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         V roku 2002 sa narodilo 89 detí, občiankov Zlatých 

Moraviec, z toho 42 dievčat a 47 chlapcov. Zomrelo 104 

obyvateľov mesta a 61 párov sa zosobášilo. 

       Prvé dieťa, občan Zlatých Moraviec, sa narodil 

v Zlatomoraveckej pôrodnici 1.januára 2002 o 14,
30
 hod. 

chlapček David Erdody s hmotnosťou 2700 g a 49 cm za pomoci 

primára MUDr.O.Balca a zdravotných sestričiek M.Kéryovej 

a A.Tonkovičovej. Narodili sa aj dvojičky - 5.októbra 2002-

dievčence Dominika a Lucia Ondriašové. 

     Ku koncu roka 2002, teda 31.12.2002 mesto Zlaté Moravce 

(ešte aj s m.č.Ţitavany) má 15 538 obyvateľov.  

 

Mestské  zastupiteľstvo. 
         V tomto roku sa uskutočnilo 10 zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva (MZ), z toho 2 boli mimoriadne zasadnutia MZ. 

   V zmysle zák. č. 312/2001 Z.z. o štátnej sluţbe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sa vzdali mandátu Ing.R.Ragas, 

M.Tomajko, Ing.V.Lisá, J.Horník, Ing.S.Ostatník a Mgr.J.Šurda. 

   Na 28.zasadnutí MZ zloţili do rúk primátora Ing.M. Skyvu 

sľub noví poslanci za I.obvod Peter Hlavačka, HZDS; za II.obvod 

Ing.Peter Hollý,HZDS, Milan Brunclík,KDH-DS, Anna 

Fabišová,HZDS; za III.obvod PhDr.K. Drienovský,KSS a Milan 

Martinec,HZDS. 

   Ďalej zvolili: MUDr.P.Pichňu za člena mestskej rady, 

M.Tomajku za člena komisie pre výstavbu z radu odborníkov, 

Ing.P.Hollého za člena kontrolnej komisie a člena finančnej 

komisie, PhDr.K.Drienovského za člena komisie pre školstvo ako 

aj p.A.Fabišovú, M.Martinca za člena komisie pre ochranu 

verejného poriadku, P.Hlavačku za člena komisie pre výstavbu 

ako aj p.M. Brunclíka.   

Za prísediacu Okresného súdu v Nitre na volebné obdobie 2002-

2006 zvolili p.Ľudmilu Šimekovú, bytom Zlaté Moravce, 

Slov.armády 31. 

     Na svojich zasadnutiach MZ prerokovalo a schválilo: 

- rozbor hospodárenia m.p. Sluţbyt, ZSm, TSm, MsKS a mesta 

Zlaté Moravce za r.2001, rozpočet na r.2002 a rozbor 

hospodárenia za I.polrok 2002, ako aj rozpočtové provizórium 

na r.2003 pre mesto Zlaté Moravce. 

- rozšírenie počtu pracovníkov na Mestskom úrade v Zlatých 

Moravciach. 

- pracovný poriadok, etický kódex zamestnanca samosprávy 

a poriadok odmeňovania zamestnanca mesta, pracovný poriadok 

zamestnancov Mestskej polície Zlaté Moravce. 

- Dobrovoľného stráţcu poriadku p.Štefana Kunkela, bytom Zlaté 

Moravce, Obecná 37. 

- zámenu, odpredaj, prenájom a odkúpenie pozemkov, 

nehnuteľností ako aj odpredaj mestských bytov. 

- nové názvy ulíc:v m.č.Chyzerovce: Ul.J.Matúšku, Ul.K.Kuzmá-
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nyho a v m.č.Prílepy: Beňadická cesta. 

- navýšenie dotácie pre SAD Zlaté Moravce vo výške 10.000,-Sk 

mesačne od 1.7. do 31.12.2002. 

- výstavbu polyfunkčného bytového domu na Ul.J.Kráľa firmou 

Madex Zlaté Moravce. 

- uzatvorenie nájomnej zmluvy s VW ES s.r.o. Nitra. 

- zníţenie základného imania spoločnosti Wienerberger – Slov. 

tehelne spol. s r.o. 

- prevzatie Zariadenia opatrovateľskej sluţby (ZOS) 

a opatrovateľskú sluţbu ako aj poskytovanie sluţieb ZOS 

v Zl.Moravciach, Rovňanova 3 pre občanov Zlatomoraveckého 

okresu. 

- vyradenie MŠ na Rovňanovej ul.č.7 v Zl.Moravciach zo siete 

školských zariadení MŠ SR a jej následné zrušenie. 

- bezodplatný prevod polikliniky, nachádzajúcej sa v meste 

Zlaté Moravce, Ul.Bernolákova do majetku mesta Zlaté Moravce 

a zároveň súhlas s prevodom práv a záväzkov, súvisiacich 

s privatizovaným majetkom, vrátane neznámych, ktoré prejdú 

na mesto Zlaté Moravce ako nového nadobúdateľa v súlade so 

zákonom. 

- transformáciu NsP v Zlatých Moravciach, na neziskovú 

verejno-prospešnú organizáciu, bez objektu polikliniky, 

ktorá bude vytvorená za účasti štátu, mesta a neziskovej 

zamestnaneckej organizácie podľa zákona 

- bezodplatný prevod majetku TJ Calex na mesto Zlaté Moravce, 

zriadenie príspevkovej organizácie mesta – m.p. „Správa 

športových zariadení“ od 1.1.2003, Zriaďovateľskú listinu 

m.p. SŠZ, poskytnutie šport. areálu na rozvíjanie vlastnej 

šport. činnosti bez finančnej náhrady pre oddiely TJ Calex. 

- odovzdanie nehnuteľnosti – budova súp.č.3027 – Bytovka 

Tekovská ul., nachádzajúca sa v Zl.Moravciach do správy 

Sluţbytu m.p. Zlaté Moravce. 

- odovzdanie nehnuteľnosti – budova, nachádzajúca sa na Nám. 

hrdinov v Zl.Moravciach do správy ZSm, m.p.Zlaté Moravce. 

- ručenie mesta Zl.Moravce v prospech TSm s poskytovaním 

investičného úveru PKB a.s. Vráble vo výške   5 mil. Sk na 

realizáciu projektu: nákup komunál. nádstavby LIAZ PRES-15 

a prestavba podvozku LIAZ BOBOR 12.1. 

- ZSm zvýšenie príspevku o čiastku 500 tisíc Sk na nákup 

pohrebného vozidla. 

- dotáciu mesta Zlaté Moravce pre obec Ţitavany vo výške 

178.374,70 Sk. 

- počet poslancov MZ v Zlatých Moravciach – 19 a počet 

poslancov OZ v Ţitavanoch – 9, určenie vol.obvodov, počet 

poslancov MZ, ktoré sa v nich volí, pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí 2002. 

Udelilo „Plaketu mesta Zlaté Moravce“: 
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 p.Františkovi Malému pri príleţitosti ţiv.jubilea 75 rokov 

za prácu vykonanú v prospech mesta 

 p.Anne Michalkoc-Kudrejovej pri príleţitosti ţiv. jubilea 

65 rokov za dlhoročnú prácu v prospech mesta 

Poslanci MZ sa uzniesli na: 

VZNm č.1/2002 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

VZNm č.2/2002 o nových názvoch ulíc 

VZNm č.3/2002 o čase a mieste konania volieb do NR SR  

              v meste Zlaté Moravce  

VZNm č.4/2002 o určení školských obvodov pre ZŠ  

              v meste 

VZNm č.5/2002 o vylepovaní vol.plagátov pre voľby do  

              orgánov samosprávy obcí 

VZNm č.6/2002 o dani z nehnuteľnosti 

VZNm č.7/2002 o niektorých podmienkach drţania psov 

novelizácii VZNm č.2/1992 o miestnych poplatkoch 

novelizácii VZNm č.3/2001 o zbere,odvoze a zneškodňovaní 

                          komunálneho odpadu    

Stanovách „Zdruţenia na obnovu a rekonštrukciu pamiatok“ 

Štatúte mesta Zlaté Moravce. 

Výstavba  mesta. 
     Investičné akcie mesta Zlaté Moravce: 

1) Skládka TKO Zl.Moravce,I.etapa 

   Výstavba skládky bola zahájená v novembri 2001. Upravili sa 

zemné hrádze okolo skladovacích plôch aj samotná skladovacia 

plocha tak, aby bolo moţné ukladať fóliu HDPE hr.1,5 mm. Pod 

fóliou je nainštalovaný monitorovací systém, ktorý monitoruje 

celistvosť fólie. Vybudovali sa záchytné priekopy,nádrţ 

priesakových vôd, nádrţ povrchových vôd, čerpacia stanica – 

stavebná časť a strojnotechnologická časť ako aj drenáţny 

systém, monitorovací a odplyňovací systém. Skládka TKO Zlaté 

Moravce, I.etapa - náklad činil 31 mil. Sk. 

2) Rekonštrukcia Námestia Hrdinov 

   S rekonštrukciou sa začalo v októbri 2001. Vybudovali sa 

spevnené plochy zo zámkovej dlaţby, predajný a informačný 

stánok, ktorý zlepší informovanosť návštevníkov mesta 

a prispeje k zlepšeniu podmienok pre rozvoj turistického ruchu. 

Jedná sa o klasický murovaný objekt z pórobetónových tvaroviek, 

osemuholníkového pôdorysného tvaru s drevenou strešnou 

konštrukciou ihlanového tvaru. Po vybudovaní stánku sa osadia 

lavičky a okolie sa doplní výsadbou nízkej a strednej zelene 

(ţivý plot, záhon ruţí). Náklad predstavuje 380 tisíc Sk. 

3) Rekonštrukcia Parku Janka Kráľa 

   Rekonštrukcia bola zahájená v júli. Cieľom bolo zlepšenie 

prostredia pre oddych obyvateľov mesta i ostatných 

návštevníkov. Spočíva vo vybudovaní zavlaţovacieho systému, 

spevnených plôch, renovácií chodníkov, výsadbe novej zelene, 

záhonov ruţí. Zabudované nové lavičky pre oddych, zachová sa 
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pamätník J.Kráľa a okolie sa upraví. Vybuduje sa malý 

amfiteáter pre malé javiskové formy. Na sedenie by malo byť 114 

miest. Jestvujúca zeleň ostane nedotknutá, vysiate budú nové 

kultúry tráv a iná zeleň.  

Rekonštrukcia do konca roka nebola dokončená, zatiaľ sa 

preinvestovalo 1 mil. 298 tisíc Sk. 

4) Vybudovanie nových komunikácií–Ul.Kuzmányho a J.Matušku 

   S budovaním sa začalo v súvislosti s vytvorením nového 

sídliska IBV Chyzerovce po ukončení budovania inţinierskych 

sietí. Komunikácie boli budované pre potrebu dopravy novej 

štvrte mesta, ktorá zahŕňa nové ulice. Jedná sa o jednosmerne 

spádové miestne komunikácie šírky 8m a 6m s uličnými vpusťami. 

Cestné obrubníky sú zabudované po oboch stranách. Predlţovala 

sa Ul. Slavianska, kde je komunikácia široká 8m a má 

obojstranné spádovanie a uličné vpuste sú po obidvoch stranách. 

Povrch komunikácie tvorí penetrácia. Prestavané bolo 2,5 mil. 

Sk. 

5) Vybudovanie komunikácií-Ul.Hodţova,Baničova,Pruţinského 

   a Bottova 

   S budovaním sa začalo na základe poţiadaviek obyvateľov 

tejto časti S-IBV Chyzerovce na jeseň 2001. Boli vybudované 

podkladné vrstvy komunikácií a konečná povrchová úprava ciest-

penetrácia. Jedná sa o miestne komunikácie šírky 5m, ktoré sú 

jenostranne spádované. Sú tu obrubníky po jednej strane. 

Potrebné bolo preinvestovať 2 mil. 60 tisíc Sk. 

6) Výstavba parkoviska – Ul.Hviezdoslavova 32 a 34 

   Jedná sa o parkovisko medzi bytovými panelovými domami, 

o plochu 27x5m, čo predstavuje 135 m
2
. Budovanie parkoviska 

bolo na základe nedostatku parkovacích miest v tejto časti 

mesta. Povrchová úprava je zrealizovaná penetráciou. Po obvode 

sú cestné obrubníky. Pouţitých bolo 138 tisíc Sk. 

7) Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul.Tekovskej 

a vybudovanie chodníka veľa rieky Ţitavy 

   Po ukončení výstavby bytového domu bolo potrebné 

zrekonštruovať miestnu prístupovú komunikáciu k sídlisku a tieţ 

jej pokračovanie smerom k Parku mládeţe. Povrchová úprava bola 

penetrácia. Prístupová komunikácia pre peších bol vybudovaný 

chodník pozdĺţ rieky Ţitavy. Jedná sa o spojenie sídliska 

Ul.Tekovská s centrom mesta. Povrch chodníka je robený 

penetráciou. Prestavaných bolo 682 tisíc Sk. 

8) Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul.Jesenského 

   Značne poškodená cesta s mnohými výtlkmi a nerovným povrchom 

potrebovala rekonštrukciu. Po celej dĺţke bola pouţitá 

penetrácia. Na rekonštrukčné práce bolo pouţitých 756 tisíc Sk. 

9) Rekonštrukcia časti komunikácie na Ul.Svätoplukovej 

   Na podnet obyvateľov tejto časti mesta bola uskutočnená 

rekonštrukcia, keďţe v čase daţďov bol prístup k domom pri 

dopravnom ihrisku problematický. Rekonštrukcia spočívala 

v napenetrovaní povrchu komunikácie od Ul.Svätoplukovej 
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k dopravnému ihrisku. Šírka komunikácie je 3m. Pouţitých bolo 

65 tisíc Sk. 

10) Kanalizácia Ul. Chyzerovecká – II.časť 

   Vybudovanie kanalizácie v tejto časti mesta si vyţiadala 

poţiadavka riešiť odkanalizovanie rodinných domov v m.č. 

Chyzerovce. Na túto akciu bolo potrebných v tomto roku 1,22 

mil. Sk. 

11) Kanalizácia Chyzerovce – Ul. B.S.Timravy 

   Kanalizácia na Ul. B.S.Timravy rieši odkanalizovanie veľkej 

časti m.č. Chyzerovce. Jedná sa o celú Ul. Palárikovu a veľkú 

časť Chyzeroveckej. V rámci tohto kanalizačného zberača sa budú 

realizovať aj kanalizačné prípojky domov. Stavba bola zahájená 

v júli. Náklady na tento rok predstavujú čiastku 300 tisíc Sk. 

12) Vybudovanie verejného osvetlenia na Ul. Pod hájom 

   Vybudovanie verejného osvetlenia na Ul. Pod hájom spočíva 

v napojení na jestvujúce verejné osvetlenie. Vybudovali sa nové 

štyri stoţiare. Vyčlenených bolo 130 tisíc Sk. 

13) Rekonštrukcia Nám. A. Hlinku 

   V rámci I.etapy, ktorá začala koncom septembra, sa 

realizovali práce na severnej strane námestia. Nevyhnutné je 

rekonštruovať podzemné siete. Vodovodná a kanalizačná sieť sa 

realizuje v spolupráci so ZsVaK. Upravili sa povrchy námestia. 

Asfaltové nahradili kamennou dlaţbou, obnoví sa fontána 

a vybuduje sa nová fontánka na pitie. Časť sa upraví výsadbou 

novej zelene. Vytvoria sa nové oddychové miesta s lavičkami pre 

obyvateľov a návštevníkov mesta. 

14) Rekonštrukcia komunikácie na Ul. Rázusova 

   Jedná sa o nadviazanie na uţ zrekonštruovanú časť ulice. 

Realizovať sa budú práce v úseku medzi kriţovatkami s Ul. 

Slovenskej armády a Továrenskou. Jedná sa o cestu 

s obojstrannými obrubníkmi, počíta sa s vybudovaním uličných 

vpustí. Povrch bude tvoriť asfaltový betón AB II. 

15) Výstavba polyfunkčných bytových domov 

   V októbri sa začali práce na polyfunkčnom bytovom dome na 

Ul. J.Kráľa. Objekt je riešený ako dvojpodlaţný, zastrešený 

vaľbovou strechou a je rozčlenený na 5 sekcií. Dominantnými 

prvkami–vaľbové vikiere. V prízemí– situované obchodné 

priestory. Na poschodí– bytové jednotky a v náväznosti na 

podkrovie aj byty mezonetového typu (dvojpodlaţné byty). 

Súčasťou stavby – garáţe situované vo dvore objektu.         

Veľvyslanec USA v našom meste. 
         V rámci dvojdňového výjazdu navštívil naše mesto 

v utorok 29.januára 2002 veľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku, pán Roland Weiser. 

     Na pôde Mestského úradu ho prijali primátor mesta 

Ing.M.Skyva a jeho zástupca Ing.P.Lisý. Symbolické bolo aj 

privítanie chlebom a soľou, slovanským zvykom, krojovanými 

prílepskými ţenami, členkami ÚŢS. 

     Dvojhodinové stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére, 
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primátor veľvyslancovi priblíţil históriu mesta, osobnosti, 

dejateľov, predstavil súčasný stav a vývoj v regióne, ktorý 

ovplyvňuje vysoká nezamestnanosť.  

     Veľvyslanec p. Weiser uviedol, ţe Slovensko má bohaté 

dejiny, hoci sa len pred niekoľkými rokmi stalo slobodnou 

krajinou. Krokom, ktorý sa týka jeho pôsobnosti, je výrazná 

podpora rozvoja Slovenska v budovaní demokracie a občianskej 

spoločnosti. 

Za krátke obdobie existencie Slovenska krajina dosiahla 

obrovský pokrok a pokiaľ ide o mimovládne organizácie, krajina 

patrí medzi najvýraznejšie v Európe. V ďalšej významnej 

oblasti, v ktorej chce pôsobiť je pomoc v získaní priamych 

zahraničných investícií, posilnením cestovného ruchu a obchodu. 

Očarený je našimi krásnymi horami a lesmi, jaskyňami, hradmi 

a zámkami, ktoré patria medzi najkrajšie v tejto časti sveta. 

Krajinu označil za nádherný ukrytý poklad. 

Pokiaľ ide o priame zahraničné investície, pripomenul, ţe máme 

vysoko kvalifikovaných a dobre pripravených ľudí, ktorí sú 

ochotní a vedia pracovať, čo je veľmi pozitívny prvok. 

Ďalšou oblasťou jeho pôsobenia je pomôcť kvalifikovať sa 

v členstve NATO a pomôţe nám to v prípravách na vstup do EÚ. 

     V závere povedal, ţe sú tu dobré podnikateľské moţnosti 

a silný ľudský potenciál a to sú dôvody k optimizmu.      

Posledná  rozlúčka s Ing.P.Orbanom. 
         Dvadsiateho tretieho marca sme sa rozlúčili 

s Ing.Petrom Orbanom, bývalým primátorom mesta Zlaté Moravce, 

ktorý zomrel 21.marca o 15.
00
 hod. popoludní vo veku 66 rokov.  

Na zlatomoraveckom cintoríne sa so zosnulým prišli rozlúčiť 

spoluobčania, známi, zástupcovia inštitúcií. 

Pohrebné obrady za prítomnosti viacerých kňazov vykonal 

Mons.Ján Sokol, metropolita-arcibiskup arcidiecézy 

bratislavsko-trnavskej, ktorý bol aj hlavným celebrantom na 

zádušnej svätej omši, ktorá sa konala za zosnulého vo farskom 

chráme. 

     Za občanov mesta sa so zosnulým rozlúčil poslanec MZ 

Marián Tomajko, ktorý okrem iného povedal: „Najbolestivejšia 

chvíľa v ľudskom ţivote je práve tá, keď čaká otvorený hrob, do 

ktorého ukladáme človeka k jeho večnému spánku, keď sa s ním 

lúčime pri odchode z pozemského ţivota. Zosnulý inţinier Peter 

Orban pôsobil dve volebné obdobia (1991-1998) ako primátor 

nášho mesta. Nastúpil do úradu v najkritickejšom období, keď 

padol jeden politický systém a nastúpil druhý, ešte nepoznaný. 

Ľudia si veľakrát nevedeli k sebe nájsť cestu a on bol práve 

tým človekom, ktorý práve v mestskom zastupiteľstve viedol 

poslancov vţdy tak, aby sa vedeli dohodnúť a nájsť spoločný 

cieľ pre veci verejné v prospech mesta, vedeli si voči sebe 

prejaviť úctu a pochopenie. Meno inţiniera Petra Orbana bude 

vţdy spojené s rekonštrukciou Ţupnej ulice a inými aktivitami 

v meste. Prácu, ktorú vykonával mal rád, bol jej oddaný celým 
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srdcom, bola zmyslom a náplňou jeho ţivota. My všetci, ktorí 

sme ho poznali a prichádzali sme s ním do pracovného styku 

skoro denne, budeme na neho spomínať s úctou, nakoľko bol 

spravodlivým a čestným človekom. 

   Zhasol plameň ţivota na zemi tak, ako je to nezmeniteľným 

údelom kaţdého z nás. Ale čistý plameň svetla, ktorý okolo seba 

šíril, bude dlho zohrievať spomienkou naše srdcia.“ 

     V závere smútočného príhovoru sa poslanec M.Tomajko 

rozlúčil so zosnulým v mene mesta Zlaté Moravce, primátora 

Ing.Milana Skyvu, poslancov mesta bývalých i súčasných, v mene 

pracovníkov mesta, mestskej polície, mestských podnikov ako aj 

v mene všetkých spoluobčanov, starostov Poţitavského regiónu 

i v mene svojom. 

          Česť jeho pamiatke! 

Primátorský deň detí. 
         Primátorský deň detí sme oslávili v piatok 31.mája 

v dopoludňajších hodinách v areáli parku (amfiteátri). Za 

krásneho slnečného počasia sa zapojili deti do súťaţí, 

sprievodných akcií a veselého zábavného programu.  

   Organizátori, Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s CVČ, MsKS 

a školami mesta, pripravili športovo-zábavné hry, turnaj 

v malom futbale o pohár primátora mesta, ringo, súťaţe 

zručnosti v jazde na bicykli, jednoduchý slalom medzi 

prekáţkami.  

Vystúpili detí so základných a materských škôl, súbory DFS 

Kvietok, TS Luna, DFS Zlatňanka, TŠ Jumbáčik. Sprievodnými 

akciami boli ukáţky činnosti záchranného hasičského zboru, 

Kynologického klubu Zlaté Moravce a  mestskej polície. 

     Slávnostným vyhodnotením a prevzatím pohárov primátora 

mesta ukončil sa sviatočný deň.     

 

120. výročie Tekovských novín. 
         V roku 1882 bola zaloţená tlačiarenská účastinná 

spoločnosť s 32 účastníkmi. Hlavní predstavitelia boli Viliam 

Migazzi, Oskar Svätojánsky, Ján Klobušický a Dr. Ľudovít Benko. 

Začali vydávať Tekovské noviny. Prvé číslo vyšlo 10.6.1882, 

teda pred 120 rokmi. Vtedajšie Tekovské noviny informovali 

o ţivote, kultúrnych a športových podujatiach v Tekovskej ţupe. 

Po niekoľkých rokoch tieto noviny zanikli.  

   Vydanie Tekovských novín bolo obnovené 12.9.1991. 

Šéfredaktor bol Jozef Šúň, redaktorka Jana Gáfriková a Zuzana 

Kissová. Noviny vychádzali pri MsKS v Zlatých Moravciach. Od r. 

1996 vydáva Tekovské noviny Mesto Zlaté Moravce, v tej dobe bol 

redaktorom Ľ.Kotešovský a J.Koleničová, po nich šéfredaktorka 

Jana Gáfriková a Anna Mondočková. Aj v súčasnosti noviny 

informujú občanov o ţivote a dianí v meste a okrese Zlaté 

Moravce. Noviny majú vyše 20 dopisovateľov, ktorí úzko 

spolupracujú s redakciou. 
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Zlatomoravecký jarmok. 
         Zlatomoravecké jarmočné dni sa konali v piatok 

a sobotu 13.a 14. septembra v uliciach mesta. 

   Domáci ako i vzdialenejší predajcovia, aj keď v menšom 

počte, vyuţili príleţitosť ponúknuť tovar a výrobky zákazníkom, 

prevaţne však ošatenie, drobný tovar a občerstvenie. 

   Piatok sa uţ tradične javí ako silnejší predajný deň, kedy 

pracovníci MsÚ zaznamenali vyše sto predajných stánkov. 

Atmosféru dotváral kultúrny program s domácimi súbormi 

a hudobnými skupinami a zaspievala i speváčka a  moderátorka 

Jadranka Handlovská. 

   Popoludní sa stretol primátor s podnikateľmi nášho mesta na 

slávnostnej recepcii v hoteli Eminent, aby v priateľskej 

atmosfére zhodnotili podnikateľskú činnosť a načrtli jej ďalší 

rozvoj v meste. 

 

Hasičský a záchranný zbor. 
         Zbor poţiarnej ochrany sa od 1.apríla 2002 zákonom NR 

SR č.315Z.z.,z 2.júla 2001 pretransformoval na Hasičský 

a záchranný zbor (HaZZ). 

Bol vyňatý spod verejnej správy a jeho príslušníci podliehajú 

od 1.apríla 2002 pod zákon o štátnej správe, rovnako ako 

príslušníci Policajného zboru. 

Z krajských a okresných odborov poţiarnej ochrany sa stali 

riaditeľstvá, ktoré sú priamo začlenené pod ministerstvo vnútra 

SR. V Nitrianskom kraji máme šesť okresných riaditeľstiev, 

medzi ktorými je aj Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Zlatých Moravciach so sídlom na Ulici 

1.mája 1A.  

 

Správa katastra Zlaté Moravce. 
         Od 1. januára 2002 sa premenovala organizácia Okresný 

úrad Zlaté Moravce, odbor katastrálny na Katastrálny úrad 

Nitra, Správa katastra Zlaté Moravce. Riaditeľom Správy 

katastra Zlaté Moravce je Ing.Marek Illéš. 

 

Prechod kompetencií zo štátnej správy na samosprávu. 
         Od 1. júla 2002 zákonom č. 416/2001 Z.z.  prechádzajú 

určité zariadenia do pôsobnosti mesta. 

   Preto sa uskutočnili rokovania primátora mesta 

a kompetentných pracovníkov mestského úradu s riaditeľmi 

základných škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného 

času, materských škôl, zariadení školského stravovania 

a strediska sluţieb škole. 

 

Voľby do NR SR. 
         V aule SOUP sa 28. augusta konal sľub okrskových 

volebných komisií pre voľby do NR SR do rúk primátora mesta 

Ing. Milana Skyvu. Z politických strán a politických hnutí, 

ktoré delegovali svojich členov a náhradníkov boli ţrebovaním 

zvolení predsedovia a podpredsedovia okrskových volebných 
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komisií. 

     Voľby do NR SR sa uskutočnili v zmysle zák.č. 279/2002 

Z.z. o vyhlásení volieb do NR SR v dňoch 20.septembra 2002 

a 21.septembra 2002. 

     V Zlatých Moravciach bolo zriadených trinásť volebných 

okrskov, z toho dva v m. č. Ţitavany a jeden v m. č. Prílepy. 

     V meste Zlaté Moravce bolo zapísaných 12 015 voličov. 

Volieb sa zúčastnilo 74,39% voličov. Vydané obálky boli 8938 

voličom, odovzdali 8935 voličov. Platných hlasov bolo 8872.  

Strany a hnutia získali v Zlatých Moravciach takéto hlasy: 

1-Strana zelených na Slovensku 61 (0,69%) 

2-SDKÚ 845 (9,52%) 

3-Strana za demokratické práva občanov 6 (0,07%) 

4-SDĽ – 108 (1,22%) 

5-Smer – 1659 (18,7%) 

6-HZDS – 2219 (25,01%) 

7-Občianska konzervatívna strana – 23 (0,26%) 

8-HZD – 380 (4,28%) 

9-Politické hnutie Rómov na Slovensku-ROMA – 2 (0,02%) 

10-KSS – 861 (9,71%) 

11-SMK – 39 (0,44%) 

12-KDH – 875 (9,86%) 

14-ĽS – 1 (0,01%) 

15-ZRS – 41 (0,46%) 

16–Ľavicový blok – 11 (0,12%) 

17-ANO – 660 (7,44%) 

18-BÉČKO-Revolučná robotnícka strana – 4 (0,05%) 

19–Ţena a rodina – 26 (0,29%) 

20-SDA – 120 (1,35%) 

21-Slovenská národná jednota – 17 (0,19%) 

22-Nezávislá občianska strana nezamestnaných 

   a poškodených – 83 (0,94%) 

23-SNS – 541 (6,10%) 

24-Robotnícka strana ROSA – 16 (0,18%) 

25-Rómska občianska iniciatíva SR – 6 (0,07%) 

26-Pravá SNS – 268 (3,02%).    

Komunálne voľby. 
         Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy 

obcí pre voľby do (obecných) mestských zastupiteľstiev a voľby 

(starostov) primátorov a určil dni ich konania na piatok 

6.decembra 2002 a sobotu 7.decembra 2002. 

     Mesto Zlaté Moravce zverejnilo počet obyvateľov mesta 

nasledovne: 

ZLATÉ MORAVCE – 13 770 obyvateľov (bez m.č.Ţitavany) 

ŢITAVANY – 1 796 obyvateľov. 

     Pre Mesto Zlaté Moravce bolo určených Mestským 

zastupiteľstvom 19 poslancov. 

Ďalej bolo určených 5 volebných obvodov a 11 volebných okrskov. 

I.OBVOD – okrsky č. 1 a 2, počet poslancov: 4 
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II.OBVOD – okrsky č. 3 a 4, počet poslancov: 3 

III.OBVOD – okrsky č. 5, 6 a 7, počet poslancov: 6 

IV.OBVOD – okrsky č. 8 a 9, počet poslancov: 4 

V.OBVOD – okrsky č. 10 a 11, počet poslancov: 2 

          (m.č. Chyzerovce a Prílepy) 

     Pre obec Ţitavany bolo určených Mestským zastupiteľstvom 9 

poslancov. 

Obec Ţitavany tvorí jeden volebný obvod s počtom poslancov 9 

a zahŕňa volebný okrsok č.1 a č.2. 

     V aule SOUP sa 21.novembra 2002 uskutočnil sľub členov 

volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy mesta a obce 

Ţitavany. Po zloţení sľubu prítomných členov komisií do rúk 

primátora mesta Ing. M.Skyvu boli dohodou určení predsedovia 

a podpredsedovia komisií pre komunálne voľby 2002. 

     V meste Zlaté Moravce v I.obvode sa volili 4 poslanci z 27 

kandidátov, v II.obvode 3 poslanci zo 17 kandidátov, 

v III.obvode 6 poslanci z 32 kandidátov, v IV.obvode 4 poslanci 

z 25 kandidátov, v V.obvode 2 poslanci z 12 kandidátov. 

     Na post primátora mesta kandidovali 9 uchádzači. 

     V m.č. Ţitavany volili občania v jednom volebnom obvode 9 

poslancov z 28 kandidátov a o post starostu obce kandidovali 2 

uchádzači. 

     Do volebných zoznamov bolo zapísaných 12119 voličov, 

z ktorých sa zúčastnilo volieb 4434, t.j. 36,58%. 

Z tohto počtu bolo 4177 platných hlasov pre poslancov MZ a 4351 

platných hlasov pre primátora mesta. 

Podľa počtu získaných platných hlasov boli zvolení títo 19 

poslanci do Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: 

Volebný obvod č. 1: 

Bátora Marián,RNDr.,58 r.,riaditeľ gymnázia (HZDS)-442 

Valkovič Štefan,MUDr.,53 r.,lekár (NEKA)-327 

Hlavačka Peter,58 r.,technik (HZDS)-244 

Pintér Ivan,MUDr., 41 r.,lekár (SDKÚ)-225 

Volebný obvod č. 2: 

Predáč Jozef,Ing.,38 r.,ţivnostník (NEKA)-177 

Brunclík Milan, 62 r.,technik (KDH)-160 

Hudec Ladislav,Ing.,53 r.,zást.riaditeľa(SMER-ANO)-160 

Volebný obvod č.3: 

Dvonč Pavel,MUDr.,40 r.,lekár (NEKA)-398 

Lisý Peter,Ing.,58 r.,zástupca primátora (SNS)-347 

Pichňa Peter,MUDr.,50 r.,lekár (SDĽ-SDA)-283 

Tomajko Marián,54 r.,riad.Záhrad.sluţieb (SDĽ-SDA)-273 

Hollý Peter,Ing.,50 r.,technik (HZDS)-246 

Ridrich Pavel,MUDr.,53 r.,lekár (HZDS)-202 

Volebný obvod č. 4: 

Galaba Milan,Mgr.,38 r.,ţivnostník (SMER-ANO)175 

Špidlík Vladislav,59 r.,nezamestnaný (HZD)-160 

Lazúrová Marta,Ing.,41 r.,učiteľka (SDKÚ)-149 

Demo Ján,46 r.,podnikateľ (SNS)-148 
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Volebný obvod č. 5: 

Hritz Ivan,58 r.,šofér (SDĽ-SDA)-162 

Tonkovič Jozef,52 r.,elektrikár (SDĽ-SDA)-150 

 

Voľby primátora mesta Zlaté Moravce priniesli nasledovné 

poradie podľa počtu získaných platných hlasov: 

1.Ing. Serafína Ostrihoňová 48 r. (NEKA) – 1549 hlasov 

2.Ing. Milan Skyva 55 r. (SDĽ-SDA-ĽB) – 926 hlasov 

3.RNDr. Marián Bátora 58 r. (HZDS) – 599 hlasov 

4.Ing. Peter Lisý 58 r. (SNS) – 432 hlasov 

5.Ing. Jozef Škvarenina 54 r. (NEKA) – 329 hlasov 

6.Mgr. Milan Galaba 38 r. (SMER) – 249 hlasov 

7.Mgr. Jozef Švec 30 r. (KDH) – 148 hlasov 

8.Ing.Miroslav Kováč 48 r. (ANO-SZS) – 75 hlasov 

9. Katarína Mošková 56 r. (NEKA) – 44 hlasov 

 

   Primátorkou mesta sa stala Ing.Serafína Ostrihoňová      

Činnosť podnikov v meste. 
          Na základe výberového konania na riaditeľa Bytového 

druţstva v Zlatých Moravciach bol predstavenstvom druţstva od 

1.1.2002 menovaný Ing.Ladislav Boršč na miesto odstúpenej 

riaditeľky Ing.E.Péliovej, ktorá vykonávala túto funkciu od 

vzniku BD v Zl. Moravciach r. 1998. 

     Ing.Ladislav Boršč vo vedúcej funkcii chce pokračovať 

v doterajšej činnosti, udrţať minimálne na súčasnej úrovni, 

urobiť opatrenia, aby jeho ekonomická stabilita neklesla, práve 

naopak, zvýšila sa. Hlavnou úlohou bude udrţať prosperitu BD 

bez rapídneho zvyšovania nájomného. K zvyšovaniu predpisov 

mesačných zálohových úhrad za uţívanie bytov a sluţieb 

spojených s uţívaním bytov pristúpia vtedy, keď dôjde 

k zvýšeniu cien energií. 

   Bytové druţstvo Zlaté Moravce má vlastné byty, byty 

v osobnom vlastníctve, byty, ktoré im odovzdal Calex. 

       

          Mesto Zlaté Moravce schválilo návrh výstavby 

supermarketu a odpredaj pozemkov pre vybudovanie dňa 18. 2. 

1998. Výstavba sa začala po ukončení archeologických prác 

v júli 2001. Ukončená bola v decembri t.r. V januári 2002 

pokračovala montáţ interiéru, nakladanie tovaru a informačný 

systém bol zavedený vo februári. 

   Objekt je riešený ako ľahká oceľová halová montovaná stavba 

v nosnej konštrukcii oceľových rámov a z doplnkových 

konštrukcií systému Astron. Materiálové riešenie fasády je 

z veľkoplošných dosák značky Max. V objekte je inštalovaný 

kamerový systém, ozvučenie, klimatizácia, poţiarna signalizácia 

a budova je napojená na centrálny pult ochrany. Projektantom 

supermarketu bola firma San Huma, s.r.o. Nitra, generálnym 

dodávateľom Keraming,v.o.s. Trenčín a dodávateľom strojov 

a zariadenia Pastorkalt Nové Zámky. Firma ViOn zabezpečovala 

Nové 

vedenie 

BD ZM 
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zemné práce a komunikácie. 

          Dňa 28. februára 2002 o 13,
30
 hod. otvorila Jednota, 

SD Nitra v našom meste COOP Supermarket. Je to najväčšia 

prevádzková jednotka, ktorú doteraz Jednota SD Nitra otvorila. 

Sortiment je zameraný na potravinárske výrobky, ovocie, 

zeleninu, mlieko, mliečne, pekárenské, mäsové výrobky a mäso. 

Drogériový a priemyselný tovar, tovary denne potreby, domáce 

potreby, hračky, drobný elektrotovar, celkovo z 8 aţ 10 tisíc 

tovarových poloţiek. 

Otvorený je 7 dní v týţdni, od 6,
00 

do 21,
00 

hod., v nedeľu od 

8,
00 

– 21,
00
 h. Zákazníci majú k dispozícii 150 nákupných 

vozíkov a 80 košíkov. Parkovať sa môţe priamo pred 

supermarketom, k dispozícii je 70 miest. O dôveru zákazníkov sa 

uchádza a o ich spokojnosť sa stará 56 členný kolektív 

s vedúcou prevádzky p. Helenou Holotovou.       

Doplnkové sluţby sú predaj kávy z automatu, bankomat, telefónny 

automat. V osobitnom oddelení je predaj tlače, tabaku 

a stávkové sluţby Tiposu. V prenajatých priestoroch súkromní 

podnikatelia ponúkajú kvety, mobilné telefóny, očnú optiku, 

výpočtovú a rozmnoţovaciu techniku. 

     Atmosféru otvorenia COOP Supermarketu dotváral kultúrny 

program pred hlavným vstupom, kde prítomných zabával 

Mládeţnícky dychový orchester Topoľanček, strýc Izidor 

a populárny Robo Kazík. 

   Slávnostného otvorenia sa zúčastnil podpredseda NR SR 

JUDr.Pavol Hrušovský, predseda COOP Jednoty Slovenska 

Ing.Adrián Ďurček, predseda predstavenstva Jednoty SD Nitra 

Ing.Gabriel Csollár, zástupcovia mesta pod vedením primátora 

Ing.Milana Skyvu, zástupcovia štátnej správy a ďalší pozvaní 

hostia. 

   Prestrihnutím pásky privítal supermarket prvých zákazníkov, 

pre ktorých boli pripravené rôzne akcie a súťaţe.  

 

          Majiteľom Nového Calexu sa stala firma General Frost, 

patriaca litovskému producentovi chladničiek a mrazničiek 

SNAIGE, ktorý je uţ viac ako rok v konkurze. S predajom 

súhlasilo aj 51 % veriteľov podniku.  

   Prezident a generálny riaditeľ Antanas Anglionis pri 

predstavovaní svojej firmy konštatoval, ţe Snaige má 

štyridsaťročné skúsenosti s výrobou chladiacich zariadení 

a vyváţa ich do tridsiatich krajín.   

   Spoločnosť Snaige má zámer obnoviť výrobu kombinovaných 

chladničiek čo v najkratšej dobe (predpoklad nábehu výroby 

v I.štvrťroku 2003). Uvaţuje s postupnou modernizáciou výrobnej 

linky ako aj inováciou kombinovaných chladničiek, ktorých 

výstupom bude zabezpečenie efektívnosti výroby a vysokej 

kvality produkcie smerujúcej k dosiahnutiu konkurencie 

schopnosti na trhoch so svetovými výrobcami chladničiek 

a mrazničiek. 
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          Na slávnosti 12. septembra, pani Bitten Clausen, 

vdova po zakladateľovi Danfossu, pánovi Mads Clausenovi, 

oficiálne otvorila prestrihnutím pásky najnovší závod divízie 

v Zlatých Moravciach. Otvorenia sa zúčastnili: podpredsedníčka 

vlády p.Kadlečíková, riaditelia a manaţéri Danfossu, Tibor 

Tóth, vedúci Úradu vlády SR, zástupcovia štátnej správy 

a samosprávy pod vedením prednostu OkÚ Rudolfa Ragasa 

a primátora mesta Milana Skyvu ako aj ďalší hostia. 

   Závod, ktorý vyrába komponenty pre kompresory a motor 

prevodovky, je štvrtým, ktorý sa otvára v Danfoss Household 

Compressors Division (Divízia kompresorov pre domácnosti 

Danfoss), ktorý má svoje hlavné sídlo vo Flensburgu, Nemecko. 

   Danfoss na mieste investoval okolo 25 miliónov EUR a závod 

zamestnáva 162 pracovníkov. Do konca roka tento počet stúpne na 

takmer 200. 

   Danfoss patrí k prvým piatim svetovým lídrom vo výrobe 

hermetických kompresorov pre chladničky a mrazničky. Divízia 

vyrába kompresory v Nemecku, Slovinsku, Mexiku a zamestnáva 

celkom pribliţne 3 900 zamestnancov v tejto oblasti. 

   Prezident Danfossu a CEO p. Jorgen Clausen povedal, ţe 

Danfoss získal značnú skúsenosť s prácou na Slovensku 

prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti Sauer-Danfoss. 

Povedal: „Slovensko je dobrým miestom na investovanie a po 

tomto prvom úspešnom pokuse nevidím ţiaden dôvod, prečo by sme 

neinvestovali ďalej v budúcnosti.“ 

 

Danfoss 

- oficiál. 

zaháj. 

výroby 

Doprava. 
          Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor dopravy a cestného 

hospodárstva oznámilo úplnú uzávierku štátnej cesty III/06433 

v Zlatých Moravciach, Hviezdoslavova ul. (pri ţelezničnej 

stanici) od 29.apríla aţ do 11.mája 2002 so súhlasom mesta, 

SAD, Slovenskej správy ciest, KÚ Nitra, Nemocnice, Hasičského 

a záchranného zboru a ďalších inštitúcií. 

   Okresný úrad vyhovel ţiadosti Ţelezníc SR, ktoré konajú 

z dôvodu komplexnej rekonštrukcie ţelezničného priechodu. 

Rekonštrukcia bola uskutočnená vo vysokokvalitnom prevedení, 

tzv. gumokov a z prostriedkov rozpočtovej rezervy ŢSR. 

Technológia „gumokovu“ si vyţaduje i dobu zrenia vykonaných 

prác (usadenie lôţka). 

Autobusová doprava bola zabezpečená kyvadlovou dopravou 

autobusmi SAD.  

Práce boli vykonávané pod dozorom I.Frajku zo ŢSR TO Zl.Moravce 

a dočasný prechod pre chodcov cca 50 m od uzavretého priecestia 

bolo stráţené pracovníkom ţelezničnej stanice. 

  

          Mimoriadne zlý stav cesty Hviezdoslavovej 

ul.v Zlatých Moravciach sa stal minulosťou. V mesiaci október 

sa začala rekonštrukcia štátnej cesty III/06433 na spomínanej 

ulici. Dodávateľom stavby sa stala stavebná firma ViOn, a.s. 

Rekon-

štrukcia 

ţeleznič. 

priechodu 
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Zlaté Moravce.  

   Ministerstvo DPaT SR vyčlenilo na túto stavbu celkom 28,52 

mil.Sk. Takúto vysokú finančnú čiastku spôsobuje hlavne to, ţe 

je nutné kompetne nové odvodnenie a kanalizácia. 

   Rekonštrukcia je rozdelená na 3 etapy. Prvá je od svetelnej 

kriţovatky po most cez potok Zlatňanka, 2.etapa od Priemyselnej 

ul. po Staničnú ul. a 3.etapa od Staničnej ul. po ţelezničné 

priecestie. 

 

Zdravotníctvo. 
          Mesto Zlaté Moravce, zastúpené primátorom mesta 

Ing.M.Skyvom poţiadalo Ministerstvo pre Správu a Privatizáciu 

NM SR o bezodplatný prevod polikliniky, nachádzajúcej sa 

v meste Zlaté Moravce, Ul.Bernolákova do vlastníctva mesta 

Zlaté Moravce. 

   Podrobnejšie informácie nájdeme v kapitole Mestské zastupi-

teľstvo t.r. 

              

          V polovičke októbra sa uskutočnilo slávnostné 

otvorenie novozrekonštruovaného oddelenia klinickej biochémie 

za prítomnosti vedenia NsP, predstaviteľov stavovských 

a odborových organizácií našej nemocnice, zamestnancov 

oddelenia, primátora mesta Ing.M.Skyvu, dekana M.Javora, 

vedúcej odboru ŢP OkÚ Ing.S.Ostrihoňovej a MUDr.M.Rebeka, 

povereného vedením oddelenia. 

   Oddelenie bolo počas celej existencie situované 

v provizórnych priestoroch v budove NsP, ktoré nevyhovovali po 

stránke hygienického štandardu, ani sociálneho komfortu 

zamestnancov, nehovoriac uţ o tom, ţe aj prístup pacientov 

k nemu bol problematický. 

   Pri rozhodovaní, kde umiestniť oddelenie klinickej 

biochémie z provizórnych priestorov v budove riaditeľstva 

pomohlo i dostavanie pavilónu interných disciplín, kedy sa po 

presťahovaní liečebne dlhodobo chorých bývalého interného 

oddelenia uvoľnili priestory na prízemí budovy, v ktorej 

sídlilo donedávna detské oddelenie. Tieto priestory sa na 

hygienické poţiadavky na prevádzku oddelenia zdali 

najvhodnejšie a preto začali s rekonštrukciou, ktorú sa 

podarilo dokončiť v júli t.r. Rekonštrukcia v náklade viac ako 

pol milióna korún (fin.prostriedky boli získané od ZP Sidéria-

Istota, ktorá si vyrovnala záväzky z rokov 1997,1998 a 1999) 

sa týkala hlavne elektrických zariadení, odpadov 

a kanalizácie, počítačovej siete a moţnosti napojenia na 

všetky oddelenia nemocnice, podláh a maľovania. 

   Vo svojom príhovore riaditeľ MUDr.P.Dvonč okrem iného 

povedal: „Oddelenie sa konečne dostáva do priestorov, ktoré mu 

vzhľadom k jeho postaveniu a veľkému významu pri diagnostickom 

a liečebnom procese nesporne patrí, pretoţe poskytuje sluţby 

nielen lôţkovým oddeleniam, ale z väčšej časti i ambulantnej 

sfére na poliklinike. Významne sa zlepšili pracovné podmienky 

NsP  pod 

mesto 
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pre zamestnancov tohto oddelenia i prístup pacientov 

k oddeleniu. Zrýchleniu diagnostického procesu určite pomôţe 

i nová počítačová sieť, ktorá sa buduje v celom zariadení.“      

Školstvo. 
          Materská škola na Rovňanovej ul. v Zlatých 

Moravciach bola vyradená zo siete školských zariadení MŠ SR  

v apríli t.r. z dôvodu nízkeho počtu detí. 

 

          V dňoch 26.–28.apríla sa konal v Gymnáziu J.Kráľa 

30.ročník celoštátneho kola geografickej olympiády kategórií 

A,B,C,D. Celoštátnej odbornej komisii zostavenej 

z univerzitných pedagógov predsedal prof.RNDr.Michal 

Zaťko,CSc.,z Univerzity J.A.Komenského v  Bratislave. Ako 

hostia sa zúčastnili Dr.Galbavý, generálny riaditeľ odboru SŠ 

a ZŠ MŠ SR a Dr.J.Hudec, riaditeľ odboru SŠ MŠ SR ako aj 

primátor mesta Ing.M. Skyva.  

   Na celoštátnom kole sa zúčastnilo 64 najlepších študentov 

SŠ z celého Slovenska. Víťazmi sa stali ţiaci Gymnázia J.Kráľa 

v Zl.Moravciach v kategórii „B“ Martin Smatana zo VII.D triedy 

a v kategórii „D“ Juraj Hreško zo 4.A triedy. K tomuto 

vynikajúcemu úspechu ich priviedla RNDr.E.Rajková, profesorka 

školy. 

 

          Jubilejný 5.ročník celoslovenskej literárnej 

a výtvarnej súťaţe ţiakov stredných škôl „Dni Janka Kráľa“ 

organizovaný tunajším gymnáziom, Spolkom slovenských 

spisovateľov a Mestom Zlaté Moravce, sa konal v polovici 

októbra na pôde školy. Zúčastnili sa významné osobnosti 

umeleckého a literárneho ţivota, predseda Spolku 

slov.spisovateľov J.Tuţinský, P.S.Pius M.Pius, V.Kondrót 

a ďalší hostia a mladí tvorcovia – študenti z celého 

Slovenska. 

   Vyhodnoteniu predchádzali odborné semináre s porotcami ako 

aj poloţenie kytice k pamätníku básnika a prijatie primátorom 

mesta v obradnej sieni. 

   Zúčastnilo sa 127 autorov z celého Slovenska zo 65 

prozaickými a 221 poetickými prácami. Výtvarnej súťaţe sa 

zúčastnili ţiaci so 61 prácami. 

   Riaditeľ gymnázia RNDr.M.Bátora povedal, vlani sa súťaţ pre 

malý počet autorov neuskutočnila a tak jubilejný 5.ročník sa 

konal aţ v tomto roku. 

MŠ 

-Rovňan. 

 

 
GJK 

Kultúra. 
          25.januára 2002 prijal primátor mesta Ing.M.Skyva vo 

svojej pracovni p.Františka Malého pri príleţitosti jeho 

ţivotného jubilea 75 narodenín. 

   F.Malý vykonával v minulosti funkciu predsedu niekdajšieho 

Mestského národného výboru Zl. Moravce  28 rokov (1960-1988). 

   Primátor jubilantovi udelil plaketu mesta, zablahoţelal 

Ţiv. 
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k významnému jubileu, poďakoval za prácu vykonanú v prospech 

mesta. Zaţelal pevné zdravie a pekné chvíle v kruhu 

najbliţších. Na záver sa p.F.Malý podpísal do pamätnej knihy 

mesta. 

 

          Pri príleţitosti ţivotného jubilea 65 rokov udelilo 

Mesto Zlaté Moravce Plaketu mesta pani Anne Michalkoc-

Kudrejovej z mestskej časti Prílepy, ktorú dňa 24.apríla na 

27.zasadnutí MZ prevzala z rúk primátora Ing.M.Skyvu. 

   Plaketa jej bola udelená za dlhoročnú prácu v prospech 

mesta, udrţiavanie a šírenie folklórnych tradícií, zvyklostí 

a obyčají vo folklórnej skupine Prílepčianka, ktorá pracuje 

pod jej vedením a za mimoriadne pozitívne aktivity 

v spoločenských organizáciách. 

 

          Sviatočná atmosféra, umocnená melódiami, kytice 

kvetov, blízkosť najdrahších. Svadobný deň 9.februára 2001 sa 

zišli prítomní, aby oslávili tento výnimočný deň pre manţelov 

Adama a Magdalény Flajsovcov a to 50 ročné jubileum, zlatý 

sobáš. 

   Po tieto roky preţívali radosti i starosti ţivota tak, ako 

si to sľúbili pred polstoročím v Oravskom Podzámku. Ţivot dali 

5 deťom. Vychovali 2 synov a 3 dcéry. Tešia sa z 11 vnúčat a 2 

pravnučiek.  

   Manţelom k jubileu zablahoţelal primátor mesta Ing.Milan 

Skyva. 

 

          Roky nám ako kvapky vody pomedzi prsty utekajú. Čo 

všetko jubilanti preţili od chvíle, keď 9.apríla 1942 po 

sobáši nastúpili svoju ţivotnú púť. Neboli to roky ekonomickej 

bezstarostnosti, ľahko-myseľných ţivotných postojov. Bola to 

cesta prekonávania nejednej prekáţky. Bola to cesta obetí, ale 

aj radostí, cesta objavovania a prekvapení. 

   To sú slová, ktoré zazneli v obradnej sieni pre manţelov 

Antona a Annu Chrenkových, ktorí si pripomínajú šesťdesiate 

výročie uzavretia manţelstva, diamantový sobáš. 

   Manţelia vychovali tri deti, 2 synov a 1 dcéru, ktoré boli 

promované. Spoločne sa tešia z piatich vnúčat a dvoch 

pravnúčat. 

   Slávnostný obrad k diamantovému sobášu vykonal primátor 

Ing.Milan Skyva, ktorý jubilantom zablahoţelal, poďakoval za 

vykonanú prácu v prospech mesta a poprial veľa zdravia 

a vzájomného porozumenia v rodine. 

 

          Blahoţelaniu k MDŢ v podobe kytice vystúpení detí 

našich známych súborov prijali ţeny, matky, staré mamy 

a dievčatá v divadelnej sále MsKS v piatok 8.marca 2002. Z úst 

primátora Ing.M.Skyvu zazneli slová úcty, vďaky a lásky ako aj 

blahoţelanie. 
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   Úloha ţien a matiek rastie. Rastie preto, ţe dnešný svet 

chystá pre nás a naše deti toľko nástrah a ohrozuje nás. 

Ukazuje sa, ţe doba, v ktorej bola autoritou a centrom celého 

ţivota spoločnosti nezaniká, ale neustále rastie ... 

 

          Mamičky, staré mamy, babičky prijali pozvanie na 

hudobné popoludnie pri príleţitosti „Dňa matiek“ v piatok 

10.mája 2002, ktoré pripravilo Mesto Zlaté Moravce. 

   Slovko „mama“ je prvé, ktoré vyslovíme v plnom význame, 

vyslovujeme ho rovnako prepotrebne vo chvíľach radosti, ale aj 

bolesti či smútku, je to slovo, ktoré nás hreje po celý ţivot. 

   V mene primátora mesta všetky prítomné dámy pozdravil 

a zablahoţelal k sviatku zástupca Ing.Peter Lisý. 

   Nezabudnuteľné chvíle v podaní bratislavských umelcov 

pripravili známi interpreti Darinka Laščiaková, Mikuláš Doboš. 

Zaspievali za klavírneho sprievodu Dušana Stankovského známe 

ľudové a operetné melódie, ktoré spríjemnili popoludnie a boli 

dôstojným darčekom k sviatku matiek. Prítomní odmenili 

účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom. 

 

          Slávnostného aktu poďakovania za úspechy dosiahnuté 

v tomto školskom roku sa vo štvrtok 6.júna o 10,
00
hod. 

zúčastnilo v obradnej sieni MsÚ v mestskom kultúrnom stredisku 

vyše štyridsať najaktívnejších ţiakov a pedagógov ZŠ a SŠ, 

ktoré dosiahli v školských olympiádach, prospechu, športových 

a iných aktivitách v rámci svojej školy, ale aj v súťaţiach 

s celoslovenskou pôsobnosťou, čím reprezentovali 

a zviditeľnili nielen školu, ale aj mesto. 

   Primátor mesta Ing.Milan Skyva sa k nim prihovoril aj 

týmito slovami: „Váţim si všetkých, ktorí robia akúkoľvek 

prácu svedomito a ktorí ju dávajú na popredné miesto vo svojom 

ţivote. Pre mnohých z Vás sa štúdium, získavanie nových 

vedomostí, odhaľovanie tajomstiev sveta, ale aj hľadanie krásy 

ţivota v umení, alebo v športe stalo koníčkom. Vaše úsilie 

urobiť omnoho viac neţ si vyţaduje učebná osnova, vloţiť do 

štúdia celé svoje „ja“, prinieslo bohatú úrodu. Poďakovanie 

patrí za tieto úspechy aj Vašim pedagógom, ktorí svoje 

duchovné bohatstvo pretavili a zveľadili do Vašich úspechov, 

ktorými zviditeľňujete svoju školu a naše mesto.“ 

   Nakoniec slávnostného aktu sa zapísali do pamätnej knihy 

mesta a prijali blahoţelanie od primátora mesta spolu 

s upomienkovým darčekom.    

      

          V dňoch 19.-20.apríla 2002 sa konal v Topoľčanoch 

10.ročník celoslovenskej súťaţe v moderných tancoch – Top 

dancing 2002. Súťaţe sa zúčastnil rekordný počet tanečníkov 

z celého Slovenska – v 195 choreografiách sa v priebehu dvoch 

dní predstavilo tritisíc detí a mládeţe.  

   Tanečné štúdio Jumbo Zlaté Moravce reprezentovali dva 
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kolektívy s mimoriadnym výsledkom.  

Mladšie deti sa predstavili disko choreografiou „U divokého 

Westa“ a presvedčivo získali 1.miesto. 

Staršie dievčatá prvý raz súťaţili v kategórii dospelých 

a napriek vekovému handicapu boli jasnými favoritkami, čo 

ocenila aj porota udelením 1.miesta za choreografiu pod názvom 

„Lolin diskopríbeh“. 

   Keďţe súťaţ bola jubilejná, organizátor súťaţe sa rozhodol 

oceniť najlepšie tanečné kolektívy a choreografie za 

uplynulých 10 rokov. TŠ Jumbo sa stalo absolútnym víťazom 

desaťročia a získalo víťazné poháre v kategórii detí aj 

dospelých. Najcennejšia trofej bola udelená vedúcej 

a choreografke TŠ Jumbo Ing.Jitke Nagyovej, ktorá bola 

vyhlásená za bezkonkurenčne najlepšiu choreografku za 

uplynulých 10 rokov. Porota ocenila najmä technickú vyspelosť, 

nápaditosť a netradičný prístup k tvorbe choreografií. 

     27.-28.apríla t.r. sa v Bratislave konal Detský tanečný 

festival o Cenu starostu MČ Ruţinov. Zišlo sa tisíc 

tanečníkov, ktorí sa predstavili v 103 choreografiách. Tri 

súťaţné vystúpenia – tri víťazstvá. Cena starostu MČ 

Bratislava Ruţinov tri víťazné poháre putovali do Zlatých 

Moraviec. 

   Tento mimoriadny úspech je dôkazom, ţe TŠ Jumbo nezaspalo 

na vavrínoch, ale sústavne napreduje ďalej.  

 

          Uţ tradične sa naša verejnosť teší na vystúpenie 

členov Tanečného štúdia Jumbo. Nebolo tomu inak ani tento rok, 

keď počas dvoch dní preplnená sála MsKS tlieskala tanečníkom, 

ktorí ukázali to, za čo opäť zoţali vavríny na súťaţiach 

s celoslovenskou pôsobnosťou. 

     Vystúpenia v závere školského roka, na ktoré sa uţ 

tradične obdivovatelia moderného tanca úprimne tešia, sú 

dôkazom, ţe TŠ Jumbo sústavne napreduje, zvyšuje svoju 

technickú vyspelosť, nápaditosť a umeleckú úroveň. 

   Moţno len dodať, ţe čo sa robí srdcom, láskou 

a vytrvalosťou, vţdy nájde odozvu. 

 

          Folklórne slávnosti sa stali súčasťou letných 

mesiacov. Posledný júnový víkend sa v našom meste konal siedmy 

ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu za účasti 

ôsmich súborov. 

     Hlavný program sa uskutočnil v nedeľu. V dopoludňajších 

hodinách sa konala krojovaná svätá omša vo farskom kostole sv. 

Michala, kde pohľad na krásne vyšívané kroje pripomínal 

rozkvitnutú pestrofarebnú lúku. Organ striedali ľudové hudby 

i staré známe piesne zneli svieţejšie. Malá pozvánka na 

popoludňajšie vystúpenie ukáţkami pred kostolom ukončila 

nedeľné predpoludnie.  

   Popoludní sa uţ vinul dolu mestom pestrofarebný vrkoč 
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folklórneho sprievodu so spevom a kapelami. V amfiteátri sa 

uskutočnil galaprogram, ktorý sledovalo okolo tisícky divákov. 

   Dychová hudba Obyčianka „zahriala“ divákov a potom 

nasledoval skoro štvorhodinový prúd hudby, tanca, diváci 

obdivovali pestrosť nádherných krojov, tanečné i hudobné 

výkony domácich súborov, ale aj hostí z Poľska a Česka.  

   Cenou primátora mesta bol odmenený FS Břeclavánek ČR, cenu 

riaditeľa festivalu dostal súbor Piesní a tancov „Nowa Huta“ 

z Krakowa, Poľsko a oba súbory boli odmenené cenou prednostu 

okresného úradu. 

   Pamätný list mesta za aktívnu činnosť pri rozvoji 

a zachovávaní ľudových tradícií získali súbory: Rabonka 

Čeladice, Plamienok Tlmače, ĽH Lazúrovci Zl.Moravce, 

Tekovanček Starý Tekov, Jelenček Jelenec, Zlatňanka a ĽH 

Struna Zl.Moravce, Břeclavánek Břeclav, Nowa Huta Krakow. 

 

        Mesiac október v roku radíme k obdobiu jesene. Táto 

symbolika prírody sa dá veľmi názorne aplikovať na korunu 

tvorstva na našej planéte – na človeka. 

Mladosť nie je zásluha a pokročilý vek trestom. To je 

zákonitosť, ktorá kaţdého z nás neminie. Preto mladšia 

generácia by mala prejaviť úctu, porozumenie a vďačnosť 

staršej generácii, ktorá uţ odovzdala plody ţivota svojim 

nasledovníkom a právom čaká pre seba tú najvzácnejšiu devízu – 

lásku a pozornosť. 

     Deň pred prvým októbrom zorganizovala vedúca klubu 

dôchodcov p.Iveta Hritzová posedenie stálych návštevníkov 

klubu bez ohľadu príslušnosti tej či onej spoločenskej 

organizácie v Klube dôchodcov na Ul.1.má-ja v Zlatých 

Moravciach. V úvodných slovách vyjadrila uznanie, zásluhu 

a poďakovanie za celoţivotnú prácu v rodine či zamestnaní bez 

ohľadu na zaradenie. Stretnutie spestrili vystúpenia ţiakov MŠ 

tancami, ţiačok ZŠ básňami, piesňami p. Malovcovej 

a speváckeho zboru JDS pod vedením A.Bednárikovej. 

     Mestská Jednota dôchodcov, ktorej predsedníčkou je 

p.E.Páleníková, zorganizovala výlet do Novej Bani, kde 

navštívili kostol a „vďakyvzdanie“ za úrodu. Obdivovali 

majstrovstvo a zručnosť obrazov zhotovených z plodov našej 

zeme a zúčastnili sa sv.omše, odkiaľ odchádzali s hlbokým 

duchovným záţitkom. 

     Mesto Zlaté Moravce pripravilo na piatok 18.októbra 

o 15,
00
 hod. v sále MsKS hudobný program pri príleţitosti 

mesiaca októbra – úcty k starším. 

Operetné, muzikálové, populárne melódie, ľudové a cigánske 

piesne zaspievali starším spoluobčanom Synthetic-clasic-duo 

Marika Gogová a Anton Čukan.     

  

         Ôsmy ročník miniplayback show, ktoré je v našom meste 

známe uţ niekoľko rokov, sledovala 24.novembra 2002 zaplnená 
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divadelná sála MsKS.  

   Podujatiu predchádzala neúnavná dlhá príprava. Zháňanie 

skladieb, choreografia, kulisy, nácviky, kostýmy, to všetko si 

vyţadovalo plné nasadenie organizátorov, účinkujúcich ako aj 

technické zabezpečenie.    

   Deti vystupujú ako skutočné hviezdy pop music. Sedem 

tanečných čísel doplnili rovnakým počtom „spievajúcich hviezd“ 

v karaoke show. Ako hostí privítali TŠ Jumbo pod vedením 

Ing.J.Nagyovej. 

   Hlavní organizátori Peter Kereš, CVČ Spektrum a zúčastnené 

deti pripravili zábavný program na vysokej úrovni za čo im 

patrí poďakovanie.   

Cirkevný život. 
          Dňa 15.júna 2002 sa konala vysviacka kňazov 

v konkatedrálnom Chráme sv. Martina v Bratislave. 

Kňazmi sa stali aţ šiesti mladí muţi pochádzajúci z okresu 

Zlaté Moravce, z toho štyria priamo z mesta. Stanislav Garaj, 

Zl.Moravce, Róbert Horka, Zl.Moravce, František Mašek, 

Zl.Moravce-Prílepy a Marián Ondriaš, Zl.Moravce-Ţitavany. 

Vysvätení boli aj dvaja diakoni, ktorí pôsobili v kláštore 

Bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach a to: páter Marek 

Ch.Vadrna a páter Marián P.Kráľ.  

 

 

Politický život. 
          Dňa 26.marca sa uskutočnila na Nám.A.Hlinku 

spomienková slávnosť za účasti členov SZPB, zástupcov štátnej 

správy a samosprávy, zástupcov politických strán a hnutí, 

riaditeľov inštitúcií a škôl ako aj občanov mesta. 

     Súčasťou osláv bolo poloţenie vencov k pamätníkom na 

Nám.Hrdinov, pred kostolom, na Beňadickej ceste. 

 

          Pestrofarebnými stuţkami vyzdobený máj postavili na 

Nám.A.Hlinku v predvečer sviatku práce. 

   Obyvateľov prišli pozdraviť zástupcovia SDĽ predseda OV 

M.Tomajko, poslanec NR SR V.Faič, predseda KV SDĽ a člen RV 

SDĽ J.Weis a zástupcovia mesta.  

   Mesto Zlaté Moravce a Mestské kultúrne stredisko pripravili 

pre Zlatomoravčanov kultúrny program. 

   Na spríjemnenie pekného pred prvomájového popoludnia hrala 

dychová hudba Calex, v rytme disko a folklóru účinkovali TS 

Luna, FS Kvietok, Zlatňanka a Inovec. Nechýbalo ani vínko 

a koláče, ktorými občanov pohostil primátor mesta Ing.Milan 

Skyva. 

Vyzdobený máj bol postavený aj v  m. č. Ţitavany a Prílepy za 

účasti občanov. 

 

          V utorok 7.mája v popoludňajších hodinách sa konali 

oslavy 57.výročia víťazstva nad fašizmom na Nám.A.Hlinku. 
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     Slávnostný prejav k prítomným zástupcom štátnej správy 

a samosprávy, politických strán a hnutí, SZPB, riaditeľom 

podnikov a inštitúcií ako aj občanom mesta predniesol primátor 

mesta Ing. M. Skyva.  

   V kultúrnom programe vystúpili naše folklórne súbory. Na 

záver osláv prítomní poloţili vence vďaky k pamätníkom. 

 

          Primátor mesta Ing.Milan Skyva v piatok 19.júla 2002 

vo večerných hodinách v miestnom amfiteátri za účasti občanov 

mesta, pri príleţitosti 10.výročia Deklarácie o zvrchovanosti 

SR, zapálil vatru, aby si tak spoločne uctili pre Slovákov 

významný deň, ktorým sa stal 17.júl 1992. 

   Ing.M.Skyva pri tejto príleţitosti okrem iného povedal: 

„stretli sme sa, aby sme si tento deň zapálením vatry uctili 

deň vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska. Tento deň je významný 

pre Slovákov a náš štát. Teší ma, ţe na našom amfiteátri 

zahajujeme pri jubilejnom výročí tohto dňa tradíciu pálenia 

vatry.“ 

   Vatru zvrchovanosti pripravila MsO HZDS Zl.Moravce 

v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce. 

 

          Dňa 28.augusta v predvečer 58.výročia SNP sa na 

Nám.A.Hlinku konalo pietne zhromaţdenie občanov mesta za 

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

zástupcu okresného úradu, zástupcov OV SZPB a politických 

strán SDĽ, HZDS a SNS. 

   Po ukončení pietneho aktu boli poloţené vence k pomníku 

partizána, na mestskom cintoríne, beňadickej ceste, pri 

pomníku pred kostolom a v m.č.Ţitavany. 

 

          Lúčenie sa s rokom 2002 a vítanie Nového roka na 

Nám.A.Hlinku v Zlatých Moravciach sa stalo pomaly tradíciou. 

Mesto Zlaté Moravce pozvalo svojich občanov na Nám.A.Hlinku, 

kde spoločne s hudobnou skupinou Slovenský raj, FS Inovec, TS 

Luna a spevákmi karaoke show, ktorí svojím vystúpením 

vytvorili vynikajúcu atmosféru, očakávali „úder“ polnoci – 

znamenie, ţe je tu Nový rok 2003.  

   Spoločným prípitkom privítali predstavitelia mesta, okresu 

a občania mesta Nový rok 2003 vo svite veľkolepého farebného 

ohňostroja. 
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Spolky a organizácie. 
          Ak vstúpite do aklimatizačnej miestnosti, ktorá je 

detskou herňou, vybavená hračkami, knihami, odpočívadlami 

s moţnosťou kŕmenia svojho dieťaťa, slúţiace deťom a matkám po 

kúpeli, viete, ţe ste v ABC - Aqua baby clube. Novovybudované 

relaxačné centrum na Palárikovej ul.č.28 v m.č. Chyzerovce 

manţelov Pavlových, je určené deťom uţ od 3 mesiacov.  

   Centrum je vybavené bazénom (3x5m, teplota vody 34
o
C), 

modernou prezliekárňou, k dispozícií sú sociálne zariadenia, 

ABC 

-Aqua 

baby club 
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sprchovacie boxy, prebaľovacie pulty a aklimatizačná 

miestnosť. 

   Centrum má prevádzku od 8,
00 

h. do 17,
00
 h. podľa záujmu aj 

počas víkendových dní. Je potrebné objednať sa vopred 

telefonicky. 

   Význam otuţovania a plávania pre dieťa uţ v útlom veku má 

blahodárny účinok. Plávajúce deti sú 3 krát menej choré. 

   Pravidelný pohyb vo vode spolu s láskavým zaobchádzaním sa 

stávajú vytúţenou a očakávanou radosťou a nielen praktickým 

nácvikom. Dieťa si naň podvedome zachová spomienku na celý 

ţivot. 

 

          Materské centrum Mami-oáza v tomto roku pripravila 

niekoľko podujatí.  

          Deň matiek. Štvrtkové popoludnie v aule SOUP. 

Maminy, otcovia, deti. Kopa hračiek, očakávanie. 

Ing.K.Ţarnovičanová otvára popoludnie, víta všetkých, ktorí 

prijali pozvanie. Otec a dcéra Predáčoví zahrali a zaspievali 

úvodnú pieseň a potom Ing.C.Lazúr spomína na svoju matku, ale 

i matku, ktorú vidí v kaţdej ţene. Ďakuje za dar ţivota i dar 

utrpenia. Dodáva, ţe program je malou odmenou všetkým mamám. 

   Deti „zhrčené“ pred pódiom, skáču, chovajú sa bez-

prostredne, všetko je tu dovolené a napodiv tu nie je chaos, 

ale výborná atmosféra na prijatie hlavnej aktérky, ktorou je 

známa Paťa (Patrícia Jariabková), ako túto herečku, matku, 

familiárne volajú snáď všetky deti, ktoré ju poznajú z TV. 

Prichádza so „zvukolapačom“ (nástroj zachytávajúci zvuk) 

a skladateľom Ivanom. 

   V tej chvíli sú všetky deti jej. Ale nie len deti. Preverí 

si, či zvládnu jazykové cvičenie, ale predtým musí kaţdý 

skúšať ohýbať svoj jazyk. A tak všetci vyplazujú jazyk hore, 

dole, doľava, doprava, vrátane otcov, mám, primátora, 

poslancov, hostí. V tej chvíli sú všetci deti. Potom 

precvičujú zábavnou formou uši, srdiečko za zvukov príjemnej 

hudby a všetkým je tak akosi teplo, fajn a uvoľnene. 

   Vzájomný smiech potvrdzuje, ţe všetci spoločne prijali hru 

spontánne a bezprostredne. Pesničky a zábava ich vyhodili zo 

všedných povinností. 

          3.októbra sa zišli v aule SOUP rodičia a deti, aby 

sa spoločne zabávali. Zabávať ich prišiel šašo Bimbo alias Ivo 

Hlaváček, ktorý ako sám hovorí sa túla svetom. Najskôr 

zatancovali dievčatá z TŠ Jumbo pod vedením Ing.J.Nagyovej.  

No a potom takmer dve hodiny patrila aula šašovi Bimbovi, jeho 

vtipom, detskému smiechu, tancovaniu, súťaţiam aj odmenám. 

          Prvé výročie MC Mami-oáza oslávili deti, mamičky, 

oteckovia, zakladateľky MC, účinkujúci, hostia, pekným 

programom v sále SOUP dňa 2.12.2002. 

   Pestrosť programu vytvorila rozprávka o Mikulášovi, spojená 

s vianočným trhom, kde sa predávali za symbolickú cenu 
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cukrovinky, medovníčky, vianočné ozdoby, blahoţelania 

s motívom Vianoc – výrobkami, ktoré zhotovili šikovní rodičia 

a ich deti. Nechýbal adventný veniec vyzdobený hviezdičkami 

a srdiečkami detí s detskými ţelaniami, a v ňom zapálená prvá 

sviečka. 

   Vianočné melódie zneli v podaní mamičiek a tanec 

hviezdičiek na pieseň P.Haberu, detí z 1.roč. ZŠ sv. Don Bosca 

sa páčil všetkým prítomným. 

   Aká by to bola oslava, keby zlatým klincom programu nebola 

torta. Bola, mala podobu troch vláčikov, na ktorej si 

pochutnali všetky deti. Narodeninovú pesničku zaspievali 

organizátorky Ing.K.Ţarnovičanová, Mgr. M.Řeháčková, 

Ţ.Uhrecká, M.Kmotorková spoločne s hviezdičkami, v ktorej sa 

okrem iného spievalo: „veľa mám a detí, centrum prajem ti 

dobrých ľudí, viac priestorov, ochotných sponzorov“. 

   Ročná práca MC ukázala svoje opodstatnenie a potrebu tejto 

uţitočnej práce rodičov s deťmi, najmä v tejto rozporuplnej 

a náročnej dobe. 

 

          V  m. č. Prílepy v mesiaci október oslávili 6.rok 

peknej tradície Svetového dňa vidieckych ţien. 

   Folklórny súbor Prílepčianka pod vedením A.M.Kudrejovej 

oprášil minulosť a tentoraz priblíţil prítomným starodávny 

zvyk kosenia tráv. 

   Kedysi kosci, paholkovia so svojimi ţenami chodili na polia 

gazdom kosiť trávy, ktoré sušili a zváţali na zimné 

uskladnenie pre dobytok. Oblečení v tradičných krojoch potom 

s batohmi sena v sprievode kráčali ku gazdovi, ktorý ocenil 

ich úsilie a prácu oldomášom a skromným pohostením. Na stoloch 

kedysi nechýbal chlieb, slaninka, cibuľa i pálené. Ozýval sa 

spev a dodnes sa zachovali piesne, ako Kvitne drobná 

gatelinka, či Prílepské pole 300 míľ široké a ďalšie. 

   Podrobnejšie o tomto podujatí sa dočítame v kronike m.č. 

Prílepy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň 

vidieckyc

h ţien 

 

Šport. 
          Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s vytvorením m.p. 

„Správa športových zariadení“ k 1.1.2003.  

   Športové oddiely TJ Calex (pozemný hokej,ľahká 

atletika,tenis, turistika, novovznikajúci oddiel zápasenia, 

mládeţnícke futbalové druţstvá, ktoré financuje FC ViOn), budú 

vyuţívať priestory areálu na zabezpečenie svojej športovej 

činnosti. Školy a ostatné organizácie pod správou Mesta môţu 

svoje športové aktivity, pri nedostatku vlastných priestorov, 

uskutočňovať v športovom areáli. Telovýchovné organizácie na 

území mesta môţu vyuţívať priestory areálu na tréningové 

činnosti a kondičný tréning. 

   Moţnosťou je aj prenájom športovísk, telocvične, tenisových 

kurtov pre akcie podnikateľských subjektov i jednotlivcov. 

Športoviská sa budú môcť vyuţívať na podujatia organizované 

Správa 

 športových 

zariadení 

m.p. 
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mestom. 

 

          Aj tento rok nechýbali dve podujatia, ktoré 

organizuje Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Ľahkoatletickým 

oddielom TJ Calex, Gymnáziom J.Kráľa, SOUP a CVČ Spektrum a to 

na jar - 27.ročník Behu oslobodenia Zlatých Moraviec na 

štadióne TJ Calex (apríl) a na jeseň – 27.ročník Večerného 

behu mestom na Ul.Mojmírovej okolo ZŠ Mojmírova (október). 

 

          Dievčatá oddielu pozemný hokej TJ Calex Zlaté 

Moravce ukončili halovú sezónu, kde získali strieborné medaily 

a tým aj radosť pre seba. 

 

          25.mája sa v Pezinku konali Majstrovstvá Slovenska 

v karate. Po 5 rokoch existencie Karate Klubu AD Spektrum 

Zl.Moravce sa zúčastnili tejto súťaţe aj karatisti z nášho 

mesta.  

   V silnej konkurencii obsadil Lukáš Antal v kategórii Kumite 

muţi do 70 kg 3.miesto a Gabika Moravčíková obsadila 

v kategórii Kata ţiačky 1.miesto a stala sa majsterkou 

Slovenska. 

 

          Aj tento rok sa konali Majstrovstvá Európy 

v autokrose v areáli autodromu Vŕšky v m.č. Ţitavany dňa 

25.augusta 2002. Vozidlá boli zaradené do Divízie I, Divízia 3 

(4000 ccm), Divízia 3 (600 ccm) a Divízia 3A (1600 ccm). 

   Podrobnejšie sa dočítame v kronike m.č. Ţitavany. 

 

          6.apríla sa v bratislavskom Istropolise uskutočnil 

3.ročník súťaţe v tlaku na lavičke Danubia cup open. 

Tridsaťpäť pretekárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska 

súperilo o víťazstvá v jednotlivých hmotnostných kategóriách. 

   V najťaţšej hmotnostnej kategórii prezentoval Slovensko 

Mgr.Ivan Hritz z FC Power gym Zl.Moravce, keď sa výkonom 240 

kg umiestnil na 3.mieste. 

          15.júna sa v športovej hale v Bánovciach nad 

Bebravou uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v tlaku 

na lavičke. Súťaţilo šesťdesiatdva pretekárov z 29 oddielov.  

   V superťaţkej kategórii +125 kg a s výkonom 245 kg zvíťazil 

Mgr.Ivan Hritz z FC Power gym a stal sa aj absolútnym víťazom 

bez rozdielu váh, ktorým si obhájil vlaňajší titul majstra SR. 

Výkon 245 kg bol aj novým osobným rekordom nášho 

reprezentanta. 

          V dňoch 5.-8. decembra sa v luxemburskom Hamme 

uskutočnil svetový šampionát v tlaku v ľahu na lavičke muţov 

a ţien. 208 pretekárov z 28 štátov sveta súťaţilo o tituly 

v jednotlivých kategóriách. 

   Slovenskú výpravu tvorili 2 ţeny a 2 muţi. Mgr.I.Hritz z FC 

Power gym Zlaté Moravce súťaţil v najťaţšej váhovej kategórii. 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

Pozemný 

hokej 

 

 
Karate 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autokros 

 

 

 

 

 

 
Tlak na 

lavičke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strana 26 z 29 

Výkonom 237,5 kg sa umiestnil na celkovo 8 mieste.    

    

          V Ţitavanoch v dňoch 6. aţ 8. septembra na hody 

oslavovali 50 rokov zaloţenia organizovaného športu. 

Zakladatelia a bývalí hráči Iskry Kňaţice a Sokola Opatovce sa 

zišli na slávnostnej schôdzi, kde im predseda ŠK Ţitavany 

p.Ján Luspaj a podpredseda p. K.Hlavatý za účasti primátora 

mesta Ing.M.Skyvu, jeho zástupcu Ing.P.Lisého spolu 

s predsedom Oblastného futbalového zväzu p.Petrom Martincom 

odovzdal ďakovné listy a upomienkové predmety. 

   Súčasťou slávností boli okrem futbalových stretnutí aj 

vystúpenie dychovej hudby Záhorienka a diskotéka. 

   Podrobnejšie o tejto udalosti sa dočítame v kronike 

m.č.Ţitavany. 

 

          Kaţdý by sa raz mal celkom úprimne opýtať sám seba 

čo cíti, keď stretne niekde v našom komplikovanom a často 

neprehľadnom priestore človeka postihnutého – na vozíčku, 

s barlami, slepca či očividne chorľavého človeka. 

   Libor Švec, 17 ročný usmiaty mládenec prekonáva svoje ťaţké 

postavenie a nevzdáva sa. Pádom z bicykla pred dvoma rokmi 

skomplikoval ţivot celej rodine, ale hlavne sebe samému. 

Dôkazom toho, ţe má zdravé ruky, chuť ţiť, bojovať o kaţdý 

malý kus zlepšenia zdravotného stavu, byť uţitočný a nevzdávať 

sa, sú jeho úspechy v športe. 

   Šport je to čo ho vţdy lákalo. Zaujímal sa o kulturistiku 

a basketbal. No ani po úraze, následnej dlhodobej liečbe sa 

nevzdal a začal na sebe pracovať. Uţ v roku 2000 v NRC-

Kováčová na XII. športových hrách sa ukázalo, ţe má pevné 

nervy a za výdatnej podpory všetkých, ale najmä rehabilitačnej 

sestry p.N.Kurčikovej ţal prvé úspechy, 3 zlaté, 2 strieborné 

a 1 bronzovú v basketbale a atletike. 

   Na Majstrovstvách Slovenska telesne postihnutých 

športovcov, ktoré sa konali v septembri t.r. v Nitre v šprinte 

na 100 m na vozíčku získal striebornú a v disciplíne 1500 m na 

vozíčku v čase 7 min. 33,5 s. siahol na zlatú medailu. 

   Šport je pre Libora zábava, ale aj testovanie svojej vôle, 

udrţanie si kondície. Viac si váţi kaţdého telesne 

postihnutého športovca, nakoľko vie, ţe kaţdý úspech je 

doslova „vydobytý“.  

   Liborovým anjelom stráţnym je jeho mama. Milujúca, stále sa 

nevzdávajúca pomôcť prekonať strach z choroby, z budúcnosti 

a vo viere, ţe sa jej synovi podarí opäť sa zaradiť do 

plnohodnotného ţivota. 

 

          16.novembra sa v Modre uskutočnili posledné 

tohtoročné preteky pohára v športovom lezení mládeţe. Súťaţilo 

sa v troch kategóriách: A-do 12r., B-do 15r., C-do 18r. 

Celkovo súťaţilo 37 pretekárov z celého Slovenska a Čiech. 
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   Farby Zlatých Moraviec hájili traja pretekári v prvých 

dvoch kategóriách. T.Šumný sa umiestnil na 3.mieste 

v kategórii A. V kategórii B skončil pretekár J.Augustín na 

2.mieste a pretekár M.Šumný na 4.mieste. 

   Bol vyhodnotený aj Slovenský pohár pre r. 2002, ktorý sa 

skladal zo štyroch pretekov. Ján Augustín celý rok výborne 

reprezentoval a dvoma prvými a dvoma druhými miestami si 

vybojoval celkové víťazstvo. 

 

          V hale SOUP v sobotu 7.decembra sa konal jubilejný 

5.ročník Dance-aerobikový maratón. 52 súťaţiacich, ktorí 

prišli z rôznych miest Slovenska,  si zmeralo sily v štyroch 

súťaţných kolách po 50 min. s 10 min. oddychom. V dvoch 

kategóriách: do 30 rokov a nad 30 rokov. 

   Usporiadateľom bol Power Gym Zlaté Moravce. Hlavní 

organizátori A.Samková a J.Bucheň pozvali zaujímavých 

hostí:P.Matejku(šampióna v kick-boxe), M.Čambála(trojnásobného 

vicemajstra SR v kulturistike), M.Borovičku (MSR juniorov 

a dorastu v kulturistike), Jaroslav Horváth(MS v kulturistike 

a účastník na Olympii). Jedinou ţenskou tvárou bola 

I.Chrťanová(MS vo fitness).  
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Počasie. 
Január: 

     Zráţkové pomery: sneţí 02., 20.(asi 4 cm), sneh sa začína 

púšťať 21. a uţ 24. je úplne rozpustený. Snehová prikrývka 

trvala úctyhodných 50 dní vkuse (iste je to rekord za posledné 

roky) od 5.12.2001 do 24.1.2002. 

     Teplota vzduchu: od 01. do 20. sa ranné teploty vzduchu 

pohybovali od –3
o
C do –19

o
C(04.)! Dlhotrvajúce nízke teploty 

vzduchu boli v dôsledku vplyvu ázijskej tlakovej výše, ktorá 

zasahovala aj nad strednú Európu (sibírska tlaková výš). 

Február: 

     Zráţkové pomery: takmer celý február bol bez snehovej 

prikrývky. 10.-pršalo. Sneh napadol aţ 23.(6 cm), ktorý sa 

postupne zmenil na dáţď so snehom a dáţď. Podobná situácia 

nastala aj 25. 

     Teplota vzduchu: v prvej dekáde mesiaca sa ranné teploty 

vzduchu pohybovali v intervale –3
o
C aţ +4

o
C (10.), v druhej 

dekáde od –5
o
C po +1

o
C a v tretej dekáde od –6

o
C (22.) po +2

o
C. 

Marec: 

     Zráţkové pomery: celý mesiac je takmer bez zráţok. Prší 

iba v dňoch: 16.,20.,21.,22.  

     Teplota vzduchu: Mimoriadne chladný bol začiatok marca, 

kedy od 04.do 12.bol kaţdodenný ranný mráz (od -5
o
C po –1

o
C!). 

Mierne oteplenie nastalo v strede mesiaca (od 13. po 17.), 

kedy ranné teploty vzduchu sa pohybovali od +2
o
C po +5

o
C. 

K opätovnému ochladeniu prichádza koncom marca, od 23. po 29., 

kedy sa ranné teploty vzduchu pohybovali od –4
o
C po 0

o
C. 

V týchto dňoch fúkal silný studený severný vietor. Koncom 
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marca (29.-31.) sa cez deň mimoriadne oteplilo a dni boli 

slnečné. 

Apríl: 

     Zráţkové pomery: pršalo v dňoch 10.,12.,13.,22.(v tento 

deň aj hrmelo).  

     Teplota vzduchu: začiatok apríla bol veľmi chladný, ranné 

teploty vzduchu sa pohybovali od –5
o
C (08.) po 0

o
C (05.). 

V týchto dňoch bolo veľmi chladno aj cez deň. V dôsledku 

silných ranných mrazov na túto dobu kvety na marhuliach 

zamrzli a premenili sa na „tabak“. 

Máj: 

     Zráţkové pomery: prší 06.,09.,12.,13.,19.,20.,21., 

26.,27.,28. 

     Teplota vzduchu: v prvej dekáde sa pohybovali denné 

teploty vzduchu od +16
o
C do +22

o
C, v druhej dekáde od +10

o
C do 

+18
o
C a v tretej dekáde mesiaca od +14

o
C do +21

o
C. 

Jún: 

     Zráţkové pomery: prší 1.,12.,14.,15.,18.,20. 

     Teplota vzduchu: v prvej polovici mesiaca boli namerané 

denné teploty vzduchu od +18
o
C do +25

o
C(8.), druhá polovica 

mesiaca bola o niečo chladnejšia, kedy sa namerali teploty 

vzduchu od +16
o
C(21.) aţ do +23

o
C. 

Júl: 

     Zráţkové pomery: prší 11.,13.,14. po dlhej dobe sucha, 

16.,18.,22. 

     Teploty vzduchu: Mimoriadne teploty vzduchu sa vyskytli 

dňoch 09. aţ 12., kedy ráno teplomer ukazoval +20
o
C a cez deň 

+35
o
C aţ +36

o
C v tieni (tropické dni- teplota vzduchu vyššia 

ako +30
o
C), tie boli aj 15.aţ 17.(+33

o
C),24.(+31

o
C),27.(+32

o
C) 

i v dňoch 29.aţ 31.(po +34
o
C) doprevádzané krásne hrejúcim 

slnkom. 

August: 

     Zráţkové pomery: výdatne prší v dňoch 07. aţ 13., ale aj 

17. V týchto dňoch sú katastrofálne povodne v Rakúsku, Česku 

a Nemecku. 

     Teplota vzduchu: tropické dni pokračujú aj začiatkom 

tohto mesiaca, kedy ranné teploty vzduchu sú od +15
o
C do +18

o
C 

a cez deň vystupujú aţ na +34
o
C. Tieto vysoké teploty vzduchu 

boli spôsobené prílevom suchého tropického vzduchu zo 

subtropickej oblasti juţnej Európy a severnej Afriky (azorská 

tlaková výš). V dôsledku zráţok v strede mesiaca došlo 

k miernemu ochladeniu, ranné teploty vzduchu sa pohybovali od 

+12
o
C do +15

o
C a denné od +15

o
C do +25

o
C. Koncom mesiaca, od 

18. do 25. teploty vzduchu cez deň opäť presahujú +30
o
C (aţ 

+34
o
C) a dni sú krásne slnečné. 

September: 

     Zráţkové pomery: prší aţ 15., 22., 23. 

     Teplota vzduchu: začiatok školského roka je doprevádzaný 

slnečným dňom s dennými teplotami vzduchu nad +30
o
C (od 01. do 
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08.). Ranné teploty vzduchu v polovici mesiaca sú nízke +4
o
C 

aţ +6
o
C (od 13. do 18.). Od 20. sa rázne ochladilo, denné 

teploty vzduchu dosahujú hodnoty len okolo +18
o
C. Koncom 

septembra prichádza babie leto. 

Október: 

     Zráţkové pomery: prší 05.,06.,11.,12.,18.,19.,27. 

     Teplota vzduchu: začiatkom októbra sa ranné teploty 

vzduchu pohybujú len na úrovni +2
o
C aţ +3

o
C, dni sú slnečné 

a teploty dosahujú hodnoty +19
o
C aţ +20

o
C (babie leto). Uţ 09. 

ranná teplota vzduchu dosiahla hodnotu 0
o
C! a 20.bolo uţ –2

o
C! 

V dňoch 26. aţ 28. fúkal silný studený severný vietor. 31. 

ranné teploty vzduchu dosiahli hodnotu –2
o
C. 

November: 

     Zráţkové pomery: pršalo 09. 

     Teplota vzduchu: začiatkom novembra ranné teploty vzduchu 

sa pohybujú na úrovni +3
o
C, ale uţ v dňoch 05. aţ 09. ranné 

teploty dosahujú hodnoty 0
o
C aţ –4

o
C. V polovici mesiaca došlo 

k náhlemu výraznému otepleniu – ranné teploty vzduchu 

dosahovali hodnoty +10
o
C aţ +12

o
C a cez deň +18

o
C aţ +23

o
C! (od 

13. do 20.) 

December: 

     Zráţkové pomery: prvý krát sneţí 12.,sneţilo aj 

15.,16.,17.,22.,23.(napadlo 8 cm nového snehu) 

     Teplota vzduchu: december začína slnečným dňom, hoci ráno 

bolo len +2
o
C a cez deň +10

o
C. Uţ 08. ráno sa nameralo –6

o
C, 

nízke ranné teploty vzduchu pokračovali aţ do 27. a dosahovali 

hodnoty od –4
o
C po –15

o
C! Hodnoty –15

o
C sa dosiahli 20.a 25., 

hodnota –14
o
C bola 26. a –13

o
C sa nameralo 12. V dňoch 09. aţ 

15. bol celodenný mráz (ľadové dni). Táto situácia sa 

zopakovala aj v dňoch 20. aţ 27. Koncom decembra sa náhle 

oteplilo, ranné teploty dosahovali hodnoty +1
o
C a cez deň +2

o
C 

aţ +5
o
C (28. aţ 31.). Sneh sa intenzívne púšťa a na Silvestra 

je uţ sneh úplne roztopený.            
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