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     V roku 1999 sa narodilo 137 detí, z toho 71 chlapcov a 66 

dievčat. Zomrelo 116 občanov a 81 párov uzavrelo manţelstvo.  

     Prvé dieťa, občan Zlatých Moraviec sa narodil v Zla-

tomoraveckej pôrodnici 6. januára manţelom Romanovi a Lenke 

Szegényovým z Hviezdoslavovej ul. č. 12 - syn Roman.  

     Ku koncu roka (31.12.1999) má mesto Zlaté Moravce, ktoré 

je sídlom okresu 15.724 obyvateľov.              

Mestské zastupiteľstvo 
     V roku 1999 sa konalo 8 zasadnutí Mestského zastupiteľ-

stva (MZ). 

     V aule Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho sa 

15.januára 1999 o 13,00 hod. uskutočnilo 1.ustanovujúce 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. 

Zúčastnili sa títo hostia: predseda NR SR J.Migaš, štátny 

tajomník MH SR P.Brňo a poslanci NR SR M.Angelovičová, 

akad.J.Hraško, novozvolení poslanci MZ, riaditelia a zástup-

covia podnikov, škôl a inštitúcií ako aj občania nášho mesta. 

   Zasadnutie otvoril primátor mesta Ing.P.Orban, po obo-

známení výsledkov volieb v meste Zlaté Moravce na funkciu 

primátora a poslancov MZ na volebné obdobie 1998-2002, sa 

uskutočnilo zloţenie sľubu primátora Ing. Milana Skyvu: 

„Sľubujem, ţe budem riadne plniť svoje povinnosti, hájiť 

záujmy mesta a jeho obyvateľov. Zachovávať ústavu, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy“ odchádzajúcemu 

primátorovi, ako aj prevzatie insígnií mesta. 

   Novozvolenému primátorovi mesta zloţilo sľub tridsaťtri 

poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa na znak súhlasu 

podpísali.      

   Na zasadnutí vystúpil aj predseda NR SR Jozef Migaš, ktorý 

v úvode zablahoţelal primátorovi a poslancom k zvoleniu do 

funkcií. Zároveň poďakoval poslancom a doterajšiemu 

primátorovi za všetko, čo vykonali pre mesto. Ako uviedol, 

vţdy si váţil tých, ktorí robia tzv. malú politiku. Samospráva 

je základným princípom a pilierom demokratického štátu. 

Predseda NR SR v závere pripomenul: „Verím a spolieham sa na 

múdrosť a dobrú prácu našich občanov. Úlohou vlády je 

zabezpečiť stabilitu krajiny, dobré, spravodlivé či uţ 

sociálne alebo demokraticky správne zákony a to ostatné je na 

vás.“ 

     Ing. Milan Skyva sa narodil 21. novembra 1946 vo Svite, 

okres Poprad. Spolu s manţelkou Ing. Annou majú tri deti a 

bývajú v Zlatých Moravciach. 

V r. 1965 zmaturoval na SVŠ v Zl.Moravciach, v r. 1972 bol 

promovaný za strojného inţiniera na Strojníckej SVŠT 

v Bratislave. Nastúpil pracovať do n. p. Calex Zl.Moravce. 

Postupne prešiel cez konštrukciu náradia ako konštruktér, 

technologickú projekciu ako projektant a vedúci technolo-

gickej projekcie. Od r. 1984 zastával funkciu vedúceho odboru 

riadenia výroby podniku. Od júla 1988 bol uvoľnený do funkcie 

podpredsedu MsNV v Zl. Moravciach aţ do konca r. 1990. Od r. 

1991 pracoval na odbore organizácie a rozvoja podniku. Od 
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septembra 1992 bol menovaný späť za vedúceho odboru riadenia 

výroby a od r. 1993 za riaditeľa Divízie výroby Calex a.s. Od 

apríla 1994 za vedúceho odboru servisu a od júna 1998 za 

vedúceho odboru MTZ a ND. 

   Od r. 1976 bol stále poslancom MsNV a MsÚ v Mestskom 

zastupiteľstve v Zlatých Moravciach. 

     Poslanci schválili prednostu Mestského úradu v Zl. 

Moravciach, ktorým sa stal JUDr. Anton Mrváň od 28.1.1999 na 

dobu neurčitú. Narodil sa 23. júla 1961 v Novej Bani, je 

ţenatý, má 3 deti. V r. 1980 ukončil Gymnázium J. Kráľa v Zl. 

Moravciach. V r. 1984 ukončil štátnou záverečnou skúškou 

Právnickú fakultu UK v Bratislave. V r. 1986 vykonal štátnu 

rigoróznu skúšku a obdrţal titul „JUDr.“ Od r. 1984 do 1989 

pracoval ako právnik n.p. Calex Zlaté Moravce, r. 1990 v JRD 

„Lúčnica“ v Lúčnici nad Ţitavou, r. 1991 aţ doteraz na 

Mestskom úrade v Zl. Moravciach vo funkcii vedúceho odd. 

podnikateľskej činnosti, bytového, správy mestského majetku, 

regionálnej politiky a zástupca prednostu. 

     Tajným hlasovaním (25 za, 6 proti) bol zvolený do funkcie 

zástupcu primátora Ing. Peter Lisý s nástupom od 1.2.1999 na 

plný pracovný úväzok. Narodil sa 10. júla 1944. S manţelkou 

Ing. Vlastou vychovávajú dve deti. Má vysokoškolské vzdelanie 

ekonomického smeru v odbore mechanizátor. Pracoval 

v Opravovniach poľnohospodárskych strojov vo Vrábľoch ako 

vedúci OTK, neskôr námestník riaditeľa. Následne v JRD 

Topoľčianky vo funkcii hlavného mechanizátora, vedúceho úseku 

technických sluţieb. V r. 1984 bol vedúcim kooperačného obvodu 

Zl. Moravce, neskôr okres Zl. Moravce. Externe učil na SOU 

poľnohospodárskom a SOU obchodnom. Od r. 1990 bol hlavným 

inţinierom a podpredsedom PD Topoľčianky. V r. 1995 sa 

zúčastnil konkurzu na miesto prednostu Obvodného úradu Zl. 

Moravce, ktorý vyhral a pracoval aţ do nového územnosprávneho 

usporiadania vo funkcii prednostu. Od 10. septembra 1996 bol 

menovaný za zástupcu prednostu Okresného úradu pre vonkajší 

styk Okresného úradu Zlaté Moravce. 

     MZ zvolilo 8 členov mestskej rady: Ing.Jozef Cibira, Ján 

Demo, Mária Kordošová, Ivan Laktiš, Ing.Peter Lisý, Ing. 

Stanislav Ostatník, Milan Šumný a Marián Tomajko. 

     Zvolilo predsedov a členov komisií MZ v Zl. Moravciach: 

1) Komisia ochrany verejného poriadku pre CO a vojenské 

záleţitosti-predseda: Štefan Andraško, členovia: Jozef Horník, 

JUDr.Sylvia  Očovská 
2) Komisia výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia 

predseda: Marián Tomajko, členovia: Ing.Vlasta Lisá, Ing.Milan 

Barabáš, Michal Gajdoš 

3) Komisia dopravy a správy mestských komunikácií-predseda: 

Ivan Laktiš, členovia: Vojtech Gúber 

4) Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského 

majetku, cestovného ruchu a regionálnej politiky-predseda: Ján 

Demo, členovia: MUDr.Štefan Vician,Milan Repa 

5) Komisia sociálno-zdravotná-predseda: Juliana Hlásna, 

členovia: MUDr.Jozef Urban, MUDr. Jozef Mada, MUDr.Pavol Dvonč 

6) Komisia kultúry, školstva a vzdelávania-predseda: Milan 

Šumný, členovia: Mária Kordošová, Mgr.Jozef Šurda,Boris Kraus 

 

 

 

 

 

 

Prednos-

ta MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupca 

primá-

tora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestská 

rada 

 

 

Komisie 

MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

7) Komisia mládeţe a športu-predseda: Matej Benček, členovia:  

Ľudovít Chládek, Peter Martinec, Pavol Behul 

8) Komisia finančná-predseda: Ing.Michal Borkovič, členovia:  

Ing.Stanislav Ostatník, Ing.Jozef Cibira, Ing.Peter Lisý, Ing. 

Rudolf Ragas 

9) Komisia bytová-predseda: RNDr.Marián Bátora, členovia:  

Štefan Nociar, MUDr.Ivan Pintér, MUDr.Peter Pichňa 

  Zriadilo výbory mestských častí (VMČ): 

VMČ č. 1 - poslanci: Šumný,Ragas,Vician 

VMČ č. 2 - poslanci: Bátora,Pintér,Nociar,Laktiš 

VMČ č. 3 - poslanci: Horník,Chládek,Šurda 

VMČ č. 4 - poslanci: Lisý,Lisá,Urban,Mada,Pichňa,Ostatník, 

                     Borkovič,Andraško 

VMČ č. 5 - poslanci: Demo,Očovská,Kordošová,Martinec,                

                     Hlásna,Dvonč 

VMČ č. 6 - poslanci: Gúber,Behul,Tomajko 

VMČ č. 7 - poslanci: Barabáš,Benček,Cibira,Gajdoš 

VMČ č. 8 - poslanci: Kraus,Repa 

     Poslanci prerokovali a zvolili Ing.Petra Lisého a p. 

Máriu Kordošovú za sobášiacich v meste Zlaté Moravce, do 

funkcie hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce Ing. Alenu 

Michnovú, bytom Vráble s nástupom od 1.4.1999. 

     Pred poslancami zloţil sľub nový člen mestskej polície. 

     Schválili plnenie rozpočtu za r. 1998, rozbor hospo-

dárenia za I. polrok 1999 a rozpočet na r. 2000 pre mesto 

Zlaté Moravce a mestské podniky Sluţbyt, Záhradnícke sluţby, 

Technické sluţby, Mestské kultúrne stredisko. 

     Prerokovali a odsúhlasili VZNm č.1/99 o pouţívaní 

mestských symbolov, VZNm č.2/99 o poskytovaní sociálnej 

pomoci, VZNm č.3/99 o kontrole vykonávanej mestskou 

samosprávou, VZNm č.4/99, ktorým sa vydávajú zásady postupu 

pri prijímaní,evidovaní,vybavovaní a kontrole vybavovania 

sťaţnosti fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavo-

vaní petícií v podmienkach mesta Zlaté Moravce, VZNm č.5/99 

o pouţívaní zábavnej pyrotechniky v meste Zl.Moravce, VZNm 

č.6/99 o dani z nehnuteľnosti. 

Novelizovali VZNm č.1/98 o podmienkach predaja výrobkov.., 

VZNm č.3/96 o zhromaţďovaní,odvoze a znečisťovaní komunál. 

Odpadu, VZNm č.4/95 o správnych poplatkoch, VZNm č.2/96 o spo-

platnení parkovania, VZNm č.1/97 – poplatky za znečisťovanie 

ovzdušia. 

     MZ ďalej schválilo odpredaj nehnuteľností, odpredaj 

bytov, výstavbu rodinného domu, odkúpenie pozemkov, odpredaj 

pozemku Jednote SD Nitra na výstavbu supermarketu a parkoviska 

v našom meste. 

     Doporučilo zaslať list ministrovi zdravotníctva v mene 

obyvateľov mesta na zachovanie lôţok v NsP Zl.Moravce. 

     Podporný list primátora mesta a starostov obcí okresu 

predsedovi vlády SR o zachovanie okresu. 

     Odsúhlasili vstup mesta do celoslovenského zdruţenia ZPOZ 

„Človek-človeku“, udelenie Plakety mesta Zlaté Moravce 

Reedukačnému domovu v Zl. Moravciach. 
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Výstavba mesta 
     Plynofikácia mestskej časti Ţitavany 

Budovanie plynofikácie m.č.Ţitavany pokračovalo ulicami: 

Puškinova,Hlboká,Saradská, čím sa nahradilo doteraz pouţívané 

pevné palivo za ušľachtilé palivo-zemný plyn, čo prispelo 

k zlepšeniu ţivotného prostredia a čistoty ovzdušia. 

Práce zrealizovala firma POS-MONT Zlaté Moravce. Náklad stavby 

predstavoval 1.743.131,- Sk. 

     Plynofikácia kotolne Mestského úradu 

Budova mestského úradu v Zlatých Moravciach bola vykurovaná 

teplovodným liatinovým článkovým kotlom na pevné palivo – 

koks, čím bola zaradená ako stredný znečisťovateľ ovzdušia. 

Z toho dôvodu bolo nutné kotolňu splynofikovať. 

Na základe projektovej dokumentácie, ktorú spracovala firma 

LATherm Nitra, práce na plynofikácii kotolne vrátane plynovej 

prípojky zrealizoval m.p. Sluţbyt s nákladom 480.000,- Sk. 

     Plynofikácia kotolne MsKS 

Podobná situácia ako na Mestskom úrade bola aj na Mestskom 

kultúrnom stredisku. Mestský podnik Sluţbyt previedol plynofi-

káciu kotolne vrátane prípojky s nákladom 480.000,-Sk. 

Projektovú dokumentáciu vypracovala projekčná firma LATherm 

Nitra. 

     Boli vypracované nasledovné projekty: 

- Skládka TKO                        330.000,- Sk 

- Územný plán                        400.000,- Sk 

- Plynofikácia MsÚ                    44.866,- Sk 

- Bytovky Tekovská ul.               279.754,- Sk 

- Plynofikácia Ul. 1.mája             10.500,- Sk 

- Plynofikácia kotolne MsÚ            22.000,- Sk 

     V samotnom meste nebola doteraz splynofikovaná Ulica 

1.mája.Slovenský plynárenský priemysel vo vlastnej réţii 

vybudoval plynovod na tejto ulici firmou VELES s nákladom 

1.800.000,- Sk. 

     Okrem vlastných a cudzích investičných akcií, ako 

i projektov boli vykonávané práce: 

Oprava a údrţba mestských komunikácií – 2.069.279,- Sk 

Oprava a údrţba mestských budov a inţ.sietí – 135.953,-Sk 
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Verejné zhromaždenie 
     Verejné zhromaţdenie občanov mestskej časti Prílepy sa 

uskutočnilo 28.októbra 1999 v sále kultúrneho domu ohľadom 

zachovania alebo likvidácie vodnej nádrţe.  

Za účasti primátora Ing.M.Skyvu, jeho zástupcu Ing.P.Lisého, 

prednostu JUDr.A.Mrváňa, poslanca MZ B.Krausa, vedúcich 

oddelení MsÚ a občanov Prílep sa konalo verejné hlasovanie. 

Prítomných bolo 27 občanov, z ktorých 20 sa vyjadrilo za 

zasypanie nádrţe, 6 bolo proti a 1 sa hlasovania zdrţal. 

 

Challenge Day 
     Deň pohybu, zábavy, aktivít rôzneho druhu, nápaditosti, 

ale aj deň zaliaty slnkom a dobrej nálady. 

Tak sa dal charakterizovať tohtoročný Challenge Day v Zl. 

Moravciach. Do podujatia sa zapojili školy, inštitúcie, 
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spoločenské organizácie, mestské podniky i jednotlivci. 

Deň začal spoločným behom poslancov a pracovníkov mestského 

a okresného úradu cez hlavnú ulicu a v rytme tanca, loptových 

a iných hier na námestí našimi školákmi. 

Pohybovalo a cvičilo sa vo fitnesscentre, plavárni, všetkých 

telocvičniach a ihriskách TJ a škôl, vyuţitá bola v plnej 

miere lezecká stena, herne CVČ a dostali zabrať i bicykle. 

Čistili sa záhradkárske osady, vysádzali sa kvety i stromčeky 

nielen v meste, ale aj v častiach mesta Prílepy a Ţitavany. 

Popoludnie spestril bohatý kultúrny program. 

     V tomto roku sme súťaţili so 16-tisícovým Kysuckým Novým 

Mestom. Konečné výsledky, ktoré si obe mestá o 21,00 hod. 

nahlásili, zneli zaráţajúco v prospech Kysuckého Nového Mesta. 

U súperov sa zapojilo 19.139 občanov, čo predstavuje 117,53 % 

oproti Zlatým Moravciam, kde bolo zúčastnených 11.258 občanov, 

teda 70,36 %. 

     Celé podujatie sa nieslo v duchu dobrovoľnosti 

a čestnosti. Hlavným cieľom bolo zabaviť a prilákať čím viac 

občanov k aktivite, činnosti, ale aj k individuálnemu 

kaţdodennému pohybu. Zlatým Moravciam sa to podarilo v plnej 

miere. 

Zlatomoravecký jarmok 
     Jarmočné dni v Zl. Moravciach majú svoju tradíciu a tak 

kaţdoročne na sklonku leta, počas dvoch dní sa hlavná ulica 

zapĺňa stánkami, kde ponúkajú odevy, kuchynské potreby, 

elektroniku, prútené i drôtené výrobky, či prvý burčiak, 

tekvicové jadierka a kolotoče. 

     Na jarmoku bolo toho roku 300 stánkov. Tradične sa spája 

s kultúrnym programom, kde po slávnostnom otvorení primátorom 

Ing.M.Skyvom vystupujú a zabávajú okoloidúcich súbory 

a hudobné telesá. 

Zábavu a vtip dodala Aťa Klímová so skupinou J.Lišku, FS 

Zlatňanka, Inovec, tanečná skupina Jumbáčik, skupiny Tram-song 

z Hosťoviec, DH Topoľanka a Slovenský raj.      

 

Úspech monografie  
     Národné osvetové centrum Bratislava, Muzeálna spoločnosť 

Martin, Matica slovenská a Národná osveta, dvojtýţdenník pre 

rozvoj miestnej kultúry a záujmovej činnosti, udelili v máji 

významné ocenenie publikácie „Zlaté Moravce“, autorov RNDr.M. 

Bátoru,prof.RNDr.M.Zaťku,CSc. a kolektívu vydanej r.1998. 

   V treťom ročníku súťaţe „Slovenská kronika 1999“ 

v kategórii dokumentácie obcí a miest získala 2.miesto. Do 

súťaţe sa prihlásilo vyše sedem desiatok obecných a mestských 

úradov, spolkov a inštitúcií zo Slovenska s takmer 200 

súťaţnými prácami. 

 

Zástupcovia prednostu Okresného úradu Zlaté Moravce 
     Vo februári boli menovaní do funkcie zástupcu prednostu 

Okresného úradu Ing.J.Škvarenina a Ing.L.Boršč. 

     Ing. Jozef Škvarenina, nar. 15.5.1972 v Zlatých 

Moravciach, je slobodný. Je absolventom Vysokej školy poľ-
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nohospodárskej v Nitre, odbor kvantitatívny manaţment a 

informatika, ktorú ukončil r. 1995 štátnou skúškou ekonomika, 

manaţment a informačné technológie. Po vykonaní civilnej 

vojenskej sluţby v SOUP tam pracoval ako učiteľ predmetov 

výpočtová technika, automatizácia do r. 1997. Potom pracoval 

v Národnom úrade práce, Okresnom úrade práce Zlaté Moravce. 

Od 1.2.1999 bol zároveň poverený vedením odboru regionál. 

rozvoja a iných odvetvových vzťahov. 

     Ing. Ladislav Boršč, nar. 6.2.1949 v Kelči, okres Vranov 

nad Topľou, je ţenatý. S manţelkou Zuzanou vychovávajú dcéru 

Luciu. Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej-

mechanizačnú fakultu v Nitre, ktorú ukončil r.1973 ako 

inţinier-mechanizátor. Po absolvovaní štúdia nastúpil do 

zamestnania ako hlavný mechanizátor v Plemenárskom podniku 

Topoľčianky. Od 15.2.1999 bol zároveň poverený riadením odboru 

správy vnútornej prevádzky.      

Voľby prezidenta SR 
     V aule SOUP sa 22. apríla uskutočnilo podľa Zák. NR SR č. 

46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom 

hlasovaní zasadnutie okrskových volebných komisií. Členovia 

komisií zloţili primátorovi mesta Ing. M. Skyvovi sľub a 

dohodou ako aj ţrebovaním si určili predsedov a podpredsedov 

komisií. V meste Zlaté Moravce bolo určených 13 okrskov. 

Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo 15. mája 1999. 

Kandidáti získali nasledovný počet hlasov: 

JUDr. Ján Demikát - 0,13 % 

Ing. Michal Kováč, CSc. - 0,15 % 

Doc. Ing. Juraj Lazarčík, CSc. - 0,7 % 

JUDr. Vladimír Mečiar - 56,64 % 

Ing. Ivan Mjartan - 5,36 % 

Ing. Rudolf Schuster, CSc., Dr.h.c. - 31,3 % 

Ing. Ján Slota - 3,67 % 

Prof. MUDr. Juraj Švec, CSc. - 8,92 % 

Magdaléna Vášáryová - 5,64 % 

PhDr. Boris Zala - 1,64 %. 

Zúčastnilo sa 8.047 voličov, čo je 68,35 %. 

   Podľa vyjadrenia Ústrednej volebnej komisie na prvom kole 

priamych volieb prezidenta SR získal najviac hlasov Rudolf 

Schuster 47,37%,druhý bol Vladimír Mečiar s 37,23%. Na treťom 

mieste Magda Vášáryová, potom Ivan Mjartan, Ján Slota, Boris 

Zala, Juraj Švec, Juraj Lazarčík a Ján Demikát. Keďţe ani 

jeden kandidát nezískal v prvom kole hlasy nadpolovičnej 

väčšiny všetkých oprávnených voličov, prezident sa volil 

v druhom kole, 29. mája 1999. Voliči rozhodovali medzi prvými 

dvoma postupujúcimi kandidátmi. 

   Výsledky v meste Zlaté Moravce boli nasledovné: 

JUDr. Vladimír Mečiar - 61,39 % 

Ing. Rudolf Schuster, CSc., Dr.h.c. - 38,02 %. 

Zúčastnilo sa 8.747 voličov, čo je 76,23 %. 

     Víťazom prvých priamych volieb prezidenta SR sa stal Ing. 

Rudolf Schuster, CSc. Svoje hlasy mu dalo 1.727.481 voličov, 

čo je 57,18 %, jeho protikandidát JUDr. Vladimír Mečiar získal 

1.293.642 hlasov, čo predstavuje 42,82 %.  
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Ústredná volebná komisia zverejnila tieto výsledky v nedeľu 

30. mája napoludnie. 

     Slávnostná inaugurácia prezidenta SR bola 15. júna 

v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie a vzápätí sa ujal 

svojej funkcie. 

Zrušené Okresné riaditeľstvo PZ 
    Od 1.septembra došlo k zrušeniu Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru (PZ) v Zl. Moravciach. 

Agenda pre občana však naďalej ostala zachovaná, všetky úkony 

sa naďalej na polícii vybavujú. 

Okresný dopravný inšpektorát pracuje naďalej v budove bývalého 

OSP (Sládkovičova ul.). 

 

Obvodné odd. PZ presťahované 
     Obvodné oddelenie PZ v Zlatých Moravciach sa 14.októbra 

presťahovalo do budovy bývalého Okresného riaditeľstva PZ 

(bývalé OSP) Sládkovičova ul., Zlaté Moravce. 

 

Požitavský región ZMOS 
     Na pôde mestského úradu zasadal 2.februára snem Poţi-

tavského regionálneho zdruţenia ZMOS. 

     Prítomných členov i pozvaných hostí, pracovníčku ZMOS 

p.Partlovú a zástupcu prednostu OkÚ Ing.J.Škvareninu privítal 

primátor Ing.Milan Skyva. 

     Zhodnotili činnosť a hospodárenie za r. 1998. Zhodli sa 

na podpore p.Michala Sýkoru na IX. Sneme ZMOS pre budúce 

funkčné obdobie, do funkcie predsedu ZMOS. 

     Schválili prijatie obcí Skýcov, Veľké Vozokany a Nem-

čiňany za nových členov. Za členov Rady Poţitavského regiónu 

zvolili: 

Ing.Milana Skyvu – primátora mesta Zlaté Moravce, 

Dušana Baku – starostu obce Melek, 

Ing.Pavla Mihóka – starostu obce Topoľčianky, 

Dr.Františka Drgoňu – starostu obce Choča, 

JUDr.Ondreja Kozolku – starostu obce Volkovce, 

Jozefa Kováča – starostu obce Nevidzany, 

Vladimíra Kmeťa – starostu obce Lúčnica n/Ţitavou. 

Za predsedu zdruţenia Rada zvolila Ing.Milana Skyvu, 

za podpredsedu Dušana Baku. 

 

Činnosť podnikov v meste 
     Dňa 27.januára sa uskutočnilo v zasadačke mestského úradu 

stretnutie primátora Ing.M.Skyvu so zástupcami firmy 

Volkswagen. Firma na výrobu káblových zväzkov pre osobné 

automobily poskytne zamestnanie pribliţne 600 pracovníkom. 

     Oficiálne otvorenie prevádzky Volkswagen Elektrické 

Systémy s.r.o. v Zl. Moravciach bolo 28.júna v priestoroch 

a.s. Calex. Zúčastnili sa zástupcovia Volkswagen Bordnetze 

GmbH Berlin, Volkswagen ES s.r.o. Nitra, Volkswagen Slovakia 

a.s. Bratislava, splnomocnenec vlády pre automobilový 

priemysel, nemecký veľvyslanec, primátor mesta Ing.M.Skyva,      

Volkswa-

gen ES 

 s. r. o. 
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zástupcovia a.s. Calex, Nový Calex, okresného a krajského 

úradu a ďalší. 

     Prítomným sa prihovoril technický riaditeľ  H.J.Gerigk, 

ktorý uviedol, ţe prisľúbená podpora krajiny a mesta umoţnila 

vytvoriť podmienky pre zavedenie prevádzky aj v našom meste. 

Slávnostným prestrihnutím pásky splnomocnencom vlády 

a technickým riaditeľom sa otvorilo nové produkčné centrum 

v Zlatých Moravciach. 

Doprava 
     Krajský úrad Nitra, odbor dopravy a cestného hospo-

dárstva po dohode s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru 

Zlaté Moravce povolil uzávierku štátnej cesty II/511 

(Hviezdoslavova ul. a Ţupná) z dôvodu opravy mosta cez rieku 

Ţitava. Oprava bola nutná pre jeho nízku únosnosť, bola 

narušená nosná konštrukcia. 

     Súčasťou rekonštrukcie bola oprava vozovky od mosta po 

svetelnú kriţovatku. Doba uzávierky bola od marca do konca 

septembra.  

Opravu vykonávali Cesty Nitra, a.s. Odštepný závod Nitra.     

 

Cestovný ruch 
     V polovici marca sa delegácia mesta Zlatých Moraviec 

v zloţení Ing.P.Lisý (zástupca primátora), JUDr.A.Mrváň 

(prednosta MsÚ), Ing.P.Kmeť(vedúci odd.podnikateľskej činnosti 

a regionálneho rozvoja MsÚ), M.Tomajko (poslanec MZ, predseda 

komisie pre výstavbu,územné plánovanie a ţiv. prostredie) 

zúčastnila otvorenia výstavy na pozvanie riaditeľa veľtrhu 

EXPOTOUR Slovakia ´99 v Ţiline Ing.P.Bezáka. 

Zastúpené boli všetky regióny Slovenska a oficiálne ju otvoril 

minister hospodárstva Ľ.Černák. Výstava bola obrazom súčasného 

Slovenska so všetkými prednosťami i chybami v oblasti 

vyuţívania turistiky atraktívnej krajiny v akej ţijeme.     

 

Zdravotníctvo 
     Dňom 1.júna 1999 bol ministrom zdravotníctva SR do 

funkcie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Zlatých Morav-

ciach menovaný MUDr. Pavel Dvonč, ktorý sa stal aj štatutárnym 

zástupcom organizácie. 

     MUDr.Pavel Dvonč sa narodil 10.apríla 1962 v Zl.Mo-

ravciach. Po absolvovaní Gymnázia J.Kráľa v r.1980 študoval na 

lekárskej fakulte Univerzity J.A.Komenského v Bratislave, 

ktoré v r.1986 ukončil s vyznamenaním. V r.1990 absolvoval 

prvú atestáciu v odbore všeobecná chirurgia a v januári 1999 

druhú atestáciu v tom istom odbore. Je drţiteľom certifikátu 

v odbore abdominálna sonografia. 

V auguste 1986 nastúpil do zamestnania NsP v Zl.Moravciach na 

chirurgické oddelenie, kde počas 13 rokov nabral skúsenosti 

s prácou sekundárneho lekára chirurgického oddelenia. V r.1996 

aţ 1997 zastával funkciu námestníka riaditeľa pre liečebno-

preventívnu činnosť. V r.1994-1998 funkciu predsedu Odborovej 

organizácie pri NsP. Od r.1997 je viceprezidentom Regionálnej 

lekárskej komory v Zl.Moravciach. 
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V komunálnych voľbách v r.1998 bol zvolený za poslanca 

mestského zastupiteľstva. Nie je členom ţiadnej politickej 

strany ani hnutia.  

Je ţenatý, má tri deti, manţelka Emília pracuje ako učiteľka 

odborných predmetov v Dievčenskej škole.     

Školstvo 
      Dňa 2.decembra pri slávnostnom programe k 20.výročiu 

vzniku predškolského zariadenia Ďatelinka Calex a.s. v aule 

SOUP rezonovali tieto slová: „Rozdaj srdce deťom a nebudeš 

ľutovať.“ 

     Prácu v škole priblíţil videoprogram a riaditeľka 

T.Strnádková. Potom sa rozkrútil program,plný detského 

dţavotu,ale i slzičiek z prvého vystúpenia v krásnych pes-

trofarebných kostýmkoch, ktorý moderovala učiteľka T.Kováčová. 

Program pripravila za pomoci, podpory a pochopenia rodičov 

a sponzorov škola sama. Gratulantom boli aj FS Inovec a ZUŠ, 

ktorí vystúpením spestrili sviatočný večer. 

 

          Sú udalosti, ktoré sa zapíšu hlboko do sŕdc a mysle. 

V novembri bolo takouto udalosťou pre obyvateľov m.č.Ţitavany 

odovzdanie certifikátu a prepoţičanie čestného názvu ZŠ ako aj 

odhalenie pamätnej tabule Jána Vojtecha Šimka, daru Matice 

slovenskej. 

     Slávnostného aktu sa zúčastnili Dr.S.Bajaník,podpredseda 

MS, z MŠ SR Dr.V.Rosinová, zástupcovia štátnej správy 

a samosprávy, poslanci MZ, členovia Miestneho spolku MS 

v Ţitavanoch, predstavitelia cirkvi,rodáci a ďalší hostia.     

Riaditeľka školy L.Kováčová prevzala 4.novembra certifikát, 

ktorým škola nesie názov ZŠ J.V.Šimka v Ţitavanoch a povedala 

v príhovore, ţe si vysoko váţia poctu a vyznamenanie a zároveň 

záväzok do budúcna. V ZŠ Dr.V.Rosinová slávnostne odhalila 

pamätnú tabuľu, ktorá je darom Matice slovenskej. Podpredseda 

MS Dr.S.Bajaník poloţil spomienkový veniec k tabuli na rodnom 

dome J.V.Šimka. 

 

          V tomto školskom roku oslávilo tanečné odd. ZUŠ 

5.výročie svojho vzniku – zaloţenia. Popri plnení učebných 

osnov sa venujú práci so súbormi Jumbo a Jumbáčik, ktoré 

dosiahli mimoriadne úspechy.  

   Oba súbory pod vedením Ing. Jitky Nagyovej a Lenky 

Bartkovej zaloţili novú a veľmi úspešnú kultúrno-spoločenskú 

tradíciu, Tanečnú show, ktorú organizujú pravidelne v závere 

školského roka a ktorá sa teší veľkej popularite. 

Oslavy výročia vyvrcholili veľkou „narodeninovou tanečnou 

show“ v divadelnej sále MsKS v dňoch 23.a 24.júna. 

 

          V polovici júna privítala škola milých hostí 

z lotyšského mesta Césis. Tridsaťdeväť detí a osem pedagógov 

z výtvarného odd. ZUŠ mali moţnosť spoznať naše mesto a prácu 

našej ZUŠ, vymeniť si skúsenosti, nadviazať kontakty i osobné 

priateľstvá. Deti boli v obradnej sieni v mene primátora mesta 

prijaté poslankyňou MZ M.Kordošovou. 

Navštívili Topoľčianky, Bratislavu, Bojnice, ktoré sa im 

MŠ Slov. 

armády 
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mimoriadne páčili. 

   Zachytávali na výkresy zákutia a jednotlivé detaily nášho 

mesta i okolitú prírodu, z ktorých vznikla výstava prác pod 

názvom Zlaté Moravce očami detí z Césis. 

 

          Reedukačný domov v Zlatých Moravciach je zariadenie 

pre prevýchovu emocionálne a sociálne narušené dievčatá 

s nariadenou ústavnou výchovou vo veku od 15 do 18, 19 rokov 

s kapacitou 69 miest. Počas existencie zariadenia prešlo jeho 

bránami okolo 1200 chovaniek z celého Slovenska. Vzdelávanie 

dievčat je zabezpečené v SOU pri RDM a to v odboroch 

pletiarka, šička a krajčírka. Prevýchovný systém je dôsledne 

prepracovaný reţimovej zloţke, činnostnej výchove zameranej 

hlavne na pracovnú časť, dôsledne sa dbá o čistotu, poriadok, 

estetickú úpravu interiéru i exteriéru. 

26.marca 1993 bolo pri RDM otvorené Zariadenie pre matky 

s deťmi s kapacitou 17 matiek a 17 detí. 

Najnovším zariadením v sieti RDM je reedukačný detský domov 

pre dievčatá vo veku od 12 do 15 rokov s nariadenou ústavnou 

výchovou, ktoré z rôznych dôvodov nechodili do školy a musia 

si ukončiť povinnú školskú dochádzku, príp. majú váţne poruchy 

správania. 

     V sále MsKS sa 23.apríla uskutočnila slávnostná akadémia 

pri príleţitosti 30.výročia vzniku Reedukačného domova 

v Zlatých Moravciach. Pozvanie na stretnutie prijali pracovník 

odboru špeciálneho školstva MŠ SR Mgr.L.Krajčír, vedúci OŠ KÚ 

RNDr.Š.Prónay, primátor mesta Ing.M.Skyva, prednosta OkÚ 

Ing.R.Ragas, vedúci OŠ OkÚ Mgr.L.Šusták a ďalší. 

     O práci, význame a poslaní troch zariadení, ktoré RDD 

zahŕňa, oboznámil prítomných riaditeľ Mgr.M.Zolder. 

Po vystúpeniach hostí a odmenení zaslúţilých pracovníkov si 

prítomní pozreli kultúrny program, ktorý pre túto príleţitosť  

nacvičili pedagógovia so svojimi chovankami. 

Po oficiálnej časti sa uskutočnila návšteva zariadení, kde si 

hostia prezreli priestory. 

Primátor mesta Ing.M.Skyva odovzdal riaditeľovi zariadení 

domovov Mgr. M. Zolderovi   Pamätný list a Plaketu mesta. 

 

          Gymnázium J.Kráľa sa stalo v máji organizátorom 

II.ročníka celoslovenského kola Geografickej olympiády (GO) 

pre ţiakov ZŠ a I.stupňa 8-ročných gymnázií. Súťaţiacich 

a pedagógov z celého Slovenska privítal v aule školy riaditeľ 

RNDr.M.Bátora,zároveň hostí prof.RNDr.M.Zaťku,CSc vedúceho 

celoslovenského kola GO, prof. na PRI FUK Bratislava; 

RNDr.A.Dubcovú,CSc., vedúcu sekcie celoslovenského kola GO pre 

ZŠ a I.stupeň 8-ročných gymnázií; prednostu OkÚ Ing.R.Ragasa; 

primátora mesta Ing.M.Skyvu; vedúceho OšaK OkÚ Mgr.L.Šustáka 

ako aj ostatných prítomných. 

     Koncom októbra (27.10.1999) sa uskutočnil III.ročník 

celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaţe ţiakov stredných 

škôl a osemročných gymnázií pod názvom „Dni Janka Kráľa“ 

v aule Gymnázia J.Kráľa. 

Organizátori podujatia riaditeľ GJK RNDr.M.Bátora, Mgr.V. 

Borodovčáková a Dr.I.Meňhart pozvali osobnosti literárneho 
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a výtvarného ţivota V.Kondróta, Dr.M.Piusa, P.Stanislava, 

J.Majerníka,Mgr.D.Mikolaja ako aj ďalších hostí, primátora 

Ing.M.Skyvu, zástupcu OkÚ Ing.L.Boršča, Mgr.I.Verešovú, KÚ 

odbor školstva, riaditeľa POS Nitra Mgr.Sýkoru. 

Do súťaţe sa prihlásilo 96 ţiakov s 51 prozaickými a 178 

poetickými prácami. Výtvarná súťaţ zaznamenala 93 mladých 

výtvarníkov s 246 prácami. 

Ocenených študentov i hostí po poloţení kytice pri pamätníku 

J.Kráľa na mestskom cintoríne prijal v obradnej sieni primátor 

Ing.M.Skyva.    

Kultúra 
          Výbor Okresnej rady Zdruţenia podnikateľov Slovenska 

v Zl. Moravciach v spolupráci s DFS Zlatňanka a MsKS pod 

patronátom Okresného úradu v Zl. Moravciach Ing.R.Ragasom 

organizuje benefičný koncert pre 29 zdravotne ťaţko postihnuté 

deti okresu Zlaté Moravce. Uskutočnil sa 28. mája v div.sále 

MsKS dvakrát pre školy v dopoludňajších hodinách a pre 

verejnosť v podvečerných hodinách. 

Vystúpili DFS Zlatňanka,DSZ Nádej,Jumbáčik,Súrodenci Jen-

druchovci, Patrícia Jariabková s Ivkom, Ivanka Fakáčová 

s piesňou „Moja mama vidí nebo“. Moderátorkou koncertu bola 

Patrícia Jariabková z STV Bratislava. 

     Dňa 17. decembra sa uskutočnil Vianočný benefičný koncert 

v divadelnej sále MsKS. Zisk z koncertu sa rozdelil ZŠ v našom 

meste ako darček pod stromček. Vystúpili DFS Zlatňanka,DFS 

Kvietok,FS Čerheňa,DSZ Nádej a Literárny odbor ZUŠ v Zl. 

Moravciach. 

 

          Mesto,Základná umelecká škola a Mestské kultúrne     

stredisko v Zlatých Moravciach pozvali na oslavu všetky mamy, 

mamičky, mamky, staré mamy pri príleţitosti „Dňa matiek“, 

ktorá sa konala 5.mája v divadelnej sále MsKS. 

 

          V rámci Medzinárodného roka starších usporiadalo 

Mesto Zlaté Moravce pre starších spoluobčanov slávnostné 

podujatie, pri príleţitosti Mesiaca októbra úcty k starším, 

ktoré sa uskutočnilo 22.októbra. Slávnostný príhovor k nim 

predniesol primátor Ing.M.Skyva.  

Vystúpila DH Lapašanka z Lapáša. 

 

          Pozvanie nebolo náhodné, pretoţe koncoročná, 

záverečná show sľubuje vţdy naozaj skutočný záţitok a pastvu 

pre oči. To všetko sa zlúčilo v divadelnej sále a slávnosť 

bola o to väčšia, ţe oslavovali 5.narodeniny tanečného 

oddelenia základnej umeleckej školy. 

Aj keď moderátorka programu poznamenala, ţe 5 rokov nie je aţ 

tak veľa, toto oddelenie zaznamenalo obrovský skok vpred 

a vynikajúce výsledky nielen celoslovenského, ale aj 

európskeho charakteru, ktoré hovoria za všetko. Program, ktorý 

pripravila vedúca oddelenia Ing.Jitka Nagyová, učiteľka Lenka 

Bartková a všetci, ktorí sa na náročnej príprave podieľali, 

bol strhujúci a obohatený videoprojekciou, kde mali diváci 

moţnosť v zaujímavých šotoch vidieť nácviky i prostredie, kde 

Benefičný 
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deti pracujú, ale i vystúpenia, ktoré niekoľkokrát 

synchronizovali s vystúpením. Perfektné výkony, pohybovo 

zdatné a nadané deti boli chvíľami postavičkami z ríše 

zvierat, zajačikovia, medvedíky, ţabky, mravce, ale i had 

a dedinské dievčence v ľudovom kroji. Tí starší predviedli 

scénický balet–choreografiu „Parafín“ podoby parafínu, horiaci 

plameň sviečky, prelínajúci sa stekajúcim voskom, aby opäť 

rozhorel. Zaujímavé boli  i 50-te roky v prevedení tanečných 

a kostýmových kreácií.  

Búrlivé privítanie zoţali aj prví tanečníci, skupina D.P.E.P., 

ktorí začali tradíciu moderného výrazového tanca v Zl. 

Moravciach. 

     Zablahoţelať prišiel aj spevák Peter Nagy a Martin Madej, 

ktorý spolupracuje so skupinou FANY. Záver vystúpenia patril 

skupine JUMBO, ktorá získala dvojnásobné víťazstvo 

v celoslovenskej súťaţi Top-dance v Topoľčanoch a ţiaľ, pre 

ich ďalšie študijné povinnosti na vysokých školách bolo ich 

spoločné vystúpenie v tejto zostave, posledné. 

 

          Miniplayback show sa neustále teší obľube širokej 

verejnosti. Iniciátorom programu, kde deti napodobňujú 

spevákov je producent detských programov v rámci kraja 

Západného Slovenska  Peter Kereš. Uţ piaty rok zvláda úlohu 

autora, konferenciera, scénografa a reţiséra tejto show. 

Vystúpilo 10 skupín so 42 deťmi zo základných škôl mesta 

a okolia. 

 

          Štvrtýkrát sa konal 26. a 27. júna v Zlatých Mo-

ravciach medzinárodný festival, na ktorom sme privítali detské 

folklórne súbory: Jelenček (Jelenec), Konôpka (Machulince), 

Dolinka (V.Maňa), Kvietok (Zl.Moravce), Hrozienko (Kmeťovo), 

Čerheňa (Zl.Moravce), Tekovanček (Starý Tekov), Plamienok 

(Tlmače), Nitranček (Nitra), Preţigovego Voranca (Slovinsko), 

Obyčianka (Obyce). Organizátormi boli MsKS, MO MS a Mesto 

Zlaté Moravce. Na amfiteátri sa uskutočnil hlavný program 

tohtoročných slávností. K prítomným sa prihovoril, privítal 

súbory a divákom zaţelal príjemnú atmosféru, primátor 

Ing.M.Skyva. Kaţdý súbor sa predstavil kyticou folklórneho 

umenia. 

     DFS Zlatňanka bol tohto roku vystupovať v zahraničí. 

Najskôr koncom školského roka, v júni bol v Poľsku a začiatkom 

augusta účinkoval na festivale vo Francúzsku. Cestou späť sa 

zastavil a vystúpil aj vo Švajčiarsku a Nemecku. 

     FS Inovec sa v letných mesiacoch roka zúčastnil festivalu 

v mestečku Milis v Sardínii (Taliansku). 

 

          Vynikajúci úspech zaznamenal v októbri prof. 

Gymnázia J.Kráľa v Zl.Moravciach Dr.Ivan Meňhart, ktorému sa 

v Liptovskom múzeu v Ruţomberku dostalo výnimočného ocenenia 

na Fotofóre ´99. 

     Za kolekciu čiernobielych výtvarných fotografií získal 

najvyššie ocenenie  zlatú medailu FIAP, Medzinárodnej 

asociácie fotografov. Na prestíţnej súťaţi bolo zastúpených 29 

krajín za účasti 260 autorov.       
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Cirkevný život 
          V prvej polovici júna tohto roku bol menovaný 

dôstojný pán dekan a farár Marián Javor za okresného dekana 

zlatomoraveckého dekanátu. 

 

          V mestskej časti Chyzerovce sa po dlhšom odkladaní 

začalo s opravou zvonice, pochádzajúcej z konca 19.stor. 

Historizujúca, dvojpodlaţná, murovaná, veţovitá stavba 

s operákmi na nároţiach a nad vchodom v niké umiestnená 

polychromová baroková soška sv.Floriána z 18.stor., je 

zakončená zvukovými oknami a rovnou atikou so slepou 

archatúrou a s malými nároţnými ihlancami. 

     Zvonica bola rekonštruovaná z iniciatívy občianskeho 

výboru m.č., poslancov, s prispením mesta a Záhradníckych 

sluţieb. Má novú strechu, omietky a aj farebný náter. 

Rekonštruovala firma HOMER a klampiarske práce Ján Ferenčík. 

 

          Za hlaholu zvonov a piesne 28.septembra v podvečer-

ných hodinách vstúpil do zlatomoraveckého farského chrámu 

sv.Michala archanjela J.Ex.Dominik Tóth, svätiaci biskup 

arcidiecézy bratislavsko-trnavskej, za prítomnosti kňazov 

dekanátu v Zl.Moravciach,ktorých viedol vdp.dekan a farár 

M.Javor, ako aj susedného vrábeľského dekanátu vdp. dekana 

Ludvu, Mons.Jána Pristača,rektora Cyrilo-metodskej bohoslovec-

kej fakulty v Bratislave a ďalších duchovných, aby opäť 

posvätil znovuobnovený farský chrám. Konsekracii nového oltára 

z mramoru a vysvätenie chrámu po novej výmaľbe a rekonštrukcii 

sa zúčastnilo veľké mnoţstvo veriacich, predstavitelia okresu, 

mesta a poslanci mestského zastupiteľstva. 

     Počas slávnostnej sv.omše organ doprevádzal svojim spevom 

spevácky zbor CANTUS. V kaţdom z prítomných slávnosť zanechala 

nezabudnuteľný dojem, čo umocnilo i to, ţe podobná udalosť sa 

vyskytne raz za ľudský ţivot alebo za niekoľko desiatok rokov. 

     Obnova interiéru chrámu sa začala hneď po Veľkej noci 

náročnou prácou postavením lešenia, čistením pôvodnej výmaľby, 

opravou elektrického vedenia, osvetlenia, premiestnením 

hlavného oltára, zavedením spodného vymurovania vo svätyni, 

poloţením mramorovej dlaţby a inštalovaním obetného stola 

z červeného mramoru, zhotoveného v maďarskom Tardoši, 

kamenárskej dielni. 

   Svätyňa je vymaľovaná v jemnejšej tónine farieb ako hlavná 

loď, na výmaľbe vidíme duchovné bytosti anjelov, ktoré 

predstavujú patróna chrámu, ktorým je sv. Michal archanjel. 

Vidíme tu aj obrazy štyroch evanjelistov.  

V lodi chrámu vidíme obrazy, ktoré znázorňujú udalosti zo 

ţivota Jeţiša Krista – poslednú večeru, narodenie, Getsemanskú 

záhradu, kde Jeţiš preţíval hodiny úzkosti pred svojím 

ukriţovaním, obetu Zachariáša a ako Abrahám na boţí príkaz 

obetuje syna Izáka. Zároveň boli obnovené bočné oltáre a sochy 

svätcov a svätíc umiestnené v hlavnej lodi. 

     Obnova chrámu sa uskutočnila zo zbierky veriacich 

a prispením niektorých sponzorov. Výmaľbu interiéru uskutočnil 

Dr. Čambal z Trnavy so svojím kolektívom a kamenárske práce 

Dr. Rajnoha a kolektív z B.Bystrice.    

vdp. 

 Marián 

Javor 
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Politický život 
          Tak ako vlani aj tento rok zhodnotili svoju činnosť 

výročnými konferenciami mestské organizácie Hnutia za 

demokratické Slovensko, Slovenskej národnej strany, Kres-

ťansko-demokratického hnutia a okresné organizácie Strany 

občianskeho porozumenia, Strany demokratickej ľavice a Demo-

kratickej únie. 

 

          Pri príleţitosti 54.výročia oslobodenia nášho mesta 

sa 26.marca uskutočnila pietna spomienka kladením vencov 

padlým hrdinom pri oslobodzovaní nášho mesta za účasti 

zástupcov štátnej správy, samosprávy, jednotlivých politických 

strán a hnutí SDĽ, HZDS, SOP, KSS, SNS i členov Zväzu 

protifašistických bojovníkov v Zl.Moravciach. 

     Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Ing.M. 

Skyva, vyzdvihol význam dejinných udalostí spred 54 rokov 

a pripomenul aj vojnový konflikt v neďalekej Juhoslávii, ktorý 

nám nemôţe byť ľahostajný. 

     Po príhovore mu zástupcovia Zväzu protifašistických bo-

jovníkov odovzdali medailu SNP a čestné uznanie Mestu Zlaté 

Moravce. 

     Slávnostný akt kladenia vencov sa uskutočnil pri 

pamätníku pred kostolom a na mestskom cintoríne, kde 

k prítomným prehovoril predseda OV SDĽ  M.Tomajko. 

 

          Občania mesta Zl.Moravce si 7.mája na námestí uctili 

54.výročie oslobodenia SR. Prítomných privítal primátor 

Ing.M.Skyva. Po hymne a básni vystúpil DFS Zlatňanka. 

Slávnostný prejav k výročiu oslobodenia predniesol Ing. 

R.Ragas, prednosta OkÚ.  

V sprievode sa odobrali poloţiť vence k pamätníku, k stoţiaru 

pri kostole, kde boli umučení fašistami dvaja partizáni 

a k pomníku padlých letcov na cintoríne. Za účasť poďakovali 

prítomným Š.Pilek, tajomník OV-SZPB. 

 

          55.výročie SNP si Mesto, Okresný úrad, OV a ZO 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia 

politických strán a hnutí, ako aj obyvatelia Zl. Moraviec 

pripomenuli 27.augusta v popoludňajších hodinách na Nám.A. 

Hlinku. Zaznela hymna, báseň, vystúpil FS Inovec. Oslavy 

otvoril a prítomných privítal prednosta OkÚ Ing.R.Ragas. 

Slávnostný prejav predniesol, v ktorom prítomným priblíţil 

udalosti a ich význam spred 55-tich rokov, primátor mesta 

Ing.M.Skyva a následne zástupca OV SZPB Š.Absolón. 

     Súčasťou bolo odovzdanie pamätných listov okresu a Mestu 

Zlaté Moravce, ktoré od predsedu OV SZPB A.Chrenka prevzali 

prednosta OkÚ a primátor mesta. Po slávnostnom programe sa 

účastníci odobrali za zvukov DH Calex mestom k pamätníku 

partizána na Nám.Hrdinov, kde spoločne poloţili vence. 

 

          Posledný deň roka a začiatok Nového roka s magickým 

číslom 2000 privítali a oslávili občania mesta na Nám.A. 

Hlinku spolu s predstaviteľmi mesta a okresu. K prítomným 

v krátkych príhovoroch popriali šťastný Nový rok primátor Ing. 
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Milan Skyva a prednosta Okresného úradu Ing. Rudolf Ragas.  

     Prípitkom vo svite veľkolepého farebného ohňostroja sa 

tradične uvítal Nový rok 2000.          

Spolky a organizácie 
          Výtvarný krúţok pri ZKO Calex usporiadal od 18.ja-

nuára do 25.januára pravidelnú výstavu obrazov svojich členov 

vo veľkej sále závodného klubu. Výstavu otvorila M. Hermanová, 

vedúca klubu a uviedla pekný kultúrny program speváckeho 

súboru Calexanka pod vedením Mgr.M.Porubskej. Svoje umelecké 

práce vystavovalo 11 autorov. 

 

          Kaţdoročne sa v mesiacoch marec-apríl konajú výročné 

členské schôdze. Na nich zhodnotia svoju činnosť Základné 

organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých, 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov, Mestskej jednoty dôchodcov, Slovenského poľovníc-

keho zväzu, Miestneho odboru Matice slovenskej v Zl. Morav-

ciach.     

 

          Miestny odbor Matice slovenskej a Klub Pedagogic-

kého odboru MS v Zlatých Moravciach na čele s predsedníčkou 

M.Damborskou zorganizovali druţobné stretnutie s priateľmi MS 

v Našiciach – Jelisavci v Chorvátskej republike, ktoré sa 

konalo v dňoch 20.-23.mája 1999. 

     „Sme nadšení vrelým a srdečným prijatím, vašou krásnou 

krajinou, kultúrou, ľuďmi.“ Tieto slová vyjadrili potomkovia 

Slovákov. 20.mája ich privítal primátor Ing.M.Skyva v obrad-

nej sieni, ktorý predstavil históriu i súčasnú podobu mesta. 

Na spomienku ich obdaroval monografiou mesta a ďalšími 

upomienkovými darčekmi s presvedčením, ţe priateľstvo 

a kontakty budú udrţiavať. Potom sa spoločne zúčastnili 

slávnostného večera s kultúrnym programom, ktorý pripravila 

ZUŠ v kupole topoľčianskeho zámku. Nasledujúci deň si hostia 

prezreli Arborétum Mlyňany a zúčastnili sa ukáţky starej 

vidieckej svadby s ochutnávkou domácich svadobných koláčov 

a zábavy, ktorú zorganizovala Únia ţien v Prílepoch. Tretí deň 

vyuţili na prehliadku starobylej Nitry a jej pamätihodností 

a rozlúčkový večer strávili veselo a srdečne pri našich 

folklórnych telesách Zlatňanka a Inovec v SOU strojárskom, kde 

boli ubytovaní. 

     Priateľské stretnutie opätovali v polovici júna na 

pozvanie gradonáčelníka mesta Našice a MS Našice Dipl.Ing.Vie-

koslava Hermana, v zastúpení Andreja Šimašeka, predseda MS 

a Ţeljka Jantošíka, tajomníka MS Našice v Chorvátskej republi-

ke zástupcovia mesta a MO MS v Zl.Moravciach.  

     Za mesto sa zúčastnili Ing.M.Skyva (primátor), Ing.P. 

Lisý (jeho zástupca), A.M.Kudrejová (predseda MO ÚŢS v Príle-

poch), M.Damborská (predsedníčka MO MS). Mesto Našice má 

pribliţne 10 000 obyvateľov, od okresného mesta je vzdialené 

50 km. V dňoch návštevy sa mesto nieslo v znamení veľkolepých 

osláv 770.výročia vzniku a sviatku vysvätenia farnosti, ktorá 

je postavená v gotickom slohu. 
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Navštívili klub chorvátskeho kultúrneho umeleckého spolku, 

prehliadku mesta, okresné múzeum, sídlo Zväzu Slovákov 

v Chorvátsku a sídlo MS v Našiciach. Hlavný slávnostný obrad 

na počesť 770.výročia vzniku mesta bol v doobedňajších hodi- 

nách. Na slávnostnej recepcii Ing.M.Skyva odovzdal predsta-

viteľom mesta Našice Plaketu mesta a pozdravný list. Oslavy 

vyvrcholili slávnostným koncertom Taurburášskeho orchestra 

základnej hudobnej školy pod vedením manţelov Maríny a Da-

niela Kopri. 

 

     V polovici mája sa v div. sále MsKS uskutočnilo pri 

príleţitosti 80.výročia vzniku Národnej spoločnosti Červeného 

kríţa slávnostné zasadanie Územného spolku SČK v Zl. 

Moravciach. S históriou i súčasným stavom aktivít prítomných 

oboznámila predsedníčka okresného ÚzS SČK v Zl.Moravciach 

B.Jaššová. Poďakovala všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom podporili činnosť organizácie. Je presved-

čená, ţe pokiaľ bude existovať ľudské utrpenie v akejkoľvek 

podobe, bude červený kríţ a tisícky členov a sympatizantov, 

napĺňať ideály zakladateľa Henryho Dunanta, ktorý povedal: 

„Červený kríţ je akýmsi svetlom v tme. Nedovoľme, aby toto 

svetlo zhaslo, ale aby svietilo všade tam, kde sa bude javiť 

potreba, keď dobrí ľudia a láska k blíţnemu ešte stále našim 

ľuďom zostanú.“ 

     Čestné odznaky „za dlhoročnú prácu pri príleţitosti ţiv. 

a prac. jubileí“ a pamätné plakety k 80.výročiu činnosti SČK 

prevzali 39 prítomní. Ďakovné listy prevzali zástupcovia 

úradov, inštitúcií a sponzorov.  

      

          15.október je celosvetovým dňom vidieckych ţien a na 

Slovensku sa slávi po tretí krát. Pripomenutím si dedinských 

tradícií sa v prílepskej časti mesta pravidelne ţeny pod 

vedením A.M.Kudrejovej, aby obyvateľom, ale aj pozvaným hosťom 

priblíţili ţivot na dedine s jeho zvyklosťami a obyčajmi, 

ktoré chránia pre ďalšie pokolenia. 

     Tento rok naštudovali ţatvu. V spomienkach na roľnícky 

ţivot, ktorý zavčasu na jar začínal poľnohospodárskymi prácami 

na poli, viniciach a záhradkách, orbou, sejbou a sadbou, 

ťaţkou lopotou, ale i obavami o dostatok úrody a jej zberom, 

prítomným vyrozprávala iniciátorka podujatia. Nechýbal ani 

sprievod ţencov v tradičných krojoch s vencom z klasov, ktorý 

so spevom prichádzal kedysi ku gazdovi alebo veľkostatkárovi 

a ten im pripravil za odmenu hostinu a zábavu. 

     Svojim humorom a harmonikou rozveselil všetkých ľudový 

rozprávač zo Ţitavian strýco Izidor (M.Barabáš). V sále 

kultúrneho domu bol doţinkový stôl, na ktorom nechýbalo dobré 

vínko, upečené koláče a výstava ovocia a zeleniny a niekoľko 

druhov poľnohospodárskeho náčinia.  
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aktérmi plesu športovcov a V.ročníka vyhlásenia 

najúspešnejších športovcov okresu Zlaté Moravce. 

   Športový areál Tatranu Topoľčianky bol 13.februára večer 

svedkom vyhlásenia tých naj... v kategórii seniorov, juniorov 

a kolektívov. O poradí rozhodla 25-členná komisia. 

   SENIORI 

   Najúspešnejším športovcom za r. 1998 sa stal Ivan Hritz, 

silový trojbojár z Power-Gym Zl.Moravce-majster SR v tlaku na 

lavičke a 7.miesto na Majstrovstvách sveta – 220 kg. 

   JUNIORI 

   Najúspešnejšou športovkyňou za r. 1998 sa stala Libuša 

Husárová, horolezkyňa TJ Sokol Zl.Moravce-majsterka SR ţien 

v lezení na umelej stene,majsterka SR ţien v boulderingu, 

majsterka SR ţien v rýchlolezení. 

   KOLEKTÍVY 

   Najúspešnejším kolektívom za r. 1998 sa stali futbalisti FC 

ViOn Zl.Moravce (muţi) bez jedinej prehry víťazi Majstrovstiev 

oblasti a vedúce muţstvo V.ligy skupiny E. 

 

          Ani tento rok atletisti nevynechali ani jedno 

podujatie, ktoré organizujú tradične v spolupráci s mestom 

a gymnáziom. 

     15.apríla „Beh oslobodenia“ na štadióne TJ Calex uţ po 

24.krát. Súťaţí sa v 18-tich kategóriách. 

     10.júla „Calexácka hodinovka“ 18.ročník na štadióne   TJ 

Calex. Význam podujatia podporili prítomnosťou zástupca 

prednostu OkÚ Ing.L.Boršč a zástupca primátora MsÚ Ing.P.Lisý.    

     4.novembra „Večerný beh mestom“ 24.ročník pred ZŠ na 

Mojmírovej ul. Zišlo sa na štarte vyše 200 pretekárov zo škôl 

a športových organizácií. Najúspešnejším odovzdal ceny 

zástupca OkÚ Ing.L.Boršč. 

   Na pretekoch sa tradične zúčastňujú kvalitní beţci 

z mnohých klubov z celého Slovenska. 

 

          Dňa 5.júna sa konal v telocvični SOUP 2.ročník 

Dance-aerobikový maratón pre dospelých a pre deti 1.ročník 

detského maratónu. 

   Deti boli rozdelené do dvoch kategórií. Počas prestávok sa 

mohli potešiť so známou postavičkou Drobčeka. 

   Po detskom maratóne začal maratón dospelých v 2 kategó-

riách. Podujatie spestrilo vystúpenie Jumbáčika. 

 

          V dňoch 21. a 22. augusta sa konali Majstrovstvá 

Európy v autokrose na Vŕškoch v m.č.Ţitavany v Zl.Moravciach 

   Slovenský automotoklub Zl.Moravce-Ţitavany bol poverený 

medzinárodnou organizáciou FIA organizovaním tohto podujatia. 

Bolo to siedme podujatie deväťdielneho seriálu v Divízii 1 

a v Divízii 3, v triedach do 1600 ccm a 3500 ccm. 

Bolo prihlásených 75 pretekárov zo 14 krajín. Čestnú záštitu 

nad nim prijali minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka. 

 

          Počasie prialo a hrialo účastníkov 1.ročníka špor-

tového dňa v areáli TJ Calex. Slovenský zväz telesne postih-
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nutých športovcov SR,TJ Discovery Bratislava,OkÚ a MsÚ v Zl. 

Moravciach a TJ Calex boli 16.septembrový deň organizátormi 

športového dňa telesne postihnutých detí. 

Prvý ročník pod názvom „Vyhľadávanie talentov pre reprezen-

táciu SR“ sa uskutočnil za účasti detí zo škôl z Bratislavy 

Mokrohájskej ul.,pre telesne postihnuté deti, zo Svrčia pre 

slabozraké, Drotárskej pre sluchovo postihnuté. Doplnili ich 

deti zo ZŠ Pribinova a Slnečná ul. v Zl.Moravciach. 

     Za výdatnej podpory divákov a organizátorov medzi ktorými 

nechýbali riaditeľ TJ Discovery Ing.J.Kosík,plk.rakúskej 

armády G.Koška,vedúci OšaK OkÚ Mgr.L.Šusták,riaditeľ CVČ Mgr. 

J.Zlatňanský si deti zasúťaţili v disciplínach za pomoci 

vojakov a policajtov z Ústredného skladu MV v Topoľčiankach. 

     „Keby kaţdý človek urobil šťastným aspoň jedného človeka, 

bol by šťastný celý svet,“ pod týmto heslom otvoril 1.ročník 

hier primátor Ing.M.Skyva. 

 

          V dňoch 6.-8.augusta sa v maďarskom Gyori uskutoč-

nili Majstrovstvá Európy v tlaku na lavičke. 

     Slovensko na podujatí reprezentoval Bc.Ivan Hritz z FC 

Power Gym Zl.Moravce, ktorý v silnej konkurencii súťaţiacich 

z 25 štátov obsadil výkonom 227,5 kg 7.miesto. 

     V dňoch 20.-21.novembra sa konali Majstrovstvá sveta 

v tlaku na lavičke v Los Angeles, štát Kalifornia v USA. 

Súťaţe sa zúčastnilo 280 pretekárov z 26 krajín sveta. 

   Bc.Ivan Hritz výkonom 237,5 kg sa umiestnil na 2.mieste, 

vybojoval striebro. Súťaţe sa okrem neho zúčastnili ešte traja 

pretekári zo Slovenska. 

Náčelníkovi Mestskej polície Bc.Ivanovi Hritzovi zablahoţelal 

primátor Ing.Milan Skyva za vynikajúci úspech na svetovom 

šampionáte v Kalifornii a reprezentáciu mesta i republiky. 
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Počasie 
          Vo februári padal sneh a na východnom Slovensku 

zaznamenali kalamitu. V našom meste kalamita nebola, ale 

snehová prikrývka dosahovala pribliţne 15-20 cm. Sneh sa 

udrţal aţ do konca februára. 

     Začiatok leta bol daţdivý, objavili sa záplavy, ale mesto 

nebolo zaplavené. Pršiavalo dlho a často, pohnili čerešne, 

marhule, rajčiny, uhorky, tekvice.     

 

 

 

 

 
     Kronikársky zápis za r. 1999 spracovala a zapísala 

 

 

 

 

 

                                               M. Očovayová 

                                               kronikárka. 

 


