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NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI VO SVETE A NA SLOVENSKU 

 

V ROKU 2021 

 

Vo svete: 

 

1. január        Portugalsko sa ujalo predsedníctva EÚ. Európskymi hlavnými mestami  

                        kultúry v roku 2021 sa stali rumunské mesto Temešvár, grécke Elefsina a  

                        srbský Nový Sad. 

 

18. január      Ruský súd vzal do väzby ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.  

                        Stalo sa tak po tom, čo sa po rehabilitácii po otrave Novičokom vrátil z  

                        Nemecka do Ruska. 

 

20. január      Inaugurácia prezidenta a viceprezidenta Spojených štátov amerických. Joe   

                        Biden sa stal 46. prezidentom Spojených štátov amerických a Kamala  

                        Harrisová sa stala 47. viceprezidentom, prvou ženou na tomto poste. 

 

26. január     Počet potvrdených prípadov COVID-19 presiahol na celom svete 100 miliónov.  

 

1. február      V Mjanmarsku sa uskutočnil štátny prevrat. Armáda na čele s generálom Min  

                       Aun Hlainom prevzala moc po tom, čo zadržala vrchných predstaviteľov štátu a  

                       na jeden rok vyhlásila výnimočný stav. 

 

19. február    Spojené štáty americké sa opätovne pripojili k Parížskej dohode. 

 

8. marec        Pápež František ukončil historicky prvú pápežskú návštevu Iraku. Počas  

                       návštevy ako prvý rímsky pápež celebroval omšu podľa chaldejského obradu.  

 

17. apríl        Česko vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády pre podozrenie, že ruská   

                       tajná  služba bola zapletená do výbuchov muničných skladov v roku 2014. 
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23. jún        Ruská vojnová loď vypálila varovné výstrely, aby zabránila vstupu britského  

                    torpédoborca HMS Defender do územných vôd nárokovaných Ruskom neďaleko  

                    Krymu v Čiernom mori.  

 

2. júl           Americké jednotky po dvadsaťročnom pobyte opustili leteckú základňu Bagram v  

                    Afganistane. 

 

27. júl         Vo Vatikáne sa začal súdny proces s kardinálom Giovannim Becciuom a spol.   

                    obvinenými zo zneužívania úradov, vydierania a podvodov. Proces býva niekedy  

                    označovaný za najväčší v dejinách Vatikánu. 

 

6. august     Rover Perseverance misie Mars 2020 odobral prvú vzorku, ktorá by mala byť  

                    nasledujúcou misiou dopravená na Zem. 

 

26. september  Voľby do Spolkového snemu v Nemecku. Angela Merkelová po 16 rokoch  

                    nekandidovala na post kancelárky na čele Kresťanskodemokratickej únie. 

 

25. december  Vypustenie vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba. 
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Na Slovensku: 

 

12. január         Marián Kočner a Pavol Rusko boli potvrdzujúcim rozsudkom Najvyššieho                   

                           súdu právoplatne odsúdení na 19 rokov odňatia slobody za falšovanie  

                           zmeniek TV Markíza.          

 

11. marec         NAKA zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra  

                          Pčolinského. Dôvodom zadržania je podozrenie z korupcie. 

 

12. marec          Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra zdravotníctva  

                           Mareka Krajčího a za jeho nástupcu dočasne vymenovala Eduarda  

                           Hegera. 

 

21. marec          Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala Svetový pohár v alpskom                          

                           lyžovaní 2020/2021. 

 

7. júl                  Ústavný súd rozhodol, že referendum o predčasných voľbách by nebolo v  

                           súlade s Ústavou. Rozhodnutie sa týka aj možných petícií v budúcnosti.  

 

8. september     Slovenská vláda sa oficiálne ospravedlnila za Židovský kódex z roku 1941.  

 

12. september – 15. september   Pápež František navštívil Slovensko. 

 

15. september   Dočasným prezidentom Policajného zboru sa stal plk. Štefan Hamran, jeho  

                           predchodca Peter Kovařík podal demisiu. 

 

23. október        Na Slovensku sa v 25 obciach konali doplňujúce obecné voľby. 

 

24. november    Zavádza sa núdzový stav a zákaz vychádzania z dôvodu pandémie  

                           COVID – 19. 
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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  2020 bol určite najzvláštnejší, aký si väčšina z nás pamätá. Pandémia koronavírusu, 

ktorá postupne zachvátila celý svet, priniesla so sebou opatrenia a zásahy do našich životov, 

aké sme si donedávna nevedeli predstaviť.  Kvôli výpadku príjmov v rozpočte mesta niektoré 

plánované projekty pozastavili alebo presunuli do budúcnosti. Aktuálne najväčší a 

najnákladnejší projekt rekonštrukcie mestská plaváreň bola načas pozastavená. Ďalším 

významným projektom bola rekonštrukcia prístavby kaštieľa na Domov dôchodcov. V prvom 

kvartáli roku 2020 ukončili projekt rekonštrukcie Mestskej knižnice Michala Chrásteka. 

Podarilo sa zrenovovať biskupskú sieň, z ktorej vznikla reprezentačná sála mesta Žiar nad 

Hronom. Vytvorili Pamätnú izbu Štefana Moysesa a z MsKC  do kaštieľa premiestnili 

Archeologickú a etnografickú expozíciu a mnoho iných vecí. Do nového roka zaželal 

primátor mesta, nech sa život všetkých vráti do normálnych koľají, nech môžu všetci bez 

obmedzení žiť tak,  ako predtým.  

 

Aktuálne projekty z eurofondov a štátneho rozpočtu: 

Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom 

Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov 

WiFi pre teba 

Rekonštrukcia mestskej knižnice 

Modernejšia škola 

Inkluzívne detské ihrisko 

Moderné technológie – SMART CITY v meste Žiar nad Hronom 

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

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 

schádza podľa potreby, však raz za dva - tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné 

nariadenia - "mestské zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života mesta. Spôsob 

zasadnutia mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov 

MsZ upravuje dokument Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Žiari nad Hronom. V tomto 

roku  poslanci rokovali na 7 zastupiteľstvách. 

 

25. február 2021 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 

4. Návrh na zmenu členov Komisií pri MsZ 

5. Spolufinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne  

    Žiar nad Hronom“ 

6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských obvodoch základných škôl 

    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 9/2011, VZN č.      

    20/2015 

7. Interpelácie poslancov 

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

    a) SMM - majetkovo-právne vzťahy 

9. Záver 

 

Schválilo:  

a) Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2021 v zmysle predloženého 

návrhu, ktorý predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu 518 895 Eur tak na 

strane príjmov ako aj výdavkov. 

b) Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 22 000 Eur pre prijímateľa: FK 

POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. Účel dotácie: zabezpečenie splátky 
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finančných prostriedkov v roku 2021 za výmenu umelého trávnika na pomocnom ihrisku pri 

futbalovom štadióne, ktorá bola realizovaná v roku 2020. 

c) Úpravu – zníženie výšky dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o.  o sumu 22 000 Eur, to znamená, že 

nová výška dotácie bude v celkovej výške 55 000 Eur. Účel dotácie: financovanie mzdových 

a prevádzkových nákladov areálu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2021. 

 

29. marec 2021 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. SMM - majetkovo právne vzťahy 

3. Záver 

 

Schválilo: 

-V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar 

nad Hronom, evidovaného na LV č. 1136, a to: 

• Stavba s charakteristikou – krytá plaváreň so súpisným číslom 508, postavená na 

pozemkoch CKN parcela č. 531/11 a CKN parcela č. 531/13, nachádzajúcu sa na Ul. M. 

Chrásteka v Žiari nad Hronom 

• Pozemky CKN parcela č. 531/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2309 m2 a CKN 

parcela č. 531/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 425 m2 

pre žiadateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je skutočnosť, že stavba bude využívaná na verejnoprospešný účel – 

podpora regionálneho športu a na relaxačné účely. Účel nájmu: prevádzkovanie krytej 

plavárne.  Cena nájmu: 1 €/ za rok/ za celý predmet nájmu.  Doba nájmu: určitá – do 

31.12.2036. 

 

29. apríl 2021 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
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3. a) Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta 

   b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2020 

   c) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom 

4. Zmena Štatútu neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI - doplnenie činnosti 

5. Správa o činnosti MsP za rok 2020 

6. Interpelácie poslancov 

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

   a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 

8. Záver 

 

Schválilo: 

a) Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2021 v zmysle predloženého 

návrhu, ktorý predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu 501 730 Eur tak na 

strane príjmov ako aj výdavkov 

b) Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 200 000 Eur pre prijímateľa 

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

rekonštrukcie mestskej krytej plavárne v roku 2021 

c) Použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov 

z finančných operácii v roku 2021 v sume 501 730  Eur 

-Celoročné hospodárenie mesta Žiar nad Hronom za rok 2020 – bez výhrad 

-Zmenu Štatútu neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI dodatkom č. 1 nasledovne: 

Druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje: 

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 

b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

c) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

d) poskytovanie sociálnej služby 

e) poskytovanie sociálneho poradenstva 

f) zriaďovanie zariadení sociálnych služieb 

Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich 

poskytovanie upravené osobitnými predpismi. 

 

 

 



 

 

13 

 

24. jún 2021 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na druhý polrok 2021 

4. a) VZN o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej     

    pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 

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

5. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2020 

6. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2020 

7. a) Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2020 

    b) Správa o činnosti MsKC za rok 2020 

    c) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2020 

    d) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, a.s. za rok 2020 

    e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2020 

8. Aktualizácia Zriaďovateľskej listiny Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad 

 Hronom 

9. Spolufinancovanie projektu „Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom“ 

10. Predloženie žiadostí o zmenu územného plánu mesta Žiar nad Hronom 

11. Schválenie Programu rozvoja mesta Žiar nad Hronom na roky 2021-2027 

12. Interpelácie poslancov 

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

    a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 

 14. Záver 

 

Schválilo: 

a) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM za II. polrok 2021 

b) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“) za účelom 

realizácie projektu s názvom „Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom II, v 

rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na 

zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej 

komunity („ďalej“ MRK) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len 

„MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 
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c) Zabezpečenie realizácie projektu „Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad 

Hronom II“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných 

prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% – maximálne  

10 618,33 Eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta 

d) Aktualizáciu č. 1 Zriaďovateľskej listiny Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad 

Hronom 

e) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútroblokov CMZ v 

meste Žiar nad Hronom“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach s kódom IROP-PO4-SC431- 2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta Žiar nad Hronom a platným programom rozvoja mesta Žiar nad 

Hronom, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

28 755,82 Eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Žiar nad Hronom 

 

13. júl 2021 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. SMM – majetkovo-právne vzťahy 

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

4. Záver 

 

Schválilo: 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar 

nad Hronom, evidovaného na LV č. 1136 v podiele 1/1, a to: Stavba - admin. budova st. org. 

súpisné číslo 2907, orientačné číslo 1, postavená na pozemku – parcele reg. C KN parcelné č. 

643/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2, nachádzajúca sa na Ul. 

J. Hollého v Žiari nad Hronom, s príslušenstvom - elektrickou prípojkou, vodovodnou 
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prípojkou, kanalizačnou prípojkou a prípojkou centrálneho zásobovania teplom, pozemky 

parcela reg. C KN parcelné č. 643/3, druh pozemku: – zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 254 m2 a parcela reg. C KN parcelné č. 656/47, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 110 m2 za kúpnu cenu 558 000 Eur, pre žiadateľa do výlučného 

vlastníctva: Slovenská republika Správca majetku štátu: Krajská prokuratúra Banská Bystrica 

 

23. september 2021 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. Správa z vykonanej kontroly HKM 

4. a) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta 

    b) Informácia o plnení rozpočtu mesta 

5. Schválenie Zmien a doplnkov č.7 územného plánu mesta a VZN o záväzných častiach 

územného plánu mesta - ZaD č.7 

6. Schválenie žiadostí o zmenu územného plánu mesta Žiar nad Hronom 

7. VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad 

Hronom 

8. Interpelácia poslancov 

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

   a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 

   b) Správa o činnosti HK SPORT TREND Žiar nad Hronom, s.r.o., za rok 2020 

10. Záver 

 

Schválilo: 

a) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2021 v zmysle predloženého 

návrhu, ktorý predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu 726 000 Eur tak na 

strane príjmov ako aj výdavkov 

b) Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 576 000 Eur pre prijímateľa: 

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

rekonštrukcie mestskej krytej plavárne v roku 2021 

c) VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad 

Hronom 
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9. december 2021 

Program: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

3. a) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2022 

b) Správa o vykonaných kontrolách HKM 

4. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2022-2024 

    b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2022-2024 

    c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC na roky 2022-2024 

    d) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta 

5. VZN o miestnych daniach 

6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2021 o soc. službách a úhradách za sociálne 

služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 

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

2020/2021, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad 

Hronom 

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

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

zriadených na území mesta Žiar nad Hronom 

    b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o určení výšky mesačného príspevku 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 

9. Schválenie žiadostí o zmenu územného plánu mesta Žiar nad Hronom 

10. a) Spolufinancovanie projektu „Modernizácia vybavenia interiéru MsKC" 

      b)Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia divadelnej sály v Dome kultúry v Žiari nad 

Hronom" 

11. Interpelácie poslancov 

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

      a) SMM - majetkovo-právne vzťahy 

13. Záver 

 

Schválilo: 

a) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2022 



 

 

17 

 

b) Rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2022 v zmysle predloženého návrhu, ktorý 

predstavuje sumu 18 278 530 Eur, tak na strane celkových príjmov ako aj celkových 

výdavkov 

c) Použitie rezervného fondu mesta v roku 2022 na finančné krytie kapitálových výdavkov 

a výdavkov z finančných operácii v sume 1 571 000 Eur 

d) 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 2022. 

e) Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 3 000 eur pre prijímateľa: MŠK Žiar 

nad Hronom. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti cyklistického klubu v roku 2022 

f) 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 2022 

g) 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 výdavkov areálu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2022 

h) Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 165 000 Eur pre prijímateľa: 

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

prevádzkových výdavkov zimného štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2022 

i) 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 výdavkov mestskej športovej haly v Žiari nad Hronom v roku 2022 

j) 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 výdavkov mestského plážového kúpaliska v roku 2022 

k) Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 50 000 Eur  pre prijímateľa: 

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

prevádzkových výdavkov mestskej krytej plavárne v roku 2022 

l) Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 700 000  Eur  pre prijímateľa: 

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

rekonštrukcie mestskej krytej plavárne v roku 2022 
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m) Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 180 000 Eur pre prijímateľa: Domov 

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

sociálnych služieb - Domov pri Kaštieli n.o. v roku 2022 

n) Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 5 000 Eur pre Rímskokatolícku 

cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Účel dotácie: Oprava a doplnenie 

multifunkčného ihriska v areáli fary pri kostole Sedembolestnej Panny Márie 

o) Dotácia z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 3 000 Eur pre prijímateľa: Miestna 

organizácia Slovenského rybárskeho zväzu. Účel dotácie: Obnova populácie rýb v rieke Hron. 

p) Dotácia z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 35 000 Eur pre prijímateľa: SPORT 

TREND s.r.o. Účel dotácie: Dotácia na podporu činnosti mládežníckeho hokejového klubu, 

na nájomné za zimný štadión 
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II. Z ROZPOČTU MESTA 

 

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2021 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov a schválený uznesením MsZ č.96/2018 zo dňa 10.12.2020 

V priebehu roka 2021 boli v mestskom zastupiteľstve schválené nasledovné zmeny rozpočtu: 

I. zmena rozpočtu mesta za rok 2021  

II. zmena rozpočtu mesta za rok 2021 

III. zmena rozpočtu mesta za rok 2021 

IV. zmena rozpočtu mesta za rok 2021 

 

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.12.2021 (Eur)    

 

Názov 
Schválený  

 2021 

Upravený Skutočnosť 

stav k 

30.09.2021 

stav k 

30.09.2021 

Bežné príjmy celkom 16 387 170 17 169 218 14 060 663 

Bežné výdavky celkom 16 387 170 17 169 218 11 220 713 

Sumár bežného rozpočtu 0 0 2 839 950 

        

Kapitálové príjmy celkom 0 633 120 658 984 

Kapitálové výdavky celkom 516 720 2 175 445 1 285 484 

Sumár kapitálového rozpočtu -516 720 -1 542 325 -626 500 

        

Finančné operácie príjmové 1 036 720 2 062 325 1 204 029 

Finančné operácie výdavkové 520 000 520 000 426 475 

Sumár finančných operácií 516 720 1 542 325 777 554 

        

Celkové príjmy spolu 17 423 890 19 864 663 15 923 676 

Celkové výdavky spolu 17 423 890 19 864 663 12 932 672 

Účtovný prebytok/schodok 0 0 2 991 004 

Prebytok/schodok hospodárenia 

obcí/VÚC po vylúčení FO 
-516 720 -1 542 325 2 213 449 
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III. ZMENA TVÁRE MESTA 

 

V roku 2020 pristúpilo mesto Žiar nad Hronom ako obstarávateľ ÚPD mesta v zmysle 

stavebného zákona č. 50/76 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom  poriadku. K spracovaniu 

ZaD č. 7 ÚPN mesta Žiar nad Hronom sa pristúpilo na základe žiadostí fyzických a 

právnických osôb mesta Žiar nad Hronom o zmenu respektíve doplnenie funkčného 

využívania územia mesta a zmenu riešenia dopravného a technického vybavenia územia.  

 

Oprava telocviční 

V oboch telocvičniach Základnej školy na Jilemnického ulici opravili začiatkom roka 

palubovku. Náklady na rekonštrukciu paluboviek boli do výšky 9 549 Eur. Celková plocha 

opravených, brúsených a lakovaných podláh bola 382 m2. 

 

Vakcinačné centrum  

Banskobystrický samosprávny kraj začal začiatkom marca očkovať vo viacerých mestách 

kraja. Jedno takéto očkovacie centrum vzniklo aj v hlavnej sále Mestského kultúrneho centra 

v našom meste.  Mesto Žiar nad Hronom pri zriaďovaní vakcinačného centra spolupracovalo 

so zmluvným partnerom BBSK, s bratislavskou spoločnosťou Hurricane.  

 

Domov pri kaštieli 

Mestská nezisková organizácia Domov pri kaštieli požiadala Banskobystrický samosprávny 

kraj o dotáciu za účelom zabezpečenia materiálno-technického vybavenia 

novovybudovaného zariadenia pre seniorov pri kaštieli. Ten mestu vyhovel a schválil dotáciu 

vo výške 150 000 Eur. 30. novembra sa konalo oficiálne otvorenie Domova pri kaštieli. Prví 

klienti prišli do zariadenia  1. decembra 2021.  

 

Dotácia od Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  

Dotácia na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska 

v hodnote 45 000 Eur získalo aj mesto Žiar nad Hronom a spolufinancovanie zo strany 

mesta bolo vo výške 5 000 Eur. Autorom projektu bol akademický sochár Jozef Kliský, 

pripravil projektovú dokumentáciu pre každého žiadateľa, ktorému bola schválená dotácia, 

na základe rozmerov a možností pozemku.  
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Moderné technológie 

Z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR mesto získalo  

nenávratný  finančný príspevok vo výške 568 791 Eur na realizáciu projektu Moderné  

technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom. 

 

Útulok pre pov 

Útulok pre psov Žiarsky chlpáč bol pod správou mesta od júna tohto roku. Od prvých dní sa v 

priestoroch začali robiť rôzne úpravy a rekonštrukcie. O psíkov odchytených na území mesta 

sa starali pracovníci mesta, dobrovoľníci a v neposlednom rade správkyňa útulku Majka 

Rihová.  
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IV. OBYVATEĽSTVO 

 

Niečo o nás         

V Žiari nad Hronom sa  narodilo celkom 153 detí, z toho 72 chlapcov a 81 dievčat. Žiarska 

matrika eviduje za rok 2021 celkom 258 úmrtí a z mesta sa odsťahovalo celkom 373 ľudí, 

naopak, svoj nový domov tu našlo 154 ľudí. Celkovo mal Žiar nad Hronom k 31.12. 2021 

17 398 obyvateľov, tento počet klesá každý rok.    

                    

Prvý Žiarčan     

Malá Eliška sa narodila mamičke Mirke v pondelok 4. januára o 9.20 hodine. Pri narodení 

vážila 3 450 gramov a merala 49 centimetrov.   

                   

Nezamestnanosť 

Miera evidovanej nezamestnanosti bola najnižšia za posledných 12 mesiacov, zároveň opäť 

vo všetkých okresoch Slovenskej republiky dosiahla úroveň pod 20 % . K znižovaniu 

nezamestnanosti prispel aj najnovší projekt Chyť sa svojej šance, ktorý spustili v októbri. V 

rámci neho evidovali k 20. decembru viac ako 1 800 žiadostí o poskytnutie finančného 

príspevku v rámci všetkých jeho troch opatrení, a to na 2 198 pracovných miest. V Žiarskom 

okrese bola nezamestnanosť v tomto roku priemerne 6,04 %. 
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V. VÝROČIA A OSLAVY 

 

Nový rok 

Žiar nad Hronom koniec roka oslávil nie tak ako každý rok. Poznačila ho  pandémia nového 

koronavírusu. Príchod nového roka v meste bol  bez ohňostroja.  

 

76. výročie Oslobodenia mesta 

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

tabuli zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a položili spomienkovú 

kyticu. 

 

76. výročie od ukončenia druhej svetovej vojny  

1. september sme si 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. 

 

Šášovské hradné hry 

Sedemnásty ročník obľúbených Šášovských hier lákal návštevníkov na bohatý kultúrny 

program. Po prvýkrát sa na tomto ročníku organizačne podieľala aj Oblastná organizácia 

cestovného ruchu Región Gron, ktorej je Združenie na záchranu hradu Šášov členom. 

Hlavný program začal tradične výstupom na hrad. Návštevníci si pozreli zmeny, ktoré na 

hrade za posledný rok nastali a dozvedeli sa zaujímavé informácie o histórii hradu, ale aj 

činnosti združenia. Pre deti boli pripravené rôzne hry a súťaže ( šermiari, sokoliari a kauliari). 

 

77. výročie SNP 

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

soche Ladislava Exnára.  

 

Mikuláš 

5. decembra sa konali celomestské Mikulášske slávnosti. Na začiatku bola pripravená pre deti 

rozprávka „Zachráňte Mikuláša“ a potom prišiel Mikuláš na námestie rozsvietiť stromček. 
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Vianočné trhy 

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v tomto roku neboli ani vianočné trhy. 

Samospráva v predvianočnom období zrušila aj Primátorský punč. Zamestnanci mesta však 

vyzbierali sumu 451 Eur, ktorú darovali osamotenej matke s postihnutým synom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

VI. 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 18 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 bola 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 60. V roku 2021 prevádzkou hlavnej činnosti 

bol dosiahnutý zisk 72 334 € a prevádzkou športovej činnosti bola dosiahnutá strata 57 706€.  

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
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Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s. 

Spoločnosť v našom meste funguje už 13 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 tomto roku mal 274 hráčov. Klub 

dosiahol obrat vo výške 427 465 Eur. Významné boli výnosy z hospodárskej činnosti, a to 

92,5 %.  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. V tomto roku spoločnosť naďalej pokračovala v dokončovaní 

odstraňovania starej ekologickej záťaže. Tržby dosiahli priemerne rovnakú hodnotu ako 

v minulom roku. Počet zamestnaných v tomto roku bol 24 pracovníkov. Generálnym  

riaditeľom bol Ing. Ján Klimko. 

 

Slovalco, a.s.  

V roku 2021 v elektrolýze vyrobili 163 995 ton tekutého kovu. Celková výroba 197 250 ton 

hlinikárskych výrobkov zahŕňala 133 475 ton čapov na prietlačné lisovanie a 63 774 ton primárnych 

zlievarenských zliatin. Predali 193 327 ton hliníkových výrobkov, z toho 130 596 ton čapov na 

prietlačné lisovanie a 62 731 ton primárnych zlievarenských zliatin. Export tvoril 71,01 % z celkového 

objemu predaja. Počet zamestnancov bol 446. Generálnym riaditeľom bol Ing. Milan Veselý 

PhD. MBA. 

 

Remeslo, s r.o.  

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

spoločnosť, ktorá sa zaoberala strojárskou výrobou. V roku 2021mala 239 zamestnancov, 89 

výrobných strojov, 72 odberateľov zo 17 krajín sveta. Generálnym riaditeľom bol Ing. Jozef 

Urblík. 
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TUBAPACK a.s. 

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

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

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

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

chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. V roku 2021 spustili 10 linku na 

výrobu hliníkových túb. Počet zamestnancov bol 250, ročný obrat bol cca 18 miliónov a 98% 

bol export. Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD. bol aj predsedom predstavenstva. 
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VII. ŠKOLSTVO 

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 2020/2021. 

 

Materské školy: 

Riaditeľka: Mgr. Martina Šimková  

Počet tried: 29 

Počet detí: 559 

Najväčšie úspechy školy: 

– Polícia známa, neznáma; Vesmír očami detí,  Súťaž OD Prior- výtvarné súťaže 

-Mladý technik 

-Dúhový kolotoč 

-Triedne aktivity – tvorivé dielne, video nahrávky ako pozdravy k sviatku cez sociálne siete 

-Aktivity na ŠD s deťmi pri príležitosti Dňa materských škôl 

-Vianočné posedenie pri stromčeku 

-Mikuláš – zachovávanie starých zvykov 

-Vianočná besiedka (online – natočené video pre rodičov) 

-K zápisu detí do MŠ na web stránke školy spracované video 

-Program k MDM (online natočené video pre mamičky) 

-Vytvorenie fb stránky (online videá a foto s ukážkami každodenných aktivít) 

 

Základné školy: 

ZŠ, Ul. Dr. Janského (Jednotka) 

Riaditeľ: Mgr. Marek Baláž 

Počet tried:  18 

Počet žiakov: 403 

Najväčšie úspechy školy: 

-Matematický KLOKAN: 1.miesto        

- Anglický jazyk : slovíčka v malíčku: 2.miesto    

- Tak píšem ja: 2. miesto (próza) 2x  

- Čitateľský oriešok   

- Biologická olympiáda: 1., 3.miesto (6.roč.), 2., 3. miesto (9.roč.)  
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- Dejepisná olympiáda: 1. miesto 

 - Geografická olympiáda, kategória I: 2.miesto  

- Olympiáda v ANJ: 3. miesto 

- Technická olympiáda: 2.miesto  

- Vesmír očami detí – VYV, najlepšia práca v kategórii a postup do celoslovenského kola  

- Mladý technik – 2.miesto 2x (výrobok z dreva), 1.miesto (technická hračka), najlepší žiak 

,,Mladý technik“ pre deti do 15 rokov 

 

ZŠ, Ul. M.R. Štefánika (Dvojka) 

Riaditeľka: Mgr. Ľubica Baranová 

Počet tried: 34 

Počet žiakov: 705 

Najväčšie úspechy školy: 

- Čo vieš o Hviezdach: 1. miesto 

- Mladý technik – 1. a 2. miesto  

-Mám svojich starkých veľmi rád (výtv. časť): 3.miesto 

-Ruské slovo – spev: 2.miesto (krajské kolo) 

-Čokoládová tretra: 1. miesto celoslovenské kolo 

 

ZŠ, Ul. Jilemnického (Štvorka) 

Riaditeľka: Mgr. Drahomíra Hanzlíková 

Počet tried: 16 

Počet žiakov: 300 

Najväčšie úspechy školy: 

-Mám svojich starkých rád: okresné kolo 2.miesto 

-Hviezdoslavov Kubín: okresné kolo 3x 2.miesto a 3.miesto 

-Pytagoriáda II. Stupeň: 1.miesto a 2.miesto 

-Matematická olympiáda: 1.miesto a 3. miesto 

 

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa (Cirkevná) 

Riaditeľka: Mgr. Mária Ulrichová 

Počet tried: 23 

Počet žiakov: 436 
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Najväčšie úspechy školy: 

-výtvarná súťaž:  „Polícia známa, neznáma“ - regionálna súťaž, 2.miesto Timea Mandincová 

-Všetkovedko: celoslovenská súťaž- najúspešnejší riešiteľ v škole: 2. ročník: Nela Bojová, 

Lukáš Hort, Nella Bakšová 3. ročník:  Barbora Prôčková, Kristína Tóthová, Liana Páleníková, 

Martin Dolinský, Gabriel Ťažký, Mária Suchá 4. ročník:  Dorota Krajčiová  

- FIRST LEGO League:   regionálne kolo, 1.miesto Robo dizajn 

 

Základná umelecká škola Z.S. Parákovej 

Riaditeľka: Mgr. Dana Kravecová  

Počet odborov: 4 

Počet žiakov: 491 

Najväčšie úspechy školy 

-hudobný odbor bol v online priestore: 

-Medzinárodná spevácka súťaž EPC Berliner Perle 2020 – medzinárodné finále Šarkozi P., 

Fajčíková J., Húsenicová H., ktorá obsadila 5. miesto  

-Euro POP 2021 -  finálová účasť Kollárová V., Fajčíková J., skončila ako náhradníčka do 

medzinárodného finále. Vyučujúca Ferčáková R 

-Celoslovenská súťaž v hre na plechových nástrojoch Stará Ľubovňa - online 2021 E. Kováč – 

saxofón - zlaté pásmo  

-Celoslovenská súťaž Pink song 2021 v populárnom speve – online K. Kucbelová  - spev – 

zlaté pásmo 

-Celoslovenská akordeónová prehliadka online 2021: M. Gábor – bronzové pásmo, P. Gábor 

– zlaté pásmo, J. Nárožný – bronzové pásmo 

-Medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava online 2021: P. Gábor – strieborné pásmo  

 

Centrum voľného času Žiar nad Hronom 

Riaditeľka: Mgr. Helena Gáfriková 

Počet tried: 23 

Počet žiakov: 255 

Aktivity z oblasti príležitostnej  činnosti  CVČ, ktorá sa realizovala prezenčne, ale aj 

online a to v období, kedy bola prerušená prevádzka CVČ 

-Mliečny deň 

-Týždeň dobrovoľníctva 
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-Mám svojich starkých veľmi rád –16. ročník literárno-výtvarnej súťaže  

-Vianočné adventné výzvy 

-Mladý technik – dištančne – súťaž v technickej zručnosti v rámci projektu ProTech 

-Regionálne kolo First LEGO League – online – celosvetová súťaž 

-Challenge day – pohybové aktivity  v určenom jednotnom čase na všetkých ZŠ  

-Deň olympijského behu a športovania 

-Predmetové olympiády online formou 

-Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy 

-Športové súťaže 

-Jarné a letné tábory 

 

Špeciálna základná škola 

Riaditeľka: Mgr. Anna Vargová 

Počet tried: 14 

Počet žiakov: 105 

Najväčšie úspechy školy: 

-Čarovný svet rozprávok – výtvarná súťaž 

-Polícia známa neznáma- výtvarná súťaž 

-Mám svojich starkých rád- lierárno -výtvarná súťaž 

-Vojaci očami detí- výtvarná súťaž 

 

Stredné školy: 

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

Riaditeľka: Ing. Dana Paálová 

Počet tried: 17 

Počet žiakov: 420 

Najväčšie úspechy školy: 

-Krajské kolo v nemeckom jazyku: Zlatka Forgáčová 2. miesto, Emma Rošková 2.miesto 

-Krajské kolo v španielskom jazyku: Karolína Čerťaská 1.miesto, Viktória Holubová 1. 

miesto, Monika Gregušová 2.miesto 

-Krajské kolo v ruskom jazyku: Matúš Schmidt 1. miesto, Emma Radzová 2. miesto, Stefania 

Riashko 1. miesto 
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-EUSTORY: Ján Kollár, Rebeka Novodomcová, Adela Račková, Alexandra Hajdúchová 2. 

miesto, Emma Rošková 1. miesto, Lucia Kukučková 3. miesto 

-Krajské kolo Čo vieš o hviezdach: Tomáš Bartoš 1. miesto  

-Mládežnícke Majstrovstvá v plážovom volejbale: Dominika Šikeťová, Tereza Čiliaková 1. 

miesto 

-Súťaž v spoločenských tancoch: Emma Kollárová 1. miesto 

 

Súkromná obchodná akadémia DSA 

Riaditeľ:  Ing. Alexander Frič 

Počet tried: 4 

Počet žiakov: 61 

Najväčšie úspechy školy:  

-Ekonomická olympiáda organizovaná INESS —K. Barborová 4. miesto a N. Mlčal sa 

umiestnil na 1. mieste 

-Expert geniality show: A. Kňažko, R. Štefanková – I. A trieda, P. Štábelová, S. Víglašská – 

II. A trieda: top riešiteľmi v jednotlivých oblastiach   

- Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku online okresné kolo: 1.miesto anglický jazyk 

Paulína Emília Štábelová a nemecký jazyk Lucia Patschová, obidve menované žiačky 

postúpili do krajského kola olympiád 

-Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka v kategórii 2A: 2.miesto Lucia  Patschová 

 

Súkromná stredná odborná škola technická 

Riaditeľka: RNDr. Beáta Tóthová, Ing. Ingrid Astachová – od 1.9.2021 

Počet tried: 13 

Počet žiakov: 191 

Najväčšie úspechy školy: 

- ŠVOČ TU Zvolen: Lukáš Hanák IV.AM  1. miesto 

-účasť žiakov na súťažiach a ich reprezentovanie opäť v tomto školskom roku ovplyvnila 

pandémia COVID-19  

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb  

Riaditeľ: Ing. Miroslav Krajčov 

Počet tried: 10 
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Počet žiakov: 233 

Najväčšie úspechy školy: 

- Medzinárodný deň čokolády – žiačky učebného odboru cukrár pripravili rôzne čokoládové 

zákusky 

-ErasmusDays s využitím možností techniky a cez Zoom žiaci prvých a druhých ročníkov sa 

spojili online. Dve žiačky prezentovali svoje skúsenosti z odbornej stáže v Taliansku   

-Finančná olympiáda - žiačka 2. H triedy, Barbora Sapáková, postúpila do druhého kola  

 

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG 

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Janka Šumichrastová 

Počet tried: 8 

Počet žiakov: 209 

Najväčšie úspechy školy: 

- V dôsledku zlej pandemickej situácie sa propagačná, kultúrna činnosť ani iná činnosť v  

tomto školskom roku nerealizovala. 

 

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella  

V priebehu jesene oslávila Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána  Hella štvrťstoročie 

od otvorenia planetária v Žiari nad Hronom. Pri tejto príležitosti priblížilo verejnosti Mesiac 

doslova na dosah ruky. Toto vesmírne teleso totiž v podobe päťmetrového svietiaceho 

modelu, Lunalónu bolo nafúknuté v mestskom parku. „Lunalón zapožičala Brnianska 

hvezdáreň a planetárium a verejnosti ho už predstavili na hrade Šášov, počas nočného 

pozorovania oblohy. V tomto roku si s partnermi dôstojne pripomenuli odloženú spomienku 

na 300. výročie narodenia Maximiliána Hella formou odbornej konferencie. Odborných 

pozorovaní bolo 1548, počet exkurzií bolo 160, programov pre verejnosť 313 a spolu v tomto 

roku privítali 14 630 účastníkov. Počet zamestnancov bolo 13 a riaditeľom bol Mgr. Tomáš 

Dobrovoský. 
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VIII. 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. Aj rok 2021 bol poznačený pandémiou, keď boli 

kultúrne akcie povolené až v letných mesiacoch. V prvom polroku, preto podujatia realizovali 

len online. Napriek tomu zorganizovali spolu 38 podujatí, a ktorých sa zúčastnilo spolu 

10 895 návštevníkov. Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 23, z toho 6 vo vytvorenom  

chránenom pracovisku. Riaditeľkou bola  PhDr.Michaela Pribilincová, PhD. 

Úspešné podujatia: 

-Fašiangová veselica on - line 

-Sitňan stream koncert 

-Májová veselica stream  

-Višňanský a Radiopieces stream 

-Rozprávková cesta mestom 

-Majerovci stream 

-Schweigert stream 

-Lolo a piškót– Gron on-line 

-Lukaš Mališ – Gron on-line 

-Kolégium na šibáku 

-Víno v kaštieli 

-Lipa pod platanom 

-Timea akustic trio – vystúpenie na námestí 

-Kyselí rafťáci – ohňová šou na námestí 

-Dávid Bílek – vystúpenie na námestí 

-Šašovské hradné dni 

-Sima Martausová Magušinová pod platanom 

-Barbora Piešová – vystúpenie na námestí 

-Michalica – koncert v kaštieli 

-Chill on the sun – vystúpenie na námestí 

-Beerfest a Rozprávkomat 
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-Moja reč ( hip-hopová skupina) – pod platanom 

-Nightwish revival – koncert u Žiarčana 

-Oldies party v parku 

-Korben dallas (hudobná skupina) – pod platanom 

-Billy Barman (hudobná skupina) - pod platanom 

-MAOK – vystúpenie na Šašove 

-Stretnutie rodákov  v Horných Opatovciach 

-Tanečné súťaže TŠK- Pohár primátora 

-Jaromír Nohavica koncert 

-MS v plesových choreografiách 

-Mikulášsky sprievod mestom 

-Divadelné predstavenia pre deti : Zahrajko v parku 

-Kráľovstvo odpadu - muzikál 

-Slovalco guláš 

-Slovalco Family day 

 

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. V roku 2021 pokračovala nepriaznivá 

epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID -19. Kultúrne inštitúcie boli stále 

uzatvorené pre verejnosť, ale Pohronské osvetové stredisko naďalej rozvíjalo 

kultúrnoosvetovú činnosť prostredníctvom online podujatí – súťaže, webináre a iné príspevky 

z oblasti osvetovej práce. Kultúrna inštitúcia bola uzatvorená pre verejnosť od januára 2021 

do mája 2021.Obmedzená činnosť kultúrnej inštitúcie nariadením štátnych orgánov bola od 

septembra do konca roka.  Riaditeľkou bola Mgr. Helena Žňavová, v tomto roku malo POS 

13 zamestnancov.  

Významné podujatia:  

- Zechenterova Kremnica 

- Sládkovičova Štiavnica 

- Folklórny festival Pod Inovcom 

- Žiarsky minifestival remesiel 

- Spievam, spievaš, spievame 
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- Na gazdovskom dvore 

- Polícia známa – neznáma 

- Cineama 

- Viva il canto 

- Festival Jána Levoslava Bellu 

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa v tomto roku konalo 12 podujatí a ostatné v 

v online priestore. Spolu to bolo 70 akcií s počtom 128 791 účastníkov.  

 

ATV 

ATV je mestskou televíziou, ktorá existuje nepretržite od roku 1998 a ročná dotácia z 

mestského rozpočtu na výrobu a vysielanie predstavuje cca 65 000 Eur. Riaditeľkou bola 

Stela Šeševičková. Aj v tomto roku  televízia odvysielala 300 reportáží o aktuálnych témach, 

podujatiach, športe, inzercii a dianí v meste. Venovali sa aj situácii v rámci pandémie Covid – 

19 a rôznym iným témam, ktoré súviseli s našim mestom a regiónom.  
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                     IX. DUCHOVNÝ ŽIVOT 

 

Vysluhovanie sviatostí a svätenín v roku 2021: 

Krsty: 32    chlapci: 10   dievčatá 22 

Prvé sväté prijímanie: deti 62 / tretí a štvrtý ročník cirkevnej školy / dospelí 2 

Sviatosť birmovania: 29 

Sobáše: 18 

Pohreby: 77   muži: 40  ženy: 37 

 

- Zimné i počiatočné jarné mesiace aj v roku 2021 boli poznačené zákazom verejných 

bohoslužieb a naďalej sa realizovala individuálna pastorácia, alebo len v malých skupinkách.  

-Slávenie Veľkonočného trojdnia, ktoré vyvrcholilo slávením Veľkonočnej nedele Pánovho 

zmŕtvychvstania bolo opäť bez účasti veriacich.  

-  V júni bola vo farnosti slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania. Sviatosť prišiel udeliť 

diecézny biskup Mons. Marián Chovanec a birmovanie prijalo 29 mladých ľudí, ktorí boli 

predovšetkým z obidvoch žiarskych farností a menší počet i z farností z najbližšieho okolia. 

- Po dohode s otcom biskupom Mariánom Chovancom a vedením Rehole premonštrátov bol 

pridelený tejto farnosti ako výpomocný duchovný páter Lukáš, vlastným menom Stanislav 

Buchta rodák zo Žiaru nad Hronom. 

- Prvá polovička septembra roku 2021 nebola požehnaním iba pre farnosť, kvôli svätým 

misiám, ktoré sa na území celého nášho mesta konali, ale aj pre mimoriadne radostnú udalosť, 

ktorou bola pastoračná návšteva Kristovho námestníka, pápeža Františka na Slovensku. 
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X. ZDRAVOTNÍCTVO 

 

NsP Žiar nad Hronom – Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 

Nemocnica v Žiari nad Hronom sa v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva v januári 2021 

aktívne zapojila do národného očkovacieho plánu v boji proti ochoreniu COVID-19. 

Pripravili vakcinačnú ambulanciu a vakcinačné tímy, ktorých hlavnou úlohou bolo využiť 

dostupnú vakcínu a v čo najkratšom čase zaočkovať podľa schválenej očkovacej schémy 

maximum populácie. Celkovo počas roka 2021 podali takmer 30 tisíc jednotlivých dávok.  

Aby pokryli širší región, teda aj miesta mimo ZH, zriadili počas júla až decembra 2021 

mobilný tím a vakcinovali záujemcov z radov verejnosti formou výjazdovej očkovacej služby 

jednodávkovou vakcínou Janssen. Nemocnica zároveň počas celého roka zabezpečovala 

testovanie obyvateľstva prostredníctvom AG a PCR-RT testov. Na tieto účely zriadili 

odberové miesta v areáli nemocnice, kde v priebehu roka urobili takmer 40 tisíc Ag testov a 

16 tisíc PCR-RT testov. Nemocnica ako subjekt hospodárskej mobilizácie počas celého roka  

reprofilovala významnú časť lôžkového fondu na infekčný profil. S finančnou pomocou 

veľkých výrobných spoločností (SLOVALCO, NEMAK, HYDRO EXTRUSION 

SLOVAKIA), Nadácie ZSNP, mesta Žiar nad Hronom a so súkromným príspevkom rodiny 

MUDr. Michaely Jezberovej nemocnica zakúpila 6 prístrojov  AIRVO2 Nasal High Flow 

oxygen s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi. V spolupráci so 

spoločnosťou Messer Tatragas nemocnica nainštalovala dodatočný zásobník na kvapalný 

medicinálny kyslík a zvýšila tak kapacitu kyslíka približne na dvojnásobok. Celková 

maximálna kapacita medicinálneho kvapalného kyslíka v nemocnici tak dosiahla cca 8500 

litrov. Počas tohto náročného obdobia nemocnica aj naďalej robila akútnu medicínu. Robili sa 

urgentné operácie a počas roka priviedli na svet takmer 600 novorodencov. V priebehu roka  

zriadili dve nové ambulancie, algeziologickú a endokrinologickú ambulanciu. Riaditeľ 

nemocnice bol Ing. Ivan Mokrý.  

 

30. ročník Žiarskeho sesterského dňa 

V Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom oslavovali sviatok sestier a pôrodných 

asistentiek. Pri tejto príležitosti vedenie poďakovalo o sestrám a pôrodným asistentkám za ich 

každodennú obetavú prácu a zároveň vedenie ocenilo diplomom sestry a pôrodné asistentky, 

ktoré pracujú v nemocniciach najdlhšie (viac ako 40 rokov) a tiež tie, ktoré dosiahli za 
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obdobie posledného roka (13.5.2020–12.5.2021) v nemocnici svoje okrúhle pracovné 

jubileum. Celkovo bolo ocenených 17 sestier zo žiarskej nemocnice.   

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom 

Oddelenie epidemiológie v roku 2021 prioritne plnilo preventívne činnosti zamerané na 

protiepidemické opatrenia. Pri ich neplnení použili aj represívne opatrenia počas mimoriadnej 

epidemiologickej situácie. Okrem toho boli činnosti zamerané na znižovanie výskytu 

infekčných ochorení v rámci Národného imunizačného programu SR. V rámci úloh 

„Surveillance infekčných chorôb“ a „Informačného systému prenosných ochorení - EPIS“ 

zabezpečovali zber, sledovanie, opatrenia, sumarizáciu a hlásenia prenosných ochorení 

vrátane nozokomiálnych. Realizovali úlohy vyplývajúce z Národného akčného plánu kontroly 

infekčných ochorení.  Za rok 2021 bolo spracovaných a do systému vložených 16 211 

prípadov prenosných ochorení, z nich 16113 bolo potvrdených, 87 možných a 11 

pravdepodobných. Bolo zabezpečených 6536 ohnísk nákaz a evidovaných bolo 34 epidémií (z 

toho 6 pretrvávajúcich z roku 2020).  V ohniskách boli vykonané opatrenia - dezinfekcia 653-

krát, zdravotná výchova 6500-krát, vyhľadanie podozrivých z nákazy 10 245. V roku 2021 

bolo vydaných 399 rozhodnutí, z toho 296 pre COVID 19. Pracovníci oddelenia 

zabezpečovali proti epidemické opatrenia počas mimoriadnej epidemiologickej situácie vo 

výskyte COVID19 – zabezpečili 10 491 osôb podozrivých z nákazy, bola telefonická linka a 

služby počas  víkendov za účelom pozorovania chorých a kontaktov. Skontrolovaných bolo 

128 sterilizačných prístrojov. Regionálnou hygieničkou bola MUDr. Eva Striežová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

XI. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Dni jarnej čistoty  

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

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

Hronom, a. s. Tohtoročné Dni jarnej čistoty sa uskutočnili v dňoch od 12. do 16. apríla. 

Obyvatelia mesta sa tak mohli zadarmo zbaviť objemného odpadu. Celkovo sa uskutočnilo 62 

vývozov, počas ktorých sa vyviezlo 45,73 ton objemného odpadu. 

 

Dni jesennej čistoty  

Dni jesennej čistoty boli opäť organizované mestom Žiar nad Hronom – Odborom  

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

Hronom, a.s. Obyvatelia mesta sa tak mohli zadarmo zbaviť objemného odpadu. Konali sa 

v dňoch od 20. do 24. septembra 2021. Celkovo sa uskutočnilo 54 vývozov, počas ktorých sa 

vyviezlo 36,17 tony objemného odpadu.  
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XII. ŠPORT 

 

Športovec mesta 2020 

Najúspešnejší športovci mesta za rok 2020 si svoje ocenenia tento rok nemohli prevziať 

vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19. 

 

ATLETICKÝ KLUB  

Prezident klubu: Adam Pajunk                                                           

Členská základňa: 

 Mládež: 105 dospelí: 20 

TOP organizované podujatia:  

-Čokoládová tretra: postupové kolo Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti mladšieho a aj 

najmladšieho žiactva 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu mladšieho a najmladšieho žiactva 

v skoku do diaľky a beh na 600m:  Patrícia BIELIKOVÁ 1. miesto a 2. miesto 

-Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu mladšieho a najmladšieho žiactva v hode 

kriketkou, beh na 600m a cezpoľnom behu: Karin LUČANÍKOVÁ 1.miesto, 1. miesto a 1. 

miesto 

-Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu mladšieho a najmladšieho žiactva 

beh na 600 m: Lukáš HRÍŇ 1.miesto 

-Majstrovstvá Slovenska dorastencov a dorasteniek hod kladivom – 3 kg: Viktória 

FUTÁKOVÁ 

 -Majstrovstvá Slovenska starších žiakov a starších žiačok, mužov a žien beh na 800 m: Ivan 

ŠLÚCH 2. miesto 

-Halové Majstrovstvá Slovenska starších žiakov a starších žiačok 1500m cez prekážky: Hanka 

KUBOVČÍKOVÁ 2. miesto 

-Majstrovstvá Slovenska: Družstvo starších žiačok  2. miesto v atletike 

- Majstrovstvá Slovenska: Družstvo starších žiakov 3.miesto v atletike 

-Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu: Družstvo starších žiakov 1.miesto a získali titul 

MAJSTRI SLOVENSKA 

-Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek, hod oštepom: Natália BIELIKOVÁ 2. miesto 
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-Svetové školské športové hry v Belahrade, hod oštepom: Natália BIELIKOVÁ 3.miesto  

- Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu mladšieho a najmladšieho žiactva 

vrh guľou: Ema Ijeoma OKOYEOCHA 1. miesto 

-Svetové školské športové hry v Belehrade, vrh guľou: Ema Ijeoma OKOYEOCHA 3.miesto 

- Adam Hríň získal spolu 9 zlatých medailí zo súťaží z majstrovstiev Slovenska v disciplíne 

skok do diaľky a trojskok. Bol účastníkom Majstrovstiev Európy U 20, ktoré sa uskutočnili v 

Tallinne (EST), v disciplíne skok do diaľky sa umiestnil na 13.mieste. Je členom 

reprezentácie Slovenska. 

 

BASKETBALOVÝ KLUB  

Prezident klubu: Ing. Bc. Štefan Muha                                                           

Členská základňa: 

 Mládež: 84 dospelí: 10 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Starší žiaci – U 15 Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom sa na Majstrovstvách 

Slovenska, ktoré sa konali v Žiari nad Hronom, umiestnili sa na 1. mieste a získali titul 

MAJSTRI SLOVENSKA 

 

MUŽSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB 

Prezident klubu: Norbert Nagy (poverený vedením klubu) 

Členská základňa: 

dospelí: 30 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

- v sezóne 2021/22 umiestenie na konečnom 6.mieste 

 

HOKEJOVÝ KLUB 

Prezident klubu: Ján Baran  

Členská základňa: 

Dospelí: 30 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-v historicky prvej sezóne v Tipos SHL klub vybojoval 59 bodov a ako nováčik sa prebojoval 

do kvalifikácie a skončil na 9.mieste 
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IRON GYM 

Prezident klubu: Ján Mega 

Členská základňa: 

Dospelí: 10  

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Majstrovstvá Slovenska WUAP v tlaku na lavičke s výkonom 225,5 kg a na súťaži Maxxer 

power : JURAJ BYSTRIANSKY 2.miesto a 1.miesto 

-Majstrovstvá Slovenska WUAP v tlaku na lavičke s výkonom 45 kg a na  súťaži World 

Championship Miskolc v tlaku na lavičke s výkonom 50 kg: Melisa Martina BARTKOVÁ 

1.miesto  

-Majstrovstvá Slovenska WUAP s výkonom 95kg – národný rekord vytvorili a na súťaži 

Maxer power cup v tlaku na lavičke: Tatiana MAGULOVÁ 1.miesto 

 

KARATE KLUB  

Prezident klubu: Ľubomír Striežovský  

Členská základňa: 

Mládež: 86  Dospelí: 9  tréneri + prezident  

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Karate klub MŠK Žiar nad Hronom sa zúčastnili 13 súťaží, z ktorých si odniesli 83 medailí  

/31 zlatých, 27 strieborných, 25 bronzových/. Vrcholom činnosti boli Majstrovstvá Európy vo 

fínskom Tampere, kde pretekár Šimon Sečkár vybojoval bronzovú medailu v kategórii 

KUMITE . 

-Majstrovstvá Slovenska GOJU RYU vybojovali 6 titulov majstrov Slovenska, 9 

strieborných a 7 bronzových medailí 

-Majstrovstvá Slovenska SHITO RYU získali 3 tituly majstrov Slovenska, 1 striebornú a 4 

bronzové medaily 

- Koncom roka sa rozlúčili s dlhoročnými pretekármi Zdenkom Vankom, Ninou Jelžovou, 

Natáliou Rajčanovou  a Šimonom Sečkárom 

 

PLAVECKÝ KLUB 

Prezident klubu: PaedDr. Martina Bartková  

Členská základňa: 

Mládež: 36 Dospelí: 5 



 

 

44 

 

-Vzhľadom na to, že Žiarska plaváreň bola stále v rekonštrukcii, plavecký klub Delfín Žiar 

nad Hronom aj naďalej pokračoval v tréningovom procese v Banskej Štiavnici na Súkromnej 

základnej škole Guliver. 

-V roku 2021 sa plavecký oddiel nezúčastnil žiadnych pretekov 

 

STOLNOTENISOVÝ KLUB  

Prezident klubu: Ing. Jozef Barniak  

Členská základňa:  

Mládež: 20 Dospelí: 12 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Medzinárodný turnaj Grand Prix Praha: Linda Majerčíková 1. miesto 

-Majstrovstvá SR v štvorhre starších žiačok: Linda Majerčíková 

-Majstrovstvá SR v zmiešanej štvorhre: Linda Majerčíková 2. miesto 

-Majstrovstvá BB kraja v dvojhre: Patrik Hrabaj 1. miesto 

-Majstrovstvá BB kraja v štvorhre: Patrik Hrabaj 1. miesto 

-Majstrovstvá SR v dvojhre: Martina Hrabajová  1. miesto 

-Majstrovstvá SR v štvorhre: Martina Hrabajová 2. miesto 

-Majstrovstvá BB kraja v štvorhre: Adam Dekýš 1. miesto 

-Majstrovstvá BB kraja v dvojhre: Adam Dekýš 2. miesto 

 

ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB  

Prezident klubu: Marián Grúber  

Členská základňa: 

Mládež: 24  Dospelí: 97 

TOP organizované podujatia:  

-Slovenská liga talentovanej mládeže celoslovenské 280 štartov 

-1.Slovenská strelecká liga celoslovenské 295 štartov 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky: 

-Poradie 10 najlepších strelcov ŠSK : Marián Grúber, Ing. Rostislav Burian, Ing. Róbert 

Láska, Filip Šulek, JUDr. Karol Ihring, MUDr. Marianna Grúberová, Jana Gáliková, 

Stanislav Silný, Katarína Balážová, Ing. Ľuboš Perina 

-Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska seniorov: Marián Grúber 2. miesto a v samostatnej 

disciplíne športová pištoľ 3. miesto 
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-Krajská strelecká liga BB kraja v streľbe zo vzduchovej pištole: Ing. Rostislav Burian  2. 

miesto 

-Majstrovstvá nitrianskeho kraja Ing. Rostislav Burian  2. miesto 

-Majstrovstvá Slovenska 2. Ing. Rostislav Burian  a stal sa  niekoľkonásobným Majstrom SR 

a držiteľom I. výkonnostnej triedy 

 

TENISOVÝ KLUB: 

Prezident klubu: Ing. Zuzana Perháčová, PhD. 

Členská základňa: 

Mládež: 40 Dospelí: 17  

 Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:  

- Prestížny celoslovenský turnaj triedy A: Terézia Perháčová 1. miesto 

- Letné Majstrovstvá Slovenska vo štvorhre: Jaroslav Čierny 1. miesto 

 

VOLEJBALOVÝ KLUB 

Prezident klubu: MVDr. Igor Korbela 

Členská základňa: 

Mládež: 64 Dospelí: 21 Prípravka. 25 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:  

-Celoslovenská súťaž - 1. liga ženy 

-Oblastné súťaže banskobystrického a žilinského kraja: kadetky „A“, „B“, staršie žiačky „A“, 

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

 

TŠK STELLA 

Prezident klubu: Ing. Miroslav Víťazko 

Členská základňa: 65 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:  

Najúspešnejší pár. Jaroslav Ihring - Natália Varechová 

Sú držiteľmi triedy S, v roku 2021 na Majstrovstvách Slovenska v kategórii dospelí 

v desiatich tancoch v Poprade sa umiestnili na 2.mieste, čo je najlepšie umiestnenie v histórii 

TŠK Stella. V latinskoamerických aj v štandardných tancoch skončili tesne pred finále na 

7.mieste. Boli zaradení do reprezentačného tímu Slovenska. V Slovenskom pohári obsadili 

v štandardných tancoch 7/41 miesto a v latinskoamerických tancoch 6/55 miesto. 
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-XXX. POHÁR PRIMÁTORA, víťazom SP v štandardných tancoch dospelí: Gabriel Korpas 

a Vanesa Murajdová,  

- Latinskoamerické tance dospelí: Dominik Cipár a Dominika Kožušníková 

- SP Juniorov v štandardných aj v latinskoamerických tancoch : Marco Kmeťka a Sofia 

Zubčáková, 

– Juniori ID štandardné tance a postupom do triedy C získali striebro: Adrián Greguš - Emma 

Strompová  

- Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách, exhibíciách a showdance v skupine 

Juniori LAT +Tanečnice:  Žiarčania získali titul Majstrov Slovenska. Autorky: Ing. Stella 

Víťazková a Mgr. Petra Kubaľáková 

- Tanečnice dospelé v tejto skupine obsadili dievčatá 3.miesto s choreografiou Back 

up, ktorej autorky boli Ing. Stella Víťazková a Soňa Herková 

 

FK POHRONIE 

Členská základňa: 

Mládež: 274 Dospelí: 28 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky:  

-V oblasti mládeže si dal klub cieľ, že udrží žiakov v I. lige a II. dorasteneckej ligy a ten sa im 

aj podaril 

-V oblasti mužského futbalu sa im ciele tento rok nepodarili splniť, letná príprava začala 

odvolaním trénera a obnovou hráčskeho kádra. Séria personálnych zmien sa odzrkadlila aj na 

pribežnom poslednom mieste v tabuľke s 10 bodovým. 
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XIII. POČASIE A JEHO OSOBITOSTI 

 

Január 

Január  bol zväčša teplotne normálny. Najvýraznejšie ochladenie sme zaznamenali v 

polovici druhej januárovej dekády. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnoty 

od -1,5 do 0,5 °C. Najvyššia teplota bola 14 °C a najnižšia -10 °C. 

 

Február 

Február bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny. Priemerná mesačná teplota 

vzduchu dosiahla -0,1°C až -3,2 °C.  V druhej februárovej dekáde došlo k prudkému 

otepleniu, kedy v období od 24.2. do 26.2. vystúpila maximálna denná teplota vzduchu aj 

nad 20 °C. 

 

Marec 

Podobne ako vo februári a v januári 2021, aj v marci prevládal v Žiari nad Hronom 

výrazne premenlivý charakter počasia, pričom relatívne teplejší ako dlhodobý priemer bol 

začiatok a potom predovšetkým záver mesiaca. V priebehu marca sme zaznamenali aj 

vlny mrazov. Najvyššia denná teplota bola 18 °C a najnižšia -9 °C. 

 

Apríl 

Z pohľadu historického vývoja priemernej teploty vzduchu bol tohtoročný apríl vôbec 

najchladnejší za posledných 24 rokov. V priebehu apríla boli atmosférické zrážky 

priestorovo veľmi premenlivé, boli však významne vyššie ako v priebehu marca 2021. 

Najvyššia teplota bola 24 °C a najnižšia 9 °C. 

 

Máj 

Máj bol na toto obdobie dosť chladný. Tento mesiac bol z hľadiska mesačného množstva 

atmosférických zrážok na území zrážkovo silne nadnormálny (veľmi vlhký). Najvyššia 

teplota bola 25 °C  a najnižšia bola 14 °C. 

 

Jún 

Jún bol na väčšine územia mimoriadne teplý. Mali sme nedostatok atmosférických zrážok. 

Minimálne množstvo oblačnosti a len sporadický výskyt atmosférických zrážok viedli k 
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tomu, že jún ako celok patril medzi najsuchšie mesiace. Najvyššia teplota bola 34 °C 

a najnižšia bola 19 °C. 

 

Júl 

Na väčšine územia Slovenska bol tohtoročný júl teplotne silne až mimoriadne 

nadnormálny, pričom sa stal na mnohých meteorologických staniciach vôbec najteplejším 

júlom v histórii ich prevádzky a týkalo sa to aj mesta Žiar nad Hronom. Najvyššia teplota 

bola 34 °C a najnižšia 23 °C.  

 

August 

Prvá polovica tohtoročného augusta bola teplotne výrazne odlišná (teplejšia) od vývoja 

teploty vzduchu v druhej polovici, kedy došlo k výraznému ochladeniu. Najvyššia denná 

teplota vzduchu bola v priebehu augusta zaznamenaná 33 °C. Najnižšia denná teplota 

vzduchu bola 16 °C.  

 

September 

V tento mesiac boli teploty priemerné a počasie nebolo ničím výnimočné. Najvyššia 

denná teplota bola 27 °C a najnižšia 15 °C. 

 

Október 

Začiatok októbra bol síce teplotne nižší, ale počas tohto mesiaca sme si užili veľa 

slnečných lúčov. Najvyššia denná teplota bola 25 °C a najnižšia 10,5 °C. 

 

November 

November skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako normálny až nadnormálny.  

Najnižšia teplota vzduchu bola nameraná s hodnotou -1 °C a absolútne najvyššia teplota 

vzduchu bola 15 °C.  

 

December 

Na konci roka boli zaznamenané mimoriadne až extrémne výkyvy teploty vzduchu. Bolo 

to spojené aj s výraznými regionálnymi rozdielmi v teplotných podmienkach. Na konci 

vianočných sviatkov boli pomerne silné mrazy. Najvyššia denná teplota bola 8 °C 

a najnižšia -10 °C 
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XIV. ZAUJÍMAVÉ UDALOSTI 

 

Prístroj na podporu dýchania 

Mesto Žiar nad Hronom pre nemocnicu kúpilo prístroj na podporu dýchania AIRVO2 Nasal 

High Flow. Išlo o zariadenie schopné zásobovať človeka s problémami s dýchaním kyslíkom, 

ktorý sa vháňa v optimálnom tlaku, teplote a vlhkosti tak, aby pacient mohol dýchať a 

nemusel byť napojený na pľúcnu ventiláciu. Prístroj stál 4 900 Eur bez DPH 

 

Vianočná kapustnica a Primátorský punč 

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu sa nemohlo uskutočniť  

varenie vianočnej kapustnice ani predaj Primátorského punču. Tento rok preto pomohli 

zamestnanci mesta. Rozhodli sa urobiť finančnú zbierku medzi zamestnancami mesta. 

Vyzbieranú sumu odovzdali pani Jakubíkovej, ktorá sa stará o hendikepovaného syna.  

Konečná suma, ktorá sa vyzbierala medzi zamestnancami mestského úradu bola  451 Eur.  

 

Poslanec NR SR 

14. decembra navštívil naše mesto poslanec NR SR Ján Herák (OĽaNO). Na pôde mestského 

úradu ho privítal primátor mesta. Poslanec Herák sa zaujímal hlavne o Rómov a ich 

integráciu.  

 

Hudba pod oknami bytov 

Sedem skupín, sedem koncertov, sedem sídlisk. Špeciálne hudobné darčeky v podobe série 

vianočných koncertov priamo pod oknami bytov pripravilo pre Žiarčanov pred vianočnými 

sviatkami Mestské kultúrne centrum. Hudobný darček si vypočuli aj lekári, sestričky, 

zdravotnícky personál, zamestnanci i pacienti nemocnice. 

 

MUDr. Milan Maňkoš 

20. januára nás navždy opustil chirurg MUDr. Milan Maňkoš. Pán doktor Maňkoš by sa 23. 

januára 2021 dožil 75 rokov. MUDr. Milan Maňkoš vyštudoval medicínu v Martine v roku 

1979 a hneď po ukončení štúdia ako mladý lekár nastúpil do nemocnice v Žiari nad Hronom. 

Jeho zameraním bola chirurgia a v tomto odbore získal aj špecializáciu I. a II. stupňa. 

Pracoval ako lekár na oddelení aj na chirurgickej ambulancii takmer 42 rokov. 
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Smutná štatistika 

Prvé dva mesiace roku s najsmutnejšou štatistikou za posledné 4 roky. V januári umrelo 109 

ľudí v Žiari, z toho 61 mužov a 48 žien. Za obvod je to 112 ľudí. Február priniesol o čosi 

nižšie čísla. V Žiari umrelo 47 mužov a 35 žien, čo je 82 úmrtí. Za obvod je to spolu 86 

zomrelých. 

 

MUDr. Viera Müllerová 

Vo februári nás navždy opustila pani doktorka Viera Müllerová. Pani doktorka pôsobila       

na rádio diagnostickom oddelení. Svojím pacientom pomáhala vždy s veľkou empatiou a 

vysokým nasadením. Aj vďaka jej odbornej diagnostike dokázali včas odhaliť u pacientov 

mnoho ochorení a tak prispieť  k zlepšeniu ich zdravotného stavu, či dokonca zachrániť život. 

 

Galéria Jula Považana 

29. apríla primátor mesta slávnostne otvoril Galériu Jula Považana v nových priestoroch 

v biskupskom kaštieli. Otvorenia sa zúčastnil aj maliarov syn Milan Považan, ktorý pri tejto 

príležitosti venoval mestu ďalšie obrazy do zbierky. Prvýkrát bola Galéria Jula Považana 

umiestnená v Dome kultúry na námestí, odkiaľ sa pre havarijný stav budovy musela 

presťahovať. Na sklonku roku 2011 bola znovuotvorená v priestoroch Mestského kultúrneho 

centra v podzemných priestoroch bez okien. Tento priestor však súčasné vedenie mesta 

nepovažovalo za vhodný pre tieto umelecké diela. Keď mesto do svojho majetku kúpilo 

biskupský kaštieľ, primátor mesta vyjadril nádej, že čoskoro do priestorov historickej budovy 

presťahujú aj diela miestneho rodáka. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

29. apríla sa konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo. Poslanci po prvýkrát zasadali v 

žiarskom kaštieli. Na aprílovom zastupiteľstve bolo prítomných 17 poslancov. 

 

Vínny festival 

10. júla sa po prvýkrát obľúbený vínny festival uskutočnil v areáli biskupského kaštieľa. 

Návštevníci mohli degustovať vína od kvalitných vinárov z regiónu, ochutnať bryndzové 

halušky, pečené ryby či grilované špeciality. K tomu všetkému im na nádvorí a v záhrade  

hrala príjemná hudba. Do kaštieľa zavítal aj Lukáš Latinák a tento festival  navštívilo cca 500 

ľudí. 
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Beer fest 

Ďalší ročník  Beer festu sa uskutočnil 21. augusta v Parku Štefana Moysesa. Tento rok pivári 

načapovali lahodný mok v piatich stánkoch. Tohtoročná účasť bola historicky najvyššia, 

celkovo sa predalo 1774 vstupeniek. Samozrejme, kvôli pandemickým opatreniam museli 

regulovať počet účastníkov, aby v jednom momente nepresiahol povolených 1000 ľudí, čo 

však nebol problém. Návštevníci chodili aj odchádzali priebežne.  

 

Plážové kúpalisko 

Tento rok bol úspešný aj pre plážové kúpalisko čo sa týka počtu návštevníkov. Sezóna 

žiarskeho plážového kúpaliska bola v tomto roku otovrená 18. júna a ukončená 23. augusta. 

Plážové kúpalisko navštívilo celkom 27 358 ľudí, v mesiaci jún 8620, v mesiaci júl 13 563 a 

v mesiaci august 5175 návštevníkov.  

 

Prvenstvo na Slovensku  

Žiar nad Hronom si pripísalo ďalšie prvenstvo na Slovensku. Pilotne osadili stojanové 

popolníky na cigaretové ohorky, ktoré budú predmetom ďalšieho zhodnotenia. Stojanové 

popolníky boli na verejných priestranstvách v meste. Koše však boli určené iba na zber 

cigaretových ohorkov.  

 

Mestská polícia 

Tento rok mestská polícia oslávila svoje jubileum a to 30 rokov. Dnes je mestská polícia často 

vnímaná ako rovnocenný partner policajného zboru, s ktorým má rovnaké ciele a priority. Je 

jedným zo subjektov výkonu verejnej moci a stala sa neoddeliteľnou súčasťou správy mesta. 

Prešla dlhým vývojom či už je to v oblasti legislatívy, organizácie, odbornej profesionálnej 

prípravy, sociálneho postavenia, či materiálno-technického zabezpečenia. 

 

Ocenenie za záchranu života 

Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR ocenilo Žiarčanku Janu Cenou za záchranu 

života, hrdinstvo a statočnosť. Pani Jana poskytla prvú pomoc staršiemu pánovi, ktorý ležal v 

kaluži krvi. Vzápätí zalarmovala aj rýchlu zdravotnú pomoc a dobrovoľných hasičov, ktorí v 

tom čase v blízkosti vykonávali postrek proti vírusu COVID-19.  
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Používané značky a skratky: 

(doplnok za rok 2021) 

 

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 

MMP- Mestský mládežnícky parlament 

MsP- Mestská polícia 

MSKC- Mestské kultúrne stredisko 

MSZ- Mestské zastupiteľstvo 

MSÚ-  Mestský úrad 

MŠ- Materská škola 

MŠK- Mestský športový klub 

NFP – Nenávratný finančný príspevok 

NR SR – Národná rada Slovenskej republiky 

SNP- Slovenské národné povstanie 

SMM- Majetkovo-právne vzťahy 

      SOČ- Stredná odborná činnosť 

SOPK- Slovenská obchodná a priemyselná komora 

ŠVOČ TU Zvolen – študentská vedecká odborná činnosť Technickej Univerzity Zvolen  

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 príspevok 
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Sprievodná dokumentácia kroniky za rok 2021: 

 

NOVINY 

FOTODOKUMENTÁCIA 

VIDEOZÁZNAMY ATV 

PAMÄTNÁ KNIHA MESTA 

PAMÄTNÁ KNIHA PRIMÁTORA MESTA 

INTERNET 

 


