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NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI VO SVETE A NA SLOVENSKU

V ROKU 2019

Vo svete:
3. január

Vo Washingtone zasadol prvýkrát nový Kongres, ktorý vzišiel zo 7
novembrových volieb, ktorý po ôsmich rokoch ovládli demokrati.

5. apríl

Katedrála Notre- Dame v Paríži horela a hasičom trvalo dva dni, pokiaľ ju
uhasili.

21. apríl

Z finálového súboja v prezidentských voľbách na Ukrajine vyšiel ako víťaz
Volodymyr Zelenskyj so ziskom 73,22% hlasov. Doterajšieho prezidenta
Petra Porošenka tak vo funkcii vystriedal štyridsaťjedenročný komik.

23. a 26. máj Účasť na Európskych voľbách bola 50,95% - najvyššia od roku 1994. Najviac
zo 750 kresiel získala Európska ľudová strana (182).
9. jún

Po rade menších demonštrácií a protestoch proti zavedeniu tzv. Ex tradičného
zákona vyšlo do ulíc Hongkongu milión demonštrantov.

14. august Z anglického Plymouthu preplávala na jachte na solárny pohon cez Atlantik
Greta Thunbergová. Cieľom tejto 16-ročnej aktivistky zo Švédska bol
klimatický summit v New Yorku.

28. august

Jednou z najviditeľnejších prírodných katastrof bolo vyčíňania tropickej
búrky Dorian na juhovýchode USA a priľahlých ostrovoch. Dorian napáchal
najväčšiu spúšť na Bahamách, kde bolo potvrdených 70 obetí a takmer 300
nezvestných.

14. september Drony s raketami zaútočili na ropné zariadenia Abkajk a Churajs spoločnosti
Aramco v Saudskej Arábii. K útoku sa prihlásila jemenská povstalecká skupina
Húsijů.
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9. október

Začala sa turecká operácia Prameň mieru na severe Sýrie. Išlo o vpád
ozbrojených síl Turecka na území, ktoré bolo pod kontrolou kurdských
milícií. Tieto Turecko považuje za teroristickú organizáciu.

25. november Uskutočnila sa krádež storočia v Sasku. Stačilo pár minút a z preslávenej
drážďanskej klenotnice zmizli historické unikáty nevyčísliteľnej hodnoty a
odniesli si šperky z 18. storočia.
9. december Na ostrove White Island na Novom Zélande vybuchla sopka v momente, keď
priamo kráterom prechádzala skupina turistov. Zomrelo ich celkom 18 a
tri desiatky ich prežilo s popáleninami.
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Na Slovensku:

13. február Vo veku 87 zomrel politológ a bývalý rektor Univerzity Komenského v
Bratislave Miroslav Kusý.
14. február Úspech lyžiarky Petry Vlhovej, ktorá vyhrala obrovský slalom na
Majstrovstvách sveta v Aare. To sa pred ňou nepodarilo žiadnemu slovenskému
lyžiarovi. Na šampionáte získala aj striebro v kombinácii a bronz v
slalome.

3. marec

Otvorili Národný futbalový štadión na Tehelnom poli v Bratislave. Cena tohto
štadióna bola vyčíslená na 54 107 397 Eur.

8. marec

Biatlonistka Anastasia Kuzminová získala v rýchlostných pretekoch na
Majstrovstvách sveta v Östersunde zlato. Po sezóne ukončila kariéru.

14. marec Odsúdili Ladislava Bašternáka, ktorý mal blízko k mafiánovi Mariánovi
Kočnerovi. Okrem toho súd mu nariadil trest prepadnutia majetku a na päť
rokov zákaz podnikať.
30. marec Historicky prvú ženu si ľudia na Slovensku zvolili za prezidentku 30. marca.
Nominantka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová v druhom kole volieb
porazila kandidáta Smeru Maroša Šefčoviča. Čaputová získala 1 056 582
hlasov (58,4%.) Šefčoviča podporilo 752 403 ľudí (41,6%.)

29. apríl

Najvyšší súd nevyhovel podnetu Generálnej prokuratúry, ktorá žiadala
rozpustiť Ľudovú stranu Naše Slovensko Mariána Kotlebu. Generálna
prokuratúra v návrhu na rozpustenie strany argumentovala tým, že šíri rasizmus
a jej cieľom je odstránenie demokracie na Slovensku.

10. -26. máj Víťazom svetového šampionátu v hokeji, ktorý v máji 2019 hostila Bratislava
spolu s Košicami, sa stalo Fínsko. Na druhom mieste skončila Kanada a na
treťom Rusko.
6

25. máj

Eurovoľby 2019 na Slovensku vyhrala koalícia strán Progresívne Slovensko a
Spolu, ktorá získala štyri mandáty (Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin
Hojsík, Michal Wiezik). Spolu sa na voľbách zúčastnilo 1 007 398 slovenských
Voličov, to predstavuje volebnú účasť 22,74 %.

1. jún

Bývalý minister financií za Smer Peter Kažimír sa stal novým guvernérom
Národnej banky Slovenska. Do funkcie ho na návrh vlády vymenoval od 1. júna
prezident SR Andrej Kiska.

1. júl

Pre obchodníkov sa zaviedla jedna z najväčších zmien za uplynulé roky a to
evidencia tržieb, takzvaná eKasa.

28. júl

Peter Sagan vyhral po siedmy raz bodovaciu súťaž na Tour de France. Žiadny
iný cyklista v histórii nezískal zelený dres toľkokrát ako on.

1. október Najpopulárnejší spevák v histórii bývalého Československa Karel Gott zomrel
v Prahe vo veku 80 rokov.

21. október Presne dvadsať mesiacov od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej podal prokurátor na súd obžalobu proti údajným
páchateľom.

13. november Dvanásť ľudí zomrelo a sedemnásť bolo zranených pri havárii autobusu
neďaleko obce Nitrianske Hrnčiarovce. Nehoda sa zaradila medzi
najtragickejšie v histórii Slovenska.

17. november Okrúhle 30. výročie Nežnej revolúcie z roku 1989 si sériou podujatí spoločne
pripomenuli Česko a Slovensko.
6. december Osem ľudí zomrelo po výbuchu plynu v paneláku na Mukačevskej ulici v
Prešove. Počas prác neďaleko domu robotníci zrejme z nedbanlivosti
pri práci prerazili potrubie. Nešťastie vyvolalo veľkú vlnu solidarity.
Pomáhali ľudia z celého Slovenska.
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MESTO ŽIAR NAD HRONOM

(Stručná charakteristika a história)
Mesto sa nachádza v Žiarskej kotline na pravej strane Hrona, ktoré je obklopené pohorím
Vtáčnik, Kremnickými a Štiavnickými vrchmi. Žiar nad Hronom vznikol v roku 1955 po
výstavbe hlinikárne premenovaním pôvodného historického mestečka Svätý Kríž nad
Hronom. Do katastra mesta od roku 1971 patrí aj

obec Šášovské Podhradie a 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 umiestnená v MsKC Žiar nad Hronom. V r. 2006 vznikol
dobrovoľný poradný zbor primátora mesta pre históriu Žiaru nad Hronom pod názvom
Castrum Susol. 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. Za rok 2012 získala kniha cenu „ Najkrajšia kniha roka“ 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. Mesto v roku
2016 oslavovalo významné jubileum – 770 rokov od svojho založenia. 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. V tomto roku vyšla ešte jedna kniha o futbale „História
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svätokrížskeho a žiarskeho futbalu“. Mapuje históriu futbalu nášho mesta od roku 1929 až do
roku 2016. Jej autorom je Milan Barniak. 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.

9

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 zhodnotil rok 2018 a predložil plány aj na rok 2019.
Úspechy mesta Žiar nad Hronom neboli len v realizácii investičných projektov, ale aj v
hodnoteniach rôznych organizácií a inštitúcií. Mesto vyhralo 5. miesto v transparentnosti
miest Slovenska od Transparency International Slovensko a 1. cenu za verejné obstarávanie
za elektronické nákupy na medzinárodnej konferencii. Bolo jednotkou v oblasti SMART
riešení medzi mestami na Slovensku. V roku 2019 sa začne pracovať na rekonštrukcii
mestskej plavárne. Mesto vďaka dotácie vo výške 475 000 Eur zrekonštruuje a zrekultivuje
dvory medzi panelákmi na sídlisku Pod vŕšky. Ďalším projektom z oblasti investícií do
športovej infraštruktúry, ktorý bude v roku 2019 výstavba atletického štadióna v areáli ZŠ na
Jilemnického ulici.
Aktuálne projekty z eurofondov a štátneho rozpočtu:
Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom
Monitorovanie vjazdov a výjazdov mesta Žiar nad Hronom
Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov
Aktuálne projekty z rozpočtu mesta:
Projekt Hravo a bezpečne
Investičné akcie mesta Žiar nad Hronom:
Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne v Žiari 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
schádzalo podľa potreby, však raz za dva - tri mesiace. Poslanci prijímali všeobecné záväzné
nariadenia - "mestské zákony", a tým rozhodovali 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.
24. január 2019
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta
3. Stanovisko - zaradenie Elokovaného pracoviska SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad
Hronom ako súčasti SZUŠ, Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom do siete škôl a
školských zariadení
4. Interpelácie poslancov – prerokovať ako bod č. 5
5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia – prerokovať ako bod č. 4
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy – prerokovať ako bod č. 4b
b) Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región GRON – prezentácia – prerokovať ako
bod č. 4a Návrh na nomináciu za člena predstavenstva StVS a.s. Banská Bystrica – doplniť
ako nový bod č. 4c
6. Záver

Schválilo:
- I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2019 v zmysle predloženého návrhu
-Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 1 000 000 Eur

pre prijímateľa:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r. o, pre účel dotácie: financovanie
dostavby zimného štadióna v Žiari nad Hronom
-Použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov v sume
1 360 000 Eur
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7. marec 2019
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Správa HKM o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách za rok 2018
4. VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
5. VZN o sociálnych službách
6. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2018 a informácia
o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2019
7. Stanovisko - zaradenie Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy s materskou školou Š.
Moysesa , Ul. A. Kmeťa č. 1 Žiar nad Hronom, do siete škôl a školských zariadení
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
10. Záver

Schválilo:
-Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
-Všeobecne záväzné nariadenie o výške úhrady za zariadenie starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017 o sociálnych službách
25. apríl 2019
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2018
b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
4. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta
5. a) Založenie neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.
b) Návrh na prijatie úverového rámca zo ŠFRB
6. Správa o činnosti MsP za rok 2018
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7. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2018
8. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2018
9. Interpelácia poslancov
10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
-SMM – majetkovo-právne vzťahy
- Schválenie spolufinancovanie projektu „Obnova vnútorných priestorov Materskej
školy, Ul. Dr. Jánskeho č. 8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11, Žiar nad Hronom
- Doplnenie členov stálych komisií pri MsZ v Žiari nad Hronom
11. Záver

Schválilo:
-Celoročné hospodárenie mesta Žiar nad Hronom za rok 2018 - bez výhrad
-Tvorbu rezervného fondu v sume 178 595,21 Eur zo zostatku finančných prostriedkov
mesta za rok 2018
- Tvorbu fondu rozvoja bývania v sume 120 591,90 Eur zo zostatku finančných prostriedkov
mesta a vo výške celkových príjmov za predané mestské byty v roku 2018
- II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2019 v zmysle predloženého návrhu
- Zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom o sumu 9 500 Eur pre prijímateľa:
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. za účelom dotácie Atletického klubu Plaveckého klubu
Delfín
- Použitie rezervného fondu na finančné krytie kapitálových výdavkov v sume 270 000 Eur
28. jún 2019
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
b) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta
4. Rekonštrukcia a prevádzkovanie Krytej plavárne spoločnosťou Technické služby Žiar nad
Hronom, spol. s r.o., za účelom zníženia energetickej náročnosti
5. Výstavba zariadenia sociálnych služieb
6. Zrušenie Zakladacej listiny a Štatútu a schválenie novej Zakladacej listiny a Štatútu
neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.
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7. VZN o podmienkach vybudovania vyhradených parkovacích miest podnikateľskými
subjektmi na území mesta Žiar nad Hronom
8. VZN Požiarny poriadok mesta
9. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení
VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017
10. a) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2018
b) Správa o činnosti MsKC za rok 2018
c) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2018
d) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa za rok 2018
e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2 za rok 2018
11. a) Plán kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2019
b) Prerokovanie petície
12. Interpelácia poslancov
13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
b) Transformácia obchodnej spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa,
s.r.o. na akciovú spoločnosť
14. Záver

Schválilo:
- III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2019 v zmysle predloženého návrhu
- Použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov
z finančných operácii v sume 677 600 Eur
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 5 000 Eur pre prijímateľa: Základná
škola s materskou školu Štefana Moysesa, Andreja Kmeťa č.1 Žiar nad Hronom účel dotácie:
financovanie výdavkov na zariadenie novej školskej kuchyne
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 300 000 Eur pre prijímateľa:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r. o, účel dotácie: financovanie
dostavby zimného štadióna v Žiari nad Hronom
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 250 000 Eur pre prijímateľa:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r. o, účel dotácie: financovanie
vybudovania turniketov a vyhrievaného trávnika na mestskom Futbalovom štadióne v Žiari
14

nad Hronom

26. september 2019
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
4. Vyhodnotenie plnenia prijatých cieľov a opatrení KPSS mesta Žiar nad Hronom na roky
2018 – 2023 za rok 2019 – správa
5. Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu mesta a VZN o záväzných častiach ZaD č.6
6. a) Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2016-2020
b) Správa o nakladaní s KO a DSO na území mesta za rok 2018
7. Interpelácia poslancov
8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
b) Zverenie majetku do správy správcu - Základná škola, Ul. Dr. Jánskeho č. 2, Žiar nad
Hronom
c) Súhlas s prijatím záväzku o poskytovaní sociálnej služby
d) Návrh členov do orgánov obchodnej spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa, a.s. – bod sa dopĺňa
9. Záver

Schválilo:
-Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 – 2020, ktorý
nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie v súlade s § 10 ods. 4 písm. b). Zákona o
odpadoch

9. december 2019
Program:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. a) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2020
b) Správa z vykonaných kontrol HKM
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4. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020-2022
b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2020-2022
c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC na roky 2020-2022
d) Informácia o plnení rozpočtu mesta
e) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom – zmena
6. a) Návrh VZN o miestnych daniach
b) Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Žiar nad Hronom
7. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
8. Návrh VZN Trhový poriadok pre „Mestskú tržnicu“
9. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2018/2019, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar
nad Hronom
b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školského
zariadenia, zriadených na území mesta Žiar nad Hronom
10. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho centra
11. Odsúhlasenie obstarávania zmeny funkčného využitia plôch na Ul. Svitavská v rámci
Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Žiar nad Hronom
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
b) Informácia o výsledku kontroly NKÚ
c) Zrušenie úveru na rekonštrukciu „Krytá plaváreň a schválenie dofinancovania
„Rekonštrukcie zimného štadióna – bod sa dopĺňa
d) Zmena v orgánoch spoločnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa, s.r.o. –
bod sa dopĺňa
14. Záver

Schválilo:
- Rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2020 v zmysle predloženého návrhu, ktorý
predstavuje sumu 19 224 160 Eur, tak na strane celkových príjmov ako aj celkových
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výdavkov
- Použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov
z finančných operácii v roku 2020 v sume 2 454 050 Eur
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 92 500 Eur pre prijímateľa: MŠK Žiar
nad Hronom, spol. s r.o. účelom dotácie: zabezpečenie podpory činnosti športových klubov,
pôsobiacich v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 3 000 Eur pre prijímateľa: Mestský
športový klub Žiar nad Hronom, účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti
cyklistického klubu
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 62 000 Eur pre prijímateľa: FK
POHRONIE Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa, s r. o. účel dotácie: zabezpečenie podpory
činnosti Futbalového klubu
-Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 55 000 Eur pre prijímateľa:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., účel dotácie: financovanie
mzdových a prevádzkových nákladov areálu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom v roku
2020
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 165 000 Eur pre prijímateľa:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., účel dotácie: financovanie mzdových a
prevádzkových nákladov Zimného štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2020
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30 000 Eur pre prijímateľa:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o , účel dotácie: financovanie mzdových a
prevádzkových nákladov Mestskej športovej haly v Žiari nad Hronom v roku 2020
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 40 000 Eur pre prijímateľa:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, účel dotácie: financovanie mzdových a
prevádzkových nákladov Mestského plážového kúpaliska v roku 2020
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 1 200 000 Eur pre prijímateľa:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, účel dotácie: financovanie
rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne v roku 2020
- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 6 500 Eur pre prijímateľa: OZ
ZAŽIAR, účel dotácie: financovanie mzdových a prevádzkových nákladov materského centra
v roku 2020
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II. Z ROZPOČTU MESTA

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom pre rok 2019 bol zostavený v zmysle §10 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých predpisov a schválený uznesením MsZ č.96/2018 zo dňa 10.12.2018.
V priebehu roka 2019 boli v mestskom zastupiteľstve schválené nasledovné zmeny rozpočtu:
I. zmena rozpočtu – uznesenie MsZ č.1/2019 zo dňa 24.1.2019
II. zmena rozpočtu – uznesenie MsZ č.22/2019 zo dňa 25.4.2019
III. zmena rozpočtu – uznesenie MsZ č.44/2019 zo dňa 28.6.2019
IV. zmena rozpočtu – uznesenie MsZ č.129/2019 zo dňa 9.12.2019
Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.12.2019 (Eur)
Názov
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Saldo bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
celkom
Kapitálové výdavky
celkom
Saldo kapitálového
rozpočtu
Finančné operácie
príjmové
Finančné operácie
výdavkové
Saldo finančných
operácií
Celkové príjmy spolu
Celkové výdavky spolu
Účtovný
prebytok/schodok
Prebytok/schodok
hospodárenia obcí/VÚC
po vylúčení FO

Schválený
14 526 570
14 526 570
0

Upravený stav
Skutočnosť
k 31.12.2019
stav k 31.12.2019
15 155 656
13 063 607
15 155 656
10 709 513
0
2 354 095

0

430 800

231 682

291 000

3 086 285

2 121 892

-291 000

-2 655 485

-1 890 210

801 000

3 175 485

1 891 691

510 000

520 000

488 458

291 000

2 655 485

1 403 233

15 327 570
15 327 570
0

18 761 941
18 761 941
0

15 186 980
13 319 863
1 867 117

-2 91 000

-2 655 485

463 884
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III. ZMENA TVÁRE MESTA
Cyklotrasa
Projekt vybudovania cyklotrasy naprieč mestom bol oficiálne ukončený a 1.marca aj
otvorený. V rámci neho sa urobila aj oprava mosta cez Hron. Cyklokomunikácia dlhá 3,65
kilometra začína na Etape a končí v Priemyselnom parku.
Atletická dráha
Pri základnej škole na Jilemnického ulici v tomto roku vznikla nová atletická dráha. Športový
komplex sídliska a školy tvorí 300-metrový bežecký ovál so štyrmi dráhami. Atléti majú mať
k dispozícii aj šprintérsku rovinku s dĺžkou 130 metrov so šiestimi dráhami pre potreby
tréningu, pre súťažné aktivity a rekreačný beh.
Oddychové zóny na Pod vŕškoch
Priestranstvá, ktoré boli medzi panelákmi na sídlisku Pod vŕšky, dostali nový šat. Na projekt
revitalizácie vnútroblokových priestorov získalo mesto dotáciu vo výške 475 000 Eur.
Mestský domov dôchodcov
V prístavbe kaštieľa, kde dlhé roky sídlila stredná škola, vybuduje mesto zariadenie pre
seniorov. Na tento účel schválili žiarski poslanci prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a mesto prispeje na výstavbu aj zo svojho rozpočtu. Cena za prestavbu tak presiahne
jeden milión Eur. Podľa odhadov by zariadenie malo byť dokončené do roku 2021.
Slovalco aréna
Zimný štadión v Žiari nad Hronom bol po dlhých 10 rokoch opäť otvorený. Štadión má štyri
tribúny s kapacitou 2 100 miest, z čoho 1 400 je na sedenie a 700 na státie.
Odpredaj polovice Domu kultúry
Na septembrovom zasadnutí žiarski poslanci odsúhlasili odpredaj spoluvlastníckeho podielu
bývalého Domu kultúry na námestí pre spoločnosť EBG, ktorá v budove už niekoľko rokov
prevádzkuje strednú školu. Za 50 % vlastníckeho podielu získa mesto 600 000 Eur.
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Nové dreviny
Koncom októbra sa začalo s výsadbou vzrastlých drevín na území mesta. V rámci projektu sa
vysadilo 90 kusov pôvodných drevín.
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IV. OBYVATEĽSTVO

Niečo o nás
V Žiari nad Hronom sa narodilo celkom 148 detí, z toho 70 chlapcov a 72 dievčat. Žiarska
matrika eviduje za rok 2019 celkom 178 úmrtí, 140 sobášov, 33 rozvodov a z mesta sa
odsťahovalo celkom 433 ľudí, naopak, svoj nový domov tu našlo 241 ľudí. Celkovo mal Žiar
nad Hronom k 31.12. 17 933 obyvateľov čo je o 160 menej ako v minulom roku.
Prvý Žiarčan
Prvé tohtoročné žiarske bábätko sa narodilo 5. januára. Dianka sa narodila rodičom Ivone
a Milošovi, na svet sa vypýtala o 1.30 hodine ráno v žiarskej nemocnici s mierami 3 560
gramov a 49 centimetrov.
Nezamestnanosť
V okrese Žiar nad Hronom bolo k decembru zaregistrovaných 1 138 uchádzačov o
zamestnanie. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese bola 6,69 % a je na 36 mieste
v rámci Slovenska. V priemere sa tak v roku 2019 dostala mesačná miera evidovanej
nezamestnanosti na 5 %, čo je medziročný pokles o 0,42 percentuálneho bodu. Ide o
historicky najnižšiu priemernú mieru na Slovensku.
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V. VEREJNO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Voľby prezidenta
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli v poradí piate priame voľby
prezidenta SR, z ktorých vzišiel v poradí piaty prezident SR. Prvé kolo volieb sa uskutočnilo
16. marca 2019 a druhé kolo 30. marca. V Žiari nad Hronom boli výsledky nasledovné.
V prvom kole: volebná účasť 46,55%, na prvom mieste bola Zuzana Čaputová s 39,91%,
v druhom kole bola volebná účasť 38,87% a vyhrala Zuzana Čaputová s 55,33%.

Voľby do Europarlamentu
Občania Európskej únie volili svojich poslancov. Na Slovensku sa voľby do europarlamentu
uskutočnili v sobotu 25. mája. 14 poslancov, ktorí budú Slovensko zastupovať v
europarlamente: Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin Hojsík a Michal Wiezik - koalícia
PS a Spolu, Monika Beňová, Miroslav Číž a Róbert Hajšel - Smer-SD, Milan Uhrík a
Miroslav Radačovský – ĽSNS,Ivan Štefanec a Miriam Lexmann – KDH, Lucia Ďuriš
Nicholsonová a Eugen Jurzyca – SaS, Peter Pollák – OľaNO. Výsledky hlasovania v Žiari nad
Hronom. Oprávnených voličov bolo 15 024. Svoju možnosť voliť využilo 3 268 občanov, čo
predstavuje 21,77 %.
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VI.

VÝROČIA A OSLAVY

Nový rok
Nový rok Žiarčania privítali na Námestí Matice slovenskej polnočným silvestrovským
ohňostrojom a hudbou.
Plesová sezóna
Bálom Žiarčanov otvorili 7. ročník Plesovej sezóny. Tanečné podujatie sa uskutočnilo 11.
januára v žiarskom Mestskom kultúrnom centre. Moderátorom večera bol herec a zabávač
Sväťo Malachovský, do tanca hrala skupina Galaktici a dídžej Laco Hradský.
Fašiangy
5. marca sa dvorom Svätokrížskeho domu niesla opäť vôňa pečených zabíjačkových dobrôt.
Pravú svätokrížsku zabíjačku si nenechali ujsť nielen Žiarčania, ale ani obyvatelia okolitých
obcí či miest. Mestom prešiel aj Fašiangový sprievod spolu s FS Hronom.
Športovec roka
27. februára sme sa dozvedeli mená najlepších športovcov mesta Žiar nad Hronom za
uplynulý rok. Ocenenia si prevzali za úspešnú reprezentáciu mesta i Slovenska, a to nielen na
úrovni mesta, kraja či republiky, ale aj v zahraničí ( pozri kapitolu šport str. 40.)

74. výročie Oslobodenia mesta
1. apríla sa na Námestí Matice slovenskej konal pietny akt kladenia vencov, a to pri
príležitosti 74. výročia Oslobodenia mesta. Za účasti členov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, predstaviteľov a občanov mesta.
Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor mesta Peter Antal pedagógov žiarskych škôl.
Stalo sa tak na podujatí Učiteľ na Jednotku, ktoré sa konalo 29. marca. Ocenení pedagógovia:
Zuzana Juráková zo ZŠ na Ul. Dr. Janského č. 2, Dana Medvecká zo ZŠ na Ul. Dr. Janského
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č. 2, Želmíra Beňová zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika č. 17, Iveta Kösegiová zo ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika č. 17 , Monika Hanzelová zo ZŠ na Ul. Jilemnického č. 2, Stanislava Vanková zo
ZŠ na Ul. Jilemnického č. 2, Erika Mandincová zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Oľga Balážová zo
ZŠ s MŠ Š. Moysesa , Jakub Žufka zo ZUŠ Z. S. Parákovej , Ria Ferčáková zo ZUŠ Z. S.
Parákovej, Anka Minárová z MŠ na Ul. Dr. Janského č. 8 a Helena Garajová z MŠ na Ul. Dr.
Janského č. 8. Primátor mesta Žiar nad Hronom udelil mimoriadne ocenenie, a to Dane
Matuškovej zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika za kvalitnú, obetavú pedagogickú prácu a šírenie
dobrého mena základnej školy na medzinárodných súťažiach v technickej tvorivosti žiakov.

Stavanie Mája
30. apríla sa uskutočnilo Svätokrížske stavanie Mája, ktoré sprevádzal bohatý program ako
Ulička remesiel (predaj domácich umeleckých výrobkov a pochutín), stavanie samotného
Mája v sprievode ĽH Majerovci, MSS Sekera, FS Hron, DFS Hronček a Hroniarik.
Deň detí
9. júna Mesto Žiar nad Hronom a Mestské kultúrne centrum zorganizovalo celomestské
oslavy Medzinárodného dňa detí v Parku Štefana Moysesa. Žiarsky Deň detí sa niesol
podtitulom Cesta rozprávkovým parkom. Na všetky deti i rodičov čakal čarovný rozprávkový
príbeh, zábavné stanoviská s profesionálnymi hercami v krásnych kostýmoch, dobrodružné
úlohy a hlavne DRAK.
Štefan Moyses
Pri príležitosti 150. výročia úmrtia Štefana Moysesa sa vo štvrtok 4. júla uskutočnilo na
Námestí Matice slovenskej spomienkové stretnutie Pocta Moysesovi. Spomienkové stretnutie
organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom.
Šášovské hradné hry
XV. ročník podujatia, ktorého cieľom bola propagácia Šášovského hradu, sa uskutočnil 8.
septembra tradičným výstupom na hrad, kde sa zvedavci vydali za pokladom kráľovnej
Barbory Celjskej“. Organizátor pre deti pripravil rôzne atrakcie ako lukostreľba, maľovanie
na tvár, tvorivé dielne. Predstavili sa aj šermiari Vir Fortis, sokoliari z Banskej Štiavnice. Po
prvýkrát sa na podujatí predstavilo aj Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice.
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75. výročie od vypuknutia Slovenského národného povstania
29. augusta sme si pripomenuli 75. výročie SNP položením vencov k soche Ladislava Exnára
pri Základnej škole na ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom.
Žiarsky jarmok
10.-

12.

októbra

sa

uskutočnil

Žiarsky

jarmok,

ktorý

patril

medzi

najväčšie

v Banskobystrickom kraji. Pravidelne ho navštevuje približne 30 000 ľudí a okolo 600
predajcov. Súčasťou 28. ročníka Žiarskeho jarmoku bol pestrý kultúrny program, v ktorom
vystúpili: Husbands, Sweet Little Chicks, B2,, FS Hron, Jarmočníci, Filip Jánošík, Hotoví
umelci, Akustika, René Lacko & Friends, Duo Band, Osudy, Californi. Nechýbalo dobré
občerstvenie a a trakcie pre deti.
60 rokov od založenia Základnej umeleckej školy
História žiarskej ZUŠ-ky je spätá s menom Zity Strnadovej – Parákovej, úspešnej klaviristky,
ktorá sa po príchode do Žiaru nad Hronom zapojila do budovania umeleckého školstva. Toto
okrúhle jubileum si škola pripomenula slávnostným podujatím, ktoré sa uskutočnilo 15.
novembra za účasti nielen súčasných či bývalých žiakov, ale aj širokej verejnosti. V hudobnospeváckom koncerte vystúpili súčasní pedagógovia, ale aj bývalí absolventi.
60. rokov od založenia Základnej školy
Pri príležitosti 60. výročia založenia školy pripravila „Jednotka“ slávnostné podujatie, ktoré sa
konalo 28. novembra, v priestoroch Mestského kultúrneho centra. Za tieto roky sa v škole
vystriedalo niekoľko riaditeľov. Prvým bol v školskom roku 1959/60 Ján Schmidtmayer a
Marek Baláž od roku 2009 po dnešok. Medzi najdlhšie pôsobiacich pedagógov patrila Marta
Marušková, Valéria Fridrichová, Viera Hrončeková, Soňa Neštinová a Peter Nemec.
Mikuláš
Tradičné Mikulášske slávnosti sa uskutočnili 5. decembra. Mikulášska atmosféra v Žiari nad
Hronom bola spojená s rozprávkovým predstavením Mrázik a so sprievodom sv. Mikuláša s
anjelom a čertom na námestí a rozsvietením stromčeka a všetkých vianočných ozdôb v meste.
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Vianočné trhy
Vianočné trhy na námestí sa začali od 16. decembra a skončili 23. decembra. Postavených
bolo 10 stánkov. Už tradične bolo súčasťou vianočného programu na námestí aj varenie
kapustnice, ktoré sa konalo 18. decembra. Do súťaže sa tk ako po iné roky prihlásilo viacero
súťažných tímov. Víťazmi sa stali nasledovné tímy: 1. miesto Svet zdravia - nemocnica, 2.
poslanci MsZ, 3. hasiči. Primátorský tím vyzbieral predajom kapustnice 160 Eur. Tie
odovzdali matke so zdravotne postihnutým dieťaťom v ťažkej životnej situácii. Hneď na
druhý deň sa na námestí podával aj charitatívny punč. Jeho predajom sa podarilo vyzbierať
573 Eur. Túto sumu venovali občianskemu združeniu MOSTY, ktoré už dlhodobo pôsobí v
meste.
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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. P. Jilemnického

•

Materská škola

•

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej

•

Centrum voľného času

Obchodné spoločnosti mesta
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o
Poslaním MŠK bolo 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 bolo v MŠK 15 klubov. Výsledok hospodárenia
vykázal za účtovné obdobie roku 2019 výsledok hospodárenia stratu vo výške 47 143,17 Eur.
Výsledok bol vytvorený nasledovne: výnosy vo výške 417 332,10 Eur a náklady vo výške
464 475,27 Eur. Konateľom bol Ján Žiak.
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o
Technické služby sú spoločnosťou, ktorým jediným vlastníkom je mesto. Spoločnosť v roku
2019 prevádzkovala tieto športoviská: krytú plaváreň, plážové kúpalisko, zimný štadión,
futbalový štadión a športovú halu. Spoločnosť ďalej vykonávala najmä tieto činnosti:
záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene, zelene, strojové a ručné čistenie
komunikácií, plôch a priestranstiev kanalizačných vpustí a šácht pre odvod dažďových vôd z
27

komunikácií, správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy
a budovanie komunikácií, realizácia stavieb a drobnej stavebnej činnosti, obstarávanie služieb
spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu, upratovacie služby, montáž,
oprava, údržba elektrických zariadení, prevádzkovanie športových zariadení. V tomto roku
oslávili 25 rokov od svojho založenia. Počet zamestnancov bolo 57. Konateľom a riaditeľom
tejto spoločnosti bol Mgr. Igor Rozenberg, PhD. MBA a ďalším konateľom bol Ing. Emil
Vozár.
Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.
Spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vznikla v roku 2009 za účelom
komplexného riešenia odpadového hospodárstva tak pre mesto Žiar nad Hronom a okolité
obce, ako aj pre podnikateľské subjekty. Štatutárny orgán za mesto Žiar nad Hronom bol
podpredseda predstavenstva Ing. Emil Vozár a riaditeľom spoločnosti bol Ing. Ľuboš Žilinčár.
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o

Podiel Mesta Žiar nad Hronom tejto spoločnosti je 50%. FK Pohronie je pokračovateľom
tradičných futbalových klubov v našom regióne. 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. V roku 2019 mala 13 realizačných tímov mládeže a jeden
A tím, ktorý sa dostal z druhej ligy z prvého miesta priamym postupom do Fortuna ligy.
Riaditeľom bol Mgr. Igor Rozenberg PhD. MBA.
ZSNP, a.s.
Spoločnosť ZSNP, a. s patrila k najvýznamnejším hutníckym podnikom v SR, so zameraním
na spracovanie hliníka. V roku 2019 spoločnosť vykázala zisk vo výške 226 000 Eur. ZSNP,
a.s. pokračovala aj v tomto roku v riešení starej environmentálnej záťaže na kalovom poli.
Počas roka nenastala na kalovom poli, ani pri spracovaní znečistených vôd žiadna
mimoriadna udalosť. Naopak dochádzalo k zlepšovaniu jednotlivých parametrov sledovaných
monitoringom. Generálnym riaditeľom bol Ing. Ján Klimko.

Slovalco, a.s.
Rok 2019 patril z hľadiska ekonomických výsledkov spoločnosti Slovalco k tím slabším.
Výroba kovov a hliníka v Európe, kde spoločnosť pôsobí, zažívala náročné obdobie a tieto
okolnosti ovplyvnili aj jej výsledky. V elektrolýze vyrobili 174 794 ton tekutého kovu.
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Celková výroba 197 188 ton hlinikárskych výrobkov zahŕňala 123 470 ton čapov na
prietlačné lisovanie a 73 718 ton primárnych zlievarenských zliatin. Predali 195 487 ton
hliníkových výrobkov, z toho 121 792 ton čapov na prietlačné lisovanie a 73 695 ton
primárnych zlievarenských zliatin. Export tvoril 76,47 % z celkového objemu predaja.
Generálnym riaditeľom bol Ing. Milan Veselý PhD. MBA.
Nadácia ZSNP a Slovalco
Od roku 1993 pôsobí pri ZSNP a.s. nadácia vzhľadom na intenzívnu spoluprácu spoločnosti
Slovalco bola v roku 2004 premenovaná na Nadáciu ZSNP a SLOVALCO. Poslaním Nadácie
bolo podporovať vybrané oblasti spoločenského života vzdelávanie, tvorbu a ochranu
životného prostredia, zdravie a zdravotníctvo, sociálne regionálne projekty a kultúru.
Správcom Nadácie bola Ing. Elena Sukopová.
Remeslo, s r.o.
Spoločnosť spolupracovala s mnohými obchodnými partnermi, ale najväčší a najspoľahlivejší
boli partneri zo severských krajín Európy, najmä z Fínska. V roku 2019 bol objem výroby
pre Sandvik Fínsko vo finančnom vyjadrení viac ako 5,5 miliónov Eur. Spoločnosť
REMESLO stav, s.r.o., v roku 2019 zamestnávalo 48 pracovníkov. Riaditeľom spoločnosti
bol Ing. Peter Glezgo. Remeslo strojal s r.o. v roku 2019 zamestnávalo 280 pracovníkov
a generálnym riaditeľom 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. Koncom
novembra skupina Veolia Energia Slovensko slávnostne podpísala Chartu diverzity. Iniciatíva
vznikla v rámci neformálneho združenia Business Leaders Forum - platformy firiem, ktoré sa
hlásia k zodpovednému podnikaniu. Generálnym riaditeľom spoločnosti bol Peter Dobrý a
počet zamestnancov spoločnosti bol 839.

Nemak Slovakia, s r.o
Nemak je popredný poskytovateľ inovatívnych riešení pre ľahký priemysel pre globálny
automobilový priemysel so špecializáciou na vývoj a výrobu hliníkových komponentov pre
pohonné ústrojenstvo a aplikácie štruktúr karosérie. Spoločnosť Nemak Slovakia s r.o. znížila
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zisk o 21 % na 16 610 000 Eur a tržby jej klesli o 11 % na 141 300 000 miliónov Eur.
Riaditeľom pre Žiar nad Hronom bol Ing. Rastislav Gáll, PhD.

TUBAPACK, a.s.

Spoločnosť Tubapack, a.s. sa radila medzi najväčších výrobcov túb v regióne strednej Európy
a poskytovala

služby

zákazníkom

kozmetického,

chemického,

potravinárskeho

a farmaceutického priemyslu. Úspešne zaviedli tubu Go Green! do produktového portfólia, s
ktorou vyhrali 3. miesto v regionálnej súťaži Zelený Merkúr. Podarilo sa im uviesť na trh aj
tubu Go Green!+, na ktorej výrobu bol použitý recyklát, ktorý už v rukách konečného
spotrebiteľa minimálne raz bol. Zamestnancov bolo 20 a riaditeľom spoločnosti bol Ing.
Richard Pittner MBA.
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. V tomto roku sa do zoznamu
krajín, kde sú inštalované kolektory zaradili Uganda a Namíbia. Spoločnosť zamestnávala 46
pracovníkov. Riaditeľom spoločnosti bol Ing. Alfréd Gottas.
Hydro Extrusion Slovakia, a.s. ( predtým Sapa)
Hydro Extrusion Slovakia je tradičným výrobcom hliníkových profilov. Pre uspokojenie
náročných požiadaviek zákazníkov ponúka komplexný servis od lisovania cez povrchovú
úpravu (eloxovanie) až po širokú škálu operácií opracovania, všetko na jednom mieste. Tento
rok oslavovala firma svoje 50 výročie existencie na Slovensku. Jej stabilné miesto v Žiari nad
Hronom bolo pre obyvateľov mesta a jeho okolia zárukou zamestnania a pre zákazníkov
zárukou dôveryhodnosti a spoľahlivosti. V roku 2019 zamestnával 350 pracovníkov.
Riaditeľom spoločnosti bol Ing. Viktor Fára.

Bring Trucking a.s.
Založená bola v októbri 2006. Bol najvýznamnejším medzinárodným kamiónovým
dopravcom. Ústredie sa nachádzalo v Žiari nad Hronom. Zamestnávali kvalifikovaných
a skúsených, nemecky alebo anglicky hovoriacich ľudí. V tomto roku zamestnávali
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pracovníkov. Riaditeľom spoločnosti bol Ing. Martin Ľupták PhD.
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VIII. ŠKOLSTVO
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v školskom
roku 2018/2019.
Materské školy:
Riaditeľka: Mgr. Martina Šimková
Počet tried: 28
Počet detí: 569
Aj v tomto školskom roku pracovali v materskej škole podľa predprimárneho vzdelávania
Slniečko. Vo vzdelávaní kládli dôraz na optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu
úroveň, ako základ pripravenosti detí pre vstup do základnej školy. V triede Aleš sa v
súčinnosti so Štátnym vzdelávacím programom uplatňovali výchovné princípy pedagogiky
Márie Montessori. V triede pre deti so športovým zameraním vytvorili podmienky pre
rozvíjanie všeobecného pohybového rozvoja detí so získaním základných herných a
futbalových zručností – „Futbalová školička“, pod vedením profesionálneho trénera.
Individuálny prístup podľa individuálneho vzdelávacieho programu bol základom práce s
deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem tohto materské školy
s zúčastňovali rôznych súťaží podujatí a vzdelávacích aktivít..
Základné školy:
ZŠ, Ul. Dr. Janského (Jednotka)
Riaditeľ: Mgr. Marek Baláž
Počet tried: 20
Počet žiakov: 435
Najväčšie úspechy školy:
-Informatický bobor – 66 – 96 % úspešnosť - 14 úspešných žiakov
-Englishstar – 24 žiakov 90 – 100% úspešnosť
-Matematický klokan – 1 šampión školy 100% a 21 úspešných riešiteľov
-Puškinov pamätník regionálne kolo – 1. miesto
- Olympiáda v nemeckom jazyku, kategória 1B krajské kolo – 3. miesto
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ZŠ, Ul. M.R. Štefánika (Dvojka)
Riaditeľka: Mgr. Ľubica Baranová
Počet tried: 31
Počet žiakov: 683
Najväčšie úspechy školy:
-FIRST LEGO LEAGUE regionálne kolo 1. miesto AMAZING TEAM
-Šaliansky Maťko celoslovenské kolo – 2. miesto Emma Strompová
-Cesty za poznaním minulosti celoslovenské kolo – 2. miesto Sophia Schveigert
-Vokálna jar regionálne kolo – 1. miesto Ivana Martincová
-Majstrovstvá SR v plesových choreografiách – 1. miesto Dávid Víťazka, Emma Strompová,
Alexandra Vanková
-Záchrana som ja celoslovenské kolo – 1. miesto kolektív 2.B triedy
-Najlepším žiakom školy sa stal Adam Kováč

ZŠ, Ul. P. Jilemnického (Štvorka)
Riaditeľka: Mgr. Drahomíra Hanzlíková
Počet tried: 16
Počet žiakov: 292
Najväčšie úspechy školy:
-Úspešne napísaný monitor T5 ( test piatakov)
-Účasť a úspechy vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach
-Celoslovenská súťaž November 89 a my: Adam Stribula prevzal z rúk akademického maliara
Miroslava Cipára ocenenie za 3. miesto v kategórii Retro dizajn.
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa (Cirkevná)
Riaditeľka: Mgr. Mária Ulrichová
Počet tried: 19
Počet žiakov: 377
Najväčšie úspechy školy:
Celoslovenská súťaž školských časopisov PRO SLAVIS – Mgr. Hronská – Čestné uznanie
Celoslovenská Geografická olympiáda – Michal Cibuľa žiak 8.r. – 20.miesto
Celoslovenská matematická súťaž MAKS 5 – Marko Paulík žiak 5.r. – 50.miesto
Najlepší žiak: Michal Cibuľa
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Základná umelecká škola Z.S. Parákovej
Riaditeľka: Mgr. Dana Kravecová
Počet odborov: 4
Počet žiakov: 547
Najväčšie úspechy školy
-Krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín – SLÁDKOVIČOVÁ RADVAŇ – inscenácia: Smútok
za J. Lennonom – 2. miesto
-Medzinárodný divadelný festival KALEIDOSKOP v Poľsku – mesto: Gardzenice Smútok
za J. Lennonom - 2.miesto, Cena divákov, Cena za réžiu – P. Luptovský, Cena za herecký
výkon - Ella Švecová
– Medzinárodná súťaž v prednese poézie, prózy, monológu – PREDNÁŠAM TEDA SOM...v
Kremnici – v poézii 1. kategória: 3. miesto - Adam Bungyi, v próze 1.kategória: 3. miesto –
Marko Paulík
- Celoslovenská súťaž HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v Dolnom Kubíne inscenácia: Smútok za
J. Lennonom - Strieborné pásmo
-Krištálová váza – Prievidza, súťaž v sólovom speve – 2. miesto H. Húsenicová
-Nové tváre jazzu – objav roka K. Kantorová
-Handlovský zlatý mikrofón – 1.miesto H. Húsenicová
-Celoslovenská súťaž Nové Zámky v hre na akordeón – 1. miesto P. Gábor
-Celoslovenská súťaž v hre na dychové plechové nástroje Stará Ľubovňa- 3.miesto E. Kováč
v hre na saxofón
-Celoslovenská súťaž v sólovom speve Handlová – 1.miesto H. Húsenicová
Centrum voľného času Žiar nad Hronom
Riaditeľka: Mgr. Helena Gáfriková
Počet tried: 33
Počet žiakov: 434
V školskom roku 2018/2019 sa spolu zúčastnilo na 282 podujatiach celkovo 14 021
účastníkov
Najväčšie úspechy:
-Deň otvorených dverí v Centre voľného času
-Týždeň dobrovoľníctva – aktivity v rámci mesta a kraja
-Biela pastelka – verejná zbierka koordinácia a realizácia s členmi Mestského žiackeho
33

-Koncoročný výlet MŽP – Banská Bystrica
-Mám svojich starkých veľmi rád –14. ročník literárno-výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ
s prezentáciou pre starých rodičov a verejnosť
-Mikulášsky pochod mestom – v spolupráci s OZ Mosty pre zdravotne handicapovaných
-Srdce dobrovoľníka – ocenenia za dobrovoľnícku činnosť pod patronátom primátora mesta
-Odovzdanie darčekov seniorom v DSS ZH- výroba handmade darčekov žiakov ZŠ
- Mestské kolo Finančná sloboda – hra pod vedením certifikovaných lektorov
-Medzníky II. svetovej vojny – súťaž pre ZŠ v spolupráci so SZPB, OV Žiar nad Hronom
-Slávnostné ukončenie krúžkovej činnosti – prezentácia a účinkovanie jednotlivých
záujmových útvarov pre rodičov a verejnosť
-MDD v parku – športové hry pre rodičov a deti
-Zbierka Belasý motýľ – verejná charitatívna zbierka v spolupráci
-Viac o počasí - prehliadka meteorologickej stanice
-Mladý technik – inštalácia a registrácia prác, výstava, vyhlásenie výsledkov
- Staň sa tvorcom –súťaž s TUBAPACKOM pre ZŠ –navrhni sa postav dominantu mesta Žiar
nad Hronom
-Futbalový turnaj MŠ – podujatie CVČ v spolupráci s MsÚ pre predšolákov
-Beh oslobodenia – v spolupráci - podujatie vyhlásené MsÚ
-Žiarsky mestský polmaratón – spolupráca na podujatí organizovanom MsÚ
-Olympiáda hviezdičiek – olympijské zábavné hry pre deti MŠ
-Beh SNP – spolupráca na podujatí organizovanom MsÚ
Centrum voľného času je podľa zmluvy s ObÚ v Banskej Bystrici, organizátorom
predmetových olympiád, postupových súťaží ZUČ, športových postupových súťaží.
Špeciálna základná škola
Riaditeľka: Mgr. Anna Vargová
Počet tried: 13
Počet žiakov: 96
Najväčšie úspechy školy:
-Žiaci boli úspešní v prezentácii na verejnosti v súťažiach pre žiakov špeciálnych
škôl v krajskom kole „Prednes poézie a prózy“ , vo výtvarných súťažiach v okresnom kole
„Polícia známa neznáma“, „My sa nevieme sťažovať“, „Čarovný svet rozprávok“ , „Práva
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detí“; v krajskom kole „Cesty za poznaním“, „Ochranárik“ ; v národnom kole „Ovocie a
zelenina“ , „Všetko čo mám rád“ IDEA „Ženy a profesie v modernom svete“
Stredné školy:
Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Riaditeľka: Ing. Dana Paálová
Počet tried: 18
Počet žiakov: 467
Najväčšie úspechy školy:
-Biologická olympiáda krajské kolo - 1. miesto Slavomír Vodnák
-Olympiáda v nemeckom jazyku krajské kolo – 1. miesto Beáta Mikolášová
-Olympiáda v španielskom jazyku krajské kolo 1. miesto Andrej Hric, Barbora Adamová,
Lucia Macková
-Objavujeme čaro chémie celoslovenské kolo – 1. miesto Zuzana Wagnerová
Akademické majstrovstvá SR v kombinácii 10 tancov – 1. miesto Natália Varechová a partner
-Majstrovstvá SR v bežeckom lyžovaní- 1. miesto Laura Roglová
-Slovenský pohár v bežeckom lyžovaní – 1. miesto Laura Roglová
-Country večerné finále Biela stopa – 1. miesto Laura Roglová
- Volejbal SŠ - dievčatá krajské kolo – 1. miesto kolektív
-Innovative Kid 2019 celoslovenské finále – 2. miesto kolektív
-EUSTORY celoslovenská súťaž – 2. miesto Roman Debnár
Súkromná obchodná akadémia DSA
Riaditeľ: Ing. Alexander Frič
Počet tried: 4
Počet žiakov: 41
Od 01.09.2019 sa škola oficiálne volá SÚKROMNÁ OBCHODNÁ AKADÉMIA DSA,
ktorej je zriaďovateľ Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. a má študijný odbor:
obchodná akadémia
Najväčšie úspechy školy:
-NAJ elektronická prezentácia - 3. miesto Blissful Steps
-EXPERT geniality show – 69. miesto Pravoslav Mnich a Katarína Barborová – 147. miesto z
viac než 1000 zúčastnených
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-Medzinárodná súťaž Matematický klokan – 39. miesto Katarína Barborová
Súkromná stredná odborná škola technická
Riaditeľka: RNDr. Beáta Tóthová
Počet tried: 13
Počet žiakov:191
Najväčšie úspechy školy:
-Robocup -2.miesto Ivanič, Štefanka a Pataky
-Krajské kolo SOČ odbor strojárstvo a hutníctvo- 3.miesto Dobrovič a Kašiar
-Krajské kolo SOČ odbor informatika – 3.miesto Zuberéni a Lupták
-Krajské kolo SOČ odbor elektrotechnika, mechatronika – 2.miesto Hausner
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Riaditeľ: Ing. Miroslav Krajčov
Počet tried: 11
Počet žiakov: 242
Najväčšie úspechy školy:
-Baristická súťaž Prievidzský rytier čiernej dámy najlepší alko nápoj - Samuel Štefanovič
-EXPOGAST Luxemburg 2018 Medzinárodný veľtrh potravinárstva a gastronómie – 3.
miesto Filip Krupár
-Skills Slovakia Gastro Junior METRO CUP – 2. miesto Teodor Hrmo
-SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2018 – 2. miesto Nikola Pivarčiová, Kristína Gutyánová
-Najlepšia elektronická prezentácia – 2. miesto Cvičná firma Caffe Conffeteria, s.r.o
-FOUR FEST Euroakademik Gastro, Rimavská Sobota - baristi 1 .miesto Eva Balážová a
Maroš Barboriak, kuchári 1 .miesto Teodor Hrmo a Filip Krupár, kaderník 3 .miesto Erika
Kurečajová
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Janka Šumichrastová
Počet tried: 12
Počet žiakov: 231
Počas školského roka škola organizuje viacero výmenných pobytov a zabezpečuje prax
študentov na školách v meste Žiar na Hronom
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Najväčšie úspechy školy:
-Olympiáda zo SJL Krajské kolo – 1. miesto Hocková
-SOČ Krajské kolo – 1. miesto Antalová

Talenty roka
Nadácia ZSNP a Slovalco už po šestnásty krát ocenila talentovaných mladých Žiarčanov.
Najúspešnejší žiaci a študenti žiarskych základných a stredných škôl si opäť prevzali
symbolické šeky za úspešnú reprezentáciu svojej školy i mesta. Symbolickým šekom v
hodnote 50 Eur nadácia ocenila takmer 60 žiakov a študentov. Najlepšie žiarske talenty boli
odmenené za dosiahnuté úspechy a podporené vo svojej ďalšej činnosti sumou 100 Eur a to
17 žiakov a študentov. Šeky v hodnote 150 Eur si prevzalo sedem študentov: Daniel Lihocký,
Štefan Štrba, Ľubomír Maslík, Samuel Závalec – študenti Súkromnej strednej odbornej školy
technickej a Martin Čamaj, Adam Kučera, Tomáš Sedláček – študenti Gymnázia Milana
Rúfusa.
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. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Hlavným
cieľom je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode,
zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov, predovšetkým detí a
mládeže. V tomto roku mala 28 zamestnancov, 535 exkurzií, 38 pozorovateľov, 437
programov a spolu 33 951 návštevníkov. Riaditeľom bol Mgr. Tomáš Dobrovodský.
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IX. KULTÚRA

Činnosť MsKC ( Mestské kultúrne centrum)
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. Riaditeľkou bola PhDr. Michaela Pribilincová,
PhD. Za rok 2019 zamestnávalo 30 pracovníkov a usporiadalo MsKC 816 podujatí aj
v spolupráci s inými organizáciami v meste. Spolu za tento rok mali návštevníkov na rôznych
podujatiach 81 115.
Úspešné podujatia:
-Žiarsky bál
-Fašiangy v meste a fašiangová veselica
-Športovec roka
-Učiteľ na jednotku
-Stavanie mája a skoromájová veselica
-Pohár primátora a MS v plesových choreografiách (v spolupráci s TŠK Stella)
-Deň detí
-Deň matiek
-Žiarsky chlpáč - výstava psov (v spolupráci s miestnym útulkom OZ Strážni anjeli)
-Kultúrne leto
-Šášovske hradné dni (v spolupráci so Združením na záchranu hradu Šášov)
-Koncert v Opatovciach (v spolupráci s OZ Horné Opatovce)
-Víno v parku (v spolupráci mesta ZH)
-Cityfest
-Beerfest
-Jarmok (v spolupráci mesta ZH)
-Jubilanti mesta
-Detský karneval
-Mikuláš v meste
-Žiarivé Vianoce
-divadlá pre dospelých a pre deti
-koncerty pre dospelých a pre deti
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-malá scéna a podpora miestnych umelcov
-workshopy na zachovanie kultúrneho dedičstva
Činnosť POS (Pohronské osvetové stredisko)
Pohronské osvetové stredisko je 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. V tomto roku usporiadalo 30
súťaží, prehliadok a festivalov. Vzdelávacích podujatí uskutočnilo 51, podujatí s inými
organizáciami bolo 59 a to Významné podujatia v tomto roku: Jarný salón – regionálne kolo
neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Cineama - regionálna súťaž a prehliadka amatérskej
filmovej tvorby, Hviezdoslavov Kubín – regionálna súťažná prehliadka v umeleckom
prednese prózy a poézie, 1. Žiarsky minifestival remesiel,

Tajovského divadelné dni-

regionálna súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla, Salamander a baníctvo očami detí a
mládeže, regionálna výtvarná súťaž rozšírená o literárne spracovanie, Najkrajšia dovolenková
fotografia celoslovenská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, Šášovské hradné
hry

festival a iné. Zamestnávalo v tomto roku 12 ľudí. Riaditeľkou bola Mgr. Helena

Žňavová.

ATV
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 relácie predstavovala 65 525 Eur. V
roku 2019 uverejnili 212 reportáží o aktuálnych podujatiach, športe, inzercii a dianí v meste.
Riaditeľkou bola Stela Šeševičková.
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X. DUCHOVNÝ ŽIVOT

Vysluhovanie sviatostí v roku 2019:
Krsty: chlapci 15, dievčatá 14, jeden dospelý muž
Prvé sv. prijímanie: 40 detí a 2 dospelí muži
Prijatie do cirkvi: 1 dospelý muž
Sobáše: 13
Pohreby: 32

Akcie:
2. marec

V cirkevnej škole sa uskutočnil tradičný farský ples.

26. máj

Deti z cirkevnej školy prijali prvý krát Pána Ježiša v Eucharistii koly.

2. jún

V kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom vyslúžil sviatosť
birmovania otec biskup Mons. Marián Chovanec.

5. júl

Uplynulo presne 150 rokov od smrti biskupa Štefana Moysesa,

7. september V rámci najbližšieho regiónu sa pripomenulo smutné výročie násilného
zrušenia obce Horné Opatovce.
20. december V priestore kostola Povýšenia Svätého Kríža sa uskutočnil Adventný koncert.
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XI. ZDRAVOTNÍCTVO

NsP Žiar nad Hronom – Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
Od 1. apríla 2014 patrí Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom do siete regionálnych
nemocníc Svet zdravia a.s.. V súčasnosti ako Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť nielen pre 48 153 obyvateľov okresu, ale aj pre spádové
okresy Žarnovica a Banská Štiavnica, približne pre 100 000 obyvateľov. V Nemocnici Svet
zdravia Žiar nad Hronom sa minulý rok narodilo vyše 700 detí. Riaditeľom nemocnice bol
Ing. Ivan Mokrý.
28. ročník Žiarskeho sesterského dňa
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s organizačným tímom
nemocnice v Žiari nad Hronom, s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Banskej Bystrici pripravili už 28. ročník Žiarskeho sesterského dňa, ktorý sa konal 4.
októbra 2019 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Tohtoročné podujatie sa
konalo pod záštitou predsedníčky vedeckého výboru Doc. PhDr. Beáty Frčovej, PhD., MPH a
zastrešovala ho predsedníčka vedeckého výboru kongresu Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD..
Nosnou myšlienkou všetkých prednášok bola téma „Ošetrovateľstvo v praxi“.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
Jednotlivé oddelenia úradu poskytli v roku 2019 2954 konzultácií a vydali 748 iných
stanovísk. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom plnil
všetky programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v SR (27 projektov),
zabezpečoval plnenie 10 mimoriadnych úloh. V rámci plnenia mimoriadnych úloh bolo
odobraných 933 vzoriek. V roku 2019 sa uskutočnilo 6 odborných seminárov, ktoré
zabezpečili vlastní zamestnanci 12-timi odbornými témami, aktívne sa zúčastnili na
konferenciách na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Boli zabezpečované zdravotnovýchovné aktivity uverejňovaním článkov v printových médiách. V roku 2019 boli podľa
zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, spolu s blokovými pokutami, uložené sankcie v
celkovej výške 7 845 eur. Regionálnou hygieničkou bola MUDr. Eva Striežová.
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XII. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dni jarnej čistoty
Boli organizované mestom Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami Žiar nad
Hronom, a. s. v dňoch od 8. do 12. apríla. Celkovo sa uskutočnilo 86 vývozov, počas ktorých
sa vyviezlo 75,29 ton objemného odpadu. Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo aj drevo
(14,81 ton) a elektrické zariadenia (5,55 ton). Ľudia sa zbavovali aj žiariviek, farieb či kovov
prostredníctvom mobilnej zberne.

Dni jesennej čistoty
Konali sa v dňoch od 23. do 27. septembra. Celkovo sa uskutočnilo 70 vývozov, počas
ktorých sa vyviezlo 48,9 ton objemného odpadu. V porovnaní s počtom vývozov z jari 2019,
sa uskutočnilo počas dní jesennej čistoty 2019 o 16 vývozov menej a v tonách to
predstavovalo rozdiel o 26,1 t menej objemného odpadu. Okrem objemného odpadu sa
vyzbieralo aj drevo 15,52 ton, z tohto bolo o 1,34 t viac vyvezeného v porovnaní s vývozom
na jar a elektrické zariadenia 7,9 ton, čo predstavuje o 2,4 t viac oproti vývozu z jari.
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XIII. ŠPORT

Športovec mesta 2019
27. februára sa uskutočnil už 24. ročník podujatia Športovec mesta, na ktorom boli ocenení
najúspešnejší žiarski športovci za uplynulý rok .

Jednotlivci
Natália Bieliková- Atletický klub MŠK
Ján Kolár- Atletický klub MŠK
Ema Černajová - Atletický klub MŠK
Adam Hríň - Atletický klub MŠK
Hana Kmeťová - Plavecký klub MŠK
Jakub Kukučka - Plavecký klub MŠK
Patrik Hrabaj - Stolnotenisový klub MŠK
Peter Perháč - Stolnotenisový klub MŠK
Šimon Kostka - Stolnotenisový klub MŠK
Linda Majerčíková - Stolnotenisový klub MŠK
Terézia Perháčová - Tenisový klub MŠK
Matúš Baniar - Cyklistický klub MŠK
Andrej Zelina - Cyklistický klub MŠK
Lukáš Ungvarský - Cyklistický klub MŠK
Matúš Ďurík - Cyklistický klub MŠK
Jakub Benča - Cyklistický klub MŠK
Adam Foltán - Cyklistický klub MŠK
Simona Záhorcová - Cyklistický klub MŠK
Branislav Holic - Cyklistický klub MŠK
Šimon Ďurian - Karate klub MŠK
Maxim Uhrík - Karate klub MŠK
Adam Dolnický - Karate klub MŠK
Radka Kučerová - Karate klub MŠK
Nikola Kršiaková - Karate klub MŠK
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Patrícia Vanková- Karate klub MŠK
Kornélia Bugárová - Karate klub MŠK
Aris Nikolas Čela - Karate klub MŠK
Adam Hudec - Karate klub MŠK
Šimon Sečkár - Karate klub MŠK
Alexandra Kalamárová - Karate klub MŠK
Nina Jelžová - Karate klub MŠK
Natália Rajčanová - Karate klub MŠK
Dominika Veisová - Karate klub MŠK
Zdenko Vanka - Karate klub MŠK
Stanislav Kubáň - TŠK Stella
Sofia Gelienová - TŠK Stella
Jaroslav Ihring - TŠK Stella
Natália Varechová - TŠK Stella
Filip Čierny - IRON GYM
Janka Kasová - IRON GYM
Dominik Fullajtar - IRON GYM
Tatiana Magulová - IRON GYM
Peter Stročinský - Grappligový klub MŠK
Marek Hromádka - Grappligový klub MŠK
Róbert Láska - Športovo strelecký klub MŠK
Rastislav Burian - Športovo strelecký klub MŠK
Športový kolektív
Družstvo najmladších žiačok Atletického klubu MŠK– prípravka dievčat -1. miesto v súťaži
Stredoslovenského atletického zväzu
Družstvo žiakov Basketbalového klubu MŠK - 2. miesto na majstrovstvách Slovenska
Družstvo mladších žiačok Volejbalového klubu MŠK - 3. miesto na Oblastnom finále
Družstvo juniorov Karate klubu MŠK - 2. miesto v športovom zápase kumite na
Majstrovstvách Slovenska
Družstvo junioriek Karate klubu MŠK - 3. miesto v športovom zápase kumite na
Majstrovstvách Slovenska
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Družstvo mladších kadetiek Karate klubu MŠK - 3. miesto v športovom zápase kumite na
Majstrovstvách Slovenska
Kolektív dospelých Tanečno-športového klubu Stella - 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska
s choreografiou Noc a deň
Kolektív dospelých Tanečnice Tanečno-športového klubu Stella - 3. miesto na Majstrovstvách
Slovenska s choreografiou Tancuj s nami
Gymnázium Milana Rúfusa - 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v basketbale chlapcov
základných škôl
Juniori Cyklistický klub MŠK - Víťazi Slovenského pohára v kategórii Juniori v dlhodobej
súťaži v extraligy SZC
A-tím FK POHRONIE - 1. miesto v II. Lige mužov v jesennej časti súťaže 2018/2019
Športový kolektív – majstri Slovenska
Basketbalové družstvo žiakov MŠK BK - Majstri Slovenska v basketbale starších mini
žiakov
Družstvo mladších kadetov Karate klubu MŠK - Majstri Slovenska na súťaži v športovom
zápase KUMITE
Družstvo starších žiačok Karate klubu MŠK - Majsterky Slovenska na súťaži v športovom
zápase KUMITE
Družstvo Športovo streleckého klubu MŠK - Majstri Slovenska v súťaži trojčlenných
družstiev v disciplíne vzduchová pištoľ 40
Volejbalové družstvo Veteránov- Majstri Slovenska na súťaži veteránov
Kolektív žiakov Tanečno-športového klubu Stella - Majstri Slovenska s choreografiou Taká
sa mi páči
Tréner mesta
Radovan Černák - Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
František Sitora - Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Dlhoroční funkcionári a pracovníci v oblasti športu
Jozef Štábel - Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
Miroslava Mesárošová – Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom
Jaroslav Hlaváč – Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
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ATLETICKÝ KLUB
Prezident klubu: Adam Pajunk
Členská základňa:
Mládež: 110 Dospelí: 15
TOP organizované podujatia:
Žiarska chôdza o pohár Jozefa Pribilinca
Žiarsky mestský polmaratón - 10. ročník
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:
-V skoku do diaľky na halových Majstrovstvách Slovenska dorastencov – 1. miesto
-V skoku do diaľky na halových Majstrovstvách Slovenska juniorov a junioriek – 1. miesto
-V trojskoku na halových Majstrovstvách Slovenska juniorov a junioriek – 1. miesto
-V skoku do diaľky na medzi oblastné Majstrovstvách Slovenska dorastencov – 1. miesto
-V trojskoku na medzi oblastné Majstrovstvách Slovenska dorastencov – 1. miesto
-V skoku do diaľky na Majstrovstvách Slovenska juniorov a junioriek – 1. miesto
-V trojskoku na Majstrovstvách Slovenska juniorov a junioriek – 1. miesto
-V skoku do diaľky na Majstrovstvách Slovenska dorastencov a dorasteniek – 1. miesto
BASKETBALOVÝ KLUB
Prezident klubu: Mgr. Ján Valent
Členská základňa:
Mládež: 106 dospelí: 12
TOP podujatia organizované klubom:
Nemak Basketbalová Mikroliga V. ročník
Organizátor 23. ročníka Žiarskeho streetballu
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:
-Basketbalové družstvo starších mini žiakov na Majstrovstvách Slovenska v basketbale - 3.
miesto.
-Basketbalové družstvo mladších žiakov na Majstrovstvách Slovenska v basketbale - 1.
miesto
GRAPPLINGOVÝ KLUB
Prezident klubu: Bc. Peter STROČINSKÝ
Členská základňa :
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Mládež: 13 Dospelí: 9
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:
-Slovenský pohára v grapplingu – zlato Vladimír Danko
-Medzinárodná súťaž Rebel Cup Trojanovice- zlato Lukáš Štefanec, striebro Daniel Kollár
-Sai Storm 7 - zlato Jaroslav Meliš a Daniel Kollár, striebro Ernest Havryliuk, bronz Martin
Janšto, Matej Krumlovský, Samuel Párničan
HOKEJOVÝ KLUB
Prezident klubu: Ján Baran
Členská základňa:
Dospelí: 23
V roku 2019 v našom meste po 10 rokoch opäť začal svoju činnosť Hokejový klub, ktorý hral
2. ligu skupina západ. Klub začal svoju činnosť úspešne a postúpil do 1. ligy

IRON GYM
Prezident klubu: Ján MEGA
Členská základňa:
Dospelí: 10
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:
-Majstrovstvá Slovenska WUA: Emil Hutka- 2. miesto
- Majstrovstvá Slovenska WUAP (World United Amateur Powerlifting): Juraj Bystriansky 1. miesto
-Majstrovstvá Európy (XPC federácia) v mŕtvom ťahu: Ján Mega – 1. miesto
-Majstrovstvá Slovenska WUAP(World United Amateur Powerlifting: Tatiana Magulova- 1.
miesto

KLUB JIU JITSU
Prezident klubu: Jaroslav Bičár
Členská základňa:
Mládež: 17 Dospelí: 7
-Medzinárodná súťaž BJJ CUP 8: Hanka Pavolová- 3. miesto.
-Medzinárodná súťaž - BJJ CUP 8 Tadeáš Grus- 3. miesto
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KARATE KLUB
Prezident klubu: Ľubomír Striežovský
Členská základňa:
Mládež: 79 Dospelí: 8 tréneri + prezident
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom si v roku 2019 pripomenul 45. výročie svojho založenia.
Karate klub MŠK aj v roku 2019 patril medzi špičky mládežníckeho karate na Slovensku. Za
svojej 45. ročnej histórie získali celkovo 4308 medailových umiestnení na úrovni od Majstrov
a medailistov okresu, kraja, Slovenska a Európy, z toho na medzinárodných súťažiach 951. V
roku 2019 klub získal 307 medailových umiestnení (103 zlatých, 80 strieborných a 124
bronzových.)
PLAVECKÝ KLUB
Prezident klubu: PaedDr. Martina Bartková
Členská základňa:
Mládež: 39 Dospelí: 5
TOP organizované podujatia:
-5 kôl Banskobystrického pohára, Jarná cena Žiliny, Jarné majstrovstvá SSO Žilina kategória
A,J,S, Jarná majstrovstvá SSO Banská Štiavnica kategória C,D, Pohár Priateľstva Rimavská
Sobota, Veľká cena Liptova, Veľkonočné preteky Žiar nad Hronom, Štiavnický kahanec, MS
všetkých vekových kategórii
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:
-Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v disciplíne 100m motýlik - 3. miesto Tereza Veselá
-Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v disciplíne 200 m - 2. miesto Šimon Veselý
-Veľká cena Liptova v disciplíne 100 m motýlik – 3. miesto Ema Prachárová
STOLNOTENISOVÝ KLUB
Prezident klubu: Ing. Jozef Barniak
Členská základňa:
Mládež: 20 Dospelí: 20
TOP organizované podujatia klubom:
-SPM mladšie žiačky
-Krajský bodovací turnaj mládeže
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Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:
-Majstrovstvách Slovenska vo štvorhre mladšieho žiactva – 3, miesto Linda Majerčíková
- Majstrovstvách Banskobystrického kraja dorastu v dvojhre a štvorhre- 3 a 2. miesto Patrik
Hrabaj
-Majster Banskobystrického kraja v jednotlivcoch po 5 krát Ľubomír Majerčík
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Prezident klubu: Robert Maroši
Členská základňa:
Mládež: 9 Dospelí: 105 Dôchodcovia: 88
V turistickom kalendári na rok 2019 bolo 55 turistických podujatí, z toho 10 jednodňových
a 1 týždenný autobusový zájazd. Medzi najvydarenejšie patrili: týždenný zájazd do
Bardejova, Donovaly, Uhrovec – Jankov vŕšok, Borišov, Krakova hoľa – Demänovská
jaskyňa, Dobročský prales, Sedlo Sedielko, Východná Vysoká – Poľský hrebeň, Rozsutce,
Predná Hora. Veľkú účasť KST zaznamenal aj na turistických podujatiach v okolí Žiaru,
Kremnice, Novej Bane a Banskej Štiavnice
KLUB ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA LRU
Prezident klubu: Ramiz Saliu
Členská základňa :
Dospelí: 5
-na Rieke Laborec v Humennom sa konal dvojdňový pretek 4.členných družstiev: 3. miesto
a v jednotlivcoch Ján Sámel : 3. miesto
- na rieke Váh sa konal pretek Eduarda Hrdeľa : 1 miesto
ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB
Prezident klubu: Marián Grúber
Členská základňa:
Mládež: 43 Dospelí: 74
TOP organizované podujatia klubom:
-Slovenská liga talentovanej mládeže /celoslovenské 2 dňové podujatie 300 štartov/.
-1. Slovenská strelecká liga / celoslovenské 2 dňové podujatie 320 štartov /
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:
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Poradie 10 najlepších strelcov ŠSK :
Ing. Róbert Láska, Marián Grúber, JUDr. Karol Ihring, Filip Šulek, MUDr. Marianna
Grúberová, Katarína Balážová, Stanislav Silný, Mária Humená, Ing. Ľuboš Perina, Silvia
Herková
TENISOVÝ KLUB:
Prezident klubu: Martin Šály
Členská základňa:
Mládež: 33 Dospelí: 19
Terézia Perháčová
-Celoslovenský turnaj žien -1. miesto Terézia Perháčová
-Celoštátne kolo v NTC - 3. miesto Jakub Oťapka
VOLEJBALOVÝ KLUB
Prezident klubu: MVDr. Igor Korbela
Členská základňa:
Mládež: 72 Dospelí: 26
-Majstrovstvá Európy junioriek v Albánsku – miestenku získala Barbora Kupčiová
TŠK STELLA
Predseda klubu: Ing. Miroslva Víťazka
Členská základňa: 7
Deti a mládež: 52 Dospelí: 8
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:
Najúspešnejší pár
Jaroslav Ihring - Natália Varechová
Sú držiteľmi triedy S, v roku 2019 na Majstrovstvách Slovenska v kategórii do 21 rokov si
vytancovali 3. miesto v štandardných aj v latinskoamerických tancoch, v desiatich tancoch
boli 2. V kategórii dospelí na Majstrovstvách Slovenska v desiatich tancoch sa oproti roku
2018 posunuli o dve miesta na vynikajúce 4. miesto, v štandardných tancoch 10. miesto a v
latinskoamerických tancoch sa umiestnili na 12. mieste. Boli zaradení do reprezentačného
tímu Slovenska. Reprezentovali Slovensko i Žiar nad Hronom na Majstrovstvách sveta v
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štandardných tancoch v španielskom Bilbau a skončili 63. V Slovenskom pohári sa
umiestnili v štandardných tancoch na 9. mieste a v latinskoamerických tancoch na 10. mieste
-XXVIII. POHÁR PRIMÁTORA medzinárodná súťaž bola poznačená rekordnou účasťou,
v 18 súťažiach svoje sily zmeralo takmer 300 párov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a
Maďarska. Tanečno-športový klub Stella reprezentovalo 11 párov
-Zlato: Patrik Franta – Timea Turčanová - Juniori II C latinsko-americké tance
-Striebro: Andrej Hric - Soňa Herková – Dospelí B latinsko-americké tance, Dávid Víťazka –
Nela Matiašková – Deti IE
-Bronz: Patrik Franta – Timea Turčanová - Dospelí C latinsko-americké tance
-Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách, exhibíciách a showdance - Žiarski
juniori získali titul Majstrov Slovenska s choreografiou MUSICA LATINA v skupine ostatné
tance.
- kategória dospelých, ostatné tance : 2. miesto. Dievčenská skupina Latino girls
Vyhodnotenie sezóny 2018/2019 FK Pohronie
Každoročné vyhlasovanie

najlepších hráčov sezóny za jednotlivé kategórie. Pri tejto

príležitosti si prevzali najmenší futbalisti svoj prvý dres. Ceny im odovzdával Mgr. Igor
Rozenberg, PhD. MBA riaditeľ.
U7 - Tomáš Murgaš
U8 - Kristián Horbov
U9 - Andrej Nárožný
U10 - Branislav Lukáč
U11 - Viktor Flímer.
U12 - Patrik Hrnčiar
U13 - Martin Pavlenda
U14 - Ján Jakab
U15 - Samuel Kováč
U17 - Tomáš Kukučka
U19 - Samuel Čierťaský
UW - Ema Vlkovičová
Muži A - Tomáš Jenčo
Poďakovanie za obetavú prácu pre FK POHRONIE:
Anna Gáborová
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Maroš Pažout
Ocenené mužstvo mužov A za 1. miesto v 2. lige
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XIV. POČASIE A JEHO OSOBITOSTI

Na základe analýzy piatich globálnych databáz bol rok 2019 najteplejší aspoň od roku
1880.
Január
Bol značne teplý. Najvyššia denná teplota bola +2,2 °C a najnižšia -5,5 °C. Počasie bolo
zväčša zamračené s mrholením a slabým snežením.
Február
Počasie sa v tomto mesiaci výrazne oteplilo. Najvyššia teplota bola nameraná +12,8 °C a
najnižšia teplota bola +2 °C. Dni boli teplé a slnečné.

Marec
Tento mesiac môžeme označiť za výrazne nadnormálny. V Žiari nad Hronom bol marec
dosť zamračený a oblačný. Najvyššia denná teplota +16,8 °C a najnižšia +7 °C.

Apríl
Počas apríla prevládalo anticyklonálne počasie a naša oblasť bola veľmi dlho pod
vplyvom rozsiahlej a mohutnej tlakovej výše so stredom nad Škandináviou. Aj preto bol v
suchom vzduchu na viacerých miestach každý deň ráno prízemný mráz, ale zároveň bolo
v danom období popoludní aj pomerne teplo. Celkový úhrn zrážok bol na väčšine územia
relatívne nízky od 11 do 40 mm. Najvyššia teplota bola +21°C a najnižšia +7°C.
Máj
Máj bol tento rok od ideálu veľmi ďaleko. Počasie bolo zamračené a daždivé. Najvyššia
denná teplota bola +25,1 °C a najnižšia +7,4 °C.
Jún
Bol historicky najteplejším júnom v histórii meteorologických meraní. Bol slnečný
a teplý, najvyššia denná teplota bola +32,7 °C a najnižšia +16,0 °C. Rekordy pre mesiac
jún boli zaregistrované aj v počte tropických nocí.
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Júl
Je síce obvykle najteplejším mesiacom v roku, ale podľa celosvetových údajov bol tiež
najteplejším mesiacom úplne na celej zemeguli, s veľmi malými teplotnými rozdielmi.
Teplotné rekordy boli nielen cez deň, ale aj v noci. Najvyššia denná teplota bola +34,3 °C
a najnižšia +24,6 °C.

August
Priniesol nadpriemerné teploty i zrážky. Počasie poznačilo i pomerne veľa zrážok.
Celkovo spadlo od 70 do 150 mm zrážok. Najvyššia denná teplota bola

+35,3 °C

a najnižšia +21,6 °C.

September
Bol na našom území teplotne aj zrážkovo normálny. Priemerná teplota mesiaca dosiahla
väčšinou +15 až +17°C. Za celý mesiac spadlo 40 až 80 mm zrážok.
Október
Počas októbra boli veľmi odlišné typy počasia. Prvá dekáda mesiaca skončila teplotne
podpriemerná a bola aj bohatá na zrážky. V druhej a aj vo väčšej časti tretej dekády bolo
babie leto, ktoré bolo ako celok mimoriadne teplé. Najvyššia teplota bola nameraná
+23,9°C a najnižšia teplota +1 °C.

November
V regióne sme zaznamenali veľké výkyvy teploty vzduchu. Mrazivé boli noci i rána,
poklesla minimálna denná teplota vzduchu v našom meste na - 4,4°C a v prízemnej vrstve
až na - 8,2°C. Teplotné rekordy pre dané obdobie boli na hranici -10°C z rokov (1979,
1997).

December
Tento mesiac prekvapil tým, že zima prišla presne načas. Ráno v prvú adventnú nedeľu
bolo mrazivé (-6,4 °C.) Napriek tomu podľa meteorológov bol tento mesiac nadnormálny.
Najvyššia denná teplota bola + 12 °C a najnižšia -14 °C.
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XV. ZAUJÍMAVÉ UDALOSTI
Mgr. Irenka Novotná
Dňa 31. decembra 2018 navždy dotĺklo srdce Mgr. Irenky Novotnej, spoluzakladateľky a
propagátorky tvorivej dramatiky na Slovensku. Až do odchodu na dôchodok učila v ZUŠ Z.S.
Parákovej literárno-dramatický odbor. Tvorila a režírovala inscenácie v detskom divadelnom
súbore ATĎ, ktorý úspešne reprezentoval naše mesto na celoštátnych prehliadkach, ale aj na
festivaloch v zahraničí.
Nórsky veľvyslanec
22. januára navštívil mesto nórsky veľvyslanec Terie Theodor Nervik. V rámci návštevy
Žiaru sa zúčastnil aj recepcie spolu s významnými osobnosťami nášho mesta. Terie Theodor
Nervik navštívil mesto Žiar nad Hronom ako nórsky veľvyslanec po prvýkrát. Jeho kroky
však nesmerovali iba na mestský úrad. Navštívil aj spoločnosti sídliace v priemyselnom
parku, ktoré majú nórskych majiteľov, a to Slovalco,Hydro a aj spoločnosť Bring.

Darovanie automobilu
Mesto darovalo

rodine s postihnutým synom automobil. Primátor sa rozhodol osudom

skúšanej rodine pomôcť. Úžitkový automobil Volkswagen Caddy Life, ktoré využívali
úradníci na mestskom úrade, a nahradili ho novým, ešte poslúži dobrej veci. 1. apríla ho
primátor venoval zdravotne postihnutému Michalovi Škriniarovi.
Významný slovenský horolezec
Jeden z najúspešnejších slovenských výškových horolezcov Zoltán Demján navštívil naše
mesto. Na pôde mestského úradu ho privítal primátor Peter Antal, následne sa presunul na
základnú školu – „Dvojku“, kde žiakom hovoril najmä o svojej kariére horolezca, ale
odovzdal im aj svoju osobnú životnú skúsenosť

Beh oslobodenia
12. apríla sa uskutočnil 31. ročník Behu oslobodenia mesta Žiar nad Hronom. Pretekalo na
ňom 274 detí, z toho 180 chlapcov a 94 dievčat.
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Mgr. Mária Zaťková
Vo veku nedožitých 77 rokov nás 1. júna 2019 navždy po dlhej chorobe opustila Mgr. Mária
Zaťková. Mnohí si ju pamätajú ako dlhoročnú učiteľku slovenského jazyka a dejepisu i
školskú inšpektorku. Venovala sa literárnej a výtvarnej tvorbe detí i vlastnej, amatérskemu
filmu a publicistike v regionálnej a učiteľskej tlači. Po odchode do dôchodku pôsobila
niekoľko rokov ako kronikárka mesta, kedy zaznamenávala dianie v Žiari nad Hronom.
Aktívne sa podieľala na uchovávaní histórie mesta. Je spoluautorkou textov vo viacerých
publikáciách, naposledy spolupracovala na vydaní monografie o Žiari nad Hronom. Z jej
iniciatívy vzniklo v roku 2006 aj záujmové združenie pre históriu mesta Castrum Susol. V
tom istom roku získala cenu mesta za významný prínos v oblasti rozvoja kultúry a
uchovávania histórie. Ako rodáčka z Horných Opatoviec sa aktívne angažovala v tom, aby sa
na túto obec nezabúdalo. Pravidelne sa podieľala na organizovaní podujatí v tejto zaniknutej
obci, do ktorej sa každoročne vracajú jej rodáci. Aj vďaka nej dnes opatovská téma zostáva
stále živou a Opatovčania sa vracajú do kostola, do prírody a domov. Má zásluhu na postavení
Pamätníka miniatúry obce v mramorovej makete, na obnovení pamätného dreveného kríža na
ceste do Sklených Teplíc a nezabudnuteľné sú aj prechody Gráfovskou dolinou, ktorých sa
pravidelne zúčastňovala.
Janského plaketa
26. júna boli v Obradnej sieni MsKC prijatí niekoľkonásobní darcovi krvi. Plakety MUDr.
Jana Janského získali za bezpríspevkové darovanie krvi. Strieborná plaketa MUDr. Janského:
Miroslava Brezianská, Veronika Dubšíková, Vladimír Herko, Martina Gallová, Jozef Knapp,
Michal Maruniak, Lukáš Ľupták, Keneth Okoyeocha, Ján Pažítka, Peter Rusnák, Martin Tóth,
Miroslav Vyletel. Zlatá plaketa MUDr. Janského: Radoslav Gašparík, Soňa Mišútová, Ján
Pichler. Diamantová plaketa MUDr. Janského: Peter Gallo
Vysokoškolský profesor
Pred skončením svojej funkcie vymenoval prezident Andrej Kiska 11. júna 37 nových
vysokoškolských profesorov. Menovací dekrét dostal aj Žiarčan Doc. Ing. Marián Schwarz,
CSc, a to v odbore environmentálne inžinierstvo. Marián Schwarz pôsobil na Technickej
univerzite vo Zvolene.
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Žiarsky chlpáč
V Parku Štefana Moysesa sa to 29. júna hemžilo štvornohými chlpáčmi. Konal sa už 8. ročník
obľúbeného Žiarskeho chlpáča – výstavy psov bez papierov pôvodu a útulkáčov. Celkovo sa
do ôsmeho ročníka súťaže prihlásilo 63 psíkov, pričom najpočetnejšie zastúpenie bolo v
kategórii naj extrém, v ktorej súťažilo 14 chlpáčov. Titul Žiarskeho chlpáča pre rok 2019
získal mladý psík kríženca border kolie s menom Blue zo Zvolena.
Dobré skrinky
Vďaka dobrovoľníkom z občianskeho združenia Helpi pribudlo v uliciach nášho mesta
postupne päť takzvaných dobrých skriniek. Ľudia v núdzi v nich nájdu trvanlivé potraviny,
knihy, oblečenie či kozmetiku.

City fest
14. ročník obľúbeného hudobného festivalu City fest. Štrnásty ročník podujatia si nenechalo
ujsť približne 10 400 ľudí, z čoho približne 2 100 bolo neplatiacich. V tomto ročníku sme
mohli vidieť: autogramiádu Oteckov, vystúpenie Kollárovcov, Janka Kulicha & Kolegium,
Simu Martausovú, Sitňan, Rytmus, Ine Kafe a Metanlindu.
Zlatý klinec
Tradične patrí k City festu aj odovzdávanie Zlatých klincov, ktoré patria do rúk domácich
umelcov. Cena primátora mesta Petra Antala pre Karolínu Kantorovú, Cena Nadácie ZSNP
a Slovalco pre Petra ŠrankaCena riaditeľky MsKC pre Petra Luptovského

Beer fest
Augustový Beer fest navštívilo takmer 1 340 milovníkov kvalitného piva a dobrého guláša.
Na svoje si prišli aj deti, pre ktoré boli pripravené rôzne atrakcie a sprievodné podujatia.
Súčasťou Beer festu je už niekoľko rokov aj divácky veľmi obľúbená súťaž vo varení
kotlíkového guláša. Tento rok varilo 14 tímov. Víťazmi boli: tím Slovalco, druhý bol z kotla
poslancov a tretiu cenu získal tím rybárov. V deň konania Beer festu sa uskutočnila aj verejná
zbierka, ktorej výťažok mesto venovalo osobe v seniorskom veku, ktorá žije osamelo a
vyzbieralo sa 171 Eur.
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Karel Gott
1. októbra odišiel navždy vo veku 80 rokov do hudobného neba Karel Gott, najvýznamnejší
a najpopulárnejší spevák v dejinách česko-slovenskej populárnej hudby. Popularita majstra
Gotta ďaleko presiahla česko-slovenské hranice. Obdivovali ho fanúšikovia v Nemecku,
Rakúsku, Poľsku i v Rusku. Správy o jeho úmrtí dokonca priniesli najväčšie denníky v USA
či Japonsku.
Nórsky deň
2. októbra sa uskutočnil ďalší ročník podujatia Nórsky deň. Jeho súčasťou bol odborný
seminár aj obľúbené popoludnie pre rodiny s deťmi, ktoré mali záujem bližšie spoznať túto
severskú krajinu a život jej obyvateľov. Podujatie píše svoju históriu od roku 2013 a odvtedy
sa pravidelne koná každý druhý rok.
Miroslav Šatan
23. októbra sa primátor mesta Peter Antal a zástupcovia HKM MŠK i prevádzkovatelia
zimného štadióna stretli na pôde mestského úradu s Miroslavom Šatanom. Žiar bol jednou z
jeho zastávok na ceste po slovenských hokejových kluboch.
Žiar v Osle
29. októbra sa v nórskom Osle konalo informačné podujatie, tzv. matchmaking event. Za naše
mesto sa tohto medzinárodného stretnutia zúčastnili Martin Baláž, vedúci kancelárie
primátora mesta a projektová manažérka Ľudmila Paššáková.
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Používané značky a skratky:
BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj
CKN- Parcela registra „C“
CS- Castrum susol
CVČ – Centrum voľného času
EÚ- Európska únia
FLL- First LEGO league
FK- Futbalový klub
KPSS- Komunitný plán sociálnych služieb
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
SOČ- Stredná odborná činnosť
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:

NOVINY
FOTODOKUMENTÁCIA
VIDEOZÁZNAMY ATV
PAMÄTNÁ KNIHA MESTA
PAMÄTNÁ KNIHA PRIMÁTORA MESTA
INTERNET
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