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          Na začiatku tretieho tisícročia,  roku 2001 sa 

narodilo 94 detí (z toho 51 chlapcov a 43 dievčat) s trvalým 

pobytom v Zlatých Moravciach. Zomrelo 98 občanov mesta a 52 

párov uzavrelo manţelstvo. 

     Prvé dieťa, občan Zlatých Moraviec, sa narodil v tomto 

roku v Zlatomoraveckej nemocnici – pôrodnici za pomoci lekára 

a sestričiek 3. januára o piatej hodine chlapček Erik Kováč. 

     Ku koncu roka 2001 má okresné mesto Zlaté Moravce 15.633 

obyvateľov. 

 

Mestské  zastupiteľstvo. 
          V roku 2001 sa konalo 12 zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva(MZ), z toho 5 bolo mimoriadnych zasadnutí MZ. 

     Mestské zastupiteľstvo prerokovalo petíciu občanov 

mestskej časti Ţitavany, ktorou ţiadali vyhlásenie referenda 

o odčlenení m. č. Ţitavany od Zlatých Moraviec. 

     Vyhlásilo hlasovanie obyvateľov Zlatých Moraviec, m.č. 

Ţitavany, v zmysle ustanovenia § 11 a) ods. 3 zák.č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

o odčlenení sa mestskej časti Ţitavany od mesta Zlaté Moravce 

a vytvorenie samostatnej obce s názvom ŢITAVANY na deň 9. 

december 2001 v dvoch volebných miestnostiach: v budove 

občianskeho výboru m.č. Ţitavany a v budove MŠ Ţitavany, 

Opatovecká ul. v čase od 7,30 do 14,30 hod. 

     Hlasovania sa zúčastnilo 729 voličov z celkového počtu 

1.429 voličov, t. j. 51,01% oprávnených voličov. Na základe 

uvedenej skutočnosti je predmetné hlasovanie obyvateľov 

platné. 

     Rozhodnutie obyvateľov m.č. Ţitavany so súhlasom 

s odčlenením m.č. Ţitavany od mesta Zlaté Moravce je prijaté, 

nakoľko zaň hlasovalo 690 voličov, t.j. 95,5% z celkového 

počtu 722 platných hlasov. 

     Potom MZ schválilo dohodu o usporiadaní majetkových 

a ostatných vzťahov medzi Mestom Zlaté Moravce a m.č. 

Ţitavany, dohodu o názve a sídle orgánov obce medzi Mestom 

Zlaté Moravce a m.č. Ţitavany. 

     Nakoniec súhlasilo so zmenou územia mesta Zlaté Moravce 

a s odčlenením m.č. Ţitavany od mesta Zlaté Moravce. 

     Poslanci MZ prerokovali a schválili: 

- rečníkov na občianskych pohreboch: Ing.Petra Lisého, 

p.Mariána Tomajku a p.Máriu Kordošovú. 

- plnenie rozpočtu za r.2000, rozpočet na r.2001 ako aj 

rozbor hospodárenia za I.polrok 2001 Mesta Zlaté Moravce 

a m.p. Sluţbyt,Technické sluţby, Záhradnícke sluţby, 

Mestské kultúrne stredisko. 

- odpredaj mestských bytov, mestských pozemkov. 

- odkúpenie pozemkov nájomníkmi druţstevných bytov, majiteľmi 

garáţí, Mestom Zlaté Moravce. 

- zámenu pozemkov medzi mestom a Ing.I.Pánikom, mestom 

a Lesmi SR š.p. B.Bystrica. 
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- vysporiadanie pozemkov medzi mestom a Jednotou SD Nitra. 

- architektonickú štúdiu výstavby polyfunkčných domov na Ul. 

J. Kráľa a S. Chalúpku. 

- štúdiu na rekonštrukciu a dostavbu zimného štadióna. 

- uzatvorenie zmlúv o darovaní plynárenských zariadení vo 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce Slovenskému plynárenskému 

priemyslu š.p. Bratislava, odštepný závod Nitra. 

- uzatvorenie zmluvy medzi Akymetom Ťulkubasského okresu 

juhokazachstanskej oblasti Republiky Kazachstan a Mestským 

zastupiteľstvom Zlaté Moravce Slovenskej republiky 

o uzatvorení druţobných vzťahov. 

- výstavbu mestského informačného systému firmou ITS s.r.o. 

Prievidza a jej prevádzkovanie bez účasti mesta Zlaté 

Moravce. 

- udelenie „Plaketa mesta Zlaté Moravce“: 

● futbalovému „A“ druţstvu dospelých TJ Calex Zlaté 

Moravce, za postup do II. ligy, za mimoriadne úspešnú 

reprezentáciu mesta a historický úspech mesta v športe. 

● prof. RNDr. Michalovi Zaťkovi, CSc., za vydanie 

monografie o meste Zlaté Moravce. 

● RNDr. Mariánovi Bátorovi, riaditeľovi GJK v Zlatých 

Moravciach za zostavenie a spoluautorstvo monografie Zlaté 

Moravce. 

- prijatie úveru mestom od PKB a.s. na kúpu nehnuteľnosti – 

výrobná hala Volkswagen ES vo výške 5 miliónov korún 

(päťmiliónovkorúnslovenských). 

   Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na: 

VZNm č. 1/2001 o Územnom pláne SÚ Zlaté Moravce ... 

VZNm č. 2/2001 o dani z nehnuteľnosti 

VZNm č. 3/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní  

               komunálneho odpadu 

novelizácii VZNm č. 2/1992 o miestnych poplatkoch 

novelizácii VZNm č. 3/1992 o zásadách prideľovania  

                           mestských bytov 

novelizácii VZNm č. 1/1998 

zrušení VZNm č. 2/1996 o spoplatnení parkovania. 

Výstavba  mesta. 
          Prvoradou úlohou výstavby mesta v r. 2001 bola 

stavba „bytovky Tekovská ulica“ pozostávajúcej z 10 

jednoizbových, 35 trojizbových bytov, plynovej kotolne, 

regulačnej stanici, kočikárne, miestnosti pre bicykle 

a mopedy, 14 parkovacích miest pre autá, 13 pivničných boxov 

a 7 miestností pre CO. Termíny odovzdania bytovky 31. máj ako 

i náhradný termín 31. august neboli splnené po značných 

problémoch zo strany subdodávateľov hlavného dodávateľa KANVOD 

a to hlavne kotolne bola bytovka ukončená, skolaudovaná 

a odovzdaná m.p. Sluţbyt do uţívania koncom roka. Náklad 

bytovky r. 2001 činil 20.083.517 Sk. K bytovke boli 

zrealizované inţinierske siete (kanalizácia, vodovod, plyn, 
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elektro,cesty,chodníky, odstavné plochy a z časti aj sadové 

úpravy) nákladom 1.987.500 Sk. 

     Ďalšou akciou mesta čo do veľkosti a rozsahu investícií 

bola „skládka TKO“. Túto stavbu v mesiaci októbri zahájila 

firma VELES, ako víťaz verejnoobchodnej súťaţe a do konca roku 

bolo prestavané 9.394.394 Sk. 

     Na výstavbe IBV Chyzerovce boli vybudované inţinierske 

siete a to plynová prípojka a elektro-rozvod, ktoré budovali 

ERZ a SPP v rámci vlastnej réţie a ostatné ako kanalizácia, 

vodovod, cesty zrealizovali firmy AGROSTAV Zl. Moravce 

a VODOSTAV Zl. Moravce, ktorých náklad činil 2.339.085 Sk. 

     Taktieţ SIBV Chyzerovce boli budované MK ul. Bottova, 

Baničova, Hodţova a Pruţinského technológiou penetrácia firmou 

HOMER-Q nákladom 615.104 Sk. 

     Mimo týchto akcií firma HOMER-Q zrealizovala parkovú 

úpravu zo zámkovej dlaţby UNIVERZAL na Nám. Hrdinov nákladom 

296.620 Sk. 

     Firma VODOSTAV Zl. Moravce pokračovala v budovaní 

kanalizácie - Ul.Chyzerovecká (II.etapa) nákladom     

2.200.000 Sk. 

     Okrem týchto investičných akcií boli zrealizované opravy 

MK a to: 

Ul. Ţitavská       296.223 Sk  

Ul. Saradská       198.242 Sk 

Ul. Vodná          142.082 Sk 

Ul. Kollárova      259.200 Sk 

a čistenie priepustov a rigolov m.č. Ţitavany nákladom 230.975 

Sk. 

     Ďalej boli vyhotovené práce na opravách budov: 

- budova MsÚ (zbúranie prístrešku, opravu suterénu vrátane 

maľovky, garáţe) 

- kalvária 

- administratívna budova Ţupný dom celkove nákladom 581.897 

Sk. 

     Vyhotovené boli projektové práce: 

Kanalizácia–Chyzerovce III.časť            209.500 Sk 

           -Palárikova                     140.500 Sk 

Plynofikácia–Ul.Zelená                      33.200 Sk 

            -Chyzerovecká                   24.700 Sk 

            -ZUŠ Ul.J.Kráľa                 28.950 Sk 

Parková úprava nám. Hrdinov                 10.000 Sk 

Spevnená plocha cintorín Chyzerovce          3.800 Sk 

Rozšírenie VO–Do remanancií, Pod Hájom      12.000 Sk 

Trafostanica Jednota                       275.297 Sk 

Oprava objektu Ul. Šoltésovej               14.000 Sk 

Úprava dvora MsÚ                            19.800 Sk 

     Celkový náklad týchto investícií   42.261.002 Sk 

     z toho dotácie                     27.586.586 Sk.    

 



 5 

Predstavitelia miest a obcí u prezidenta. 
          Prezident SR sa prihovoril začiatkom januára k vyše 

sto členom Rady Zdruţenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na 

pôde Prezidentského paláca. 

     R. Schuster sa poďakoval predstaviteľom samospráv za 

všetko, čo urobili v uplynulom období. 

Poukázal na meškajúcu reformu verejnej správy. Vyzdvihol prácu 

poslancov samospráv, ktorých denne kontrolujú občania. 

     Stretnutia sa spolu s primátormi a starostami ZMOS 

zúčastnil aj primátor Zlatých Moraviec a predseda Poţitavského 

regionálneho zdruţenia ZMOS Ing. Milan Skyva. 

Pri príleţitosti 67.narodenín p.prezidentovi zablahoţelal 

a odovzdal monografiu nášho mesta s osobným venovaním. 

 

Primátorský deň detí. 
         Prvý jún sa uţ tradične spája s medzinárodným 

sviatkom detí a práve tento deň oslávili slávnostným 

dopoludním. 

     Primátorský deň, ktorý zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce 

v spolupráci s OkÚ, MsKS, CVČ a miestnymi školami sa 

uskutočnil v mestskom parku. Vyzdobený amfiteáter, kde sa 

konal hlavný program, zaplnili deti materských, základných 

škôl, učitelia, rodičia a starí rodičia a záujemcovia. 

     Všetkých privítal a programom sprevádzal PaedDr. Matej 

Bajla, riaditeľ MsKS. Ako prvý pozdravil všetky deti k ich 

sviatku Ing. Milan Skyva, primátor mesta.  

K pozdravu sa pripojil aj Mgr. Ladislav Šusták, vedúci odboru 

školstva, mládeţe a telesnej kultúry OkÚ. 

Potom nasledoval kolotoč hudby, tanca, spevu. Vystúpili deti 

z MŠ Ţitavské nábreţie, Kalinčiakova, Štúrova, tanečné súbory 

Luna, Jumbáčik, ZŠ sv. Don Bosca, folklórne súbory Kvietok 

a Zlatňanka. 

     Súbeţne s kultúrnym programom sa na ihrisku ZŠ na 

Pribinovej ul. Konal minifutbalový  turnaj o Pohár primátora 

mesta. V telocvični súperili o pohár primátora v ringu a na 

detskom dopravnom ihrisku si vyskúšali jazdu zručnosti na 

bicykloch a kolieskových korčuliach. 

     Zaujímavé boli aj sprievodné akcie. Päť príslušníkov 

Vojenského útvaru Ministerstva vnútra SR Topoľčianky zaujalo 

ukáţkou zbraní, prácou so samopalom, pištoľami a bojovej 

výstroje. Príslušníci odboru poţiarnej ochrany OkÚ Zl. 

Moravce deťom priblíţili prácu pri vyprosťovacích zásahoch, 

poskytovaní prvej pomoci, ekologických haváriách a poţiarnych 

zásahoch pri záchrane ľudského ţivota. 

     Slávnostným vyhodnotením a prevzatím pohárov primátora 

mesta ukončila sviatočný deň detská diskotéka. 

 

Zlatomoravecký jarmok. 
          Po ťaţkých pochmúrnych dňoch sa počasie umúdrilo 

a tak tohtoročný jarmok, konaný 21. a 22. septembra sa vcelku 

vydaril. Počas týchto dní ponúkalo tovar a občerstvenie 
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v priemere 180 stánkov. Predaj, trţby a celkový záujem 

v nemalej miere ovplyvnila súčasná situácia nezamestnanosti 

v našom okrese. 

     Tak ako kaţdý rok pripravilo mesto spolu s MsKS 

vystúpenia väčšinou domácich tanečných, folklórnych 

a hudobných súborov. 

Sčítanie ľudu. 
          Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 je 

svojím významom osobitné, pretoţe je to prvé sčítanie, ktoré 

sa uskutočnilo v samostatnej Slovenskej republike a aj preto, 

ţe je súčasťou celosvetového cenzu, ktorým sa začína nové 

tisícročie. 

     Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vzťahuje na všetky 

osoby, ktoré majú v čase sčítania trvalý pobyt na území SR 

alebo sa tu dočasne zdrţujú, na všetky domy určené na bývanie 

a na všetky trvale obývané i neobývané byty a na všetky iné 

obydlia a prístrešia. 

     Sčítacím tlačivom pre sčítanie obyvateľov je „List 

obyvateľa“, pre sčítanie bytov „Bytový list“ a pre sčítanie 

domov „Domový list“. Všetko to prebiehalo metódou 

sebasčítania, to znamená, ţe kaţdý vyplní „List obyvateľa“ sám 

za seba, za maloleté osoby to urobí zákonný zástupca. Jeden 

dospelý člen domácnosti vyplní „Obálku listu obyvateľa“, 

„Bytový list“ a pokiaľ bývame v rodinnom dome, tak aj „Domový 

list“.  

Sčítacie tlačivá doniesli a vyplnené odovzdali obyvatelia 

sčítaciemu komisárovi. 

     V meste Zlaté Moravce bolo vytvorených 60 sčítacích 

obvodov. Sčítanie vykonalo 53 sčítacích komisárov, menovaných 

primátorom mesta Ing. M. Skyvom. 

     Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa konalo k 26. máju 

2001. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka 25. 

mája na sobotu 26. mája 2001. 

 

     Trvale bývajúce obyvateľstvo  tvoria osoby, ktoré mali 

v rozhodujúcom okamihu sčítania na území SR trvalý pobyt bez 

ohľadu na to, či boli v rozhodujúcom okamihu sčítania v mieste 

trvalého bydliska prítomné. Ak neboli v rozhodujúcom okamihu 

prítomné v mieste trvalého bydliska, boli sčítané ako osoby 

trvale bývajúce, ale dočasne neprítomné. 

     Prítomné obyvateľstvo tvoria osoby, ktoré boli 

v rozhodujúcom okamihu sčítania prítomné na území SR. Ak 

neboli prítomné v mieste svojho trvalého bydliska, boli 

sčítané v mieste svojho dočasného pobytu ako osoby dočasne 

prítomné. 

     Za ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa povaţujú osoby, 

ktoré boli v rozhodujúcom okamihu sčítania v pracovnom, 

členskom, sluţobnom alebo v obdobnom pomere k nejakej 

organizácii, druţstvu, súkromnej osobe alebo inému právnemu 

subjektu, zamestnávatelia, pomáhajúci, nezamestnaní, osoby 
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samostatne činné, a to bez ohľadu na dĺţku pracovného úväzku. 

Medzi ekonomicky aktívnych patria aj osoby v základnej 

vojenskej sluţbe, náhradnej alebo civilnej sluţbe, na 

vojenskom cvičení, vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody 

– pokiaľ trval ich pracovný pomer, ţeny na materskej 

(rodičovskej) dovolenke, ak trvá ich pracovný pomer 

a nezamestnaní. 

Pracujúci dôchodcovia v tejto etape spracovania výsledkov 

sčítania nie sú zahrnutí do počtu ekonomicky aktívnych osôb. 

     Do obyvateľstva v predproduktívnom veku sú zaradené osoby 

vo veku do 14 rokov. 

     V produktívnom veku sú zaradení muţi vo veku 15 – 59 

rokov a ţeny vo veku 15 – 54 rokov. 

     V poproduktívnom veku sú zaradení muţi vo veku od 60 

rokov a viac a ţeny vo veku 55 a viac rokov. 

     Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, 

národnostnej alebo etnickej menšine. Pre určenie národnosti 

nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč, ktorú občan 

prevaţne pouţíva alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné 

rozhodnutie o príslušnosti k národu, národnostnej alebo 

etnickej menšine. 

     Náboţenským vyznaním sa rozumie účasť obyvateľa na 

náboţenskom ţivote niektorej cirkvi alebo vzťah k nej. 

     Za dom sa povaţuje: 

 kaţdý samostatný dom určený na bývanie s vlastným 

súpisným číslom 

 kaţdá samostatná obytná alebo obývaná budova s vlastným 

vchodom, i keď nemá vlastné číslo (vedľajšia budova) 

 ďalšie objekty (obydlia), v ktorých niekto býva alebo 

v rozhodujúcom okamihu sčítania prenocoval. 

     Trvale obývaným domom sa rozumie dom, v ktorom je aspoň 

jeden trvale obývaný byt alebo je v ňom umiestnené zariadenie 

na hromadné ubytovanie osôb aspoň s jednou trvale bývajúcou 

osobou. 

     Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné 

bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie; môţe 

mať najviac tri byty, dve nadzemné podlaţia a podkrovie. 

Vlastníctvo nie je rozhodujúce. Patria sem aj nevyčlenené 

rekreačné chalupy, vyuţívané na rekreáciu. 

     Neobývaný dom je dom určený na bývanie, v ktorej nebol 

v rozhodujúcom okamihu sčítania ani jeden trvale obývaný byt. 

     Byt tvorí obytná miestnosť alebo súbor obytných 

miestností s príslušenstvom, ktoré sú usporiadané do funkčného 

celku s vlastným uzavretím a sú určené na trvalé bývanie. 

     Trvale obývaný byt je byt, v ktorom je aspoň jedna osoba 

prihlásená na trvalý pobyt alebo uţívateľ má v ňom dočasný 

pobyt z dôvodu zamestnania alebo štúdia. Za trvale obývané sa 

povaţujú aj byty, ktorých uţívatelia sú dočasne neprítomní, 

hoci aj na dlhší čas. 

     Neobývaný byt je taký byt, ktorý nemal v rozhodujúcom 
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okamihu sčítania ţiadneho uţívateľa. Za neobývaný byt je 

povaţovaný aj byt v nevyčlenenej rekreačnej chalupe. 

 

Zlaté Moravce: 

 trvale bývajúce obyvateľstvo: spolu 15618, muţi 7527, 

ţeny 8091. 

podiel ţien z trvale bývajúceho obyvateľstva  51,8 %. 

 veková štruktúra obyvateľstva: predproduktívny vek 18,4 % 

(2876), produktívny vek 64,4% (muţi 5175, ţeny 4889), 

poproduktívny vek 17,0% (muţi 862, ţeny 1790). 

 národnostné zloţenie obyvateľstva: slovenská 15164 

(97,1%), maďarská 45 (0,3%), rómska 27 (0,2%), česká 94 

(0,6%), ukrajinská 3 (0,0%), iná 48 (0,3%), nezistená 237 

(1,5%). 

 náboţenské vyznanie obyvateľstva: Rímsko-katolícka cirkev 

12888 (82,5%), Evanjelická cirkev augs.vyznania 227 (1,5 

%), Grécko-katolícka cirkev 24 (0,2%), Reformovaná 

kresťanská cirkev 9 (0,1%), Pravoslávna cirkev 7 (0,0%), 

Náboţenská spol. Jehovovi svedkovia 88 (0,6%), 

Evanjelická cirkev metodistická 4 (0,0%), iné a nezistené 

717(4,6%), bez vyznania 1654 (10,6%). 

 domový fond: domy spolu 2777, trvale obývané domy spolu 

2356, z toho rodinné 2133, neobývané domy 411. 

 bytový fond: byty spolu 5357, trvale obývané byty spolu 

4886, z toho v rodinných domoch 2166, neobývané byty 455. 

 úroveň bývania a vybavenosti domácností: priemerný počet: 

trvale bývajúcich osôb na 1 trvale obývaný byt 3,2 ; m2 

obytnej plochy na 1 trvale obývaný byt 56,0 ; obytných 

miestností na 1 trvale obývaný byt 3,3 ; trvale 

bývajúcich osôb na 1 obytnú miestnosť 1,0 ; m2 obytnej 

plochy na osobu 17,5.  

Podiel trvale obývaných bytov vybavených: ústredným 

kúrením 81,8%; kúpeľňou alebo sprchovacím kútom 95,4%; 

automatickou práčkou 63,3%; rekreačnou chatou, domčekom, 

chalupou 6,1%; osobným automobilom 38,6%; počítačom 

11,6%. Podiel trvale obývaných bytov s 3+ obytnými 

miestnosťami 74,9%. 

Archeologický výskum. 
          Na Ul. Janka Kráľa, v miestach, kde v závere roka 

stál nový obchodný dom COOP SUPERMARKET Jednota sa vykonal 

archeologický výskum. 

Začal sa v polovici apríla a ukončili ho koncom júna, kvôli 

výstavbe. 

     Archeologický ústav SAV v spolupráci s Ponitrianskym 

múzeom na čele so zástupcom riaditeľa AÚ SAV Nitra PhDr. M. 

Ruttkayom, CSc., zistil, ţe táto lokalita bola intenzívne 

osídlená uţ od 12. storočia. Našli sa objekty rôzneho druhu, 

rôzne zásobné jamy, zaujímavé sú studne, dve studne 

s výdrevou datované do 12.-13. storočia, mladšia studňa zo 
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16. a ďalšia z 18. storočia. Potom pece na pečenie chleba 

a praţenie obilia, kovové predmety, bronzové prstienky, 

ţelezné pracky, noţíky, rôzne stavebné kovania. 

     Bol to prvý väčší výskum na území mesta. Nálezy sa 

spracujú a vystavia v expozícii v Zlatých Moravciach, alebo 

v Nitre. 

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 
          Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do 

zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov 

samosprávnych krajov. Určil deň konania volieb na sobotu 1. 

decembra 2001. 

     V Nitrianskom samosprávnom kraji sa volilo celkom 52 

poslancov. Určených bolo 7 volebných obvodov. 

     Územie okresu Zlaté Moravce zahŕňalo volebný obvod č. 7. 

Počet poslancov, aký sa mal voliť, bol 3. 

     Primátor mesta Zlaté Moravce určil 13 volebných okrskov 

v meste Zlaté Moravce. 

6.novembra 2001 uskutočnil sa v aule SOUP sľub okrskových 

volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

do rúk primátora mesta Ing.M. Skyvu. Ţrebovaním boli zvolení 

predsedovia a podpredsedovia okrskových volebných komisií. 

     V zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja je 31 

poslancov za Stranu maďarskej koalície, 20 z koalície HZDS, 

SDĽ, SMER, STRED, SOP a jeden zo SNS. 

     Za okres Zlaté Moravce sa do parlamentu vyššieho 

územného celku dostali: 

1. Dušan Smatana, koalícia HZDS,SDĽ,SMER,STRED,SOP s počtom 
hlasov 4046 

2. Marián Tomajko, koalícia HZDS,SDĽ,SMER,STRED,SOP 

s počtom hlasov 3841 

3. Peter Lisý, SNS s počtom hlasov 3132 
     Kandidát na predsedu samosprávneho kraja nebol zvolený, 

nakoľko nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Preto 

sa 15. decembra uskutočnilo druhé kolo volieb. O kreslo 

ţupana sa uchádzali Milan Belica, nestraník, kandidujúci za 

koalíciu HZDS,SDĽ, STRED,SMER,SOP,SNS a Miklós Fehér, SMK. 

     V druhom kole volieb bol za predsedu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja zvolený Milan Belica, z koalície Hnutie 

za demokratické Slovensko, Strana demokratickej ľavice, 

Strana demokratického stredu, Strana občianskeho porozumenia 

a SMER a Slovenská národná strana. 

 

Činnosť podnikov v meste. 
         Pošta – Zlaté Moravce 3 v Ţitavanoch oslávila 30. 

výročie svojho vzniku. Zriaďovateľom je Obvodná správa pôšt 

a telekomunikácií v Nitre. Úrad zahájil svoju  činnosť 1. 

decembra 1970 v priestoroch bývalého Miestneho národného 

výboru, terajšieho výboru mestskej časti Ţitavany. 

     V r. 1993 sa presťahovala do priestorov Jednoty SD 

v Ţitavanoch. Kolektív strediska poštovej prevádzky tvorí 

Pošta ZM 

3 Ţitavany 

30.výročie 
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vedúca pošty Mária Taligová, doručovateľka Anna Šabová (má 

v kompetencii 1.región Opatovce) a poštový doručovateľ Michal 

Gajdoš (2.región Kňaţice). 

     Dňa 11. januára prevzala vedúca Pošty Zlaté Moravce 3, 

Mária Taligová z rúk primátora mesta Ing. Milana Skyvu 

pamätnú „Plaketu Mesta“ pri príleţitosti 30. výročia 

otvorenia pošty. 

     Slávnostného aktu sa zúčastnili riaditeľ strediska 

poštovej prevádzky v Nitre Ing.M.Lorincz, vedúci SP sluţieb 

v Nitre P.Benc, zástupca odborov, poslanec m.č. Ţitavany  

M.Benček a súčasní i bývalí zamestnanci pošty. 

 

          Firma Ing. Augustín Dobiš AD Spectrum  podniká od 

1.7.1991 v oblasti výroby pekárenských a cukrárenských 

výrobkov, pestovania rezaných kvetov a maloobchodu. 

V súčasnosti zamestnáva 120 zamestnancov a radí sa medzi 15 

najväčších firiem v okrese Zlaté Moravce. 

     Hlavnou výrobnou náplňou je výroba pekárenských 

výrobkov. Vyrába 17 druhov chleba a 75 druhov ostatných 

pekárenských výrobkov. Cukrárska výrobňa vyrába 85 druhov  

zákuskov, 23 druhov tort, 20 druhov balených zákuskov a 6 

slaných výrobkov. Predáva 16 druhov zmrzliny.  

Zaraďuje sa medzi 5 najlepších cukrárskych výrobní na 

Slovensku. Dôkazom sú získané ocenenia na špecializovanej 

výstave Gold Coba usporiadanej pri príleţitosti výstavy 

Gastra – Alimenta v Nitre, na ktorej sa firma zúčastňuje od 

r. 1997 úspešne. 

     V stredisku Záhrada dopestujú zamestnanci karafiáty 

a gerbery vysokej kvality. 

     V hoteli ViOn uskutočnili slávnostnú recepciu, na ktorú 

prišli pozdraviť a zablahoţelať zástupca prednostu OkÚ Ing. 

L. Boršč, primátor mesta Ing. M. Skyva, zástupcovia verejných 

inštitúcií, bánk, škôl, učilíšť, dodávatelia, odberatelia, 

rodina a priatelia. 

     Po slávnostnom prípitku a blahoţelaniach, hostí zabávala 

Ľudová hudba Vrštek pod vedením F. Herdu a umelecký kolektív 

pedagógov ZUŠ. 

 

          Firma Eminent otvorila 16. augusta 2001 nový Snack 

bar, ktorý sa nachádza v zrenovovaných  priestoroch starej 

„Ryby“ na Nám. A. Hlinku. 

     Môţe sa rýchlo, kvalitne, cenovo výhodne a v peknom 

prostredí občerstviť kaţdý okoloidúci. Lahôdky sa konzumujú 

aj v tieni záhradných dáţdnikov pred Snack barom, kde je 

vybudovaný malý kútik s preliezačkami a pieskoviskom pre 

detských konzumentov. 

     Pri otvorení firma pripravila pre zákazníkov 

prekvapenie, kedy sa všetci mohli nasýtiť pizzou, 

zeleninovými ovocnými šalátmi, bagetami, pečenými 

kurčiatkami, klobáskou a mnoţstvom ďalších špecialít 
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10 rokov 

pôsobenia 
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a nápojov za polovičné ceny. Na príjemnú pohodu im hrala aţ 

do večerných hodín Zlatňanka a Tramp Song. 

 

          Za účelom posilnenia domácej výroby komponentov 

kompresorov, Danfoss získal výrobný závod od bývalého výrobcu 

chladničiek Calex na Slovensku. Kontrakt bol podpísaný 26. 

októbra 2001 v zámku Topoľčianky za účasti zástupcov firmy 

Danfoss, predstaviteľa vlády, zástupcov mesta a okresu ako aj 

ďalších hostí v spojení s oficiálnym prebratím. 

     85 % (slovom osemdesiatpäť percent) výrobného závodu 

Calex v Zlatých Moravciach sa stane závodom na výrobu 

komponentov pre Danfoss Household Compressors Division 

(Divíziu kompresorov pre domácnosti Danfoss) s hlavným sídlom 

vo Flensburgu, Nemecko. 

     Danfoss Household Compressors patrí k piatim svetovým 

producentom vo výrobe hermetických kompresorov pre 

chladničky. Povaţuje Slovensko za atraktívny región pre 

budúce investície. 

     Závod sa stane odrazovým mostíkom pre novú výrobu. Ku 

koncu roka 2002 plánujú zamestnať pribliţne 200 zamestnancov. 

V priebehu ďalších rokov počítajú so 1600 aţ 1800 

zamestnancami. 

 

 

 

Danfoss 

Compre-

ssors 

 

Zdravotníctvo. 
          Od 1. októbra slúţi pacientom Zlatomoraveckého 

regiónu nový pavilón interných disciplín. Prestavba starej 

historickej budovy trvala 12 rokov, počas ktorých 

ministerstvo zdravotníctva postupne uvoľňovalo finančné 

prostriedky. 

     Pavilón má 75 lôţok, 45 interných a 30 lôţok liečebne 

dlhodobo chorých. Pacienti majú k dispozícii bunky s dvoma 

trojlôţkovými izbami, WC a sprchou, ale i tri nadštandardné 

jednolôţkové izby. 

     Vedenie nemocnice vybavilo oddelenie novým rontgenom 

firmy Siemens, určený pre skiaskopické a skiagrafické 

vyšetrenie s podstatne menšími dávkami RTG ţiarenia na 

pacienta. Ľahšiu prácu, kvalitnejšie pracovné podmienky pre 

nové vybavenie práčovne firmou Elektrolux, ktorá vyhovuje 

normám Európskej únie. 

     Slávnostné otvorenie pavilónu sa konalo 12. októbra za 

prítomnosti riaditeľa NsP MUDr.P.Dvonča, ekonomickej 

riaditeľky Ing.M.Eckhardtovej, pozvaných hostí, vedúceho 

úradu vlády Ing.T.Tótha, generálneho riaditeľa sekcie 

operatívnych činností MZ R.Štefanoviča, generálnej riaditeľky 

sekcie ekonomiky MZ M.Husárovej, zástupcov štátnej správy 

a samosprávy pod vedením prednostu OkÚ Ing.R.Ragasa 

a primátora mesta Ing.M. Skyvu a ďalších hostí. 

     V raňajších hodinách budovu a miestnosti posvätil vdp. 

dekan M.Javor. Nasledovala gremiálna porada v nových 

priestoroch zasadačky, kde činnosť interného oddelenia  

predstavil primár MUDr.J.Máčaj. Potom slávnostne otvorili 
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pavilón interných disciplín zástupcovia MZ SR a riaditeľ NsP 

prestrihnutím pásky a uskutočnili prehliadku nových 

priestorov. 

     Okrem spomínaných tu ešte je kniţnica, ubytovňa, kvôli 

stabilizácii kádrov dochádzajúcich na sluţby. 

Školstvo. 
          Základná škola sv.Don Bosca v Zlatých Moravciach 

oslávila 10.výročie otvorenia školy 24.mája 2001 na sviatok 

Nanebovstúpenia Pána. Slávnostnú svätú omšu pre rodičov, 

zamestnancov školy, súčasných i predošlých ţiakov a vzácnych 

hostí slúţil Otec biskup Mons.Dominik Tóth z Bratislavsko-

Trnavskej arcidiecézy. 

     Duchovný otec školy dp. Marián Javor–dekan, spolu 

s kňazmi vyzdvihli pozitívne výsledky školy v kresťanskej 

výchove a vzdelávaní ţiakov. Na slávnostnej akadémii s pekným 

programom zúčastnili sa kňazi, katechéti, rodičia, učitelia 

a vychovávatelia. Medzi hosťami boli: primátor mesta, 

zástupcovia okresného úradu, odboru školstva, rodičovskej 

rady a ďalší. Riaditeľ školy PaedDr.Jozef Trubíni všetkým 

poďakoval za pomoc a podporu katolíckej školy, bývalým 

i súčasným ţiakom za vzornú reprezentáciu školy. 

     Hlavným cieľom školy je napĺňať výchovný systém sv.Don 

Bosca. Podľa jeho zásad dbajú u detí o náboţnosť, láskavosť 

a rozumnosť, aby naplnili pokojom a radosťou svoj budúci 

ţivot. 

 

          Dňa 20. februára sa konala v zasadačke SOUs výstava 

obrazov a fotografií, kde sa záujemcom predstavili výtvarníci 

– členovia Zdruţenia priateľov výtvarného umenia Kroměříţska. 

     SOUs s kolegami v Kroměříţi udrţujú tridsaťsedemročnú 

spoluprácu a kontakty. 

     Na vernisáţi výstavy sa stretli hosťujúci výtvarníci 

s členmi výtvarného krúţku pri ZKO, ale aj predstavitelia 

mesta Kroměříţ so zástupcami nášho mesta a okresu. 

 

          Na pôde Gymnázia J.Kráľa v Zlatých Moravciach sa 

uskutočnila vedecká konferencia, na ktorej sa stretli 

osobnosti a kapacity z oblasti geografie. Konala sa v dňoch 

4.–5. mája 2001 pod záštitou primátora mesta Ing.M.Skyvu. 

Pri príleţitosti nedoţitých 85. narodenín prof.RNDr. 

M.Lukniša,Dr.Sc., rodáka zo Zlatna ju zorganizovali 

Geografický ústav SAV, Slovenská geografická spoločnosť pri 

SAV, Geografická sekcia Prírodovedeckej fakulty UK 

v Bratislave, Mesto Zlaté Moravce a Gymnázium J.Kráľa 

v Zlatých Moravciach. 

     V aule školy sa stretli významné osobnosti, doc. 

RNDr.A.Bezák,Dr.Sc., riaditeľ geografického ústavu SAV, 

prof.M.Zaťko a doc.Ľ.Mičian z PF UK, prof.P.Plesník, spolu-

pracovníci prof. Lukniša, doc.V.Drgoňa, vedúci katedry geo-

grafie UKF Nitra, doc.R.Novodomec, vedúci katedry geografie 

10.výročie 

cirkevnej 

školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUs 

 

 

 

 

 

 

 

 

GJK 



 13 

UMB B.Bystrica. 

Pozvanie prijala aj dcéra p. prof. Lukniša Mgr. Ľ. Medvecká. 

     Necelú stovku účastníkov privítali primátor mesta 

Ing.M.Skyva, riaditeľ školy RNDr.M.Bátora a prítomných 

pozdravil aj starosta obce Zlatno M.Bumbala. 

     Vedecká konferencia pokračovala v troch sekciách – 

fyzikálnej a humánnej geografie a sekcie Ponitria 

a Poţitavia. 

 

          V dňoch 20. – 22. septembra 2001 navštívili našu 

školu profesori a ţiaci z druţobného Gymnázia V. Nováka 

z Jindřichovho Hradca. Druţba medzi školami vznikla ešte 

v r.1956 tento rok sme oslávili 45. výročie. Delegácia 

šiestich profesorov na čele s riaditeľom M.Vokáčom a 37 

ţiakov navštívila v našom regióne Zubriu oboru, Ţrebčín 

v Topoľčiankach a Zámok v Topoľčiankach.  

Naši študenti ich privítali v aule gymnázia pestrým 

programom, kde nechýbala ani ľudová hudba Struna pod vedením 

Ing.J.Murína. 

     Dňa 20.9.2001 v popoludňajších hodinách sme mali 

s našimi vzácnymi priateľmi slávnostné posedenie 

v priestoroch hotela Eminent. Medzi hosťami stretnutia boli: 

primátor mesta Ing.M.Skyva, vedúci metod. oddelenia OŠMaTK KÚ 

v Nitre Ing.P.Geiszler a všetci pedagogickí pracovníci 

Gymnázia J.Kráľa v Zlatých Moravciach. 

     Pri tejto príleţitosti odovzdal primátor mesta 

Ing.M.Skyva riaditeľovi GJK v Zl. Moravciach RNDr.M. Bátorovi 

Plaketu mesta za zostavenie a spoluautorstvo monografie Zlaté 

Moravce, vydanej v r. 1998, ktorá získala v rámci 

Celoslovenskej súťaţe „Kronika miest“ druhé miesto. 

Kultúra. 
          Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s MsKS a Agentúrou 

ABA Bratislava pri príleţitosti Dňa matiek dňa 11.mája 

v popoludňajších hodinách pripravili všetkým matkám hudobno-

zábavný program s názvom „V čarovnej ríši tónov“. 

     Úprimný pozdrav v mene primátora Ing.M.Skyvu ako aj 

históriu tohto sviatku predniesol Ing.P.Lisý, zástupca 

primátora. 

     Vystúpili bratislavskí umelci Mikuláš Doboš, Daniel 

Buranovský a Eva Šeniglová známymi ľúbivými operetnými áriami 

a duetmi, pôsobivými melódiami a piesňami. 

 

          V dňoch 27.–28.apríla sa konala celoslovenská súťaţ 

v modernom tanci TOP dancing Topoľčany. Vyše 1000 zúčastnených 

detí a juniorov súťaţilo v 9 kategóriách. 

     JUMBÁČIK reprezentoval v dvoch kategóriách: disco 

formácie detí do 10 rokov a scénické choreografie detí do 14 

rokov. 

     Tanečníci z „malého“ Jumbáčika sa zúčastnili súťaţe prvý 

raz. Zvíťazili v disco formáciách s choreografiou „Všade 

Deň 

matiek 
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dobre, s babami naj ...“ . 

     Scénická choreografia starších dievčat z Jumbáčika 

s názvom „Oheň v tele, láska v srdci“ bola ukáţkou vysokej 

tanečnej, technickej aj umeleckej vyspelosti Jumbáčika. 

Víťazstvo bolo jasným dôkazom všestrannosti tohto súboru. Pre 

vedúcu a choreografku Jumbáčika Ing.J.Nagyovú sú úspechy 

zúročením jej profesionality spojenej s obetavosťou 

a zanietením s akým sa deťom venuje. 

 

          Kde inde si môţeme pripomenúť básnika, velikána, 

nositeľa ideí, ako na pôde, nesúcej jeho meno, Gymnázium Janka 

Kráľa. 

     V aule gymnázia si pripomenuli 125.výročie úmrtia básnika 

Janka Kráľa na spomienkovej slávnosti dňa 23.mája. Slávnosť 

pripravili Mesto Zlaté Moravce, Gymnázium J.Kráľa, MsKS, ZUŠ 

a pozvanie prijali Stanislav Mičev,riaditeľ kancelárie 

štátneho tajomníka MK SR, Ing.Peter Geisler z odboru školstva, 

mládeţe a telesnej kultúry KÚ Nitra, prof.Tomáš Winkler z MS, 

Ján Tuţinský, Pavol Janík, Pavol Stanislav Pius a Miroslav 

Pius zo Spolku slovenských spisovateľov, Dr.Cyril Kraus, 

literárny vedec, Pavol Hudík zo Slovenského rozhlasu a PaedDr. 

Ladislav Sykora, riaditeľ POS Nitra. 

Z domácich hostí sa zúčastnil Ing.Milan Skyva,primátor mesta, 

Ing.Peter Lisý, jeho zástupca, Ing.Ladislav Boršč, zástupca 

prednostu OkÚ, zástupcovia štátnej správy  a samosprávy, 

poslanci MZ, riaditelia škôl, m.p., bývalí a súčasní profesori 

školy a ďalší hostia. 

     Prítomných privítal riaditeľ školy RNDr.Marián Bátora, 

ktorý ich oboznámil s históriou školy (čestný názov Gymnázium 

J. Kráľa škola nesie od 21. mája 1972). Primátor Ing.Milan 

Skyva sa vo svojom príhovore zameral na ţivot básnika 

v Zlatých Moravciach, prof. Tomáš Winkler priblíţil osobnosť 

básnika v širšom kontexte a v diele. S ocenením sa stretlo 

hudobno-slovné pásmo, v ktorom vystúpili študenti gymnázia pod 

vedením prof.Borodovčákovej a Račkovej, ţenský spevácky zbor 

Vox Feminy pod vedením Mgr.M.Porubskej a pedagógovia ZUŠ. 

     Mesto si touto spomienkou dôstojne uctilo človeka, 

ktorého osud ľudu i slovenského národa sa stal jeho vlastným 

osudom. Súčasťou osláv bolo aj poloţenie venca k pomníku 

básnika predstaviteľmi mesta na mestskom cintoríne. 

 

          Dňa 8.júna sa v obradnej sieni MsKS uskutočnil 

slávnostný akt odovzdávania cien a poďakovanie za úspechy 

dosiahnuté v školskom roku 2000/2001. 

     Primátor mesta Ing.M.Skyva ocenil vyše štyridsať 

najaktívnejších ţiakov a pedagógov ZŠ a SŠ na území mesta, 

ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v školských olympiádach, 

prospechu, športových a iných aktivitách, nielen v rámci 

svojej školy, ale aj v súťaţiach s celoslovenskou pôsobnosťou. 
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          „Často sa zamýšľam nad významom tanca a jeho 

posolstvom. Som presvedčená, ţe tanec je mostom porozumenia 

medzi ľuďmi, mostom, ktorý nás všetkých spája. 

     Niekedy zapochybujem: je to tak? Má to zmysel? 

Jednoznačnú odpoveď mi dávajú samé deti. Ich usilovnosť, 

zanietenosť, túţba po víťazstve, veľká snaha zaslúţiť si 

potlesk publika – to sú jasné argumenty. 

     A preto aj napriek mnohým problémom a prekáţkam uţ 7-krát 

hovorím a tanečníci spolu so mnou – má to zmysel, ide sa 

a predsa sa pôjde ďalej!“  

     Týmito slovami za prítmia divadelnej sály a tanečnej 

kreácie Ing.J.Nagyovej sa začínala 20.júna šou Tanečného 

štúdia Jumbo a tanečného odboru ZUŠ v Zl. Moravciach. 

Stodvadsať detí v 16 choreografiách Ing.J.Nagyovej, Jána Mečo-

cha, učiteľa TŠ Jumbo a Paľa Kršiaka predviedlo svoj talent 

vycibrený tvrdou prácou, zanietením a radosťou, tak 

príznačnými pre deti, ktoré navštevujú túto tanečnú školu. 

     Hosťom programu bol uţ dnes známy spevák mladých 

tinedţerov Martin Madej spolu so skupinou Fany, ktorú tvoria 

tri tanečnice Jumbáčika. 

     Úspešnosť programu potvrdilo aj šesť repríz. 

 

          Šiesty ročník Medzinárodného festivalu  detských 

folklórnych súborov sa konal 1. júla 2001 vo veľmi dobrej 

diváckej atmosfére. Usporiadatelia MsKS, Mesto Zlaté Moravce, 

FS Zlatňanka a DFS Kvietok naplánovali festival na obnovený 

amfiteáter, avšak počasie bolo vrtošivé, tak pre pokojnú 

atmosféru nasmerovali hlavný program do divadelnej sály. 

     Úvod patril Detskej dychovej hudbe Obyčianka pod vedením 

p.Šabu. Potom sa obecenstvu predstavili súbory, domáci 

Kvietok, pod vedením Mgr.Strieškovej, Tekovanček zo Starého 

Tekova pod vedením M. Spasičovej. Z Luhačovíc účinkoval FS 

Malé Zálesí pod vedením M.Semelovej, Rabonka z Čeladíc, ktorý 

vedie Ing. Seredičová. Divadelnú sálu roztlieskala Ľudová 

hudba Lazúrovci, ktorá pracuje pod MsKS. Deväť členov rodiny 

sa predstavilo hrou a spevom po prvýkrát. Zo Slovenskej Ľupče 

zavítal DFS Dratvárik, ktorého vedúcim je P.Lakomčík 

a Ing.J.Dávid, ľudovú hudbu viedol D.Jandura. Hradec Králové 

reprezentoval súbor Kvítek pod vedením M.Pancířovej a ľudovú 

hudbu vedie P.Maťátko.  Potom vystúpila  Zlatňanka  pod 

vedením Ing.C.Lazúra a ľudová hudba Struna Ing.J.Murína.   

Festivalové vystúpenie uzatvoril FS Inovec s vedúcim Ing.R. 

Bakaľárom. 

     Ceny súborom s úprimným obdivom a poďakovaním odovzdal 

primátor Ing.Milan Skyva. 

     Všetky súbory boli odmenené upomienkovými darčekmi, 

diplomami a emblémom festivalu. 

Šou 

TŠ Jumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ročník  

medzinár. 

sviatku 

folkóru 

Cirkevný život. 
          Dňa 31.mája 2000 bol na Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach odovzdaný kláštor Kongregácii Bratov 
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Tešiteľov (bol pouţitý ako detská nemocnica). 

     Od nového roka 2001 do konca júna 2001 sa konali 

rozsiahle rekonštrukčné práce v kláštore za pomoci veriacich 

a firiem. Výdavky boli pribliţne 4,5 mil. Sk hradené rehoľou 

Bratov Tešiteľov. 

     Kláštor má prízemie a podlaţie. Na časti podlaţia sa 

nachádza súkromný priestor kláštora Kongregácie Bratov 

Tešiteľov-klauzúra. Na prízemí je vstupná hala, kniţnica 

s náboţenskou tematikou a spoločenské miestnosti, v ktorých sa 

schádzajú deti, mládeţ a dospelí veriaci. Vo vonkajších 

priestoroch sa nachádza kolková dráha, volejbalové ihrisko. 

     Priestor kláštora je prispôsobený na zdruţovanie mládeţe, 

ktorá je v meste, na ich výchovu v kresťanskom duchu. Mládeţ 

sa schádza podľa svojich záujmov v rôznych krúţkoch, ktorým sa 

venujú animátori (vedúci krúţkov) napr. výtvarný, spevácky, 

biblický, športový, ... Je to pastoračné centrum mládeţe. 

Mimo mládeţe sa schádzajú aj spoločenstvá dospelých podľa 

záujmov náboţenského zamerania, napr. anonymní alkoholici, 

spevokol, členky Rádu sv.Františka, atď... 

     Priestory kláštora sú prístupné záujemcom kaţdý deň 

bezplatne od 14.
00
 hod. do 21.

00
 hod. 

     Predstavený kláštora je páter Jozef Maria Kendra. 

Správcom kostola je páter Vlastimil Maria Šulgan. Diakonmi 

boli pátri Marek Chryzostom Vadrna a Marián Pius Kráľ. 

(vysvätení v r. 2002) 

     Dňa 1.7.2001 sa konala slávnostná primičná svätá omša 

v kostole Tešiteľov pátra Vlastimila M.Šulgana za prítomnosti 

generálneho predstaveného Kongregácie Bratov Tešiteľov 

z Getseman pátra Viliama Maria Františka Vaľu, ktorý pôsobí 

v Marianke, kde je sídlo kongregácie. Týmto dňom prevzala 

správu kostola Tešiteľov a kláštora Kongregácia Bratov 

Tešiteľov od farského úradu Zlaté Moravce, ktorí ho spravovali 

do 1.7.2001. 

     Pravidelne kaţdý piatok sa konajú mládeţnícke sv. omše 

o 19.
19
 hod., na ktoré sú pozývaní hosťujúci kňazi nielen zo 

Zlatomoraveckého dekanátu, ale aj okolia, ktorí sa venujú 

mládeţi a účinkujú mládeţnícke spevokoly z mesta aj zo 

Zlatomoraveckého okresu a okolia. 

     Na prehĺbenie náboţenského ţivota býva po kaţdej večernej 

sv. omši polhodinová verejná adorácia (vyloţená Najsvätejšia 

Sviatosť Oltárna). 

 

          V nedeľu 8. júla 2001 si veriaci pripomenuli na 

slávnostných sluţbách Boţích 15. výročie posvätenia modlitebne 

evanjelického a. v. cirkevného zboru v Zl. Moravciach. 

     Slávnostným kazateľom bol konsenior Dunajsko-nitrianskeho 

seniorátu Mgr.Ján Ondrejčin, ktorý pripomenul význam 

a poslanie cirkevných zborov nielen v minulosti, ale aj dnes. 

Politický život. 
        Spomienková slávnosť pri príleţitosti 56.výročia Oslobode-
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oslobodenia nášho mesta spod fašizmu sa konala na Nám.A.Hlinku 

27. marca v popoludňajších hodinách. 

     Slávnostný prejav k udalostiam so stále aktuálnym 

posolstvom predniesol prítomným zástupcom štátnej správy, 

samosprávy, členom SZPB, riaditeľom inštitúcií a škôl 

a zástupcom politických strán ako aj občanom mesta, primátor 

Ing.Milan Skyva. 

     Po krátkom kultúrnom programe sa zúčastnení spomienkovej 

slávnosti odobrali na Nám. Hrdinov, kde k pomníku Partizána 

poloţili vence. 

 

          V predvečer 1. mája si predstavitelia mesta a okresu 

pripomenuli Sviatok práce spoločne s občanmi na Nám. A. 

Hlinku. 

     Pri tejto príleţitosti mesto navštívili poslanci NR SR za 

SDĽ Ing.M.Angelovičová a Dr.V.Faič, ktorí zhodnotili veľmi zlú 

situáciu zamestnanosti, ktorá trápi náš región. 

     Slávnosť oţivili vystúpenia folklórnych súborov 

a v závere bol vztýčený pestrými stuţkami vyzdobený máj. 

 

          Deň víťazstva nad fašizmom si na Nám. A. Hlinku dňa 

7.mája v popoludňajších hodinách pripomenuli zástupcovia 

štátnej správy a samosprávy, politických strán, SZPB, 

riaditelia podnikov a inštitúcií ako aj občania mesta. 

     Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Ing.Milan 

Skyva. Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili domáce 

folklórne súbory a napokon účastníci poloţili vence 

k pamätníkom, čím si uctili pamiatku všetkých padlých. 

 

          Predstavitelia okresu, mesta, členovia a funkcionári 

SZPB, účastníci odboja, predsedovia politických strán, 

riaditelia podnikov ako aj občania mesta si na Nám.A.Hlinku 

pripomenuli 28.augusta 57.výročie SNP ako aj jeho význam. 

     Osláv sa zúčastnil gen.-por.Ing.Ján Husák, čestný 

predseda SZPB. Slávnostný prejav predniesol Ing.L. Boršč, 

zástupca prednostu OkÚ. V kultúrnom programe vystúpila Ľudová 

hudba Lazúrovci. Účastníci osláv potom spoločne poloţili vence 

k pomníku partizána na Nám.Hrdinov, na mestskom cintoríne, pri 

hornom kostole, na Beňadickej ceste a v m.č. Ţitavany. 

 

          Záver roka ako aj vítanie Nového roka 2002 na 

Nám.A.Hlinku sa v Zlatých Moravciach občania zišli ako po iné 

roky takmer dve hodiny pred polnocou. 

     Vystúpením hudobnej skupiny Slovenský raj, tanečnej 

skupiny Luna, folklórneho súboru Inovec prítomných naladili na 

radostnú atmosféru. 

     Po hymne SR za zvukov štrngotu pohárov spoločným 

prípitkom privítali  

predstavitelia mesta, okresu a občania mesta Nový rok 2002. 

nie mesta 
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Spolky a organizácie. 
          Ako kaţdý rok aj tento nebol výnimkou. V prvom 

štvrťroku sa konajú výročné členské schôdze, na ktorých 

zhodnotia svoju činnosť za uplynulé obdobie, naplánujú 

aktivity na tento rok mestské organizácie: ZO Slovenského 

zväzu telesne postihnutých, Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Mestskej jednoty 

dôchodcov, Jednoty SD, Slovenského zväzu záhradkárov, 

Slovenského poľovníckeho zväzu. 

 

          Pätnásty október je celoslovenským dňom vidieckych 

ţien na Slovensku a slávi sa uţ po piaty raz. Pripomenutím si 

dedinských tradícií sa v prílepskej časti mesta Zlaté Moravce 

pravidelne stretávajú členky a ţeny ZO ÚŢS pod vedením jej 

predsedníčky A. M. Kudrejovej, aby priblíţili ţivot na dedine 

s jeho zvyklosťami a obyčajami. 

     Tento rok prišli na rad doţinky. V spomienkach na 

roľnícky ţivot, ktorý zavčasu na jar začínal 

poľnohospodárskymi prácami na poli, viniciach a záhradách, 

orbou, sejbou a sadbou, ťaţkou lopotou, ale i obavami 

o dostatok úrody a jej zberom, prítomným vo svojich piesňach 

priblíţili členovia folklórnej skupiny Prílepčianka. Nechýbal 

ani sprievod ţencov v tradičných krojoch s vencom z kláskov 

a voňavým chlebíkom, ktorý so spevom prichádzal kedysi ku 

gazdovi, alebo veľkostatkárovi a ten na oplátku pripravil 

všetkým za odmenu hostinu so zábavou. 

     V sále kultúrneho domu spoločne zasadli za doţinkový 

stôl, aby sa počastovali dobrým vínkom, chutnými doma 

upečenými koláčmi, zaspievali si a vzdali úctu a vďaku za 

plody, ktoré matka zem nadelila v tomto roku. 

     Na podujatie sa prišli pozrieť Ing. M. Skyva, primátor 

mesta, Ing. D. Šimunková, CSc., prezidentka občianskeho 

zdruţenia Profesionálne ţeny, PhDr. M. Repáňová, predsedníčka 

Ţenského parlamentu Slovenska, Mimi Gosney, zástupkyňa 

občianskeho zdruţenia VOKA, zaoberajúca sa rozvojom vidieka. 

     Bliţšie informácie sa dočítame v kronike m. č. Prílepy. 

 

          Vzhľadom na to, ţe v našom meste neexistuje sluţba, 

ktorá by ţenám na materskej dovolenke pomáhala riešiť potrebu 

sebarealizácie, vzdelávania, relaxácie, spoločenského 

rozptýlenia, zriadili a zaloţili tri nespokojné mamičky 

občianske zdruţenie Materské centrum MAMI-OÁZA v Zlatých 

Moravciach. Je to centrum oddychu a vzdelávania pre matky na 

MD a ich deti, pre matky v domácnosti a nezamestnané, 

starajúce sa o svoje deti. 

     Dobrovoľná iniciatíva občanov, odstraňuje spoločenskú 

izoláciu matiek, do ktorej sa dostávajú celodennou 

starostlivosťou o deti.   

     Cieľom centra je umoţniť matkám na MD uplatniť sa aspoň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň 

vidieckych  

ţien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materské 

centrum 

MAMI-

OÁZA 



 19 

čiastočne v rámci svojej profesie a záujmov, poskytnúť im 

príleţitosť výjsť zo spoločenskej izolácie, priestor pre 

oddych relaxáciu, vzdelávanie. 

     Základným princípom je princíp vzájomnej výpomoci, 

dávania a prijímania, učenia sa. 

     MAMI-OÁZA sídli v Centre Ţitava na 1. poschodí. 

     Otvorenie sa konalo 2. decembra v popoludňajších 

hodinách. Iniciátorky pripravili otvorenie vo veľkom 

vestibule, nakoľko vysoká účasť rodičov, detí, ako aj 

záujemcov nevošla do malých priestorov centra. 

     Bol vyzdobený priestor, pripravené bohaté občerstvenie 

a zabezpečený krásny kultúrny program. 

     Nechýbal ani krstný otec Peter Slivka (spevák z muzikálov 

Evanjelium o Márii a Krysař), ktorý krstil mliekom za veľkého 

potlesku. 

     Úspešným iniciátorkám poďakoval a úspešnú činnosť zaţelal 

aj primátor mesta Ing. Milan Skyva. 

     S činnosťou centra prítomných oboznámila Ing. K. 

Ţarnovičanová. 

     Centrum ponúka deťom herňu s atraktívnymi hračkami, 

krúţky pre deti (zábavná angličtina, výtvarný, tanečný, 

herecký, spevácky), zábavno-súťaţné akcie s rodičmi. Rôzne 

druhy cvičení pre matky s deťmi, kniţnicu s aktuálnou 

literatúrou, neformálne prednášky, klubové stretnutia, 

krátkodobá opatrovateľská sluţba (1-2 hod.) a mnohé ďalšie 

aktivity. 

Šport. 
          Atletický oddiel TJ Calex oslavoval v marci tohto 

roku 25. výročie svojho zaloţenia. Za toto obdobie dosiahol 

mnoho významných úspechov vo svojej činnosti. Atléti TJ Calex 

sa presadzovali na mnohých športových podujatiach doma, ale aj 

v zahraničí. 

     Kaţdý rok je organizátorom dvoch podujatí v spolupráci 

s Mestom Zlaté Moravce a Gymnáziom J. Kráľa a to na jar – Beh 

oslobodenia mesta (marec) a na jeseň – Večerný beh mestom 

(november). 

     Pretekárka oddielu „Darinka Kozolková“ zvíťazila 

v kategórii starších ţiačok v behu na 1500 m časom 5:27,08 

min. na Majstrovstvách Západoslovenskej oblasti ţiactva 

20.januára v atletickej hale „Elán“ Bratislava. 

3.februára opäť v hale „Elán“ v Bratislave na Majstrovstvách 

Slovenska v behu na 1500 m vybojovala striebornú medailu časom 

5:15,21 min. Od titulu ju delilo „5“ stotín sekundy. 

31.marca sa v Nových Zámkoch konali Majstrovstvá SR 

v cezpoľnom behu. V kategórii dorastu a ţiactva si vybojovala 

titul majsterky Slovenska v cezpoľnom behu časom 5:19,0 min. 

23.–24.júna sa uskutočnili v Banskej Bystrici Majstrovstvá SR 

v ľahkej atletike. V kategórii ţiačok v konkurencii 21 

pretekárok z celého Slovenska si dobehla pre svoj druhý titul 

majsterky Slovenska časom 5:05,19 min. (beh na 1500 m). 

Atletika 
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Vybojovala si účasť na medzištátnom stretnutí Čechy – Morava – 

Slovensko.  

 

          Dňa 7.apríla 2001 bola lezecká stena v sokolovni na 

Štúrovej ul. dejiskom II.kola Slovenského pohára v športovom 

lezení. Svoje sily si zmeralo 26 muţov a 7 ţien z celého 

Slovenska.  

Monika Klučiarová z horolezeckého klubu TJ Sokol Zlaté Moravce 

skončila tretia. Julo Bucheň z toho istého klubu podal výborný 

výkon a obsadil 2. miesto. 

  

         Slovenský automotoklub Zlaté Moravce–Ţitavany 

v areáli autodromu Vŕšky kaţdý rok organizuje majstrovstvá 

v autokrose. Vozidlá sú zaradené do Divízie I, Divízie III A – 

trieda do 1600 ccm, Divízie III – do 4000 ccm. 

     Najskôr to boli Majstrovstvá SR dňa 6. mája 2001, v lete 

17. júna sa konali Majstrovstvá Zóny strednej Európy a 26. 

augusta sa uskutočnili Majstrovstvá Európy. 

 

          Dňa 9. júna sa v Bánovciach nad Bebravou uskutočnili 

Majstrovstvá SR v tlaku v ľahu na lavičke. 

     Zlaté Moravce zastupoval reprezentant SR Bc. Ivan Hritz, 

ktorý štartoval v kategórii do 125 kg. Absolvoval tri platné 

pokusy: 220, 228, 235 kg. 

Prekonal platný rekord SR 227,5 kg, ktorý sám utvoril v r. 

1998 na ME v Gyori v Maďarsku. 

     17. júna v Nemšovej sa uskutočnila pohárová súťaţ v tlaku 

v ľahu na lavičke o cenu mesta Nemšová. Víťazom sa stal Mgr. 

I. Hritz s výkonom 237,5 kg. 

     10. – 12. augusta sa v lotyšskej Jurmale konali 

Majstrovstvá Európy ţien a muţov v tlaku na lavičke. 

     Mgr. Ivan Hritz štartoval v najvyššej hmotnostnej 

kategórii + 125 kg. V mimoriadne silnej konkurencii pretekárov 

zo 17 krajín Európy obsadil 6. miesto s dosiaľ najlepším 

osobným výkonom 245,5 kg. 

 

          Primátor mesta Ing. Milan Skyva dňa 12. júla 

v obradnej sieni MsKS na slávnostnom obrade odovzdal „Plaketu 

mesta Zlaté Moravce“ Ing.L.Šupovi, predsedovi futbalového 

oddielu TJ Calex. 

Pozvanie prijali hráči, funkcionári, ale aj sponzori. 

     Futbalisti TJ Calex po víťaznom zápase s Novým Mestom nad 

Váhom postúpili do II. futbalovej ligy – do II. najvyššej 

futbalovej súťaţe na Slovensku. Doteraz je to najväčší úspech 

zlatomoravekého futbalu. Nie je to náhoda, ale dlhoročná 

systematická práca trénerov a funkcionárov, ktorí vytvorili 

veľmi kvalitný, silný, stabilizovaný káder A muţstva 

futbalového oddielu. Svojou príťaţlivou kombinačnou 

a dynamickou hrou láka stále viac svojich fanúšikov. 

     Vďaka patrí trénerovi A muţstva p.Jozefovi Kollárikovi 
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a jeho realizačnému tímu. Poďakovanie patrí aj funkcionárskemu 

aktívu na čele s p.Ing.L. Šupom a všetkým sponzorom, ţe 

vytvárali a vytvárajú a budú vytvárať všetky podmienky pre 

rozvoj futbalu v Zlatých Moravciach. 

 

          Rok 2001 bol najúspešnejší aj pre zlatomoravecký 

hokej. Muţstvo muţov sa zaslúţilo o historický úspech, keď 

v 2. SNHL skončilo na 2. postupovom mieste. V baráţi o postup 

do 1. Slovenskej národnej hokejovej ligy sa umiestnilo na 4 uţ 

nepostupovom mieste.  

V druhej lige naši mladší ţiaci zaznamenali pekný úspech, keď 

skončili na 1. mieste a starší ţiaci na 2. mieste. Hráči 

dorastu sa v tej istej súťaţi umiestnili na 4. priečke.  

Tieto úspechy moţno pripísať poctivej a trpezlivej práci 

vedenia HC Zlaté Moravce, a tieţ materiálnej a finančnej 

pomoci mesta. 

 

 
 

 

 

Hokej 

 

Počasie. 
     Január: V januári sa striedali ranné teploty vzduchu od 

+5
o
C do –11

o
C. 4.1.2001 bola ráno veľká poľadovica. V dňoch od 

13.1.-22.1.2001 bol kaţdý deň mráz od –3
o
C po –11

o
C. 

     Február: Vo februári sa striedali ranné teploty vzduchu 

od +1
o
C do –12

o
C. 3.2.2001 večer sneţí – napadlo 10 cm snehu, 

ale o dva dni sa rozpustil. Koniec februára bol chladný. 

23.2.–28.2.2001 ranné mrazy dosahovali –3
o
C aţ –12

o
C. 

     Marec: 1.marca nasneţilo 10 cm, o tri dni sa sneh 

roztopil. 6.marca ranná teplota vzduchu –1
o
C, 7.marca –4

o
C, 

v týţdni 12.–18.3. dosahujú ranné teploty 0
o
C +7

o
C. 21.marca 

ráno –2
o
C, sneţí celý deň, 22.3. – sneţí celý deň +dáţď celý 

deň,  27.–30.3. bolo veľmi chladno. 

     Apríl: 1.apríl-veľmi pekne, slnečno, začínajú kvitnúť 

marhule. 2.4. ráno 0
o
C, cez deň veľmi teplo. Začiatok apríla 

je chladný, pomrzli marhule a čerešne. Na Veľkú Noc – 14. a 

15.4. ráno –2
o
 a –3

o
C, celý deň veľmi chladno. 17.apríla ráno 

–1
o
C, cez deň veľmi teplo, 27.4. - ráno 0

o
C!, chladno celý 

deň, 29.4. – rozkvitnuté jablone. 

     Máj: Začiatok mája veľmi teplo, slnečno, v týţdni 21.–

27.5. sú horúčavy, je veľmi sucho. 

     Jún: Začiatkom júna sa ochladilo, fúka studený vietor. 

     Júl: Začiatok je veľmi suchý a teplý. 17.7. prší po 

dlhšom čase! 18.7. padal ľadovec aţ 1,4 cm. Od 20. –24.7. 

prší. Koniec júla – teplo a slnečno. 

     August: Začiatok (1.-10.8.) veľmi teplo a slnečno, 

teploty vzduchu denne nad   +30
o
C. Od 13.– 19.8. veľmi teplo, 

denné teploty vzduchu +33
o
 +36

o
C! 20.8. sa prehnala nad 

Zl.Moravcami búrka, doprevádzaná bleskami, silným vetrom. 

Niektorým ľuďom urobili blesky veľkú škodu, najmä na Dlhej 

a Vajanského ulici. V týţdni 20.–26.8. sú krásne slnečné dni. 

     September: Začiatok mesiaca je daţdivý od 10.–18.9. denne 

prší, 19.9. bolo ráno iba +2
o
C. 

     Október: Začiatok októbra je slnečný, je veľmi teplo. 
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31.10. ráno +4
o
C, ale cez deň slnečno, aţ +23

o
C! 

     November: 3.11. – prvý mráz, ráno –3
o
C, cez deň slnečno, 

6.11. – ráno –3
o
C, 10.11. ráno –2

o
C, 11.11. ráno –1

o
C, celý deň 

teploty vzduchu tesne nad nulou, 15.11. ráno –4
o
C, celý deň 

chladno. 18.11. ráno –7
o
C, 21.-25.11. 0

o
C aţ –2

o
C ráno, 26.-

30.11. ráno –1
o
C aţ -4

o
C. 

     December: 1.12. ráno –7
o
C, cez deň –2

o
C, hmla celý deň, 

2.12. ráno –5
o
C, cez deň –2

o
C, ľadový deň, takisto aj 

3.a 4.12.2001. 5.12. ráno –4
o
C, napadol prvý sneh 5 cm, 6.12. 

– sneţí + 6 cm, 8.12. ráno –15
o
C, mráz celý deň aj hmla, 9.12. 

ráno –16
o
C, takisto, sneh sa stále drţí, 10.12. –13

o
C, 11.12. 

–8
o
C, 12.12. –7

o
C, 13.12. ráno –12

o
C, 14.12. ráno –15

o
C, 15.12. 

– 17
o
C, 16.12. –16

o
C, sneh sa stále udrţuje, 17.12.   –10

o
C, 

18.12. –10
o
C, cez deň 0

o
C, 19.12. – ráno –2

o
C, náhle zníţenie 

teploty vzduchu,20.12. –4
o
C, 21.12. –15

o
C(začiatok zimy), 

22.12. –10
o
C, sneţí, 23.12. –5

o
C, sneţí, 24.12. –19

o
C, krásne 

sneţné Vianoce, sneh vrţdí pod topánkami, 25.12. –8
o
C, mráz 

celý deň, o polnoci  –13
o
C, fúka silný studený vietor, 26.12. 

–8
o
C, sneţí, 27.–29.12. ráno –5

o
C sneţí, celková výška snehu 

je 20 cm. 30.12. –2
o
C, popoludňajší odmäk, 31.12. –6

o
C, mráz 

celý deň.   

 

 

 

 
   Kronikársky zápis za rok 2001 spracovala a zapísala                              

 

                                               

 

                                                     

                                              Mária Očovayová 

                                              kronikárka mesta.                              


