
 

 

1 

 

 

 

 

 

KRONIKA MESTA  

  

 

 

 

 

  

 ŽIAR NAD HRONOM  

  

  

 

 

 

 

 

  

 Rok 2020 



 

 

2 

 

Toto pokračovanie IV. zväzku KRONIKY MESTA ŽIAR NAD HRONOM 

obsahuje záznamy v počítačovom vydaní za rok 2020 

 

v počte strán  55 

 

 

 

 

 

  

  

 odtlačok  

 pečate mesta  

  

  

  

  

  

–––––––––––––––––––––––                                                         ________________________ 

PaedDr. Veronika Balážová                                                                       Mgr. Peter Antal 

      poslankyňa MsZ                                                                                        primátor  

 

                                                                                                   

 

 

  

Kronikárkou mesta je PaedDr. Petronela Černická 

    

 ____________________  

 kronikár 



 

 

3 

 

OBSAH  

  

  

 

 Najvýznamnejšie udalosti roka .................................................................................................1  

 Mesto Žiar nad Hronom  (stručná charakteristika a história) ...................................................7 

I. Mestská samospráva ...............................................................................................................9 

II. Z rozpočtu mesta .................................................................................................................19 

III. Zmena tváre mesta .............................................................................................................20 

IV. Obyvateľstvo ......................................................................................................................22 

V. Verejno – spoločenský život ...............................................................................................23 

VI. Výročia a oslavy ................................................................................................................24 

VII. Podniky v živote mesta .....................................................................................................26 

VIII. Školstvo ...........................................................................................................................28 

IX. Kultúra ...............................................................................................................................36 

X. Duchovný život ...................................................................................................................38 

XI. Zdravotníctvo .....................................................................................................................39 

XII. Životné prostredie .............................................................................................................41 

XIII. Šport ................................................................................................................................42 

XIV. Počasie a jeho osobitosti .................................................................................................51 

XV. Zaujímavé udalosti ...........................................................................................................53 

 



 

 

4 

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI VO SVETE A NA SLOVENSKU 

 

V ROKU 2020 

 

Vo svete: 

1. január    Chorvátsko sa po prvý raz ujalo rotujúceho predsedníctva Európskej únie. 

 

3. január    Americká armáda zabila veliteľa elitnej jednotky iránskych Revolučných gárd                   

             Kásema Solejmáního Kásema Solejmáního. Pentagon potvrdil, že útok, ku                  

             ktorému došlo na medzinárodnom letisku v Bagdade nariadil prezident USA 

                   Donald Trump. 

 

8. január Krátko po štarte z medzinárodného letiska v Teheráne sa zrútilo lietadlo typu 

Boeing 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines, ktoré smerovalo 

do Kyjeva. Tragédia si vyžiadala 176 obetí. Irán neskôr priznal, že jeho armáda 

zostrelila ukrajinské lietadlo "v dôsledku ľudskej chyby". 

 

30. január  Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil stav 

globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti s nákazou spôsobenou 

novým koronavírusom Covid-19. 

 

31. január Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska o 23.00 hod. oficiálne 

vystúpilo z Európskej únie. 

 

5. február  Americký Senát oslobodil prezidenta Donalda Trumpa spod obvinenia 

z pohŕdania Kongresom. 

 

11. marec   Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus 

vyhlásil, že ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom, 

"možno charakterizovať ako pandémiu". 

 

27. marec   Severné Macedónsko sa stalo tridsiatou členskou krajinou NATO. 
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17. apríl   Rakúsko uzavrelo svoju poslednú uhoľnú elektráreň v Mellachu, neďaleko 

Grazu, čím ukončilo výrobu elektriny z uhlia. 

 

25. máj  V meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota zomrel po policajnom 

zásahu George Floyd. Smrť Afroameričana vyvolala v USA pobúrenie, vlnu 

demonštrácií a násilných protestov. 

 

30. máj   Z kozmodrómu NASA Mys Canaveral na Floride odštartovala nosná raketa 

Falcon 9 vesmírnej spoločnosti Elona Muska - SpaceX. Išlo o prvý pilotovaný 

let súkromnej kozmickej lode, ktorý otvoril vesmír komerčnej sfére. 

 

1. júl    Polročné predsedníctvo EÚ prebralo od Chorvátska Nemecko. 

 

12. júl   V druhom kole prezidentských volieb v Poľsku zvíťazil úradujúci prezident 

Andrzej Duda, keď získal 51,03 percenta hlasov. Jeho vyzývateľ, varšavský 

primátor Rafal Trzaskowski dostal 48,97 % hlasov voličov. 

 

4. august  V prístavnej časti hlavného mesta Libanonu došlo k výbuchu uskladneného 

dusičnanu amónneho, ktorý si vyžiadal vyše 100 mŕtvych a viac ako 4000 

zranených. 

 

9. august  Na základe oficiálnych výsledkov prezidentské voľby v Bielorusku vyhral 

Alexander Lukašenko, ktorý vládne v krajine už 26 rokov. 

 

20. august  Popredný predstaviteľ ruskej opozície Alexej Navaľnyj upadol do kómy počas 

letu zo Sibíri do Moskvy. Podľa nemeckých lekárov bol otrávený látkou zo 

skupiny novičok. K rovnakým výsledkom dospeli aj špecializované laboratóriá 

vo Francúzsku a vo Švédsku a tiež Organizácia pre zákaz chemických zbraní. 

 

15. september  Izrael podpísal v Bielom dome vo Washingtone dohody o normalizácii      

                         vzájomných diplomatických vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi      

   a Bahrajnom. 
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3. október  Pápež František podpísal v meste Assisi svoju v poradí tretiu encykliku 

Fratelli tutti (Všetci bratia). Vyzval v nej na globálnu zmenu myslenia a 

odsúdil "krátkozraký, prehnaný, zúrivý a agresívny nacionalizmus", ktorý 

naberá v súčasnej politike na sile. 

 

2. november   V centre Viedne došlo k teroristickému útoku, ktorý si vyžiadal 4 mŕtvych a 22 

zranených. K streľbe došlo neďaleko synagógy a na ďalších piatich miestach. 

K útoku sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát. 

 

 

3. november   Demokratický kandidát Joe Biden porazil úradujúceho prezidenta Donalda   

Trumpa. 

 

10. november  Arménsky premiér Nikol Pašinjan, azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a  

ruský prezident Vladimir Putin podpísali v Moskve dohodu o ukončení 

arménsko-azerbajdžanskej vojny o Náhorný Karabach. Podľa oficiálnych 

údajov od konca septembra zahynulo v bojoch 5100 arménskych a 

azerbajdžanských vojakov a takmer 150 civilistov. 

 

15. november V druhom kole prezidentských volieb v Moldavsku zvíťazila proeurópska  

expremiérka Maia Sanduová, ktorá porazila úradujúceho proruského prezidenta 

Igora Dodona. V poradí deviatym prezidentom Moldavska sa po prvý raz v 

histórii krajiny stala žena. 

 

6. december  V parlamentných voľbách v Rumunsku zvíťazila opozičná 

Sociálnodemokratická strana (PSD), druhá skončila Národná liberálna strana. 

Rumunský prezident Klaus Iohannis uprednostňuje vládu stredopravicových 

strán na čele s PNL, ktoré získali viac ako 50 percent hlasov voličov. 
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Na Slovensku: 

 

28. január  Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu Lászlóa Sólymosa a poverila 

riadením rezortu ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd). 

 

5. február Slovensko vyhostilo vietnamského diplomata v súvislosti s kauzou únosu 

Vietnamca. Štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička odovzdal 

verbálnu nótu vietnamskému veľvyslancovi. 

 

25. február  NR SR nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu 

na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). 

 

29. február  Konali sa parlamentné voľby. Volebná účasť dosiahla 65,8 percenta. Zvíťazilo 

hnutie OĽANO so ziskom 25,02 percenta hlasov a 53 kresiel. Druhý bol Smer-

SD (18,29 percenta a 38 kresiel), tretie skončilo hnutie Sme rodina (8,24 %, 17 

kresiel), štvrtá ĽSNS (7,97 %, 17 kresiel), piata koalícia Progresívne 

Slovensko-Spolu (6,96 %), ktorá sa však nedostala do parlamentu, pretože 

neprekročila hranicu 7 percent. Šiesta bola SaS (6,22 %, 13 mandátov) a 

siedma strana Za ľudí (5,77 % a 12 kresiel v NR SR.) 

 

4. marec  Prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády Igora Matoviča 

(OĽANO). Ako podotkla, všetci lídri budúcej možnej vládnej koalície jej 3. 

marca deklarovali jednoznačnú vôľu podieľať sa na rokovaniach o zostavení 

vlády. 

 

6. marec         Prvý človek nakazený koronavírusom SARS-CoV-2 na Slovensku. 

 

13. marec    Strany a hnutia OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodli na zostavení 

novej vlády. Novinárom to potvrdil líder OĽANO Igor Matovič. 

 

21. marec OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podpísali koaličnú dohodu. 
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6. apríl        V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol odsúdený 

vykonávateľ vraždy, Miroslav Marček. 

 

22. apríl  Ústredný krízový štáb schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu 

ochorenia COVID-19. 

 

24. apríl  Zemetrasenie 7 kilometrov od mesta Strážske s magnitúdou 3,3. 

 

1. jún       Ústredný krízový štáb schválil otvorenie materských škôl a základných škôl 

len od prvej do piatej triedy. 

 

10. jún   Peter Pellegrini oficiálne oznámil odstúpenie zo strany SMER-SD. 

 

11. jún         V Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach došlo k útoku 22-

ročného bývalého žiaka na učiteľov a žiakov školy, ktorý sa skončil smrťou 

zástupcu riaditeľa školy a zranením viacerých osôb. 

 

30. jún Prezident Policajného zboru Milan Lučanský odstúpil z funkcie. 

 

3. september Podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu sú v prípade vraždy Jána 

Kuciaka a Martiny Kušnírovej Marian Kočner a Alena Zsuzsová nevinní. 

 

1. október  Vyhlásenie núdzového stavu pre ochorenie COVID-19. 

 

5. október      Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozhodla na návrh Súdnej rady SR o odvolaní  

63 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. V prípade ďalších 20 sudcov adresovali 

predsedovia súdov a predseda Súdnej rady prezidentke žiadosť o zváženie 

odkladu ich odvolania. Šiestim sudcom prezidentka predĺžila výkon funkcie. 

 

12. október    Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu samosudkyňa Špecializovaného trestného   

                       súdu uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k      

                       potláčaniu základných práv a slobôd. V kauze kontroverzných šekov pre                 

                       chudobných so sumou 1488 Eur ho odsúdila na 4 roky a 4 mesiace.                           
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31. október  Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. 

 

5. november  Počas akcie Očistec NAKA zadržala bývalého policajného prezidenta Tibora  

G., bývalého šéfa NAKA Petra H., bývalého vysokopostaveného policajného 

funkcionára Bernarda S., bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Róberta K. a 

Marián Z., šéfa odposluchov SIS. 

 

3. december   Poslanci NR SR zvolili za generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Vo voľbe  

ho podporilo 132 poslancov zo 147 prítomných. 

 

26. december  Prvá osoba, ktorá bola zaočkovaná vakcínou proti ochoreniu COVID-19, bol     

                         infektológ Vladimír Krčméry. 

 

29. december  Vláda schválila predĺženie núdzového stavu o 40 dní. 

 

31. december Vláda schválila sprísnený zákaz vychádzania platný od 1. januára 2021 05:00 

hod. z dôvodu rekordného počtu nakazených osôb (6 315) na ochorenie 

COVID-19 za deň od začiatku pandémie. 
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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. 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  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. 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 
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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.  

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.  
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I. MESTSKÁ SAMOSPRÁVA 

  

 Vedenie mesta: 

- primátor Mgr. Peter Antal  

- viceprimátor  MUDr. Ladislav Kukolík 

- prednosta Ing. Juraj Miškovič  

- kontrolórka mesta  Ing. Mgr. Eva Vincentová  

 

Novoročný príhovor primátora 

Rok 2019 bol pre mesto Žiar nad Hronom ďalším z úspešných rokov. Aj v ňom sa realizovali 

a ukončili viaceré veľké investície ako napríklad: odovzdanie zimného štadióna, vybudovanie 

atletickej dráhy, investície pre futbalový štadión, úpravy vnútroblokových priestorov na 

sídlisku Pod vršky, rekonštrukciu mestskej knižnice , rekonštrukciu telocvične na Základnej 

škole ul. Dr. Janského a urobili množstvo drobných projektov. Môžeme povedať, že sa mestu 

darilo napĺňať ciele a vízie.  Je to výsledok práce stoviek ľudí, ktorí sú integrovaní v 

štruktúrach mesta, od vedenia mesta, cez poslancov, zamestnancov úradu, technických 

služieb, školstva.   

 

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 

WiFi pre teba 

Rekonštrukcia mestskej knižnice 

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 8 zastupiteľstvách. 

 

6. február 2020 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Návrh opatrení – výsledky kontroly NKÚ 

4. Správa o výsledku a použití fin. prostriedkov získaných verejnými finančnými zbierkami v   

    roku 2018 a 2019 a návrh verejných fin. zbierok na rok 2020 

5. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom za rok 2019 a  

    Informácia o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2020 

6. Investičný zámer obstarania nájomných bytov 

7. Interpelácie poslancov 

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

-Finančný dar mestu Prešov 

- SMM – majetkovo-právne vzťahy 

9. Záver  

 

Schválilo:  

-Správu o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných verejnými finančnými 

zbierkami v rokoch 2018 – 2019, na účel podpory kultúrneho dedičstva a sociálnej pomoci  

-Návrh na vyhlásenie verejných finančných zbierok v roku 2020 

- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom mestu Prešov, IČO: 00327646 vo výške 3 000 

Eur Účel dotácie: financovanie výdavkov mesta Prešov na odstránenie škôd na majetku 

vzniknutých pri výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici dňa 6. decembra 2019 
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16. apríl 2020 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Správa o sťažnostiach a vykonaných kontrolách HKM Žiar nad Hronom 

4. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2019 

    b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom 

    c) Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta 

    d) Návrh na určenie platu primátora 

5. VZN mesta Žiar nad Hronom Trhový poriadok pre „Príležitostný mestský trh pred budovou  

    MsKC“ 

6. VZN mesta Žiar nad Hronom o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na   

    trhových miestach 

7. Správa o činnosti MsP za rok 2019 

8. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2019 

9. Zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania majetkom mesta Žiar nad Hronom 

10. Interpelácie poslancov – návrh na vypustenie bodu 

11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia – návrh na vypustenie 

      -SMM – majetkovo-právne vzťahy 

12. Záver 

 

Schválilo:  

-Celoročné hospodárenie mesta Žiar nad Hronom za rok 2019 - bez výhrad 

-I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2020 v zmysle predloženého návrhu,  

  ktorý predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu o sumu 1 260 Eur. 

- Plat primátora mesta sa zvyšuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom   

  postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších   

  predpisov o 60 % . Mesačný plat primátora mesta spolu predstavuje čiastku 4 910 Eur.  
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11. jún 2020 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. a) Správa nezávislého audítora za rok 2019 

    b) Návrh na II. Zmenu rozpočtu mesta ZH 

4. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra mesta 

5. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 

6. Návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 

7. Návrh 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   

    neskorších predpisov 

8.  Správa o činnosti TS spol. s r. o. Žiar nad Hronom za rok 2019 

   - Správa o činnosti MsKC za rok 2019 

   - Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r. o. za rok 2019 

   - Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. za rok 2019 

   - Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2019 

9. Zverenie majetku do správy správcu – Základná škola Ul. Dr. Jánskeho č.2, Žiar nad   

    Hronom 

10. Interpelácia poslancov 

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

     - SMM – majetkovo-právne vzťahy 

     - Schválenie úradne určenej sobášnej miestnosti 

     -Doplnenie cenníka za krátkodobý prenájom v Zásadách hospodárenia a nakladania 

      s majetkom mesta Žiar nad Hronom 

     - Podporné stanovisko mesta Žiar nad Hronom k zachovaniu civilnej prevádzky letiska     

      Sliač 

 12. Záver 
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Schválilo:  

-II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2020 v zmysle predloženého návrhu 

-Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30 000 Eur pre MŠK Žiar nad Hronom, 

spol. s r. o. Účel dotácie: zakúpenie športového náradia a technického zabezpečenia atletickej 

dráhy pre Atletický klub – v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o 

 

12. august 2020 

Program 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Návrh VZN - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

3. Obchodná verejná súťaž – reštaurácia 

4. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2020 

5. Schválenie spolufinancovania projektu „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy,   

    Ul. Dr. Janského č. 8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11, Žiar nad Hronom 965 01“ 

6. Schválenie spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ 

7. Schválenie spolufinancovania projektu „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad   

    Hronom“ 

8. Záver 

 

Schválilo:  

-III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2020 v zmysle predloženého návrhu 

-Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 10 000 Eur pre prijímateľa:     

Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 831 04 Bratislava. Účel dotácie: finančné krytie 

materiálno technických výdavkov súvisiacich s organizovaním pretekov Okolo Slovenska v  

etapovom meste Žiar nad Hronom 

-Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 

krajine“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok 

-Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z 

rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 18 390,60 Eur, čo predstavuje minimálne 5% z 

celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 367 811,94 Eur. 

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žiar nad 

Hronom, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné. 
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-Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Moderné technológie – SMART CITY 

Žiar nad Hronom“ realizovaného v rámci výzvy s kódom OPII-2020/7/11-DOP 

-Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z 

rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 29 936,42 Eur, čo predstavuje minimálne 5% z 

celkových opravených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 598 728,41 Eur. 

 

10. september 2020 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Voľba Hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom 

4. Informácia o plnení rozpočtu mesta ZH 

  - Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta ZH 

5. Doplnenie cenníka za dlhodobý prenájom v Zásadách hospodárenia a nakladania s   

   Majetkom mesta Žiar nad Hronom 

6. Interpelácia poslancov 

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

 - SMM – majetkovo-právne vzťahy 

8. Záver 

 

Schválilo:  

-Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení zmien a doplnkov, po získaní nadpolovičnej väčšiny hlasov volí do funkcie hlavného 

kontrolóra mesta na obdobie 6 rokov s účinnosťou od 26.09. 2020 Ing. Mgr. Evu Vincentovú 

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

 

15. október 2020 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Prijatie návratnej finančnej výpomoci 

3. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta ZH 

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií  

    z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 
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5. Rokovací poriadok komisie pre hodnotenie projektov 

6. Záver 

 

Schválilo: 

-Prijatie návratnej finančnej výpomoci (NFV) pre Mesto Žiar nad Hronom, a to za 

nasledovných podmienok: Výška návratnej finančnej výpomoci: 414 250 Eur. Účel NFV: 

kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytovaná zo strany 

Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MFSR) v zmysle Uznesenia vlády SR č. 

494 z 12. augusta 2020 

a) Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom v zmysle predloženého návrhu 

b) Peňažný vklad Mesta Žiar nad Hronom v prospech neziskovej organizácie - DOMOV PRI 

KAŠTIELI n. o. vo výške 500 Eur 

 

10. december 2020 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na l. polrok 2021 

4. Informácia o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2020 

    -Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta 

5. Stanovisko HKM k Návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021-2023 

    -Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2021-2023 

   - Návrh viacročného rozpočtu MsKC na roky 2021-2023 

6. VZN o miestnych daniach 

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

   - VZN Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh (Vianočné trhy) 

   - Zmena cenníka za krátkodobý prenájom v Zásadách hospodárenia a nakladania s  

    majetkom mesta ZH 

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku    

 2019/2020, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH 

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

 určených na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia,  

 zriadených na území mesta Žiar nad Hronom 
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 -VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach  

 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 

8. VZN o úprave výšky úhrady za opatrovateľskú službu, ktorým sa mení VZN č. 3/2017  

o sociálnych službách 

9. VZN o nakladaní s KO a DSO na území mesta Žiar nad Hronom 

    -Správa o nakladaní s KO za rok 2019 

10. Interpelácia poslancov 

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

-SMM - majetkovo-právne vzťahy 

- Prevod časti akcií FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždáňa a.s. – návrh na vypustenie 

bodu 

-Koncepcia a program rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Žiar nad Hronom 2020 – 

2024 – návrh na doplnenie bodu 

12. Záver 

 

Schválilo:  

- Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2021 

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

- Zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom o sumu 75 000 Eur pre prijímateľa: 

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

prevádzkových nákladov areálu Futbalového štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2020 

- Zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom o sumu 60 000 Eur pre prijímateľa: 

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

prevádzkových nákladov Zimného štadióna 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 výdavkov 

na verejné obstarávanie dodávateľov súvisiace s rekonštrukciou Mestskej krytej plavárne v 

Žiari nad Hronom 

- Rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2021 v zmysle predloženého návrhu, ktorý 

predstavuje sumu 17 423 890 Eur 

- Použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov 

z finančných operácii v roku 2021 v sume 1 036 720 Eur 
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-Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 104 500 Eur pre prijímateľa: MŠK Žiar 

nad Hronom, spol. s r. o. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti športových klubov, 

pôsobiacich v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o. v roku 2021 

- 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 v roku 2021 

- 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 v roku 2021 

- Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 77 000 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 2021 

- 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 - 

prevádzkových nákladov Zimného štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2021 

- 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 2021 

-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 2021 

-Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 150 000 Eur  pre prijímateľa: 

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

rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne v roku 2021 

-Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30 000 Eur pre prijímateľa: Domov pri 

Kaštieli n.o. Účel dotácie: financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov zariadenia 

sociálnych služieb - Domov pri Kaštieli n.o. 

-Návrh rozpočtu MsKC na rok 2021 

 

29. december 2020 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Prevod časti akcií FK Pohronie Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa a.s. 
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3. Záver 

 

Schválilo:  

- Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) v spojení s 

ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, s ohľadom na skutočnosť, že prevoditeľnosť 

akcií v Spoločnosti je obmedzená Stanovami spoločnosti (čl. VI) viazaná na súhlas 

akcionárov i predstavenstva Spoločnosti, pričom záujemca v postavení nadobúdateľa má 

záujem pokračovať v rozvoji Spoločnosti ako účastníka najvyššej futbalovej ligy v Slovenskej 

republike a za tým účelom poskytnúť svoje know-how ohľadne futbalového klubu a súčasne 

zabezpečiť jeho stabilitu a rozvoj, odplatný prevod tisíc ks listinných akcií na meno 

spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s., s menovitou hodnotou 

jednej akcie 5,- €, s celkovým súčtom menovitých hodnôt akcií emitovaných spoločnosťou a 

oprávňujúcich akcionára hlasovať: 5 000 Eur (t. j. 20% na základnom imaní spoločnosti), vo 

vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom v prospech nadobúdateľa Favre Loic, občan Švajčiarska, 

za cenu 5 000 Eur. 
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II. Z ROZPOČTU MESTA 

 

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2020 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.124/2019 zo dňa 9.12.2019. 

V priebehu roka 2020 boli v mestskom zastupiteľstve schválené nasledovné zmeny rozpočtu: 

I. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.26/2020 zo dňa 16.4.2020 

II. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.49/2020 zo dňa 11.6.2020 

III. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.81/2020 zo dňa 12.8.2020 

IV. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.90/2020 zo dňa 10.9.2020 

V. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.110/2020 zo dňa 15.10.2020 

VI. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.117/2020 zo dňa 10.12.2020 

 

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.12.2020 (Eur)                                                                                                        

Názov 

 

Schválený 

 

Upravený stav 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

stav k 31.12.2020 

Bežné príjmy celkom  16 023 110 16 854 660 16 924 258,81  

Bežné výdavky celkom  15 963 110 16 847 973 15 861 660,80 

Saldo bežného rozpočtu  60 000 6 687 1 062 598,01 

    

Kapitálové príjmy celkom  0 284 006 501 442,98 

Kapitálové výdavky 

celkom  

2 731 050 3 015 056 2 149 421,33 

Saldo kapitálového 

rozpočtu  

-2 731 050 -2 731 050 - 1 647 978,35 

    

Finančné operácie 

príjmové  

3 201 050 3 668 621 1 536 337,06 

Finančné operácie 

výdavkové  

530 000 944 258 950 956,72 

Saldo finančných operácií  2 671 050 2 724 363 585 380,34 

    

Celkové príjmy spolu  19 224 160 20 807 287 18 962 038,85 

Celkové výdavky spolu  19 224 160 20 807 287 18 962 038,85 

Účtovný prebytok/schodok  0 0 0 

Schodok hospodárenia po 

vylúčení FO  

-2 671 050 - 2 724 363 - 585 380,34 

Nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky z roku 

2020 

  188 969,73 

Schodok hospodárenia po 

vylúčení FP upravený 

zvýšený o účelové 

prostriedky  

  -774 350,07 
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III. ZMENA TVÁRE MESTA 

 

Rekonštrukcia krytej plavárne 

V januári sa začalo s dlho avizovanou rekonštrukciou krytej plavárne. Mesto by chcelo mať 

plaváreň zrekonštruovanú do konca tohto roka. Celková cena rekonštrukcie bola 4 233 858 

Eur. 

 

Projekt revitalizácie vnútro blokových priestorov na Pod vrškoch 

Súčasťou troch oddychových zón, ktoré vznikli, sú športoviská, nový mobiliár, chodníky a 

nová zeleň. Na projekt získalo mesto dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného 

programu. Celková suma projektu je vo výške 442 444 Eur. 

 

Domov dôchodcov 

Mesto začalo na projekte výstavby Domova dôchodcov pracovať vo februári minulého roka. 

Po prvotných papierových prípravách sa na domove urobili tieto práce: vybúrali sa existujúce 

priečky, demontovali sa vykurovacie telesá a zariadenia zdravotechniky. Urobili sa výkopové 

a búracie práce pre prívod vody a kanalizácie a montáž prívodu vody a kanalizácie, a to 

vnútorné aj vonkajšie. Žiar nad Hronom čerpal úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 

suma predstavovala 737 000 Eur, mesto financovalo sumou 445 911,24 Eur. 

 

Rekonštrukcia strednej školy  

Súkromná stredná odborná škola technická sa po dvanástich rokoch existencie dočkala nielen 

nového plášťa, ale aj viacerých nových technológií .Realizácia bola možná vďaka projektu, na 

ktorý získala škola dotáciu vo výške viac ako 1 200 000 Eur. S prácami na rekonštrukcii školy 

sa začalo v apríli a skončiť by mali do konca roka. 

 

Biskupská sála 

Miestom na uzavretie manželstva sa po novom stala aj  biskupská sála v kaštieli. Rozhodli o 

tom poslanci na júnovom zasadnutí MsZ. Sobášne obrady sa vykonávali v úradne určených 

miestnostiach schválených mestským zastupiteľstvom. V prípade využitia na sobáš si 

snúbenci s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom zaplatili za biskupskú sálu 70 Eur za obrad. 

Snúbencov bez trvalého pobytu v našom meste vyšiel obrad na 120 Eur. 
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Mestský  ovocný sad 

Mestský ovocný sad vznikol na jeseň v roku 2017 a stal sa prvým mestským ovocným sadom 

na Slovensku. Na začiatku sa vysadilo 91 ovocných stromov na ploche veľkej približne 1 

hektár. K mladým stromom postupne pribudli aj záhony s kvetmi a bylinkami. Jablone, 

hrušky, čerešne, slivky, moruše či liesky. To sú stromy, ktorých plody by už o pár rokov mali 

skončiť na stoloch v školských jedálňach. Aby sa tak ale mohlo stať, musel byť sad 

registrovaný na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom poľnohospodárskom úrade v Bratislave. 

 

Bezbariérový prístup 

Vybudovanie bezbariérového prístupu do mestskej knižnice stálo 17 428,94 Eur. Financie boli 

vyčlenené z mestského rozpočtu. Niekoľko týždňov, preto bola knižnica zavretá. 

 

Unikátny priechod  

Priechod pred Základnou školou na Ulici Dr. Janského bol osvietený LED systémom. Tento 

špeciálne počas tmy na svietil a zvýraznil osoby, ktoré ním prechádzali. Ide o unikátny 

projekt, ktorého skúšobný prototyp sa zaviedol iba v Žiari nad Hronom. 

 

Atletická dráha 

Mesto postavilo pre športovcov v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici atletickú dráhu. 

Z mestského rozpočtu bolo na výstavbu vyčlenených 300 000 Eur. Na dobudovanie atletickej 

dráhy, konkrétne na výškarsky sektor a dovybavenie športoviska bola mestu schválená 

dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 80 000 Eur. 

 

Historický múr 

Začalo sa s opravou historického múru. Začalo sa s pokládkou betónových platní, ktoré mali 

vrch múru ochrániť pred dažďom, snehom a inými nepriaznivými poveternostnými 

podmienkami. Oprava koruny múru vyšla mesto na 10 042 eur. 

 

Umelý trávnik 

 „Jednotka“ Základná škola na Ul. Dr. Janského má na ihrisku nový umelý trávnik. Na 

výmenu umelého trávnika v areáli školy získalo mesto dotáciu 10 000 eur z Úradu vlády 

Slovenskej republiky. 
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IV. OBYVATEĽSTVO 

 

Niečo o nás         

V Žiari nad Hronom sa  narodilo celkom 159 detí, z toho 72 chlapcov a 87 dievčat. Žiarska 

matrika eviduje za rok 2020 celkom 63 sobášov,170 úmrtí a z mesta sa odsťahovalo 326 ľudí, 

naopak, svoj nový domov tu našlo 174 ľudí. Celkovo mal Žiar nad Hronom k 31.12. 17 746 

obyvateľov čo je o 187 obyvateľov menej ako minulý rok. 

                     

Prvý Žiarčan   

Na svet prišiel 1. januára 2020 o 20:45 hodine vo zvolenskej nemocnici. Pri narodení vážil 

Marek 3150 gramov a meral 51 centimetrov. Je prvým dieťatkom mamičky Zuzky a otca 

Michala.   

                             

Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť v roku 2020 vzrástla na 6,7 %. V závere vlaňajška bolo o 35 000 ľudí bez práce 

medziročne viac. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Nástrahám zmien na trhu práce počas roka 

korona krízy najlepšie odolával Banskobystrický región, kde miera nezamestnanosti zostala 

približne na úrovni roka 2019. V Žiarskom okrese bola nezamestnanosť na 6,52 % úrovni. 
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V. VEREJNO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, boli v poradí ôsme parlamentné 

voľby od vzniku samostatného Slovenska. Uskutočnili sa 29. februára 2020. Kandidovalo v 

nich 24 politických subjektov a volebná účasť dosiahla 65,80 %. Najväčší počet hlasov 

získalo hnutie OĽANO a to 25,02 %. Okrem neho sa do parlamentu dostali aj SMER – SD 

(18,29 %), SME RODINA (8,24 %), Kotlebovci – ĽSNS (7,97 %), SaS (6,22 %) a ZA ĽUDÍ 

(5,77 %). V Meste Žiar nad Hronom sme volili:  
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VI. VÝROČIA A OSLAVY 

 

Nový rok 

Nový rok Žiarčania vítali na Námestí Matice slovenskej hudbou, polnočným silvestrovským 

ohňostrojom a hudbou. 

 

Plesová sezóna  

Bál Žiarčanov bol vo veľkom štýle, tentokrát s populárnym slovenským hercom, 

moderátorom Vladom Kobielskym. V rámci programu predviedli svoje umenie tanečné páry z 

Tanečno-športového klubu  Stella, ale aj dievčenské trio DIAMOND DIVAS s exkluzívnou 

spevácko-tanečnú šou. Do tanca hrala skupina Galaktici a profesionálny D.J. Majco, 

nechýbala ani pred polnočná tombola. 

 

Športovec roka 

19. februára v Hlavnej sále Mestského kultúrneho centra stretli úspešní športovci mesta Žiar 

nad Hronom, aby si z rúk primátora Petra Antala a hlavných sponzorov športu prevzali 

ocenenia Športovec mesta 2019. 

 

Fašiangy 

25. februára  mesto Žiar nad Hronom a MsKC Žiar nad Hronom usporiadali Svätokrížsky 

fašiang vo dvore Svätokrížskeho domu, kde bola pripravená tradičná zabíjačka, predaj 

zabíjačkových špecialít a fašiangovanie s FS Hron. 

 

75. výročie oslobodenia mesta 

Tento rok sa oslavy kvôli korona vírusu síce nekonali, no napriek tomu prišli k pamätnej 

tabuli zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a položili spomienkovú 

kyticu. 

 

75. výročie od ukončenia druhej svetovej vojny  

1. septembra sme uctili aj v Žiari nad Hronom, a to pietnou spomienkou kladenia vencov pri 

pamätnej tabuli na námestí. Tento rok to však bolo kvôli pandémii v komornom duchu. 
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Šášovské hradné hry 

25. júla sa konal už XVI. ročník obľúbených Šášovských hradných hier. Ide o najdlhšie 

fungujúce kultúrne podujatie v našom meste, ktorého hlavným organizátorom je Združenie na 

záchranu hradu Šášov. Okrem sokoliarov, rytierov a iných aktivít bola tento rok aj novinka  

Časová schránka Šášovských hradných hier, v ktorej si návštevníci mohli nechať odkaz. Tá je 

zapečatená a otvorenie je naplánované na 25. júla 2030. 

 

76. výročie SNP 

Tento rok sa spomienková slávnosť konala 28. augusta, a to pietnym aktom kladenia vencov k 

soche Ladislava Exnára. Oslavy pokračovali aj v popoludňajších hodinách, a to bežeckými a 

cyklistickými pretekmi na Šibeničný vrch a partizánskou vatrou vo večerných 

Hodinách. 

 

Deň detí 

Žiarske Mestské kultúrne centrum sa pre deti rozhodlo pripraviť úplne nové podujatie, ktoré 

bolo náhradou za neuskutočnený Deň detí. Nový projekt priniesol viac pódiového programu, 

interaktívnej zábavy, hudby a tanca. Podujatie navštívili stovky divákov zo Žiaru i okolia.  

Najväčší úspech mal u detského diváka kúzelník a samozrejme superstar Barbora Piešová. 

 

Mikuláš 

Mnoho podujatí, na ktoré boli ľudia zvyknutí, sa muselo tento rok zrušiť, iné sa zase konali 

inak. Mesto Žiar nad nebolo výnimkou. Niektoré podujatia, ktoré sa každému spájajú s 

najkrajšími sviatkami v roku, z konceptu vypadli. 5. decembra bol sprievod, kedy Mikuláš so 

svojimi pomocníkmi prešli mestom na koči ťahanom koňmi. Deti ho mohli pozdraviť a 

zamávať mu deti na viacerých uliciach mesta. Bodku za prechádzkou mesta dal Mikuláš na 

námestí, kedy rozsvietil vianočný stromček. 
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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 spoločnosti bolo zabezpečenie rozvoja organizovaného, rekreačného ako aj 

výkonnostného športu v meste Žiar nad Hronom s dôrazom na mládežnícky šport. MŠK 

vykázal za účtovné obdobie 2020 výsledok hospodárenia pred zdanením zisk vo výške 33 

638,17 Eur. V tomto roku mal 17 klubov a konateľom bol Ján Žiak. 

 

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

Technické služby Žiar nad Hronom sú spoločnosťou, ktorá má len jedného vlastníka a to 

mesto Žiar nad Hornom. Hlavnou úlohou Technických služieb bolo údržba komunikácií, 

zimná údržba, starostlivosť o verejnú zeleň, záhradnícke služby, služby bytovým 

spoločenstvám, opravy a údržba, revízie vyhradených technických zariadení, starostlivosť o 

mestský park, správa športových zariadení, upratovacie práce, údržba verejného osvetlenia a 

mestského rozhlasu. Počet zamestnancov bol 55. Konateľom a riaditeľom spoločnosti bol 

Mgr. Igor Rozenberg PhD. MBA. 

 

https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=192
https://www.ziar.sk/page.php?work=page_detail&PageID=159


 

 

30 

 

Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s. 

Spoločnosť v našom meste funguje už 12 rokov. Jej hlavnou úlohou bol zber, preprava, 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, triedenie, lisovanie a recyklácia druhotných 

surovín, predaj, prenájom a dezinfekcia zberných nádob, preprava a nakladanie s 

nebezpečným odpadom. Riaditeľ spoločnosti bol Ing. Ľuboš Žilinčár. 

 

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

FK POHRONIE Žiar nad Hronom je pokračovateľom tradičných klubov z nášho regiónu. 

Podiel Mesta Žiar nad Honom v tejto spoločnosti je 50%. V sezóne 2020/2021 malo Pohronie 

32 zápasov, 8 výhier, remíz malo 14 a prehier 10. V konečnej tabuľke bolo na 12 mieste. 

Predsedom klubu 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. Aj v tomto roku spoločnosť pokračovala v dokončovaní odstraňovania 

starej ekologickej záťaže. Tržby dosiahli zhruba rovnakú hodnotu ako v minulom roku. Počet 

zamestnaných v tomto roku bol 24 pracovníkov. Generálnym  riaditeľom bol Ing. Ján Klimko. 

 

Slovalco, a.s.  

Od začiatku roka 2020 spoločnosť Slovalco znížila naplánovanú kapacitu výroby primárneho 

hliníka o 16 %. Postupne odstavili 37 elektrolýznych pecí z celkového počtu 226, a tým 

vyrobili o 28 800 ton hliníka menej za uvedený rok. Spolu s ďalšími vplyvmi trhu to 

znamenalo dvadsaťpercentné zníženie finálnej produkcie výrobkov. V tomto režime 

prevádzkovali výrobu a súčasne všetky ostatné procesy prispôsobili tak, aby boli výkonnostne 

aj nákladovo efektívne. Napriek odstaveniu časti výrobných kapacít sa akcionári rozhodli 

pokračovať v prácach na projekte pretavovania procesného odpadu. Na projekte koncom 

hodnoteného roka bola ukončená stavebná príprava a prebiehala montáž samotných 

technologických celkov. Spoločnosť Slovalco, a. s. čaká veľmi náročné obdobie. Zmluvu na 

dodávku elektrickej energie má uzatvorenú do konca roka 2021. Počet zamestnancov bol 452. 

Generálnym riaditeľom bol Ing. Milan Veselý PhD. MBA. 
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Remeslo, s.r.o. 

Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. ako súčasť spoločnosti pod značkou REMESLO je 

spoločnosť, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou. Počet zamestnaných bolo 240 pracovníkov. 

Generálnym riaditeľom bol Ing. Jozef Urblík. 

 

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. Spoločnosť dbala na kvalitu, environment a bezpečnosť, čo ju 

viedlo k neustálemu zlepšovaniu. V roku 2020 bola zrealizovaná  automatizácia kontroly a 

balenia hliníkových túb na 7 výrobných linkách.  Získala  Ocenenie “Silver EcoVadis Medal” 

(strieborná EcoVadis medaila) za svoju angažovanosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti 

firmy. Spoločnosť TUBAPACK priniesla na trh tohto roku novú zelenú Go Green! tubu. 

Zákazníci si už mohli vybrať inovovanú Go Green!+ tubu. Počet zamestnaných v tomto roku  

bol 250 pracovníkov, ročný obrat mala 18 000 000 Eur. Generálnym riaditeľom bol  Ing. 

Richard Pittner, MBA. 
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VIII. ŠKOLSTVO 

 

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

roku 2019/2020. 

 

Materské školy: 

Riaditeľka: Mgr. Martina Šimková  

Počet tried: 29 

Počet detí: 571 

Realizácia podujatí v školskom roku: 

-Tvorivá dielňa: „Haló, haló, čo sa stalo“ - Hry na podporu a rozvíjanie sluchového vnímania 

detí predškolského veku  

-Odborný seminár a diskusné fórum: Ako sa zorientovať v problematike rozpoznávania detí 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

-Seminár a diskusné fórum: Komunikácia v práci učiteľa  

 

Základné školy: 

ZŠ, Ul. Dr. Janského (Jednotka) 

Riaditeľ: Mgr. Marek Baláž 

Počet tried: 21 

Počet žiakov: 426 

Najväčšie úspechy školy: 

Celoslovenské kolo: Informatický bobor – 66 – 96 %  úspešnosti - 27 úspešných žiakov 

                   - Všetkovedko – 16 úspešných riešiteľov 

Regionálne kolo:    - Zlaté pásmo POP hronie 2019 – postup do celoslovenského kola 

Okresné kolo:          - Biologická olympiáda, kategória C – Marek Šulák 1. miesto,  Petra  

                                 Uhrovičová 2. miesto, Zuzana Uhrovičová a Nataly Očovanová 3. miesto 

                   - Dejepisná olympiáda, kategória F –  Kristián Lovčičan 1. miesto 

                   - Geografická olympiáda, kategória F – Zuzana Uhrovičová 1. miesto                            

                   - Olympiáda v ANJ – Hana Neshodová 3. miesto 

                   - Mám svojich starkých rád – Ema Oriešková 3. miesto 

                   - Basketbal II. stupeň - 2. miesto 
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                   - Obvodné kolo vo volejbale žiačok II. stupeň – 2. miesto 

                   - Veľkonočná kraslica -  Ema Oriešková 1. miesto 

                   - Šibačka a oblievačka mojich rodičov/starých rodičov – 1. miesto 

                               - Vesmír očami detí –  Adriána Teszarovicsová 3. miesto a postup do  

                                 celoslovenského kola 

 

ZŠ, Ul. M.R. Štefánika (Dvojka) 

Riaditeľka: Mgr. Ľubica Baranová 

Počet tried: 33 

Počet žiakov: 683 

Najväčšie úspechy školy: 

Regionálne kolo: FIRST LEGO LEAGUE - 1. miesto AMAZING TEAM 

-Škola ako jediná zo základných škôl v našom meste zvíťazila v súťaži  „Čerstvé hlavičky“ a 

získala pre svojich žiakov výhru v podobe týždenného prísunu čerstvého ovocia a zeleniny  zo 

spoločnosti Kaufland 

-TOP žiaka bol vyhodnotený žiak 9. A Adam Kováč-  Bol členom víťazného družstva FIRST 

LEGO LEAGUE  a obsadil aj 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády 

 

ZŠ, Ul. P. Jilemnického (Štvorka) 

Riaditeľka: Mgr. Drahomíra Hanzlíková 

Počet tried: 16 

Počet žiakov: 292 

Najväčšie úspechy školy: 

- Sofia Varadínková : zapísaná do Knihy cti: za vynikajúci prospech počas celého štúdia v 

základnej škole. Za vzornú reprezentáciu školy v športových, matematických a jazykových 

súťažiach 

- Matej Dovčík: zapísaný do knihy cti: za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy v športových 

súťažiach počas celého štúdia v základnej škole 

- Timotej Obertáš: zapísaný do knihy cti: za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy v 

športových súťažiach počas celého štúdia v základnej škole 

- Ján Jakab: zapísaný do knihy cti: za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy v športových 

súťažiach počas celého štúdia v základnej škole 
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- Veronika Bencová: zapísaná do knihy cti: za úspešnú reprezentáciu školy od okresných až 

po celoslovenské kolá v umeleckých, jazykových, spoločenskovedných súťažiach (Spievam, 

spievaš, Puškinov pamätník, Dejepisná olympiáda), za aktívnu prácu v rovesníckych 

skupinách a v triednom kolektíve, za empatický prístup k spolužiakom a za pomoc  pri 

organizovaní školských aktivít 

- Bianka Paulíková: zapísaná do knihy cti: za výborný prospech, vzorné správanie a úspešnú 

reprezentáciu školy počas celého štúdia v okresných, regionálnych, krajských kolách 

jazykových, spoločenskovedných súťažiach (Olympiáda SJL, Puškinov pamätník, Dejepisná 

olympiáda), za aktívnu prácu v rovesníckych skupinách, v triednom kolektíve a za pomoc  pri 

organizovaní školských aktivít 

 

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa (Cirkevná) 

Riaditeľka: Mgr. Mária Ulrichová 

Počet tried: 21 

Počet žiakov: 431 

Najväčšie úspechy školy: 

- Celoslovenské kolo PRO SLAVIS  (súťaž časopisov) -  Čestné uznanie: Šimon Hudec, 

Timotej Ťahún, Lenka Malá, Ella Repčoková, Tatiana Hronská, Juliana Dovcová, Nina 

Trubenová, Petronela Glezgová a Nina Sučanská 

-Celoslovenské kolo v geografickej olympiáde  - 20. miesto: Michal Cibuľa 

 

Základná umelecká škola Z.S. Parákovej 

Riaditeľka: Mgr. Dana Kravecová  

Počet odborov: 4 

Počet žiakov: 566 

Najväčšie úspechy školy: 

Literárno-dramatický odbor 

 – Účasť na festivale v meste Suwalki v Poľsku O  ZLATEJ  PODKOVE  PEGASA – v 

kategórii monodrám – žiačka S. Turčanová (2.roč./II.st.) – v divadelnej  monodráme: O 

šváboch sa hovorí, že zmúdrejú až v štyridsiatke  

– Online regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína – Š. Filus,  K. Krátka, B. Magulová, S. L. 

Machovičová, K. Grácik, L.  Dekýšová, N. Sučanská a S. Turčanová 

Hudobný odbor 
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-Medzinárodná spevácka súťaž EPC Berliner Perle – K. Kantorová účastníčka 14 členného 

finále  

-Nižná na Orave - celoslovenská súťaž ,,Čarovná flauta“ v hre na zobcových a priečnych 

flautách, v hre na saxofón. Reprezentovala žiačka: R. Šeligová v hre na zobcovú flautu – zlaté 

pásmo. Vyučujúca D. Malá, korepetítor L. Sýkora 

-Gitarová súťaž Prievidza 2019 – J. Dovcová strieborné pásmo, K. Karvašová strieborné 

pásmo), M. Fajčík strieborné pásmo  

-Jesienka 2019 – ZUŠ Prievidza - súťaž v sólovom speve Z. Bahnová zlaté pásmo 

 

Centrum voľného času Žiar nad Hronom 

Riaditeľka: Mgr. Helena Gáfriková 

Počet tried: 33 

Počet žiakov: 434 

Najväčšie úspechy: 

V tomto roku CVČ organizovalo 272 podujatí s počtom 11866 účastníkov a to:  

-Deň otvorených dverí v Centre voľného času 

-Týždeň dobrovoľníctva – aktivity v rámci mesta a kraja 

-Stretnutie Infobodov o dobrovoľníctve – koordinátori dobrovoľníctva v kraji 

-Raňajky s primátorom – neformálne stretnutie členov Mestského žiackeho parlamentu ZŠ 

v meste s primátorom mesta 

-Biela pastelka – verejná zbierka s členmi Mestského žiackeho parlamentu pod garanciou 

ÚNaSS 

-Mám svojich starkých veľmi rád –15. ročník literárno-výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ s 

prezentáciou pre starých rodičov a verejnosť 

Nórsky deň – vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ a OGY, kreatívne dielničky, zábavné aktivity 

pre deti a verejnosť 

-Srdce dobrovoľníka – ocenenia za dobrovoľnícku činnosť pod patronátom primátora mesta 

-Výlet na Hrebienok – pre deti a rodinných príslušníkov 

-Viac o počasí - prehliadka meteorologickej stanice 

-Život našich lesov – workshop s pracovníkmi štátnych lesov 

-Kráľovná a sladké potešenie 

Regionálne kolo FLL 

-Futbalový turnaj MŠ – podujatie CVČ v spolupráci s MsÚ pre predškolákov 
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-Organizovanie predmetových a športových postupových súťaží v rámci regiónu  

 

Špeciálna základná škola 

Riaditeľka: Mgr. Anna Vargová 

Počet tried: 13 

Počet žiakov: 101 

Najväčšie úspechy školy: 

-Vianočná pohľadnica-  celoslovenské kolo 

-Vesmír očami detí – krajské kolo 

-Boccia – okresné kolo 

-Mikulášsky ping-pong –okresné kolo  

-Vesmír očami detí – celoslovenské kolo  

 

Stredné školy: 

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

Riaditeľka: Ing. Dana Paálová 

Počet tried: 17 

Počet žiakov: 423 

Najväčšie úspechy školy: 

-Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo Zlatka Forgáčová II. B 1. miesto 

-Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo Karolína Čierťaská 1. miesto, Lucia 

Macková 1. miesto, Natália Víťazková 2. miesto 

-Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo Hana Frindtová 1. miesto, Richard Truben 1. 

miesto 

- História, filozofia, právne vedy- krajské kolo Roman Kohút 1. miesto 

-FLL– regionálne kolo Teamwork – 2. miesto Striežovská, Slovenčinárik 

-Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo Roman Debnár 1. miesto  

 

Súkromná obchodná akadémia DSA 

Riaditeľ:  Ing. Alexander Frič 

Počet tried: 4 

Počet žiakov:  49 
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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:  

-Školské kolo olympiády Mladý účtovník- Tomáš Gajdoš 1. miesto 

Spolupráca s inými inštitúciami: 

-Biela pastelka – školský rok 2019/2020 benefičná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých 

-Liga za duševné zdravie – školský rok 2019/2020 benefičná zbierka pre ľudí s duševnými 

poruchami a chorobami 

-Nadácia ZSNP a SLOVALCO – 15. októbra 2019 zaslanie nominácie žiakov, ktorí úspešne 

reprezentovali školu v minulom školskom roku 

-Slovenská sporiteľňa - odborná prax v SLSP, a. s., pobočka Žiar nad Hronom 

-Účasť na odborných seminároch: porada výchovných poradcov a seminár „Chuť žiť“, porada 

výchovných poradcov a kariérnych poradcov DSA škôl 

 

Súkromná stredná odborná škola technická 

Riaditeľka: RNDr. Beáta Tóthová 

Počet tried: 13 

Počet žiakov: 185 

Najväčšie úspechy školy: 

-Krajské kolo súťaže ENERSOL dištančnou formou Daniš - 1. miesto,  

-Krajské kolo súťaže SOČ dištančnou formou Lihotský, Repiský - 3. miesto 

-Cezpoľný beh družstvo Okresné kolo – 1. miesto 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb  

Riaditeľ: Ing. Miroslav Krajčov 

Počet tried: 10 

Počet žiakov: 243 

Najväčšie úspechy školy: 

- Kadernícka súťaž Interbeauty Incheba Bratislava –N. Pivarčiová -3. miesto 

-Kuchárska súťaž „Dnes varíme my- Peter Ftorek a Tomáš Muha 1. miesto  
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Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG 

Zástupkyňa riaditeľky: PaedDr. Tibor Surový 

Počet tried: 9 

Počet žiakov: 214 

Najväčšie úspechy školy: 

-Olympiáda zo SJL krajské kolo- Hocková -2. miesto 

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou v dôsledku korona vírusu sa plánované súťaže 

neuskutočnili. 

 

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella  

V priebehu roka 2020 bez akýchkoľvek obmedzení zo strany štátnych orgánov pracovali len 

niečo málo vyše dvoch mesiacov, navyše v návštevnícky neatraktívnom období prvých 

mesiacov roka. Obmedzenia zo strany štátnych orgánov zasiahli na konci prvej dekády marca. 

Spolu 120 dní boli brány a jej organizačných súčastí pre návštevníkov úplne uzavreté. Veľkú 

stratu spôsobilo opatrenie neodporúčajúce účasť školských exkurzií na externých podujatiach. 

Hlavne v dvoch najviac exponovaných obdobiach, na jar a na jeseň školského roka, sa 

absencia detí zo škôl významnou mierou prejavila na celkovej návštevnosti. Počet 

realizovaných hodín odborných pozorovaní za rok bolo 1 519, počet usporiadaných exkurzií 

196, počet usporiadaných programov pre verejnosť 285 a počet návštevníkov na kultúrno-

výchovných podujatiach 11 977. Pracovalo tu 28 zamestnancov a 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. Rok 2020 mal byť pre kultúru v meste jeden z 

najúspešnejších a najštedrejších. Mali pripravených množstvo nových projektov, podujatí, 

exkluzívnych koncertov, či divadiel. Všetky plány však zastavila pandémia. Riaditeľkou bola 

PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. A malo 23 zamestnancov. Za tento rok usporiadalo MsKC 

56 podujatí aj v spolupráci s inými organizáciami v meste a spolu za tento rok mali 

návštevníkov na rôznych podujatiach 9 137. 

Úspešné podujatia: -Bál  Žiarčanov 

-Fašiang v meste, Fašiangová veselica 

-Športovec roka 2019 

-Tanečné súťaže TŠK- Pohár primátora 

-Žiarsky fest 

-Víno v parku 

-Šašovské hradné dni 

-Beerfest 

-Deti v parku– Cesta rozprávkovým parkom 

-Mikulášsky sprievod mestom 

-Vianoce v meste  

-Divadelná  produkcia: Ťapákovci 

-Malá scéna: Karolínka Šťastná 

-Neplánované akcie 

-Hudobná produkcia: Maok 

-Divadelné predstavenia pre deti : Miro Jaroš  

-Stratené rozprávky 

-Guliverov denník 

-Ples seniorov 

-Gitarová prehliadka ZUŠ 

-EKO TOP film - Envirofilm 
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-Ples športovcov 

-Cestovateľský festival Cestou - necestou 

-Výstava Kraslice 

-Program RTVS „U vás doma“ 

-Slovalco guláš 

-Cyklistické preteky Okolo Slovenska 

 

Činnosť POS (Pohronské osvetové stredisko) 

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

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

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

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

inštruktáží, jarmokov, školy tradičného a súčasného remesla. Riaditeľkou bola Mgr. Helena 

Žňavová, v tomto roku malo POS 13 zamestnancov.  

Významné podujatia:  

- Jarný salón – regionálne kolo neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

-  Cineama - regionálna súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby 

-  Hviezdoslavov Kubín – regionálna súťaž v umeleckom prednese prózy a poézie 

- 1. Žiarsky minifestival remesiel 

-  Tajovského divadelné dni- regionálna súťaž neprofesionálneho divadla 

- Salamander a baníctvo očami detí a mládeže, regionálna výtvarná a literárna súťaž  

- Najkrajšia dovolenková fotografia celoslovenská súťaž a výstava amatérskej 

fotografickej tvorby 

- Šášovské hradné hry  festival a iné.  

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa konalo len  10 podujatí, ale v online 

priestore to bolo 125 akcií a malo 81 521 sledovateľov. 

 

ATV 

Je mestskou televíziou, ktorá funguje nepretržite od roku 1998 a ročná dotácia z mestského 

rozpočtu na výrobu a vysielanie predstavuje 65 525 Eur. Riaditeľkou bola Stela Šeševičková. 

V tomto roku  televízia odvysielala okolo 270 reportáži o aktuálnych témach, podujatiach, 

športe, inzercii a dianí v meste. Venovali sa aj situácii v rámci pandémie Covid – 19. 
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    X. DUCHOVNÝ ŽIVOT 

 

Vysluhovanie sviatostí a svätenie v roku 2020: 

Krsty: 34 (15 chlapcov a 19 dievčat) 

Sobáše: 7 

Prvé sväté prijímanie: presunuté na ďalší rok 2021 

Pohreby: 41 (16 mužov a  25 žien) 

 

V tomto roku sa do farskej kroniky /Historia domus /nepísalo nič, pretože bola pandémia, 

ktorá je "zmapovaná" na celom svete a vo všetkých možných formách. Aktivity boli 

maximálne limitované - klasické slúženie sv. omší pre veriacich zakázané, akékoľvek iné 

pastoračné aktivity nemožné. 
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XI. ZDRAVOTNÍCTVO 

 

NsP Žiar nad Hronom – Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 

Rok 2020 bol pre nemocnicu v Žiari nad Hronom iný ako všetky predchádzajúce. Úrad 

verejného zdravotníctva SR reagoval na vývoj epidemiologickej situácie avizovaný WHO už 

dňa 23. januára 2020 vydaním Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky. 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a následne núdzového stavu v marci 2020 výrazne zasiahlo 

do fungovania zdravotníckych zariadení. Zamestnancom bola uložená pracovná povinnosť so 

zákazom uplatnenia práva na štrajk a nemocnice prijali celý rad bezpečnostných, 

prevádzkových a logistických opatrení smerom k ochrane pacientov a zamestnancov pred 

šírením ochorenia COVID-19. Nemocnica v Žiari nad Hronom ako subjekt hospodárskej 

mobilizácie plnila počas roka úlohy v zmysle príkazov ministra zdravotníctva, vrátane 

reprofilácie časti lôžkového fondu na infekčný profil. V posledný deň roka Nemocnica v 

zmysle príkazu reprofilovala spolu 35 lôžok vybavených prívodom medicinálneho O2. Tri z 

nich boli vybavené umelou pľúcnou ventiláciou. Nemocnica počas roka zabezpečovala 

prevádzku antigénového aj PCR odberového miesta. Nemocnica počas obdobia 1/2020 – 

12/2020 evidovala spolu 148 covid pacientov. K 31.12.2020 žiarska nemocnica mala spolu 

376 zamestnancov. Aj napriek ťažkej situácii sa nám počas roka podarilo realizovať 

mimoriadne dôležitú investíciu, výmenu CT prístroja s celkovou investíciou viac ako 640 tis. 

€ a niekoľko medicínskych stavebných aktivít vrátane rekonštrukcie priestorov pre 

neurologickú ambulanciu so stacionárom a  priestorov pre elektro fyziologické pracovisko. 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. Riaditeľom nemocnice bol Ing. Ivan 

Mokrý. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom 

Oddelenie epidemiológie plnilo od marca  prioritne preventívne činnosti zamerané na proti 

epidemické opatrenia, pri ich neplnení aj represívne opatrenia, počas mimoriadnej 

epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19. Za rok 2020 bolo spracovaných a do 

systému vložených 4154 prípadov prenosných ochorení, z nich 3866 bolo potvrdených, 283 

možných a 5 pravdepodobných. Bolo zabezpečených 3711 ohnísk nákaz a evidovaných bolo 
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9 epidémií. V ohniskách boli vykonané opatrenia - dezinfekcia 252-krát, zdravotná výchova 

3749-krát, vyhľadanie podozrivých z nákazy 10 491, informovanie zainteresovaných 16-krát. 

V roku 2020 bolo vydaných 497 rozhodnutí, z toho 483 pre COVID 19. Pracovníci oddelenia 

zabezpečovali protiepidemické opatrenia počas mimoriadnej epidemiologickej situácie vo 

výskyte COVID-19 – zabezpečili 10 491 osôb podozrivých z nákazy, vydali 8 rozhodnutí pre 

zriadenie MOM AG, zriadená bola telefonická linka aj počas víkendov. V pozorovaných 

zdravotníckych zariadeniach bolo vykonaných 19 kontrol. V roku 2020 boli podľa zákona č. 

152/1995 Z. z. o potravinách. Spolu s blokovými pokutami, uložené sankcie v celkovej výške 

2 870 Eur. Skontrolovaných bolo 136 sterilizačných prístrojov. Regionálnou hygieničkou bola 

MUDr. Eva Striežová.  
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XII. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

 

Dni jarnej čistoty  

Dni jarnej čistoty 2020 boli tradične organizované mestom Žiar nad Hronom – Odborom 

odpadového hospodárstva a infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad 

Hronom, a. s.. Celkovo sa uskutočnilo 70 vývozov, počas ktorých sa vyviezlo 58,97 ton 

objemného odpadu. V porovnaní s počtom vývozov z jesene 2019, počas Dní jarnej čistoty 

2020 sa uskutočnil rovnaký počet vývozov. V tonách to predstavuje rozdiel o 10,07 ton viac 

objemného odpadu. Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo aj 13,67 ton dreva. 

 

Dni jesennej čistoty  

Organizované Mestom Žiar nad Hronom – Odborom odpadového hospodárstva a 

infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a. s..  Celkovo sa 

uskutočnilo 74 vývozov, počas ktorých sa vyviezlo 58,170 ton objemného odpadu. 

V porovnaní s počtom vývozov z jari 2020, počas Dní jesennej čistoty sa uskutočnil vyšší 

počet vývozov a v tonách to predstavovalo rozdiel o 0,8 tony menej objemného odpadu. 

Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo aj drevo – 11,180 ton. 
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XIII. ŠPORT 

 

 
Športovec mesta 2020 

Najúspešnejší športovci mesta za rok 2019 si ocenenia za svoje celoročné výsledky prevzali 

19. februára v Mestskom kultúrnom centre. Na 25. ročníku boli ocenení jednotlivci, ktorí 

získali medaily na Majstrovstvách kraja, Slovenska, Európy a sveta, športové kolektívy za 

umiestnenia na Majstrovstvách Slovenska, ale aj tréneri a dlhoroční funkcionári a pracovníci 

v oblasti športu. 

 

Ocenenie jednotlivcov: medailisti z Majstrovstiev kraja 

-Aydin Dajana Mary, Ľuboš Povinský, Ivan Šlúch:  atletický klub 

-Tereza Veselá, Šimon Veselý, Ema Prachárová: plavecký klub 

-Patrik Hrabaj, Martina Hrabajová: stolnotenisový klub 

-Terézia Perháčová, Jakub Oťapka: tenisový klub 

-Hanka Pavolová,: JIU JITSU 

-Samuel Sekerka, Jakub Kapusta, JánJakab, Samuel Dovec, Lukáš Pellegrini: FK Pohronie 

-Barbora Kupčiová: volejbalový klub 

 

Ocenenie športový kolektív: Majstri SR 

-Družstvo mladších žiačok atletického klubu: v súťaži SAZ sa z celkového počtu 21 klubov 

umiestnilo na 1. mieste. Členovia tímu: Aydin Dajana Mary, Nela Beliančínová, Patrícia 

Bieliková, Lýdia Bratková, Nikola Ďuranová, Nina Hrmová, Lea Hudecová, Viviene 

Ivaničová, Sofia Jakušová, Diana Karásková, Hanka Kubovčíková, Lenka Líškayová, Mia 

Marčišinová, Sára Marušková, Radka Mlynárčiková, Dominika Petriková, Diana 

Polakovičová, Karin Ruckschlossová, Natália Bieliková, Ela Boboková a vedúci družstva: 

Marián Podolec 

-Družstvo mladších žiakov basketbalového klubu: na M-SR získali titul Majstri SR. 

Členovia tímu: Jakub Barcík, Alexander Lukas Caban, Filip Horváth, Adam Herich, Bruno 

Juhász, Alex Kaša, Marián Kartík, Marek Kňažko, Alex Kondra, Matej Kret, Marián Laho, 

Matúš Melaga, Oliver Ondrík, Matúš Tóth, Dávid Truben, Matej Valent. Tréner Jozef Oravec, 

asistenti Ladislav Balogh a Ján Valent 
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-Družstvo junioriek karate klubu: na M-SR získali titul Majstri SR. Členovia tímu: Nina 

Jelžová, Natália Rajčanová, Dominika Veisová, Sarah Hrnková z hosťovania zo Žiliny 

-Juniorky cyklistického klubu: na M-SR v časovke dvojíc získali titul majsterky SR. Členky 

tímu: Simona Záhorcová, Vladimíra Zelinová 

-Volejbalové družstvo Veteránov: na medzinárodných M-SR získali titul Majstri SR. 

Členovia tímu: Ladislav Kukolík, Oto Šimonovič, Dušan Bartalský, Ján Lapin, Anton 

Výboch, Rudolf Tomáš 

-Kolektív žiakov TŠK Stella: na M-SR v kolektívnych choreografiách s choreografiou 

MUSICA LATINA získali titul Majstri SR. Páry: Adrián Greguš – Emma Strompová, Patrik 

Franta - Timea Turčanová, Alex Kmeť – Tamara Valentová, Luca Preisser - Michaela 

Hricová, Dominik Franta – Alexandra Vanková, Jakub Heško – Viktória Hešková, Šimon 

Hudec – Nella Lepšíková, Peter Šoltés – Anabelle Bárdiová, Erik Kmeť– Amelie Bárdiová, 

Dávid Víťazka – Nela Matiašková, Leonard Giertli. Tréner a choreograf: Stella Víťazková, 

PetraVíťazková 

-Tím mužov FK Pohronie: v sezóne 2018/2019 postúpili do najvyššej futbalovej súťaže – 

Fortuna ligy. Hráči: Tomáš Jenčo, Roman Packo, Matej Repiský, Ján Hatok, Ján Nosko, 

Patrik Jacko, Lukáš Tesák, Richard Župa, Ján Sojka, Lukáš Pellegrini, René Paraj, Ján 

Dzurík, Mário Jacko, Matúš Antošík, Marek Frimmel, David Hrnčár, Patrik Blahút, Patrik 

Košuda, Artur Pidruchnyi, Daniel Pavúk, Jozef Špyrka, Peter Ďungel, Roman Litwiak, Patrik 

Abrahám, Jakub Sedláček, David Kondrlík, Viktor Vondryska, Peter Voško, Štefan Višić. 

Tréneri Milan Nemec a Rastislav Urgela 

 

Ocenenie jednotlivcov: Majstri SR, medailisti z ME a MS 

-Natália Bieliková, atletický klub: ako mladšia žiačka je v celoslovenských tabuľkách 

v hode oštepom na 1. mieste v skoku do diaľky na 2. mieste a v hode kriketovou loptičkou na 

3. mieste. Bola reprezentantkou Slovenska 

-Matúš Baniar, cyklistický klub: pre sezónu 2020 zaradený do užšieho výberu reprezentácie 

U23 Slovenska v cestnej cyklistike. Na základe výborných výsledkov podpísal profesionálnu 

zmluvu s tímom Spartak Tlmače. 

-Vladimíra Zelinová, cyklistický klub: pre sezónu 2020 zaradená do reprezentačného 

výberu junioriek Slovenska v cestnej cyklistike 

-Adam Hudec, karate klub: súťaží v súborných cvičeniach KATA starší žiaci 

-Maxim Uhrík, karate klub: súťaží v športovom zápase KUMITE mladší dorastenci 
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-Nikola Kršiaková, karate klub: súťaží v súborných cvičeniach KATA mladšie kadetky 

- Patrik Fuzák, karate klub: súťaží v súborných cvičeniach KATA v kategórii kadeti 

- Šimon Sečkár, karate klub: súťaží v športovom zápase KUMITE a v súborných cvičeniach 

KATA v kategórii mladší kadeti 

-Nina Jelžová, karate klub: súťaží v športovom zápase KUMITE juniorky 

-Natália Rajčanová, karate klub: súťaží v športovom zápase KUMITE juniorky 

-Dominika Veisová, karate klub: súťaží v športovom zápase KUMITE juniorky 

-Zdenko Vanka, karate klub: súťaží v športovom zápase KUMITE juniori. Je členom 

reprezentačného výberu Slovenska 

-Aris Nikolas Čela, karate klub: súťaží v športovom zápase KUMITE juniori. Je celkovým 

víťazom Slovenského pohára v kategórii juniori do 76 kg. Je členom reprezentačného výberu 

Slovenska 

-Adam Hríň, atletický klub: je 9–násobným Majstrom SR a dosiahol výborné umiestnenie v 

školskom športe aj na medzinárodných podujatiach 

-Róbert Láska, športovo strelecký klub: za posledné obdobie je viac ako 20-násobným 

Majstrom SR v „guľových“ puškových disciplínach a v streľbe zo vzduchovej pušky 

-Rastislav Burian, športovo strelecký klub MŠK: je niekoľkonásobným Majstrom SR a 

držiteľom I. výkonnostnej triedy 

-Juraj Bystriansky, IRON GYM: na M-SR WUAP získal 1. miesto a vytvoril juniorský 

slovenský rekord v tlaku na lavičke – 180 kg, na M-SR GPC sa umiestnil na 1. mieste a 

vytvoril juniorský rekord v tlaku na lavičke 185 kg. Na Majstrovstvách Európy XPC sa 

umiestnil na 1. mieste a vytvoril juniorský európsky rekord v tlaku na lavičke – 195 kg 

-Ján Mega, IRON GYM: na Majstrovstvách Európy v mŕtvom ťahu sa umiestnil na 1. mieste 

a vytvoril európsky rekord 250 kg 

-Tatiana Magulová, IRON GYM: na M-SR WUAP sa umiestnila na 1. mieste a vytvorila 

slovenský rekord v tlaku na lavičke s výkonom 92,5 kg, na M-SR GPC sa umiestnila v súťaži 

tlak na lavičke na 1. mieste s výkonom 90 kg, na Majstrovstvách Európy XPC sa umiestnila 

v súťaži tlak na lavičke s výkonom 90 kg na 1. mieste a vytvorila európsky rekord, na Balkan 

Cup WUAP sa umiestnila na 1.mieste a stala sa absolútnou víťazkou v súťaži tlak na lavičke 

s výkonom 95 kg, na MS GPC sa umiestnila v súťaži tlak na lavičke na 2. mieste s výkonom 

95 kg 
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Ocenenie tréner mesta: 

- Vladimír Neudeker: karate klub 

-Adam Pajunk: atletický klub 

-Peter Vívoda,: basketbalový klub 

 

Ocenenie dlhoročných funkcionárov a pracovníkov v oblasti športu: 

-Dušan Lajčiak: volejbalový klub 

-Stanislav Silný: športovo strelecký klub 

 

In memoriam 

-Marián Pavúk, basketbalový klub: primátor mesta udeľuje Mariánovi Pavúkovi Ďakovný list 

in memoriam za celoživotnú prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj basketbalu v 

meste Žiar nad Hronom 

 

ATLETICKÝ KLUB  

Prezident klubu: Adam Pajunk  

Členská základňa: 

Mládež: 100  Dospelí: 17 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

- na Majstrovstvách SR do 23 r. v hode kladivom (4kg): Lucia Bartfayová - 2. miesto  

- v halových Majstrovstvách SR v chôdzi staršieho žiactva: Ema Černajová -3. miesto  

- na halových Majstrovstvách Slovenska v skoku do diaľky:Natália Bieliková -  2. miesto 

- Medzinárodné preteky Čokoládová tretra v disciplíne šprint na 200 m :Patrícia Bieliková – 

1. miesto 

- na Majstrovstvách Stredoslovenského zväzu družstvo Dorasteniek: 1. miesto  

- na Majstrovstvách Stredoslovenského zväzu družstvo Dorastencov: 3. miesto  

- v Stredoslovenskom atletickom zväze z celkového počtu 21 klubov: družstvo starších 

žiačok: 2. miesto  

 

BASKETBALOVÝ KLUB  

Prezident klubu: Mgr. Ján Valent                                                           

Členská základňa: 

Mládež: 78  dospelí: 20 
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Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

- na Majstrovstvách Slovenska stredoslovenská U 11 -1. miesto  

- na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach: mladší žiaci - 2. miesto  

- na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach: žiaci- 1. miesto  

 

MUŽSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB 

Prezident klubu: Norbert Nagy (poverený vedením klubu) 

Členská základňa: 

dospelí: 30 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

- v nedokončenej sezóne 2019/2020 3. miesto v 1. lige 

 

GRAPPLINGOVÝ KLUB 

Prezident klubu: Bc. Peter Stročinský 

Členská základňa: 

Mládež: 17 Dospelí: 13 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Medzinárodná súťaž ADCC Czech open :Peter Stročinský - striebro  

-Choketopus grappling chalenge: Marek Hromádka - striebro 

-King of Jungle Bratislava: Peter Stročinský – zlato, Ján Oswald- bronz  

 

HOKEJOVÝ KLUB 

Prezident klubu: Ján Baran 

Členská základňa: 

Dospelí: 23 

Hokejisti HK MŠK Žiar nad Hronom odštartovali prípravu na sezónu v auguste 2020. 

Napriek prípravám a posilňovaniu kádra žiaľ neodohrali v sezóne 2020/21 ani jeden súťažný 

zápas. 

 

IRON GYM 

Prezident klubu: Ján Mega 

Členská základňa: 

Dospelí: 10 
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Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

- Majstrovstvá Slovenska v Bench presse: Tatiana Magulová- 1. miesto 

- Majstrovstvá Európy v Bench presse: Tatiana Magulová- 2. miesto 

- Majstrovstvá Slovenska v Bench presse: Juraj Bystriansky- 1. miesto 

- Majstrovstvá Európy v Bench presse: Juraj Bystriansky – 2. miesto 

-Majstrovstvá Slovenska v Bench presse: Melisa Martina Bartková-1. miesto 

-Majstrovstvá Európy v Bench presse: Melisa Martina Bartková-1. miesto 

 

KLUB JIU JITSU 

Prezident klubu: Jaroslav Bičár 

Členská základňa: 

Mládež: 17 Dospelí: 7 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Medzinárodná súťaž v Trojanoviciach CZ – 3 x striebro, 6 x bronz 

-Medzinárodná súťaž PRAHA Abu Dhabi National PRO – 2 x striebro, bronz 

 

KARATE KLUB  

Prezident klubu: Ľubomír Striežovský  

Členská základňa: 

Mládež: 72  Dospelí: 8  tréneri + prezident  

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

Karate klub MŠK Žiar nad Hronom sa v prvých mesiacoch začal zúčastňovať súťaží 

Majstrovstiev Slovenska, Slovenského pohára a pohárových súťaží. Prebehlo celkovo 7 

súťaží, z ktorých si odniesli 46 /11 zlatých, 14 strieborných, 21 bronzových medailových 

umiestneníá. V marci športovú činnosť zastavila situácia covid-19 a prešli na súťaže cez 

internet, pomocou videí. Celkovo takto absolvovali 5 súťaží, v ktorých získali 60 (15 zlatých, 

15 strieborných, 30 bronzových) medailových umiestnení. Prvý krát v histórii si vyskúšali aj 

udeľovanie stupňa technickej vyspelosti cez video  

 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 

Prezident klubu: Róbert Maroši 

Členská základňa: Mládež: 10 Dospelí: 110  Dôchodcovia: 92  

Turistické podujatia: 
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Turistické podujatia boli naplánované v roku 2020 na každý kalendárny týždeň. Do činnosti 

klubu výrazne zasiahla v roku 2020 pandémia COVID-19 

 

PLAVECKÝ KLUB 

Prezident klubu: PaedDr. Martina Bartková  

Členská základňa: 

Mládež: 36 Dospelí: 5 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

Tento rok stihli dve kolá Banskobystrického pohára, ktoré bolo pre klub celkom priaznivé.  

-Na prvom kole BB pohára, ktoré bolo v Banskej Štiavnici mali 55 osobných rekordov z toho 

najlepšie zlepšenie mala Daniela Hlavničková.  

-Na druhom kole, ktoré bolo v Brezne mali 44 osobných rekordov a najlepšie zlepšenie mala 

Noema Revajová  

-Všetci plavci sa na pretekoch umiestnili do 15 miesta.   

V roku 2020 sa rozlúčila aj dlhoročná trénerka klubu Mgr. Miroslava Mesárošová 

 

STOLNOTENISOVÝ KLUB  

Prezident klubu: Ing. Jozef Barniak  

Členská základňa:  

Mládež: 18 Dospelí: 15 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Linda Majerčíková: 2. miesto v rebríčku SR starších žiačok, 2. miesto v súťaži jednotlivcov - 

na medzinárodnom turnaji Hungarian Cadet Open, 1. miesto v dvojhre, štvorhre a zmiešanej 

štvorhre na Majstrovstvách BB kraja staršieho žiactva a členka reprezentačného družstva 

kadetiek SR pre rok 2021 

-Patrik Hrabaj: 1. miesto v súťaži jednotlivcov na medzinárodnom turnaji Hungarian Cadet 

Open 2020, 3. miesto v dvojhre, štvorhre a zmiešanej štvorhre na 

Majstrovstvách BB kraja staršieho žiactva 

-Martina Hrabajová: 2. miesto v rebríčku SR najmladších žiačok, 3. miesto v dvojhre 

najmladších žiačok a 3. miesto v zmiešanej štvorhre staršieho žiactva na Majstrovstvách BB 

kraja 

-Ľubomir Majerčík:  6-ty krát za sebou Majster BB kraja v jednotlivcoch  
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ŠPORTOVO- STRELECKÝ KLUB  

Prezident klubu: Marián Grúber  

Členská základňa: 

Mládež: 43 Dospelí: 74 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Marián Grúber: 1. miesto na Medzinárodných majstrovstvách SR, Majster SR 3 x 3. miesto v 

rôznych disciplínach 

- Ing. Rostislav Burian: 1. miesto na Medzinárodných Majstrovstvách SR Majster SR 

- Stanislav Silný: 2. miesto na Medzinárodných Majstrovstvách SR 

 

TENISOVÝ KLUB: 

Prezident klubu: Ing. Zuzana Perháčová, PhD. 

Členská základňa: 

Mládež: 40 Dospelí: 19 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

V rebríčkoch mládeže pre rok 2021 mali len 2 zástupcov (Perháč Peter a Perháčová 

Terézia). V rebríčku dospelých len 1 zástupcu Teréziu Perháčovú a v rebríčku seniorov 1 

zástupcu Jaroslava Čierneho 

 

VOLEJBALOVÝ KLUB 

Prezident klubu:  MVDr. Igor Korbela 

Členská základňa: Mládež: 63 Dospelí: 21 Prípravka: 18 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Jedno družstvo - celoslovenská súťaž - 1. liga ženy 

-Desať družstiev - oblastné súťaže banskobystrického a žilinského kraja: kadetky „A“, „B“, 

staršie žiačky, mladšie žiačky „A“, „B“ MIDI 4-kový –„A“, „B“, MINI 3-kový - „A“, 

„B“,“C“. 

 

TŠK STELLA 

Prezident klubu: Ing. Miroslav Víťazka 

Členská základňa: 70 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

Najúspešnejšie páry 
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Jaroslav Ihring - Natália Varechová  

-sú držiteľmi triedy S, v roku 2020 na Majstrovstvách  Slovenska v kategórii dospelí v 

desiatich tancoch  obsadili 5. miesto, v latinskoamerických tancoch si vytancovali 6. miesto a 

v štandardných tancoch 8. miesto. Boli zaradení do reprezentačného tímu Slovenska. 

-XXIX. POHÁR PRIMÁTORA-  v 18 súťažiach bolo 11 párov z Tanečno-športového klubu 

Stella. Súťažilo 248 párov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska.  

Striebro získali: 

Martin Kollár – Ema Kollárová - Dospelí B štandardné tance 

Martin Kollár – Ema Kollárová - Dospelí B latinskoamerické tance 

Adrián Greguš - Emma Strompová - Deti II D štandardné tance 

Bronz získali 

Patrik Franta – Timea Turčanová  - Juniori II C štandardné tance 

Adrián Greguš - Emma Strompová - Deti II D latinskoamerické tance 

Adam Svoboda – Nina Kluková – Dospelí D štandardné tance 

Tradičné Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách, exhibíciách a showdance sa pre 

epidémiu nekonali. 
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XIV. POČASIE A JEHO OSOBITOSTI 

 

Minulý rok skončil celosvetovo spolu s rokom 2016 ako najteplejší rok za posledných 140 

rokov. Na Slovensku bol tento rok silne nadnormálny a zaradil sa tak medzi desať 

najteplejších rokov zaznamenaných od začiatku meteorologických meraní a taktiež bol 

zrážkovo nadnormálny. 

 

Január 

V januári sme sa žiadnych extrémnych výkyvov počasia nedočkali. Teplotne to bol mesiac 

normálny. Priemerná teplota predstavovala za celý mesiac -1,39 °C. Najvyššia denná 

teplota bola 11 °C a najnižšia -11° C. 

 

Február 

Počas februára  sa k nám často a opakovane v silnom juhozápadnom až severozápadnom 

prúdení dostával teplý a vlhký morský vzduch. V rámci celého mesiaca bola absolútne 

najvyššia teplota nameraná 13 °C. Naopak, najnižšia teplota – 7 °C. 

 

Marec 

Marec bol na väčšine územia teplotne nadnormálny. Najvyššia denná teplota bola 20 °C 

a najnižšia -8 °C. 

 

Apríl 

Počasie bolo aj bláznivé, ale to patrí k tomuto mesiacu. Najvyššia denná teplota bola 24 

°C a najnižšia teplota bola v noci a to  -7 °C. 

 

Máj 

V máji nám nebolo ani veľmi horúco, ani príliš chladno. Teploty boli prevažne normálne. 

Zrážkam sme sa nevyhli, najvyššia denná teplota bola 26 °C a najnižšia teplota bola v noci 

a to  0 °C. 

 

Jún 

Už od tohto mesiaca sme mali viac dažďa ako slnka. No studené a vlhké začiatky leta sa v 

minulosti spájali s tzv. medardovským počasím. V minulosti sa striedali roky, kedy bol 
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jún teplý alebo chladný, od roku 1990 je všetko inak a šiesty mesiac v roku je oveľa 

teplejší. To platilo aj o našom meste najvyššia denná teplota bola 31 °C a najnižšia 10 °C. 

 

Júl 

Júl  bol väčšinou premenlivý. Počasie sa výraznejšie ustálilo až v samotnom závere 

mesiaca. Najvyššia denná teplota bola 32 °C a najnižšia 10 °C. 

 

August 

Keďže august bol až o tri stupne teplejší v porovnaní s dlhodobým priemerom, určite sa 

medzi najteplejšie zaradí aj leto 2020. Najvyššia denná teplota bola 33 °C a najnižšia 12 

°C. 

 

September 

Počas mesiaca prevládali nad našou oblasťou anticyklonálne situácie. Väčšina dní bola 

teplotne nadnormálna a bohatá na slnečný svit. Najvyššia denná teplota bola 32 °C 

a najnižšia 7 °C. 

  

Október 

Na dané pomery bol október relatívne chladnejší ako sme boli zvyknutí, občas nám padlo 

aj pár milimetrov zrážok. Najvyššia denná teplota bola 20 °C a najnižšia  4 °C. 

 

November 

November bol teplotne normálny až nadnormálny. S pribúdajúcimi dňami boli dni 

u nás chladnejšie, avšak oproti priemerným hodnotám na daný mesiac bolo o niečo 

teplejšie.  Najvyššia denná teplota bola 16 °C a najnižšia  -4 °C. 

 

December 

December 2020 skončil ako celok na väčšine územia Slovenska teplotne silne 

nadnormálny. V priebehu väčšej časti decembra sa nachádzalo na prednej strane rozsiahlej 

oblasti nízkeho tlaku vzduchu, ktorá k nám zasahovala od západu z priestoru Britských 

ostrovov a západnej Európy. To viedlo k pravidelným a najmä v druhej polovici mesiaca 

aj pomerne častým výskytom zrážok.  Najvyššia denná teplota bola 11 °C a najnižšia  -8 

°C. 



 

 

56 

 

XV. ZAUJÍMAVÉ UDALOSTI 

 

Dobrovoľníci v nemocnici 

Detským pacientom v Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom boli chvíle strávené v 

nemocnici spríjemňované dobrovoľníkmi. Žiarska nemocnica slávnostne v predvianočnej 

nálade odštartovala projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň a stala sa tak trinástou v sieti 

Svet zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila. Ambasádorom Krajšieho dňa v Žiari nad 

Hronom sa stal spevák Tomáš Bezdeda. 

 

Vianočná kapustnica a primátorský punč 

Výťažok z predaja vianočnej kapustnice a primátorského punču sa rozdelil na charitatívne 

účely. 18. decembra sa na námestí stretlo až dvanásť tímov, ktoré si zmerali sily vo varení 

vianočnej kapustnice. Primátorský tím vyzbieral predajom kapustnice 160 Eur. Tie odovzdali 

matke so zdravotne postihnutým dieťaťom v ťažkej životnej situácii. 

 

Darovanie krvi 

Profesionálny kondičný tréner Maroš Molnár zavítal do Nemocnice Svet zdravia Žiar nad 

Hronom, aby upozornil na dôležitosť darovania krvi a k tomuto aktu povzbudil aj ostatných. 

 

Kultúru vírus nezastaví 

Ako v tejto dobe priviesť kultúru ľuďom? Žiarsky producent Janko Kulich so svojím tímom  

tímom vymyslel niečo, čo tu ešte nebolo. Rozhodli sa usporiadať koncerty pod oknami ľudí. 

Malo to veľký úspech a aj takto prišla kultúra k ľudom. 

 

Prezidentka v Žiari nad Hronom 

Prezidentka Zuzana Čaputová v rámci svojich regionálnych výjazdov navštívila aj Žiar nad 

Hronom. Nešlo však o oficiálnu návštevu mesta. Osobne prišla poďakovať 15. mája našim 

terénnym sociálnym pracovníkom za ich prácu v prvej línii počas pandémie. 

 

RTVS v Žiari nad Hronom 

RTVS uvádzala na obrazovkách Jednotky jedinečný a výnimočne komponovaný program na 

dvoroch sídlisk, ktorý si v štyroch priamych prenosoch mohli diváci pozrieť aj z obývačiek 
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svojich domovov. Prvé mesto, odkiaľ verejnoprávna televízia prenášala priamy prenos, bol  

15. mája Žiar nad Hronom. Za miesto vysielania si televízia vybrala sídlisko na 

Hviezdoslavovej ulici. 

 

Víno v parku  

Na tohtoročnom podujatí Víno v parku mohli ľudia tradične ochutnať kvalitné vínka. 

Novinkou bola aj ukážka výroby drevených sudov Ladislava Hruškoviča. Obľúbený festival 

vína sa uskutočnil 18. júla v Parku Štefana Moysesa. Kvôli stále platným obmedzeniam tu 

mohlo  byť maximálne 1 000 ľudí. 

 

Brány kaštieľa 

Kaštieľ v Žiari nad Hronom opäť otvoril svoje brány verejnosti. Tentokrát ako miesto 

atraktívne z hľadiska cestovného ruchu. Vďaka projektu, ktorý podporil aj Banskobystrický 

samosprávny kraj prostredníctvom svojej Rozvojovej agentúry BBSK cez oblastnú 

organizáciu cestovného ruchu Región Gron, tu vznikla Pamätná izba prvého predsedu Matice 

slovenskej a banskobystrického biskupa Štefana Moysesa. O jeho funkciách a premenách v 

čase sa návštevníci dozvedeli  vďaka novému produktu krajskej cestovnej kancelárie - 

komentovanej prehliadke Po stopách biskupov. 

 

Korčuľovanie v meste 

Od septembra prišiel do žiarskych škôl nový projekt, vďaka ktorému sa deti naučili 

korčuľovať. Týždňové korčuliarske kurzy nestáli rodičov ani cent. Školský korčuliarsky 

program je určený pre všetkých prvákov a druhákov žiarskych škôl. Spolupráca prebiehala na 

úrovni mesta ako zriaďovateľa a Slovenského zväzu ľadového hokeja spoločne so 

spoločnosťou Sport Trend. 

 

Festival gulášu a piva 

Beer fest sa niesol v tropickom duchu no ani to neodradilo súťažiacich, aby navarili 

vynikajúce guláše. Tohtoročný Beer fest sa konal 8. augusta tradične v Parku Štefana 

Moysesa, ale netradične v skoršom termíne. 
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Festival vína 

Obľúbený festival vína sa uskutočnil v náhradnom termíne, a to 22. augusta v Parku Štefana 

Moysesa. Podujatia sa kvôli platným obmedzeniam mohlo zúčastniť maximálne 1 000 

návštevníkov. Kvôli nepriaznivému počasiu sa musel pôvodný termín podujatia preložiť. 

Zárukou kvality sú známi vinári  z regiónu, najmä z Tekova. Na tomto ročníku mohli 

návštevníci degustovať vína opäť od desiatich vinárov. 

 

BalíkoBOX  

26. augusta bol oficiálne uvedený do života BalíkoBOX v Žiari nad Hronom a to za 

prítomnosti vedenia  Slovenskej pošty a vedenia mesta Žiar nad Hronom. Zákazníci môžu cez 

BalíkoBOXy uhradiť poštové poukazy, ePoukazy, SIPO či faktúry s PAY by square kódom. 

 

64. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov  

18. septembra sa v rámci Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska dostali 

cyklisti aj do nášho mesta a okolitých obcí. Cyklisti svoju púť začali v Žiline a cez Banskú 

Bystricu, Žiar nad Hronom a Topoľčianky ju ukončili v Skalici. 
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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 

MFSR- Ministerstvo financií slovenskej republiky 

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 

RTVS- Rozhlas a televízia Slovenska 

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 

 


