníctvom mobilnej zberne. 

 

Dni jesennej čistoty  

Mesto Žiar nad Hronom organizovalo spolu s Odborom odpadového hospodárstva a 

infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami - Žiar nad Hronom, a. s., zber objemného 

odpadu a to  v dňoch od 24. do 28. septembra. Celkovo sa uskutočnilo 61 vývozov, počas 

ktorých sa vyviezlo 43,03 ton objemného odpadu. Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo aj 

drevo (10,12 ton) a elektrické zariadenia (2,48 ton).  
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XIII. ŠPORT 

 

 

 
Športovec mesta 2017 

28. februára sa uskutočnil už 23. ročník podujatia Športovec mesta, na ktorom boli ocenení 

najúspešnejší žiarski športovci za uplynulý rok. Ceny odovzdávali úspešným športovcom 

primátor mesta Peter Antal a  jeho zástupca Ladislav Kukolík. Počas gala večera bolo 

ocenených 192 športovcov. Z  toho 48 jednotlivcov a  144 športovcov v  kolektívoch. 

Nechýbali medzi nimi ani šiesti športovci, ktorí získali medaily na majstrovstvách sveta.  

 

Zoznam ocenených: 

Jednotlivci – medailisti z Majstrovstiev kraja 

Mia Marčišinová, Lenka Liškayová, Ivan Šlúch – Atletický klub MŠK 

Hana Kmeťová – Plavecký klub MŠK 

Patrik Hrabaj – Stolnotenisový klub MŠK 

Terézia Perháčová – Tenisový klub MŠK 

 

Medailisti z Majstrovstiev Slovenska 

Natália Bieliková – Atletický klub MŠK 

Daniel Matis – Atletický klub MŠK 

Radoslava Môcová – Atletický klub MŠK 

Barbora Brnáková – Atletický klub MŠK 

Sofi a Beliančínová – Atletický klub MŠK 

Maxim Uhrík – Karate klub MŠK 

Alexandra Biela – Karate klub MŠK 

Ivana Gahírová – Karate klub MŠK 

Alexandra Kalamárová – Karate klub MŠK 

Timea Kučerová – Karate klub MŠK 

Patrícia Vanková – Karate klub MŠK 

Zdenko Vanka – Karate klub MŠK 

Kornélia Bugárová – Karate klub MŠK 

Michal Výrostko – Karate klub MŠK 
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Matúš Baniar – Cyklistický klub MŠK 

Matúš Černek – Cyklistický klub MŠK 

Andrej Zelina – Cyklistický klub MŠK 

Simona Záhorcová – Cyklistický klub MŠK 

Vladimíra Zelinová – Cyklistický klub MŠK 

Samuel Ihring – Cyklistický klub MŠK 

Jakub Kukučka – Plavecký klub Delfín MŠK 

Linda Majerčíková – Stolnotenisový klub MŠK 

Jaroslav Ihring a Natália Varechová – TŠK Stella 

Adam Foltán – Cyklistický klub MŠK 

 

Športový kolektív – medailisti z Majstrovstiev Slovenska 

Družstvo ml. žiačok atletického klubu – 3. miesto MS v cezpoľnom behu 

Družstvo najmladších žiačok atletického klubu – víťazstvo vo všetkých 4 kolách a  celkové  

1. miesto 

Družstvo žiakov basketbalového klubu – 2. miesto MS 

Družstvo žiakov basketbalového klubu: 3. miesto MS 

Družstvo starších žiačok karate klubu – 2. miesto MS v  športovom zápase kumite 

Kadeti cyklistického klubu – 2. Miesto MS v  časovke družstiev 

Starší žiaci FK Pohronie U15 – po jesennej časti vedú tabuľku 2. Ligy s  13 víťazstvami bez 

jedinej prehry  

Kolektív žiakov TŠK Stella – 2. Miesto MS v  kolektívnych choreografiách 

Kolektív dospelých TŠK Stella – 2. miesto MS v kolektívnych choreografiách 

Družstvo mladších žiačok mini volejbalového klubu – 2. miesto MS 

 

Majstri Slovenska 

Družstvo žiakov basketbalového klubu  

Družstvo junioriek karate klubu – športový zápas  

Volejbalové družstvo  

Družstvo športovo-streleckého klubu  
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Jednotlivci – Majstri Slovenska 

Šimon Sečkár – Karate klub MŠK 

Aris Nikolas Čela – Karate klub MŠK 

Natália Rajčanová – Karate klub MŠK 

Nina Jelžová – Karate klub MŠK 

Monika Dodoková – školský Majster SR v  biatlone v rýchlostných pretekoch 

Adam Hríň – Atletický klub MŠK 

Matej Hudec – Atletický klub MŠK 

Rostislav Burian – Športovo- strelecký klub MŠK 

Dominika Veisová – Karate klub MŠK 

 

Medailisti z Majstrovstiev sveta 

Vladimír Buchal – Atletický klub MŠK 

Bohuslav Melicherčík – Atletický klub MŠK 

Patrik Franta, Dominik Franta – Freestyle Karate Academy Romana Voláka 

Filip Čierny – Irongym powerlifting a fi tness klub 

Dominik Fullajtar – Irongym powerlifting a fitness klub 

Tatiana Magulová – Irongym powerlifting a fi tness klub 

 

Tréner mesta 

Marian Podolec – Atletický klub MŠK 

Anton Urblík – Karate klub MŠK 

Ľubomír Majerčík – Stolnotenisový klub MŠK 

Stella Víťazková – TŠK Stella 

Marián Grúber – Športovo-strelecký klub MŠK 

 

Ocenenie funkcionárov a pracovníkov v oblasti športu 

Miroslav Buček – basketbalový klub, ocenenie za celoživotnú prácu, angažovanosť a  osobný 

prínos pre rozvoj basketbalu v meste 

Peter Barančok – plavecký klub, ocenenie za prácu, angažovanosť a  osobný prínos pre rozvoj 

plávania v meste 

Peter Dubeň – ocenenie za osobný prínos pre rozvoj basketbalu v meste a  za organizovanie 

20-tich ročníkov žiarskeho Streetballu 
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Ivan Hrdý – ocenenie za osobný prínos pre rozvoj basketbalu v meste a  za organizovanie 20-

tich ročníkov žiarskeho Streetballu 

 

Cena primátora mesta 

Milan Škriniar získal za výborné športové výkony a propagáciu mesta Žiar nad Hronom.  

 

 

ATLETICKÝ KLUB  

Prezident klubu: Adam Pajunk  

Členská základňa 

Mládež: 90 Dospelí: 15  

TOP podujatia: 

-  Žiarska chôdza O pohár Jozefa Pribilinca  

- Žiarsky mestský polmaratón - 9. ročník  

 

BASKETBALOVÝ KLUB  

Prezident klubu: Mgr. Ján Valent  

Členská základňa  

Mládež: 177 dospelí: 20  

TOP podujatia: 

-  Majstrovstvá Slovenska v basketbale starších mini žiakov 

- organizátor 22. ročník Žiarskeho streetballu 

-  Školské Majstrovstvá Slovenska v basketbale dievčat 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-  Basketbalové družstvo starších mini žiakov MŠK BK Žiar nad Hronom na MS -1.miesto  

- Basketbalové družstvo mladších mini žiakov MŠK BK Žiar nad Hronom na MS- 2.miesto 

 

KLUB JIU JITSU  

Prezident klubu: Jaroslav Bičár  

Členská základňa 

Mládež: 25 Dospelí: 7  

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

- Súťaž Martin –  1x zlato Gabo Stajnik. 1x striebro Hanka Műhl. 1x bronz Markus Holic. 
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- Medzinárodná súťaž Martin–Sai storm - 2x striebro, 2x bronz  

- Medzinárodná súťaž Martin – Kids storm6 - 1x zlato (Michal Valent), 2 x striebro(Hanka 

Műhl, Andrej Toncik) 2xbronz(Dano Kollar, Frederika Fridrichova) 

 

KARATE KLUB  

Prezident klubu: Ľubomír Striežovský  

Členská základňa  

Mládež – 70 Dospelí – 8  tréneri + prezident  

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:  

- V roku 2018 získali 323 medailových umiestnení 95 zlatých, 79 strieborných a 149 

bronzových , z toho na medzinárodných súťažiach 54 umiestnení 9 zlatých, 13 

strieborných a 32 bronzových.  

- Na majstrovstvách Slovenska 2018 získali 7 titulov majstrov Slovenska jednotlivcov. 

- 9 medailových umiestnení Majstrovstvá Európy v štýle Shito Ryu karate v talianskej 

Lanciane získali 6 medailí  

- Majstrovstvá Slovenska – majstri Slovenska a medailisti za rok 2018 spolu s trénermi  

 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV  

Prezident klubu: Robert Maroši  

Členská základňa  

195 turistov, z toho deti 4, študenti 9, dospelí 94 členov, ZŤP 10, dôchodcovia od 62 do 69 

rokov 45, nad 70 rokov 33.  

Turistické podujatia:  

- V turistickom kalendári na rok 2018 bolo 55 turistických podujatí, z toho 12 

jednodňových a 1 týždenný autobusový zájazd do Zuberca, Donovaly, Veľká Javorina, 

Devín – Gabčíkovo, Jahňací štít, Kráľova Hoľa, Salatín 

 

KLUB ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA LRU  

Prezident klubu: Ramiz Saliu  

TOP podujatia: 

- CASOVIA CUP : 1.miesto a v jednotlivcoch obsadilo prvé tri miesta  

- Želiezovský pohár družstvo v zložení Ján Sámel + Miloslav Finďo: 1.mieste  
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- dvojdňový pretek dvojíc Pohár Jozefa Gartnera  družstvo v zložení Ján Sámel + Miloslav 

Finďo: 2. mieste  

- Nominačné preteky SR – výber reprezentácie pre rok 2019 Ján Sámel, Miloslav Finďo, 

Ramis Saliu sa zúčastnia MS v Srbsku a ME v Írsku ako reprezentanti Slovenskej 

Republiky 

- medzinárodné Majstrovstvá Talianska štvor členných družstiev Ján Sámel, Miloslav 

Finďo, Ramis Saliu, Marek Gabona kde s celkovým súčtom 7. obsadilo 12. miesto s 

pomedzi 120 družstiev 

 

PLAVECKÝ KLUB 

Prezident klubu: PaedDr. Martina Bartková  

Členská základňa  

Mládež: 39 Dospelí: 5  

TOP podujatia:  

- 5. kôl Banskobystrického pohára 

- Jarná cena Žiliny 

-  Jarné majstrovstvá SSO Žilina kategórii A,J,S 

- Jarná majstrovstvá SSO 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:  

- Súťaži Banskobystrický plavecký pohár Hana Kmeťová – 3. Miesto 

- Súťaž Banskobystrický plavecký pohár za 2018 sa v kategórii žiaci C Jakub Kukučka -1. 

      miesto 

- Štiavnický kahanec Jakub Kukučka - 1.miesto s časom  

- Nové rekordy Banskobystrického plaveckého pohára Jakub Kukučka 

- Majstrovstvá Slovenska 200m  a 100m prsia Jakub Kukučka – 2.miesto a 3. Miesto 

- Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti Jakub Kukučka – 4 krát 2.miesto 

 

STOLNOTENISOVÝ KLUB  

Prezident klubu: Ing. Jozef Barniak  

Členská základňa  

Mládež: 15 Dospelí: 15  

TOP podujatia:  

- Majstrovstvá SR – mladšie žiactvo – Linda Majerčíková – 3. Miesto v štvorhre  
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- Majstrovstvá BB kraja najmladšie žiactvo – 6 účastníkov  

- Majstrovstvá BB kraja mladšie žiactvo – 7 účastníkov  

- Majstrovstvá BB kraja staršie žiactvo – 7 účastníkov  

- Majstrovstvá BB kraja dorast – 6 účastníkov  

- Slovenský pohár mládeže – 6 účastníkov v rôznych vekových kategóriách  

 

ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB  

Prezident klubu: Marián Grúber  

Členská základňa  

Mládež: 49 Dospelí: 76  

TOP podujatia:  

- 30 streleckých podujatí okresného, krajského, oblastného a celoslovenského významu 

- 1. Slovenská strelecká liga 

- Cena primátora mesta Žiar nad Hronom 

- Cena mesta Žiar nad Hronom 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:  

- Slovenská národná liga mládeže Tomáš Fábry – 2.miesto 

- Majstrovstvá Banskobystrického kraja v streľbe zo vzduchových zbraní R. Láska - 

1.miesto, F. Šulek - 1.miesto a M. Grúberová - 1.miesto 

- 40. Majstrovstvá Nitrianskeho kraja majstrovské tituly R. Láska a F. Šulek  

- Majstrovstvá Žilinského kraja majstrovské tituly R. Burian, R. Láska F. Šulek, M. Grúber 

- 2.miesto a K. Ihring - 3.miesto  

- Na Majstrovstvách SR v streľbe zo vzduchových zbraní  R. Burian -2.miesto  

- Medzinárodné majstrovstvá SR v streľbe z guľových a vzduchových zbraní bodovali  R. 

Burian -  2.miesto, M. Grúber - 3.miesto  

 

TENISOVÝ KLUB  

Prezident klubu: Martin Šály  

Členská základňa 

Mládež: 33 Dospelí: 19  

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:  

- Terézia PERHÁČOVÁ 

- Je semifinalistkou Dvojhra celoslovenského turnaja žien Terézia Perháčová – 1.miesto 
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- Finalistka štvorhry starších žiačok v Ružomberku  Terézia Perháčová 

- Finalistka štvorhry dorasteniek v Piešťanoch Terézia Perháčová  

 

VOLEJBALOVÝ KLUB 

Prezident klubu: MVDr. Igor Korbela  

Členská základňa  

Mládež: 72 Dospelí: 26 

TOP organizované podujatia  

- celoslovenská súťaž - 1. liga ženy  

- oblastné súťaže banskobystrického a žilinského kraja 

- Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:  

- Oblastné finále v Žiline mladšie žiačky – 3. miesto  

 

CYKLISTICKÝ KLUB 

Prezident klubu: Milan Veselý 

Členská základňa  

Mládež: 31 

TOP organizované podujatia  

- Majstrovstvá SR cestná cyklistika zlato: Adam Foltán, Simona Záhorcová, Braňo Holic 

striebro: Adam Foltán, Lukáš Ungvarský 

- cestné preteky jednotlivcov, Zlatníky bronz: Matúš Ďurík  

- Majstrovstvá SR cyklokros, Banská Bystrica striebro Matúš Baniar a bronz Jakub Benča  

- Slovenský pohár v cyklokrose kategórii mladší žiak 2.miesto Jakub Benča  

- Slovenský pohár cestná cyklistika celkové poradie 2018 Muži: Braňo Holic 3. miesto, 

kadetky: 2. miesto Záhorcová, kadeti: 5. miesto Ungvarský, juniori: 1. miesto Foltán, 3. 

miesto  

- Slovenský pohár, celkové poradie družstvá –  2. miesto za CYS Akadémia Petra Sagana.  

- Adam Foltán štartoval aj na ME v Zlíne a na MS v Rakúskom Insbrucku 
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Tanečný klub STELLA 

Prezident klubu: Ing. Stella Víťazková 

TOP podujatia:  

- Medzinárodná tanečná súťaž  v  Žiari nad Hronom v  štandardných tancoch Marek Vančišin  

  a Natália Arvayová vytancovali 2. miesto 

- Majstrovstvá Slovenka v  desiatich tancoch v  kategórii do 21 rokov sa stal Jaroslav Ihring a   

  Natália Varechová. v štandardných tancoch získali 4. miesto a v  desiatich tancoch 4. miesto  

- Majstrovstvám Slovenska v  plesových v skupine Tanečnice: dievčatá TŠK Stella obsadili  

  bronzové miesto 

- Majstrovstvách Slovenska Stanislav Kubáň a Sofia Gelienová 6. miesto v  latinsko- 

  amerických tancoch 

- Majstrovstvá Európy v Soči Stanislav Kubáň a Sofi  Gelienová 37. miesto z  50 párov z   

  celej Európy 

 

Ocenenie futbalový klubu Pohronie 

Klub rovnako ako po minulé roky, ukončil sezónu 2017/18 slávnostným vyhlásením 

najlepších hráčov jednotlivých kategórií. Podujatie sa konalo 26. júna v Divadelnej sále 

MsKC za prítomnosti primátora mesta Petra Antala, členov vedenia klubu, hráčov, trénerov 

i rodičov.  

Najlepší hráči v sezóne 2017/18  

U6 – Tomáš Murgaš 

U7 - Kristián Gorbov 

U8 - Paťko Kováč 

U9 - Marek Duda 

U10 - Viktor Flimer 

U11 - Matej Kabina 

U12 - Tobiáš Legíň 

U13 - Martin Varecha 

U14 - Samuel Kováč 

U15 - Tomáš Kukučka 

U17 - Dominik Bahno 

U19 - Peter Bahna 
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Muži A-  Lukáš Pellegrini 

U15 - Zuzana Nina Narožná 1. miesto 

FK Pohronie v  II. lige starších žiakov sk. Juh: Viktor Tatár, Marek Netolický, Jakub Hric, 

Ľubomír Foltán, Samuel Novosad, Martin Krčmár, Tomáš Kukučka, Patrik Mellen, Milan 

Michal Sučák, Radoslav Beňo, Matúš Skučka, Filip Gajdoš, Július Daniel Žember, Jakub 

Rosenberg, Matúš Vojtko, Sebastián Ščepko, Daniel Bohuš 

Tréneri: Rastislav Urgela, Radoslav Vanko. 
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XIV. POČASIE A JEHO OSOBITOSTI 

 

 

Počas takej dlhej doby akou je rok, sa v počasí vyskytne každoročne viacero zaujímavých 

situácií. Niekedy je ich viac a niekedy menej. Rok 2018 nám preniesol takéto počasie:  

 

Január 

Bol teplotne silne nadnormálny alebo inak povedané veľmi teplý. Priemerná mesačná 

januárová teplota vzduchu na území v rozpätí od zhruba -5 °C. Avšak mali sme aj 

teplejšie, a to 8,5 °C.  

 

Február 

Počasie sa v tomto mesiaci ochladilo. Najvyššia teplota bola nameraná +4,6 °C.  Najnižšia 

teplota bola -12,6 °C. V závere februára k nám od severovýchodu prenikla veľmi studená, 

pôvodom arktická, vzduchová hmota a studený vzduch u nás zotrvával aj v prvých 

marcových dňoch. 

 

Marec 

Skoro do polovice marca sme mali veľmi chladné počasie, čo sa ukázalo aj nameraných 

teplotách. Najvyššia bola +13,6 °C a najnižšia -6,7 °C. Typicky jarné počasie trvalo na 

území Slovenska len zhruba 2 týždne a už v prvej polovici apríla nás nečakane prekvapil 

príchod leta.  

 

Apríl 

Typicky jarné počasie trvalo na území Slovenska len zhruba 2 týždne a už v prvej polovici 

apríla nás nečakane prekvapil príchod leta. Prvý letný deň, teda deň s maximálnou dennou 

teplotou vzduchu 25 °C a viac, sa vyskytol 9. apríla. Najvyššia nameraná teplota bola + 

27,2 °C a najnižšia +5,8 °C. 

 

Máj 

Máj bol tento rok veľmi príjemný a aj jeho teploty boli už skoro letné. Najvyššia 

nameraná teplota bola +29,5 °C a najnižšia +13,1 °C. Pršalo zriedka. 
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     Jún 

Tento mesiac a celkovo leto v tomto roku bolo jedno z najteplejších od roku 1951. 

Prevládalo krásne teplé počasie, ktoré však ovplyvnilo nízku hladinu vody. Najvyššia 

teplota bola nameraná + 30,8 °C a najnižšia  +13,9 °C.  

 

Júl 

Leto pokračovalo aj v tomto mesiaci. Horúce dni  boli veľmi dlhé. Najnižšia teplota bola 

nameraná +10,1 °C a najvyššia 29,8°C. Pršalo veľmi zriedka. 

 

August 

Veľmi dlhá perióda teplého počasia pokračovala aj v priebehu augusta, pričom sa 

zaznamenalo až 21 tropických dní. Najvyššia teplota bola nameraná +34,1 °C a najnižšia 

+13,3 °C. 

 

September 

Začínala jeseň, sprevádzaná aj dažďami a chladnejšími ránami. Najvyššia nameraná bola 

teplota +29,8 °C a najnižšia +9,5 °C. 

 

Október 

Jeseň bola v plnom prúde, vyskytla sa väčšia oblačnosť a pár dní aj pršalo. Najvyššia 

denná teplota bola +24,7 °C a najnižšia +5,2 °C. 

 

November 

Počasie sa mierne zmenilo, 6 dní bolo zamračené s dažďom. Najvyššia teplota bola 

nameraná + 18,8 °C, čo je na toto ročné obdobie veľmi zriedkavé a možno povedať, že 

bola teplá zima. Najnižšia teplota bola – 3,9 °C.  

 

December 

Tento mesiac bol skôr zamračený s hmlami a mrholením so snehom. Aj napriek tomu, že 

december by mal byť chladný a zasnežený, tento rok to tak veľmi nebolo. Najvyššia 

denná teplota bola +5,6°C a najnižšia  -4,6 °C.  
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XV. ZAUJÍMAVÉ UDALOSTI 

 

 

Cena za najlepšie tlačové služby 

Na vyhlásení ankety Športovec roka 2017 bola organizátorom Majstrovstiev SR a ČR 

udelená cena od Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov za 

najlepšie tlačové služby na športovom podujatí, ktorú prevzal primátor mesta Peter Antal. 

 

Mestský rozhlas 

Žiarska radnica prišla v tomto roku s novou službou pre svojich obyvateľov. O  dianí v  

meste boli informovaní prostredníctvom sms kanálu. 

 

Protest Za slušné Slovensko 

Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej sa aj Žiar nad 

Hronom zapojil do protestných zhromaždení. Na námestí sa na prvom protestnom 

zhromaždení stretlo do 500 občanov. Prostredníctvom nahrávky ich podporil a  pozdravil 

aj herec Richard Stanke. 

 

Gastrofestival 

Študenti odboru hotelová akadémia, podnikanie v  remeslách a  službách a  učitelia 

Strednej odbornej školy obchodu a  služieb v dňoch 24. až 26. apríla pozvali všetkých 

milovníkov dobrého jedla na 16. ročník Gastrofestivalu. Tento rok si študenti pre svojich 

hostí pripravili chutnú ponuku  tradičných i netradičných jedál a  nápojov, Vietnamská 

kuchyňa, Ruská, Indická alebo Moravská kuchyňa.  Zástancovia tradičnej slovenskej 

kuchyne si príšli na svoje v slovenskej reštaurácii Gron.  

 

Prestížne ocenenie 

Cenu  Ministerstva hospodárstva SR za Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so 

zamestnávateľskou sférou pre odvetvia v  pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v  

systéme duálneho vzdelávania za školský rok 2016/17 získala Súkromná stredná odborná 

škola technická v Žiari nad Hronom. 
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Žiarsky mestský polmaratón 

12. mája sa uskutočnil 9. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu. Na štart sa v rámci 

podujatia, ktorého súčasťou boli aj preteky štafiet a inline, postavilo 196 pretekárov. Deviaty 

ročník polmaratónu absolvovalo 74 pretekárov. Okrem Slovákov súťažili aj Keňania 

a Ukrajinci. Súčasťou polmaratónu bol aj 7. ročník inline pretekov Slovenský inline pohár 

2018. V tejto súťaži štartovalo 38 pretekárov. V rámci polmaratónu súťažili bežci aj 

v štafetách, pričom prvý bežec mohol byť klasifikovaný aj v celkovom hodnotení 

polmaratónu. Tento rok sa na štart postavilo 21 štvorčlenných štafiet. 

 

Vínny festival 

19. mája sa uskutočnil prvý ročník obnoveného vínneho festivalu Víno v  parku – žiarska 

slávnosť vína. Okrem ochutnávky kvalitných vín si prišli na svoje aj milovníci dobrého jedla 

a príjemnej hudby. 

 

Finančný dar 

Finančný dar vo výške 600 tisíc Eur dostalo mesto od majiteľov Slovalca pri príležitosti osláv 

25. výročia  založenia spoločnosti. Peniaze sa použili na rekonštrukciu hliníkovej fasády, 

presklených stien, okien a  dverí, čím sa znížila energetická náročnosť objektu. 

 

Návšteva premiéra 

7. júna navštívil spoločnosť Slovalco premiér SR Peter Pellegrini. Stalo sa tak pri príležitosti 

25. výročia založenia spoločnosti. Následne sa presunul do MsKC, kde sa konal Galavečer. 

 

Milan Škriniar 

25. júna pripravila „Jednotka“ pre svojich žiakov veľké prekvapenie. Zorganizovala návštevu 

slovenského futbalového reprezentanta a zároveň svojho bývalého žiaka Milana Škriniara. 

 

Žiarsky chlpáč 

30. júna sa Park Š. Moysesa zaplnil psíkmi rôznych plemien, farieb a veľkostí. Konal sa už 7. 

ročník podujatia Žiarsky chlpáč. Žiarskym chlpáčom v roku 2018 sa stal najmenší psík, 

čivavka Lilly. 
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City fest 

4. augusta v  mestskom Parku Štefana Moysesa sa uskutočnil 13.ročník City festu. Atmosféra 

bola skvelá od úplného začiatku. Aj napriek zmene výšky vstupného, ktorá sa zvýšila na päť 

eur, organizátori hodnotia podujatie pozitívne, s vysokou účasťou divákov. Na podujatie 

prišlo spolu platiacich či neplatiacich divákov a detí 9 783. Na City feste vystúpili Sima s DJ 

Sofiou Fabovou, Peter Karovič, Korben Dallas, Desmod, Horkýže Slíže, Adam Baran & The 

Outsiders.  

 

Zlatý klinec 

Za reprezentáciu a zviditeľnenie mesta v televízii a médiách účinkovaním v šou Let´s dance, 

udelil primátor mesta Peter Antal cenu tanečnému páru Dominike Roškovej a  Jaroslavovi 

Oboňovi, Rastislavovi Uhrovičovi z  OZ Združenie za záchranu hradu Šášov. Za hudobné 

projekty a  vlastnú autorskú tvorbu získal Žiarsky zlatý klinec hudobník a skladateľ Martin 

Huba, ktorý mu odovzdala riaditeľka kultúrneho centra.  

 

Zápas internacionálov Slovenska a Českej republiky 

Mesto Žiar nad Hronom organizovalo podujatie v  rámci osláv 100. výročia vzniku 

Československa. Pri tejto príležitosti sa konala veľká športová akcia, kde diváci mohli vidieť 

legendy slovenského a českého futbalu.  Zároveň sa hral predzápas, ktorý odohrali bývalí 

hráči Žiaru nad Hronom a  partnerského mesta Svitavy. Zápas skončil 4:1 v prospech Žiaru. 

Počas podujatia ocenil primátor Peter Antal zaslúžilých funkcionárov či hráčov žiarskeho 

futbalového klubu. Za mimoriadny prínos pre rozvoj futbalu v  meste Žiar nad Hronom a  

reprezentáciu mesta si pamätnú plaketu prevzali Miroslav Herda, Jozef Zúbrik, Milan Nemec, 

Peter Jankech, Jaroslav Kysel a Karol Ihring. 

 

Beer fest 

Konal sa 25. augusta. Bol to v poradí už šiesty ročník, pričom v minulosti sa konal v 

septembri. Kedysi festival prebiehal na námestí, no už niekoľko rokov je miestom konania 

Park Štefana Moysesa. Súčasťou tohto festivalu bola aj súťaž vo varení guľášu. Guláš tento 

rok varilo až 15 súťažných tímov: Tenisti TK MŠK, Basketbalisti BK MŠK, Hokejisti HK 

MŠK, Autoškola LUTO, Slovalco, Banda Americano a  priatelia, Partička žiarskych 

motorkárov, Svet zdravia, Rybári, Outsideri, Dobrovoľní hasiči, Handlovskí vlci, Poslanci, 

tím mesta Žiar nad Hronom a tím Mestského kultúrneho centra. Tri najlepšie guláše vybrala 
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odborná porota. Na treťom mieste skončil tím Adama Barana & The Outsiders, druhú priečku 

zabrali Rybári a víťazom sa stal guláš od tímu Dobrovoľný hasičský zbor. 

 

Návšteva prezidentky Nórskej pošty 

21. septembra navštívila žiarsku spoločnosť Bring Trucking prezidentka Nórskej pošty Tone 

Wille. Pri tejto príležitosti sa stretla aj s predstaviteľmi mesta Žiar nad Hronom. 

 

Zadržanie podozrivých z vraždy 

3. októbra v skorých ranných hodinách proti zločinecká jednotka NAKA zadržala dve 

podozrivé osoby z úkladnej vraždy 29-ročného poslanca Mareka Rakovského. 

 

Varenie lekváru 

Slivkobranie - stará ľudová tradícia, ktorú si pamätali ešte naši starí rodičia a Základní škola 

na Ul. Dr. Janského si to už 6. rok pripomínala varením lekváru na Jednotke. Po slávnostnom 

otvorení riaditeľom školy Marekom Balážom sa žiaci odobrali v  sprievode triednych učiteľov 

navštíviť jednotlivé stanovištia v areáli školy. 

 

22. ročník Stredoškoláka 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v  Žiari nad Hronom 

v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v  Žiari nad Hronom pozvali žiakov a ich 

rodičov na 22. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis 

profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a  ŠZŠ, ktorý sa 

uskutočnil 20. novembra v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. 

 

Inteligentné parkovanie 

Žiar nad Hronom bolo prvým mestom na Slovensku, ktoré zaviedlo do praxe systém 

inteligentného parkovania. V  testovacej prevádzke bude 18 mesiacov. Špeciálne snímače sú 

zatiaľ nainštalované na 120 parkovacích miestach.  

 

Prestížne ocenenie 

Na 14. ročníku konferencie eBF získalo mesto Žiar nad Hronom 1. miesto, cenu FSA START 

2018. Bolo to  prestížne ocenenie za inovácie, inšpiratívne alebo dlhodobé využívanie 

elektronizácie nákupných a zákazkových procesov.   
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Pamätný list sv. Gorazda 

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR Peter Krajňák ocenil pri 

príležitosti 17. novembra 30 žiakov a  študentov z  celého Slovenska. Ocenenie Pamätným 

listom sv. Gorazda získala aj Žiarčanka Dominika Veisová zo Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb v Žiari nad Hronom, ktorá nás reprezentovala v oblasti športu.  
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Používané značky a skratky: 

(doplnok za rok 2018) 

 

BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj 

CFTA- Zóna voľného obchodu 

CKN- Parcela registra „C“ 

CS- Castrum susol 

CVČ – Centrum voľného času  

EÚ- Európska únia 

FLL- First LEGO league 

FMMRTU- Fakulta Materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita  

FK- Futbalový klub 

GDPR- Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 

MMP- Mestský mládežnícky parlament 

MSKC- Mestské kultúrne stredisko 

MSZ- Mestské zastupiteľstvo 

MSÚ-  Mestský úrad 

MŠ- Materská škola 

MŠK- Mestský športový klub 

NFP – Nenávratný finančný príspevok 

SNP- Slovenské národné povstanie 

SMM- Majetkovo-právne vzťahy 

SOPK- Slovenská obchodná a priemyselná komora 

ŠZŠ- Špeciálna základná škola 

VVČ – Výchovno – vzdelávacia činnosť 

VZN- Všeobecné záväzné nariadenie 

ZŠ- Základná škola 

ZPOZ- Zbor pre občianske záležitosti 

ZUŠ ZS-P – Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej 

ŽP – Životné prostredie 

ŽONFP- Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok  
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Sprievodná dokumentácia kroniky za rok 2018: 

 

NOVINY 

FOTODOKUMENTÁCIA 

VIDEOZÁZNAMY ATV 

PAMÄTNÁ KNIHA MESTA 

PAMÄTNÁ KNIHA PRIMÁTORA MESTA 

INTERNET 


