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         V roku 2003 sa narodilo 56 chlapcov a 65 dievčat, 

spolu 121 detí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach. Zomrelo 

93 obyvateľov mesta a 61 párov zmenilo svoj stav zo slobodného 

(slobodnej) na ţenatý – vydatá. 

       Prvé dieťa, ktoré sa v Zlatomoraveckej pôrodnici 

s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach narodilo bola 2. januára 

2003 Martinka. Rodičom Alene a Ondrejovi Kotlárovým je piatym 

dieťaťom.  

     Ku koncu kalendárneho roka, na Silvestra, bolo 

prihlásených 13.676 obyvateľov k trvalému pobytu v meste Zlaté 

Moravce. 

(Ako sa spomínalo v zápise kroniky za r. 2002, m. č. Ţitavany 

sa odčlenila od mesta a vznikla obec Ţitavany od 01. 01. 2003 

s 1.802 obyvateľmi.) 

 

Mestské  zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 10 zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

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

   Ustanovujúce zasadnutie sa uskutočnilo v aule Zdruţenej 

strednej školy dňa 7.januára 2003 o 13,00 h. Zúčastnili sa 

predseda NSK doc.Ing.M. Belica, gen.riad. sekcie realizácie 

enviromentálnych programov MŢP SR Dr.D. Kobetičová, poradkyňa 

MŢP Ing. K. Rišová, CSc., prednosta OkÚ Ing.R. Ragas, 

novozvolení poslanci MZ, hlavná kontrolórka mesta, riaditelia 

a zástupcovia podnikov, škôl, inštitúcií, štátnej a mestskej 

polície, podnikatelia ako aj občania mesta.  

   Zasadnutie otvoril primátor mesta Ing. Milan Skyva, po 

oboznámení výsledkov volieb v meste Zlaté Moravce na funkciu 

primátora mesta a na funkciu poslancov Mestského zastupiteľstva 

na volebné obdobie 2002-2006, ktoré predniesla predsedkyňa 

mestskej volebnej komisie p. Eva Kráľová, sa uskutočnilo 

zloţenie sľubu primátorky Ing. Serafíny Ostrihoňovej 

odchádzajúcemu primátorovi, ako aj prevzatie insígnií mesta. 

Sľub novovymenovanej primátorky: „Sľubujem, ţe budem riadne 

plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy mesta a jeho obyvateľov. 

Zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy.“ 

Predsedkyňa mestskej volebnej komisie informovala, ţe dňa 

7.januára sa písomne vzdal poslaneckého mandátu p. Marián 

Tomajko. Náhradníkom v III. volebnom obvode sa stala p. Juliana 

Hlásna. Novovymenovanej primátorke mesta Zlaté Moravce Ing.S. 

Ostrihoňovej zloţilo sľub 19 poslancov MZ a tento na znak 

súhlasu podpísali. 

   S príhovormi a  blahoţelaniami vystúpili Dr.D. Kobetičová, 

doc.Ing.M. Belica a  R. Kazík.  

     Ing. Serafína Ostrihoňová sa narodila 13.mája 1954 

v Zlatých Moravciach. Pochádza z rodiny robotníka-maloroľníka. 

S manţelom Milanom, ktorý je súkromne hospodáriaci roľník 

s lesníckym vzdelaním, vychovali syna Milana (chirurg). 

   Absolvovala Lesnícku fakultu VŠLD vo Zvolene, kde získala 
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skúsenosti a vedomosti v oblasti výstavby a ochrany i tvorby 

ŢP. Formou postgraduálneho štúdia získala špecializáciu 

z Ochrany a tvorby ŢP. Absolvovala kandidátske skúšky 

a vypracovala KDP so zameraním na ochranu a tvorbu krajiny. 

Absolvovala osobitné odborné spôsobilosti a má osvedčenia pre 

výkony činností vo funkcii prednostu úradu a výkon štátnej 

správy ŢP, štátnej stavebnej správy, na výkon kontroly 

v orgánoch štátnej správy. Bola prednostkou Okresného úradu ŢP, 

poradkyňou prezidenta SR pre ŢP a ministra ŢP ČSDR, pôsobila na 

Krajskom ústave Štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany 

prírody v Bratislave.  

   Má záujem o veci verejné so snahou zabezpečiť rešpektovanie 

pravidiel spravodlivosti, zodpovednosti a poctivosti 

v spoločenskom ţivote.  

     Primátorkou mesta bol 13.januára 2003 menovaný do funkcie 

prednostu MsÚ v Zlatých Moravciach Ing. Ivan Jedľovský. Narodil 

sa 8.mája 1958 v Nitre. Je ţenatý, vychováva dvoch synov spolu 

s manţelkou Ing. Annou, ktorá pracuje ako profesorka v ZSŠ 

obchodu a sluţieb Zlaté Moravce. Vysokoškolské štúdium ukončil 

v r. 1982 VŠP v Nitre – agronomická fakulta, odbor meliorácia. 

Pracoval v Agrostave, SPP Nitra, závod dopravno-mechanizačný 

v Zlatých Moravciach ako stavbyvedúci strediska, potom vedúci 

strediska meliorácií. Od r. 1992 v štátnej správe na OkÚ ŢP 

v Leviciach, od r. 1996 na OkÚ – odbor školstva a od r. 1999 na 

OkÚ odbor ŢP v Zlatých Moravciach ako vedúci odd. stavebného 

poriadku. 

     Od júna 2003 sa stal Ing. I. Jedľovský vedúcim zriadeného 

Spoločného obecného úradu (SOÚ), ktoré sídli v budove bývalého 

OkÚ na Sládkovičovej ul. č. 3 v Zlatých Moravciach. Úrad rieši 

prenesené kompetencie štátnej správy na úseku územného konania 

a stavebného poriadku, ktoré na obce prešli v zmysle zákona od 

01.01.2003. 

     MZ zvolilo zástupcu primátora na polovičný pracovný úväzok 

od 05.02.2003 RNDr.M. Bátoru. Narodil sa 1.marca 1944 

v Nevidzanoch. Absolvoval PRIF UK Bratislava aprobácia 

učiteľstvo predmetov matematika-zemepis, ktoré ukončil v r. 

1966. R. 1972-1974 absolvoval postgraduálne štúdium, odbor 

matematika-zemepis, ktoré ukončil záverečnou skúškou, rigorózne 

skúšky na PRIF UK v Bratislave z odboru geografia v r. 1980. Od 

r. 1966 pracoval ako stredoškolský profesor v Gymnáziu J. Kráľa 

v Zlatých Moravciach, od 1.2.1997 aţ doteraz pôsobí ako 

riaditeľ školy. V r. 1995-1999 vykonával funkciu zástupcu 

primátora na polovičný úväzok. RNDr. M. Bátora je ţenatý, 

s manţelkou Lýdiou majú tri deti. Poslancom MZ je 8 rokov. 

     MZ zvolilo členov mestskej rady: RNDr. Marián Bátora, Ján 

Demo, Mgr. Milan Galaba, Ing. Marta Lazúrová, MUDr. Peter 

Pichňa a Ing. Jozef Predáč.  

Vzdaním sa poslaneckého mandátu Ing.M. Lazúrovou bol za člena 

mestskej rady zvolený prof. Ing. Pavol Vreštiak, CSc. 
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     Zvolili predsedov a členov komisií MZ: 

1) Komisia ochrany verejného poriadku pre CO a vojenské 

záleţitosti: MUDr.P.Pichňa, Ing.P.Lisý, M.Brunclík, 

I.Madola, I.Malý,V.Truchlík,J.Pánik, sekretár Mgr.I.Hritz 

2) Komisia výstavby, územného plánovania, ŢP a obnovy 

kultúrnych pamiatok: P.Hlavačka, M.Brunclík, Ing.L.Hudec, 

Ing.arch.M.Bóna, M.Tomajko,Ing.P.Jakub,M.Konečný, sekretár 

Ing.D.Rajnohová 

3) Komisia dopravy a správy mestských komunikácií: I.Hritz, 

P.Hlavačka, T.Krchňavý, V.Marko, MUDr.Š.Valkovič, P.Ragas, 

Ing.J.Adamec ml., sekretár Ing.Ľ.Gahír, neskôr odvolaný 

a zvolená E. Magátová  

4) Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského 

majetku, cestovného ruchu a regionálnej politiky: V. 

Špidlík, J.Demo, S.Orovnický, Ing.J.Struhár, Ing.C.Lazúr, 

J.Kráľ, F.Bačík, sekretár Ing.P.Kmeť, neskôr odvolaný 

a zvolený Ing.L.Horvát 

5) Komisia sociálno-zdravotná: MUDr.P.Ridrich, J.Hlásna, MUDr. 
P.Dvonč, MUDr.I.Pintér, MUDr.Ľ.Sýkora, D.Uhrinová, Ing.M. 

Eckhardtová, sekretár E.Bartková 

6) Komisia kultúry, školstva a vzdelávania: RNDr.M.Bátora, 

Mgr.M.Galaba, Ing.M.Lazúrová, Š.Nociar, J.Tonkovič, A. 

Vetterová, MUDr.Š.Valkovič, sekretár E.Babocká 

7) Komisia mládeţe a športu: RNDr.M.Bátora, Mgr.M.Galaba, 

MUDr.P.Dvonč, P.Martinec, Ing.A.Karaffa, Ľ.Chládek, Ľ.Šoóky, 

sekretár E.Babocká, neskôr odvolaná a zvolená V.Vaňová 

8) Komisia finančná: MUDr.P.Pichňa, Ing.P.Lisý, Ing.P.Hollý, 

Ing.J.Predáč, Ing.R.Ragas, Ing.Ľ.Ivanovič, Ing.J.Valkovič, 

sekretár Ing.Ľ.Rumanková, neskôr odvolaná a zvolená 

Ing.I.Szobiová 

9) Komisia bytová: J.Hlásna, Ing.M.Lazúrová, Ing.L.Boršč, 

Mgr.M. Hruška, M.Adamec,E.Kráľová,P.Vago, sekretár 

I.Kosibová 

10) Komisia kontroly: Ing.P.Hollý, Ing.P.Lisý, Ing.J.Predáč, 

J.Tonkovič, M.Brunclík, M.Špidlík, MUDr.I.Pintér, sekretár 

M.Podskalická, neskôr odvolaná a zvolená JUDr.P.Peláneková 

     Zriadili 7 výborov mestských častí(VMČ): 

VMČ č. 1 – poslanci: MUDr.Š.Valkovič 

VMČ č. 2 – poslanci: RNDr.M.Bátora,MUDr.I.Pintér,Ing.L.Hudec 

                     Mgr.M.Galaba,P.Hlavačka 

VMČ č. 3 – poslanci: M.Brunclík,Ing.J.Predáč 

VMČ č. 4 – poslanci: MUDr.P.Ridrich,MUDr.P.Dvonč,MUDr.P. 

                     Pichňa,Ing.P.Lisý,J.Demo 

VMČ č. 5 – poslanci: V.Špidlík,Ing.P.Hollý,J.Hlásna,prof. 

                     Ing.P.Vreštiak,CSc. 

VMČ č. 6 – poslanci: J.Tonkovič 

VMČ č. 7 – poslanci: I.Hritz 

     Dňa 21.10.2003 zloţil sľub nový poslanec do rúk primátorky 

mesta prof. Ing. Pavol Vreštiak CSc. 
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     MZ zobralo na vedomie vzdanie sa Ing.A.Michnovej z funkcie 

hlavnej kontrolórky mesta dňom 31.3.2003, MUDr.P.Dvonča 

z funkcie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Zlaté Moravce, 

PaedDr.M.Bajlu z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho 

strediska Zlaté Moravce, ukončenie pracovného pomeru 

Ing.J.Kesega, riaditeľa Technických sluţieb mesta Zlaté 

Moravce. 

     Ďalej zvolilo Ing. R. Ţarnovičana, nar. 12.7.1967, bytom 

Hviezdoslavova 36, Zlaté Moravce za hlavného kontrolóra mesta 

na plný úväzok od 01.07.2003. 

     Menovalo Mgr.Z.Hatiarovú, nar.25.6.1961, bytom 

Hviezdoslavova 2, Zlaté Moravce za riaditeľku ZŠ Robotnícka 

Zlaté Moravce od 01.07.2003, Ing.M.Lazúrovú, nar.6.6.1961, 

bytom Svätoplukova 1, Zlaté Moravce do funkcie riaditeľky 

Mestského kultúrneho strediska Zlaté Moravce od 01.09.2003, 

Ing.M.Eckhardtovú, nar.08.10.1956, bytom Kalinčiakova 4, Zlaté 

Moravce do funkcie riaditeľky Nemocnice s poliklinikou Zlaté 

Moravce od októbra 2003 a M.Adamca, nar.23.2.1950, bytom 

Ľ.Podjavorinskej 82, Zlaté Moravce do funkcie riaditeľa 

Technických sluţieb mesta Zlaté Moravce od novembra 2003.     

     Poslanci MZ prerokovali a schválili: 

- za sobášiacich v meste Zlaté Moravce Ing.S. Ostrihoňovú, 

RNDr.M. Bátoru a Ing.P. Lisého, 

- zriadenie SOÚ so sídlom v Zlatých Moravciach od 01.01.2003 

so 4 zamestnancami, 

- vznik neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikou od 

01.04.2003, 

- rozpočet na r. 2003, plnenie rozpočtu za I.polrok 2003 ako 

aj záverečný účet za r. 2002 Mesta Zlaté Moravce a zároveň 

aj mestských podnikov Sluţbyt, Mestské kultúrne stredisko, 

Technické sluţby mesta, Záhradnícke sluţby mesta, Správy 

športových zariadení, 

- odpredaj mestských pozemkov, mestských bytov, 

prevádzkových priestorov, 

- vyradenie Zariadenia školského stravovania pri ZŠ sv. Don 

Bosca zo siete štátnych stravovacích zariadení a zaradenie 

do siete cirkevných zariadení, 

- zaradenie Školskej jedálne pri Materskej škole v Prílepoch 

do siete školských zariadení. 

   Uzniesli sa na VZNm č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej 

sluţby (OS) a o úhradách za OS na území mesta, novelizácii VZNm 

č. 2/1992 o miestnych poplatkoch na území mesta, novelizácii 

VZNm č.3/1992, ktorým sa ustanovujú zásady prideľovania 

mestských bytov v meste, novelizácii VZNm č.2/1999 o poskyto-

vaní sociálnej pomoci v meste, novelizácii VZNm č.3/2001 o ko-

munálnom odpade a novelizácii VZNm č.7/2002 o niektorých pod-

mienkach drţania psov na území mesta.  

   Zrušili VZNm č.3/2000 o sluţobnom tajomstve a VZNm č.2/1995 

o podnikaní na území mesta. 
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   Novelizovali Pracovný poriadok zamestnancov mesta Zlaté 

Moravce, Organizačný poriadok Mestského úradu Zlaté Moravce, 

organizačnú štruktúru mestského úradu, Rokovací poriadok 

mestskej rady, Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva ako 

aj Organizačný poriadok mestského zastupiteľstva. 

   MZ vzalo na vedomie vytvorenie partnerstva medzi Mestom 

Zlaté Moravce a mestom Villa Franca Tirrena na Sicílii. 

   Udelilo „Plaketu Mesta Zlaté Moravce“:  

 ôsmim zástupcom mesta Crnomelj v Slovinsku pri 

príleţitosti Medzinárodného folklórneho festivalu, 

 veľvyslancovi Rakúska v SR Dr. Martinovi Bolldorfovi pri 

príleţitosti jeho návštevy mesta Zlaté Moravce, 

 riaditeľovi Centra odborní prípravy technické Ing. 

Miroslavovi Školoudíkovi pri príleţitosti 30. výročia 

partnerskej spolupráce so SOU v Zlatých Moravciach, 

 starostovi mesta Kroměříţ Ing. Petrovi Dvořačekovi pri 

príleţitosti 30.výročia partnerskej spolupráce so SOU 

v Zlatých Moravciach, 

 Viliamovi Ondrejkovi za Klub FC ViOn pri príleţitosti 

postupu do II. futbalovej ligy pre muţstvá staršieho 

a mladšieho dorastu a starších ţiakov, 

 zástupcom zahraničných súborov pri príleţitosti VIII. 

Medzinárodného folklórneho festivalu v Zlatých Moravciach: 

DFS Kajaka z Estónska, ES Baldrián z Českej republiky, DFS 

Ositergo z Maďarska, FS Kudotonţupančič Vinica zo 

Slovinska, 

 PhDr. Júliusovi Podhornému pri príleţitosti 90-tych 

narodenín, 

 genpor. Ing. Jánovi Husákovi pri príleţitosti 80-tych 

narodenín, 

 Mariánovi Tomajkovi pri príleţitosti 890.výročia prvej 

písomnej zmienky o meste za zviditeľňovanie mesta 

v oblasti histórie, 

 Ing. Jitke Nagyovej pri príleţitosti 890.výročia prvej 

písomnej zmienky o meste za oblasť tanečnej kultúry, 

 Eve Kutišovej pri príleţitosti 890.výročia prvej písomnej 

zmienky o meste za oblasť školstva, 

 Strednej poľnohospodárskej škole v Zlatých Moravciach pri 

príleţitosti 50.výročia jej vzniku,  

 Zdruţenej strednej škole (bývalé SOUP) v Zlatých 

Moravciach pri príleţitosti 50.výročia jej vzniku, 

 Daniele Novotovej za aktívnu činnosť v občianskom zdruţení 

„Klub Zlatý a Strieborný kľúč“. 

Pri príleţitosti 890.výročia prvej písomnej zmienky 

o Zlatých Moravciach udelilo mestské zastupiteľstvo „Čestné 

občianstvo Mesta Zlaté Moravce“: 

 Mgr. Františkovi Ďuriačovi za šírenie hodnôt v oblasti 
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kultúry a umenia, 

 ThDr. Mariánovi Červenému, PhD. za zveľaďovanie hodnôt 

dedičstva našich otcov, 

 Róbertovi Kazíkovi za šírenie hodnôt v oblasti kultúry 

a umenia. 

Výstavba  mesta. 
Skládka TKO Zlaté Moravce 

     Dokončili sa práce na tejto výstavbe, ktoré začali od 

novembra 2001. Skládka je situovaná severne od mesta, povedľa 

štátnej cesty smerom na Hosťovce v areáli starej skládky. Ide 

o riadenú skládku na odpad, ktorý nie je nebezpečný, so 

skladovou plochou 18000 m
2
  vrátane plôch nádrţí a kapacitne 

138000 m
3
 odpadu. Prevádzka novej skládky začala 1. júla 2003, 

ktorú spravujú Technické sluţby mesta, m. p. Zlaté Moravce. 

Náklad v tomto roku činil 4 mil. 468 tisíc Sk. 

Rekultivácia skládky odpadov 

     V tomto roku bola vykonaná aj I. etapa rekultivácie 

skládky, ktorá zahŕňala zemné práce, vybudovanie filtračnej 

vrstvy z nehnutneného  kameniva hrúbky 16 - 32 mm a presun hmôt 

pre sadovnícke úpravy. Rekultivácia je potrebná, nakoľko 

nezodpovedá skládka súčasným poţiadavkám na ochranu ţivotného 

prostredia. 

Uvedené práce predstavovali výšku 3 mil. Sk, ktoré boli 

poskytnuté vo forme dotácie od Ministerstva ţivotného 

prostredia SR. 

Rekonštrukcia Nám. A. Hlinku 

     Dokončovala sa I. etapa, ktorá začala koncom septembra 

2002 a je spomínaná v zápise kroniky v predchádzajúcom roku.  

Prestavalo sa 6 mil. 179 tisíc Sk.   

Rekonštrukcia Parku Janka Kráľa 

     Dokončili sa práce, ktoré boli uvedené v kronike za rok 

2002. 

Náklad predstavoval v tomto roku 373 tisíc Sk. 

Rekonštrukcia komunikácie na Ul. Rázusova 

     Ako sa spomína v zápise kroniky za rok 2002, dokončovali 

sa uvedené práce na tejto komunikácii. 

Preinvestovaných bolo 478 tisíc Sk. 

Kanalizácia Chyzerovce – II. etapa   

     Pokračovalo sa dokončovaním prác na odkanalizovaní tejto 

veľkej mestskej časti. Náklad v tomto roku činil 254 tisíc Sk. 

Bezpečnostný kamerový systém 

     Bezpečnostný kamerový systém v meste Zlaté Moravce má 

zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta, zvýšiť 

objasnenie priestupkov týkajúcich sa poškodzovania 

verejnoprospešných zariadení, krádeţí, znečisťovania verejných 

priestranstiev, eliminovať vreckových zlodejov, krádeţe 

a vlámania do automobilov, krádeţe v obchodných prevádzkach 

a pod. Celkový prínos by mal byť v radikálnom zníţení trestných 
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činov a priestupkov v monitorovanej lokalite. 

V tomto roku bolo pouţitých 300 tisíc Sk, ktoré boli získané 

z Ministerstva financií SR ako dotácia.  

Rekonštrukcia objektu bývalej MŠ Rovňanova ul. 

     Pri preberaní tohto objektu bol zistený nadmerný prehyb 

stropnej konštrukcie a podlahy, preto bolo potrebné zrealizovať 

statické zaistenie stropov. V súčasnej dobe sa v objekte 

nachádza Centrum voľného času Spektrum Zlaté Moravce.  

Práce na uvedenej rekonštrukcii boli vo výške 700 tisíc Sk, 

ktoré boli poskytnuté vo forme dotácie z Ministerstva financií 

SR. 

Plynofikácia Základnej umeleckej školy (ZUŠ) 

     Jedná sa o plynofikáciu kotolne ZUŠ na Ul. J. Kráľa, ktorá 

zahŕňa realizáciu STL prípojky, rozvodu NTL plynu, stavebných 

úprav jestvujúcej kotolne, nové plynové zariadenia, rozvody 

ústredného kúrenia, elektroinštalácie. 

Pouţitých bolo 480 tisíc Sk, ktoré vo forme dotácie poskytlo 

Ministerstvo financií SR. 

Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Mojmírova ul. 

     Telocvičňa na Základnej škole Mojmírova ul. Zlaté Moravce 

bola v havarijnom stave. 

Prestavaných bolo 100 tisíc Sk, ktoré nám poskytlo Ministerstvo 

školstva SR ako dotáciu.  

Oprava miestnych komunikácii  

     V meste Zlaté Moravce sa vykonala údrţba a oprava výtlkov 

na miestnych komunikáciách vysprávkovaním vo výške 242 tisíc 

Sk. 

Ţitavany samostatnou obcou. 
         Za prítomnosti novozvolených poslancov, primátora 

mesta Ing. M. Skyvu, zástupcov štátnej správy, hostí a občanov 

obce Ţitavany sa uskutočnilo dňa 02. 01. 2003 prvé 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a slávnostná 

inaugurácia starostu obce Ţitavany Ing. Jozefa Cibiru. 

     Po oboznámení výsledkov mestskej volebnej komisie 

v komunálnych voľbách konaných 7. decembra 2002 predsedkyňou 

E. Kráľovou a slávnostnom sľube inauguroval Ing.J.Cibiru do 

funkcie starostu obce primátor mesta Ing.M.Skyva. Potom 

nasledoval sľub deviatich poslancov obecného zastupiteľstva do 

rúk novovymenova-ného starostu. 

     Po zablahoţelaní primátorom mesta, prednostom Okresného 

úradu Ing.R.Ragasom a Ing.S.Ostrihoňovou a prítomných hostí sa 

ujal slova starosta obce Ing.J.Cibira, ktorý okrem iného 

povedal: „upynulo 28 rokov odo dňa, keď sa Ţitavany stali 

súčasťou Zlatých Moraviec. ... 

... Dnes teda začíname opätovne písať svoju vlastnú históriu. 

S očakávaním a moţno aj napätím hľadíme do budúcnosti. Podarí 

sa nám naplniť naše predstavy? ... 

... Ţelám všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, ale aj 

nám ostatným, aby sme dokázali robiť len správne rozhodnutia, 
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a aby sa naše očakávania o prosperujúcej obci naplnili.“  

Pracovné stretnutie starostov. 
         Dňa 20. januára 2003 sa konalo pracovné stretnutie 

starostov obcí okresu, ktoré otvorila a viedla 

Ing.S.Ostrihoňová, primátorka mesta a zároveň privítala hostí: 

Ing.M.Szoradovú– za úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Ing. 

M.Krčmárikovú– riaditeľku Národného úradu práce Zlaté Moravce, 

MUDr.P.Dvonča–riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Zlaté Moravce, 

zástupcov Okresného úradu Zlaté Moravce Mgr.B.Dodokovú, Ing.M. 

Koprdu, J.Horníka, Mgr.L.Šustáka. Zároveň predstavila nového 

prednostu Mestského úradu Ing.I.Jedľovského.  

   J.Horník informoval o povinnosti uzatvoriť protokoly 

o utajovaných skutočnostiach za r. 2002 a otvoriť nový protokol 

na rok 2003. 

   Ing.M.Krčmáriková informovala o novele zákona 

o zamestnanosti, o VPP, o rekvalifikačných kurzoch. 

   Ing.M.Szoradová o financovaní v r. 2002, o pripravovanej 

novele o financovaní samosprávnych krajov od 01.01.2004 novým 

systémom prerozdeľovania finančných prostriedkov. Poukázala na 

potrebu doplnkov a zmien schválených ÚPD obcí a potrebu 

vypracovávania projektov na priemyselné zóny, ktoré môţu byť 

financované z predvstupových fondov EÚ. 

   Mgr.Dodoková o prechode kompetencií na obce, menovite 

opatrovateľská sluţba. 

   Mgr.Šusták o ukončení mzdovej agendy na úseku školstva OkÚ. 

   MUDr.Dvonč o stave NsP a o koncepcii prechodu NsP pod mesto 

Zlaté Moravce. 

   Starostovia poukázali na nevyhnutnosť zachovania tohto 

zdravotného zariadenia, ktoré slúţi občanom celého okresu. 

Starostovia ţiadajú jednotlivé zdravotné poisťovne prehodnotiť 

objem objednaných výkonov pre NsP a navýšiť ho v závislosti od 

počtu obyvateľov tohto regiónu. 

   Prerokovali otázku zriadenia spoločného obecného úradu, 

ktorý má riešiť kompetencie na úseku územného konania 

a stavebného poriadku. Táto činnosť je od 01.01.2003 

v kompetencii starostov. Starostovia prejavili záujem 

o zriadenie tohto úradu odsúhlasením  zastupiteľstvom 

príslušnej obce. 

 

Poţitavské regionálne zdruţenie. 
         V sídle Mestského úradu v Zlatých Moravciach sa 

uskutočnil 1.snem Poţitavského regionálneho zdruţenia (PRZ). 

Zasadnutie otvoril podpredseda PRZ D.Bako a súčasne všetkým 

prítomným členom predstavil Ing.S.Ostrihoňovú, primátorku 

mesta, ktorá privítala prítomných a prizvaných hostí, zástupcu 

kancelárie ZMOS Ing.Kerekeša, prednostu MsÚ Ing.I.Jedlovského, 

pracovníkov Nemocnice s poliklinikou Zlaté Moravce.  

   Členovia sa zaoberali správou o činnosti regiónu, správou 

o hospodárení, voľbou predsedu, členov Rady a revíznej komisie.  

Voľba predsedu PRZ bola písomná a tajná. Kandidovali 
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Ing.J.Cibira, Ing.J.Káčer a Ing.S.Ostrihoňová. Tajným 

hlasovaním s počtom hlasov 22 z celkového počtu 38 hlasov sa 

predsedníčkou PRZ stala Ing. S. Ostrihoňová, primátorka mesta 

Zlaté Moravce. 

Za členov Rady PRZ: JUDr.D.Kukučková, J.Ďuriač, E.Kajaba, 

Ing.J. Cibira, Ing.J.Káčer, D.Bako. 

Za členov revíznej komisie: G.Šplehová, J.Belúch, B.Bielik. 

Zaoberali sa otázkami regiónu, NsP, ako aj spoločného obecného 

úradu. 

   Členovia PRZ vyjadrujú nespokojnosť s postupom prechodu 

kompetencií zo štátu na obce, nakoľko chýbajú finančné 

prostriedky, ktoré si štát protiprávne zadrţiava.  

     PRZ dňa 24. apríla 2003 doporučilo podpísať delimitačný 

protokol na úseku stavebného konania, starostom obcí prevziať 

a podpísať zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. 

     Dňa 28. mája 2003 na mimoriadnom zasadnutí Poţitavského 

regiónu hostia JUDr.E.Gyurovszká, Ing.K.Olajošová, doc.Ing.J. 

Dvonč CSc., Ing.arch.V.Melušová predniesli dôleţité informácie 

o prioritách plánu ľudských zdrojov a sociálnej infraštruktúry, 

rozvoja pôdohospodárskeho a agropotravinárskeho sektora, rozvoj 

vidieka, ochrany ţivotného prostredia, rozvoj priemyslu 

a sluţieb, zahraničnej spolupráce, informovanosti 

a komunikačných systémov. 

   JUDr.Gyurovszká informovala o spolupráci NSK 

s ministerstvami, lebo práve ministerstvá určujú, na ktoré 

projekty môţeme ţiadať financie. 

     Dňa 14. novembra ZMOS a MZ SR zorganizovali pracovné 

stretnutie k situácii – presunu zriaďovateľskej pôsobnosti 

k nemocniciam s poliklinikou I.typu na orgány samosprávy. 

   Prítomní prijali vyhlásenie primátorov miest a ZMOS-u, 

smerované vláde SR v bodoch, v ktorých ţiadajú: 

1) Predisponovať finančné prostriedky na samosprávu, ktoré 

vyplývajú zo záväzkov nemocníc známych aj neznámych z r. 

2002. 

2) Aţ novelizácia zákona o majetku obcí umoţní vykonanie 

ďalších racionalizačných opatrení, preto ţiadajú, aby 

dovtedy vzniknuté ceny v zariadeniach v r. 2003-2004 sa 

vykryli z prostriedkov získaných z privatizácie. 

3) Ţiadajú, aby prípadný výkon z exekučného titulu na majetku 
mesta v súvislosti s 2.bodom nemohol byť uplatnený. 

4) V súvislosti s kapitálovými investíciami v zdravotníctve 

ţiadajú primátori o verejnú deklaráciu rovnosti šancí pre 

zariadenia v pôsobnosti samosprávy a štátu. 

5) Rovnosť pred zákonom ţiadajú uplatniť v novom zákone 

o zdravotnom poistení.  

Európske dni. 
         Európske informačné centrum  pri Delegácii európskej 

komisie v SR pripravilo v dňoch 7.-13. apríla informačný 

projekt Európske dni. 
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   Cieľom bolo sprostredkovať objektívne odborné a zaujímavé 

informácie o fungovaní EÚ, prístupovom procese Slovenska 

a o programoch finančnej pomoci z EÚ práve tam, kde sa tieto 

informácie nachádzajú len v obmedzenej miere a sú ťaţšie 

dostupné. Konali sa pod záštitou veľvyslanca a vedúceho 

Delegácie európskej komisie v SR E. van der Lindena v rámci 

informačnej kampane na Slovensku. 

   Záštitu nad akciou, konanou 7.apríla pod názvom Európa 

v Zlatých Moravciach, mala primátorka mesta Ing.S.Ostrihoňová. 

V dopoludňajších hodinách v divadelnej sále bola prednáška 

s prezentáciou programu „Mládeţ s diskusiou“ pre študentov 

a pedagógov. V zasadačke MsÚ bola prednáška „Slovensko a EÚ“ 

pre poslancov MZ a pracovníkov MsÚ. V popoludňajších hodinách 

na Nám. A.Hlinku mali občania moţnosť získať informačné 

materiály o EÚ a nakoľko bolo priveľmi chladné počasie na toto 

ročné obdobie bola moţnosť si materiály vyzdvihnúť aj 

v mestskej kniţnici. 

Čo prinesie vstup do EÚ? 

Politické dôsledky 

- členstvo SR v najvýznamnejšom svetovom politickom 

a ekonomickom zoskupení 

- rast dôveryhodnosti našej krajiny 

- posilnenie medzinárodného postavenia SR – bezpečnejší 

a spokojnejší ţivot 

- moţnosť podieľať sa na rozhodovacom procese únie a na tvorbe 

európskej stability 

Ekonomické dôsledky 

- celkový hospodársky rozvoj SR 

- niţšie platby do rozpočtu únie ako celkové príjmy zo 

štrukturálnych fondov a podpory poľnohospodárskeho sektora 

- odstránenie obchodných prekáţok a integrácia SR do 

spoločného trhu únie takmer s 500 mil. obyvateľstvom 

- nové príleţitosti a moţnosti vyváţať slovenské produkty 

a sluţby 

- rast konkurenčného tlaku pre slovenské podniky 

- lepšia ponuka, vyššia kvalita, širší sortiment tovarov 

a sluţieb za niţšie ceny 

- rast prílevu priamych zahraničných investícií – rast 

ţivotnej úrovne a technologický rozvoj 

- rast niektorých cien vyrovnávaných rastom príjmov a platov 

- priamy prístup k nástrojom finančnej pomoci EÚ – rozvoj 

ekonomicky slabých regiónov na SR 

Právne dôsledky 

- naplnenie právnej harmonizácie – bezpečne právne prostredie, 

lepšia ochrana ľudských práv a slobôd, zlepšenie 

vymoţiteľného práva na SR 

Slovák ako občan EÚ bude mať 

- právo voľného pohybu v rámci únie, právo ţiť, pracovať 

a študovať kdekoľvek v iných členských štátoch EÚ 
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- právo voliť a byť volený ako kandidát vo voľbách do EP ako 

aj v komunálnych voľbách v iných členských štátoch 

- právo diplomatickej a konzulárnej ochrany zo strany 

ostatných členských štátov v tretích štátoch, kde Slovensko 

nemá diplomatické či konzulárne zastúpenie 

- petičné právo a právo obracať sa so sťaţnosťami na 

Eombudsmana. 

Rakúsky veľvyslanec v Zlatých Moravciach 
         Na pôde Mestského úradu v Zlatých Moravciach prijala 

primátorka mesta Ing.S.Ostrihoňová spoločne s poslancom 

Nitrianskeho samosprávneho kraja M.Tomajkom vzácnu návštevu, 

veľvyslanca Rakúskej republiky Dr.M.Bolldorfa s manţelkou 

a sprievodom ako aj poslankyňu NR SR M.Demeterovú. 

   Po srdečnom prijatí informovala primátorka o súčasnom dianí 

a histórii mesta. Čo ju najviac ťaţí je obrovská nezamestnanosť 

v regióne (30 %). Poukázala na kvalifikovanosť našich ľudí, 

zdôraznila, ţe naši ľudia boli naučení pracovať, chcú pracovať, 

ale niet príleţitostí. Ako povedala, bude p. veľvyslancovi 

veľmi vďačná, ak pomôţe v našom meste etablovať niektoré 

rakúske firmy, ktoré by pomohli zamestnať našich spoluobčanov. 

   Ocenila skutočnosť, ţe po jej zvolení do funkcie primátorky 

je p. Bolldorf prvým veľvyslancom, ktorý navštívil naše mesto 

a odovzdala vzácnym hosťom monografiu mesta a pamätné plakety 

pri príleţitosti návštevy a naviazania priateľských kontaktov. 

Napokon sa hostia podpísali do pamätnej knihy mesta. 

 

Štátny tajomník Ministerstva školstva SR v meste. 
         Z iniciatívy primátorky Ing. Serafíny Ostrihoňovej ako 

aj predsedníčky PRZ pri ZMOS na základe dobrých pracovných 

a priateľských vzťahov prijal 4.decembra pozvanie štátny 

tajomník MŠ SR Ing.F.Tóth na stretnutie so starostami obcí PRZ, 

riaditeľmi MŠ, ZŠ a SŠ, pedagógmi, vedúcimi školských 

zariadení, ZUŠ, CVČ, SSŠ, PPP. 

   Pracovné stretnutie sa konalo v obradnej sieni MsKS. V úvode 

vystúpili s krátkym programom TŠ Jumbo – vicemajster Európy 

a majster SR. Hlavnou témou bol zákon o financovaní škôl, ktorý 

vchádza do platnosti od 01.01.2004. Tok finančných prostriedkov 

by mal byť zabezpečený ministerstvom cez krajský školský úrad, 

ktorý oznámi zriaďovateľovi štátnej školy (mestu) výšku 

príspevku pre školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Potom 

štátny tajomník sa venoval školstvu v Zlatých Moravciach 

a v diskusii sa hovorilo aj o určitých podnikateľských 

aktivitách, ktoré by školám pomohli na vykrytie niektorých 

potrieb. Upozornil, ţe školy si budú čo do kvality navzájom 

konkurovať.  

 

Spolupráca medzi mestami Zlaté Moravce a Hulín 
         Dlhodobé priateľské vzťahy so zahraničím má SOUse 

v Zlatých Moravciach s mestom Hulín v okrese Kroměříţ na 

Morave.  Iniciátorom prvých kontaktov na úrovni miestnych 
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samospráv bol p. riaditeľ Ing. P. Kocian.  

   Oficiálne boli prvýkrát pozvaní zástupcovia z mesta Hulín na 

oslavy 890. výročia mesta Zlaté Moravce. Pozvanie prijali, ale 

nemohli sa zúčastniť. Zúčastnili sa aktivít občianskeho 

zdruţenia Prílepčianka dňa 10. 10. 2003. Spoločné priateľstvo 

oboch miest potvrdili starosta mesta Hulín J. Čumpelík 

a primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. S. Ostrihoňová zasadením 

stromu Slovanov – lipky na Nám. A. Hlinku pred fontánou. 

   Zástupcovia mesta prijali pozvanie a v dňoch 23.-24. 

novembra navštívili mesto Hulín. Stretnutie sa začalo 

spomienkou na významného skladateľa, dirigenta Václava Smolu. 

Koncert siedmich dychových hudieb trval päť hodín. Druhý deň 

navštívili podniky mesta TOS HULÍN, MODIKOV, stredisko 

tepelného hospodárstva mesta, samozrejme aj mestský úrad 

a oboznámili sa s činnosťou jednotlivých odborov. Vyvrcholením 

návštevy bolo podpísanie dohody o priateľstve, partnerstve 

a vzájomnej spolupráci. Dohodu uzatvorili s účelom lepšie sa 

spoznať, budovať priateľské vzťahy, obojstranne si pomáhať, 

lepšie si porozumieť a tým prispieť k prospechu obyvateľov 

oboch miest.   

Mesto deťom.  
         Prvý jún sa tradične spája s deťmi. Tentokrát svoj 

sviatok oslávili v nedeľu, dôvod k tomu, aby sa o čosi viac 

svojim ratolestiam mohli venovať aj rodičia. Návštevníkov 

a hostí privítala v mene primátorky mesta PaedDr. 

K.Ivanovičová. 

   Mesto pripravilo pre všetkých zábavné popoludnie v mestskom 

parku, kde nechýbalo divadielko MŠ Slniečko „Koza rohatá 

a jeţ“, ukáţky poslušnosti psa z OOPZ. Tajomný rozprávkový les 

plný prekvapení zahŕňal súťaţné disciplíny, ktoré deťom 

pripravili učiteľky MŠ, v kostýmkoch rozprávkových bytostí, 

známych hudobných a tanečných skupín Jumbo, CVČ Spektrum, 

Stres, Tigra, Luna.  

   Na deti dohliadali okrem rodičov, či starších súrodencov aj 

mestskí policajti v ukáţkach zo svojej činnosti.  

   Veselú náladu navodila diskotéka P. Kereša. Deti si odnášali 

sladké odmeny a účastnícke listy.  

 

Súťaţ o najkrajšiu predzáhradku, najkrajšie okolie činţiaku – bytovky 

a najkrajší balkón. 
         V polovici júla vyhodnotila komisia súťaţ o najkrajšiu 

predzáhradku, najkrajšie okolie činţiaku – bytovky a najkrajší 

balkón, ktorú vyhlásila primátorka mesta Ing.S.Ostrihoňová.  

   Najkrajšia predzáhradka – zohľadňovala sa čistota, vhodnosť 

výsadbového materiálu a celkové architektonické riešenie.  

   Najkrajšie okolie činţiaku – bytovky, kritériami bola 

čistota a starostlivosť o okolie. 

   Najkrajší balkón – jediným kritériom bola celková estetická 

úprava balkóna.  
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Zlatomoravecký jarmok. 
         V dňoch 19.-20. septembra sa konal uţ tradične v našom 

meste jarmok, ktorý sa stáva neodmysliteľnou súčasťou nášho 

mesta.  

   V piatok v popoludní ho otvorila primátorka mesta, ktorá 

zaţelala pohodu a dobrú náladu. Krásne, priam letné slnečné 

počasie prialo jarmočníkom. Mestom znela hudba a dobrá nálada.  

   V kultúrnom programe vystúpili: TŠ Jumbo, Gaţiovci, Kvietok, 

Luna, TS z Centra voľného času, Zlatňanka, Inovec, Slovenský 

raj, Gulov pelech a Tramp song. Mladšia generácia sa zabávala 

na kolotočoch.  

   Nechýbali ľudoví remeselníci rezbári, čipkári, vareškári, 

košikári, hrnčiari, prezentujúci svoje výrobky. Stánky 

s cukrovou vatou, tekvicovými zrnkami, odevami, obuvou, 

biţutériou, kozmetikou, suvenírami, ale aj sladkými a nádherne 

zdobenými medovníkami. 

   Súčasťou bola i slávnostná recepcia, na ktorú pozvanie od 

primátorky mesta prijali riaditelia m.p., podnikatelia 

a zástupcovia škôl a inštitúcií.  

 

Hasičská stanica. 
         Pri príleţitosti sviatku sv. Floriána sa v priestoroch 

hasičskej stanice na Ul. 1. mája konali dňa 7. mája oslavy 

vysvätenia hasičskej stanice. 

   Začiatok osláv bol otvorený prejazdom hasičských vozidiel 

a techniky po uliciach mesta.  

   Za účasti členov okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru, riaditeľa mjr. Ing.R.Ambru, viceprezidenta 

HaZZ MV SR plk.Ing.J.Prosňáka, krajského riaditeľa HaZZ 

plk.Ing.D. Kňaţka, prednostu Okresného úradu Ing.R.Ragasa, 

primátorky mesta Ing.S.Ostrihoňovej, starostov obcí a zástupcov 

firiem okresu sa konalo posvätenie stanice vdp. M. Javorom. 

   Jednotka OR HaZZ v Zlatých Moravciach obdrţala diplom 

v rámci druţby s maďarskými hasičmi z mesta Tatabáňa, kde 

v medzinárodnej súťaţi naši hasiči obhájili 1. miesto.  

 

Referendum o vstupe SR do Európskej únie. 
         Podľa vyhlásenia prezidenta SR sa v dňoch 16. a 17. 

mája 2003 uskutočnilo referendum o vstupe SR do EÚ.   

   Oprávnení občania mali rozhodnúť o otázke: 

„Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ ?“  

Primátorka mesta  určila 9 volebných okrskov v meste Zlaté 

Moravce, z toho 8 v meste a 1 v m. č. Prílepy. 

   V aule SOUP sa uskutočnil sľub členov okrskových volebných 

komisií pre referendum, ktorých nominovali politické strany 

a hnutia do rúk primátorky mesta. Ţrebovaním boli určení 

predsedovia a podpredsedovia okrskových komisií. 

   Z 10 569 voličov sa na referende zúčastnilo 4 960 

obyvateľov, čo predstavuje 46,92 %. Za vstup do EÚ hlasovali 

obyvatelia mesta nad 90 %.   

 



Kronika mesta 2003 

 

Strana 15 z 36 

 

Návšteva Sv. Otca J. Pavla II. na Slovensku. 
         Primátorka mesta sa prihovorila k občanom mesta pri 

príleţitosti návštevy sv. otca na Slovensku prostredníctvom 

Tekovských novín, ktorá okrem iného im napísala: 

„... Ján Pavol II., patriaci celému svetu dal prím trikrát 

nášmu Slovensku, čím napísal výnimočné dejiny Slovenska.  

... Verím, ţe náš zlatomoravecký kraj, ktorý je chudobincom 

nielen Slovenska,ale Európy, aj na základe poţehnania sv.otca 

J.Pavla II. a povzbudenia v konaní dobra, sa hospodársky 

rozvinie a stane príkladným. ...“ 

   Sv. otec Ján Pavol II. pricestoval na Slovensko dňa 11.09. 

v dopoludňajších hodinách, kde ho na Letisku M.R.Štefánika 

v Bratislave čakali s uvítacím ceremoniálom. Navštívil Trnavu, 

B. Bystricu (vysluhoval sv. omšu – 12.09.), Roţňavu (vysluhoval 

sv. omšu - 13.09.) a Bratislavu (vysluhoval sv. omšu – 14.09.). 

V podvečerných hodinách na letisku v Bratislave rozlúčkovým 

ceremoniálom ukončil návštevu a odletel do Ríma.    

 

Činnosť podnikov v meste. 
          Za účasti zástupcov francúzskej firmy SOFANOU, 

primátorky mesta, prednostu OkÚ, zástupcov inštitúcií a m.p. sa 

konalo v dopoludňajších hodinách dňa 27. mája slávnostné 

otvorenie pobočky Sofanou Slovakia s.r.o. na Továrenskej ul. 

v Zlatých Moravciach.  

   Firma bude vyrábať v našom meste hadice a fixačné a ochranné 

produkty pre výrobu káblových zväzkov pre automobilový 

priemysel. Zakladateľom firmy je p. Streit. Pri otvorení 

pobočky povedal prezident spoločnosti a predseda predstavenstva 

p. Bernart E. Streit, ţe firma jeho otca vznikla v r. 1954, 

v súčasnosti zamestnáva 560 pracovníkov v 12 jednotkách po 

celom svete a otvára ďalšiu, v Zlatých Moravciach s 20 

pracovníkmi. 

       

          Československá obchodná banka (ČSOB) otvorila svoju 

novú pobočku v Zlatých Moravciach na Ţupnej ul. Dňa 26. júna za 

prítomnosti pracovníkov, pozvaných hostí, primátorky mesta 

a riaditeľa pobočky Ing.J.Tencera. 

   Občania a podnikateľské subjekty môţu vyuţívať kompletný 

sortiment bankových produktov a sluţieb ČSOB. 

   Nové usporiadanie interiéru ponúka moţnosť usadenia klienta, 

ideálny na komunikáciu s pracovníkmi banky. Nečakajú tu na nich 

ţiadne priehradky.  

 

          Dňa 24. októbra  otvorili na Nám. A. Hlinku značkovú 

predajňu EuroTel za účasti zástupcov EuroTelu, prednostu OkÚ, 

prednostu MsÚ, miestnych podnikateľov a hostí.  

   Predajňa ponúka zákazníkom komplexné sluţby, široký výber 

mobilných telefónov s príslušenstvom. V deň otvorenia do 

predajne zavítali aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a jej 

zástupca RNDr. M. Bátora.  

Sofanou 

Slovakia 
s.r.o. 
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Doprava. 
          Dňa 16. januára sme sa v dennej tlači dozvedeli, ţe 

vláda na návrh ţelezničnej spoločnosti dala súhlas na zrušenie 

tratí na 25 lokálkach od februára t.r.  

   Na 9.zasadnutí Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre dňa 

16.12.2002 sa poslanci zaoberali týmto problémom. Zlatých 

Moraviec sa to týkalo tratí Kozárovce - Zlaté Moravce - 

Luţianky (55 km) a Zlaté Moravce – Vráble - Úľany nad Ţitavou 

(35 km). Bolo prijaté uznesenie, ktorým sa vyjadruje nesúhlas 

so zrušením osobnej ţelez. dopravy na dotknutých tratiach 

v Nitrianskom kraji. 

   Zaoberalo sa touto otázkou aj regionálne zdruţenie miest 

a obcí Poţitavského regiónu, kde v mene 36 obcí a mesta Zlaté 

Moravce a Vráble bol zaslaný list dňa 02.12.2002 predsedovi 

vlády, predsedovi NR SR a ministrovi dopravy, pôšt 

a telekomunikácií so ţiadosťou o zachovanie ţel. dopravy 

v našom regióne. 

   Dňa 13.12. sa stretli predseda VÚC M.Belica s poslancami 

VÚC a primátor mesta Ing.M.Skyva s prezidentom federácie 

strojvodcov a predsedom Rady federácie zdruţ. odbor. zväzu 

ţelezníc so zamestnancami ţeleznice v Zlatých Moravciach, kde 

bolo konštatované, ţe zrušenie bude mať nedozerné následky na 

rozvoj regiónu, zníţenie zamestnanosti, poškodí sa aj 

začínajúci rozvoj cestovného ruchu v regióne horné Poţitavie.  

S týmto názorom sa stotoţňuje i nová primátorka mesta Ing.S. 

Ostrihoňová a podniká k tomu i príslušné kroky. 

   Trať sa pomenovala ako lokálna, ale ešte pred pár rokmi to 

tak nebolo. Trať č. 397 na úseku Luţianky – Zlaté Moravce – 

Kozárovce bola súčasťou trate Leopoldov – Ţilina a bola II. 

kategórie – spájala mesto Zlaté Moravce s hlavným mestom SR – 

Bratislavou.  

Do r.1990 tu denne premávali dva rýchliky Bratislava–Košice 

a späť  

 

Cestovný ruch. 
         V dňoch 21.- 26. augusta sa uskutočnil 2.ročník 

výstavy Regiontour Slovakia 2003 pod názvom „Dovolenka na 

vidieku“ v rámci medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2003. 

   Cieľom výstavy bola moţnosť ukázať a predstaviť jednotlivé 

regióny, obce a ich ponuky a moţnosti v rámci cestovného 

ruchu. 

   Výstava priblíţila ţivot a krásu v našich mestách, moţnosť 

agroturistiky a vidieckej turistiky, históriu, historicko-

kultúrny ţivot v regiónoch, folklór, šikovnosť zlatých 

slovenských rúk v tradičných remeslách. 

   Otvárací deň výstavy patril zlatomoraveckému regiónu 

a prezentácii mesta. Slávnostné otvorenie 30.ročníka 

Agrokomplexu – Medzinárodného poľnohospodárskeho 

a potravinárskeho veľtrhu za prítomnosti prezidenta SR R. 

Schustera, vládnych činiteľov a hostí sa konalo za prítomnosti 

Region-

tour 

Slovakia 
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nášho folkórneho súboru Zlatňanka pod vedením Ing.C.Lazúra, 

ktorí sa zúčastnili slávnostného prestrihnutia pásky 

a odovzdaní doţinkových vencov v novom pavilóne M4. 

   V pavilóne N sa konala prezentácia nášho mesta a okresu, 

návštevníci si odnášali mnoţstvo propagačného materiálu, 

pohľadníc, máp, broţúr, ... 

   Ţeny z občianskeho zdruţenia Prílepčianka pod vedením A.M. 

Kudrejovej prezentovali kroje, piesne, ľudové výšivky, domáce 

pečivo a koláče. Drevené sošky rezbára p. Doskoča zo Zlatna 

pútali menších návštevníkov. 

   Ukáţky paličkovania čipky záujemcom predvádzala po celý deň 

p. H.Tomajková zo Zlatých Moraviec a zdobenie perníčkov manţ. 

Klučiaroví z Topoľčianok. Pútali aj drevené plastiky M.Ivana 

z Čaradíc.  

   Počas celého dňa sa návštevníci tešili na vystúpenia FS 

Zlatňanka, ktorú si vypočuli prezident SR R. Schuster 

a predseda parlamentu P.Hrušovský. 

 

          Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Poţitavským 

regionálnym zdruţením so sídlom v Zlatých Moravciach pod 

záštitou primátorky mesta Ing.S.Ostrihoňovej uskutočnilo na 

Obecnom úrade v Topoľčiankach dňa 10. októbra seminár na tému 

„Vidiecka turistika a agroturistika v Poţitavskom regióne“.  

   Celodenný seminár pozostával z odbornej prednáškovej časti, 

premietnutí videofilmu „Topoľčianky perla horného Poţitavia“, 

prehliadky letného sídla prezidentov – zámku v Topoľčiankach 

a ukáţky starých zvykov v m. č. Prílepy, ktorá sa konala za 

účasti Ing.M.Haruštiaka z Kanadského veľvyslanectva a ďalších 

vzácnych hostí. Podrobnejšie o ukáţke starých zvykov sa 

dočítame v kronike m. č. Prílepy.  
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Zdravotníctvo. 
          Od 1.júna slúţi pacientom Centrum diabetickej nohy, 

ktoré je špecializovaným pracoviskom NsP v Zlatých Moravciach. 

Sídli v pavilóne interných disciplín. Koordinátorom tohto 

centra je MUDr.Ľ.Jarábek, rodák z Hronského Beňadika. Pracoval 

v Nitre, Galante, Bratislave, Horných Lefantovciach. Prednášal 

na vedeckých podujatiach u nás a v zahraničí. Publikoval práce 

o diabetickej nohe. Na medzinárodnom sympóziu v Holandsku 

získal cenu za prezentáciu „Diabetická noha“. 

   Zámerom je poskytovať komplexnú diagnostickú a liečebno-

preventívnu starostlivosť o pacientov s diabetickou nohou. 

Kaţdého pacienta, ktorý má ťaţkosti s dolnými končatinami, 

hlavne s cievami a nervami v centre vyšetria. Chodia sem 

pacienti nielen z mesta, regiónu, ale aj z rôznych kútov 

Slovenska.  

              

          Do funkcie riaditeľky Nemocnice s poliklinikou 

v Zlatých Moravciach sa po výberovom konaní dňa 29.septembra 

úspešne dostala Ing. Marta Eckhardtová. Dňa 21.októbra bola 

Centrum 

diabetickej 
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menovaná Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach do 

funkcie riaditeľky NsP v Zlatých Moravciach.  

    

          NsP zavádza do pouţívania nový chirurgický 

laparoskop, ktorý je od firmy Olympus. Hospitalizácia po 

laparoskop. zákroku sa zniţuje aţ na tri dni, v niektorých 

príp. ešte kratšie. Súčasný laparoskop sa posúva na 

gynekologické oddelenie. 

   Ďalej nemocnica získala nové C-rameno, mobilný rontgénový 

prístroj, ktorý pomôţe pri traumatologických operáciách.  

   Pre odd. intenzívnej medicíny OAIM nový servoventilátor–

dýchací prístroj, určený pre potreby pacientov tohto 

oddelenia.  

   Mamograf – nový prístroj, ktorý pomáha uľahčovať 

diagnostiku karcínov u prsníka.     

Školstvo. 
          V sále MsKS sa 4.júna prezentovala MŠ Slniečko 

programom „Vláčik šťastia“, kde diváci obdivovali výkon 

takmer 150 detí – skôlkárov v záplave kostýmov, vyrobených 

s nápadom a vkusom zanietených učiteliek. Pozvanie prijali 

zástupcovia okresu, mesta, škôl, podnikov, firiem a rodičov, 

ktorí sledovali 90-min. program s tanečno-pohybovými 

aktivitami, moderným i ľudovým tancom. To je výsledok práce 

riaditeľky,učiteľského zboru a celého kolektívu MŠ.  

   Projekt riaditeľky E.Kutišovej „Záhrada zdravia“ bol 

zameraný na prevenciu detských ochorení, upevňovanie zdravia 

s dostatkom voľného pohybu na čerstvom vzduchu s moţnosťou 

vyuţitia telových. a športových aktivít v záhrade školy. 

   Šek so sumou 150 tis. Sk od firmy DANFOSS, spol.s r.o. bol 

darom pre MŠ na zakúpenie hernej zostavy preliezok, ktorý 

odovzdal v závere podujatia konateľ spoločnosti 

Ing.M.Maťašovský. 

   Uznanie a námaha bola odmenená kyticou ruţí p.riaditeľke 

a dlhotrvajúcim potleskom. 

          Dňa 24.septembra otvorili nové centrum hier za 

prítomnosti primátorky mesta Ing.S.Ostrihoňovej, riaditeľa 

Danfoss Compressors Ing.M.Maťašovského, riaditeľky 

E.Kutišovej, zástupcu okresu Mgr.J.Šurdu a Mgr.D.Hollej 

a detí MŠ Slniečko. 

   Vybudované bolo za spomínaného daru firmy Danfoss, Mesta 

Zlaté Moravce a príspevku 1 % z dane rodičov. 

           

          Ţiak 4.B triedy na ZŠ Robotnícka ul. Tomáš Garaj sa 

dňa 28.02. zúčastnil celoslovenskej súťaţe v recitácii 

povesti „Šaliansky Maťko“. Táto prehliadka mladých 

recitátorov sa kaţdý rok koná pod záštitou Ministerstva 

kultúry SR, Matice slovenskej a časopisu Slniečko v Šali.  

   Súťaţili recitátori zo siedmich krajov. Tomáš svojim  

prejavom zaujal natoľko, ţe v konečnom hodnotení bol 

MŠ na Ul.  
Kalinčiakovej 
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vyhlásený za víťaza Slovenska. Okrem toho dostal aj ocenenie 

časopisu Slniečko. 

   Tomáša pripravovala p. učiteľka Mgr.Ľ.Hrinková. V apríli 

pri príleţitosti „Dňa učiteľov“ dostal Tomáš aj p.učiteľka od 

primátorky mesta ocenenie za vynikajúcu reprezentáciu školy, 

mesta a okresu.  

 

          „... Rodí sa z ničoho a stáva sa všetkým. Bol by 

svet bez hudby?“ Pavol Strauss 

   Motto z útlej publikácie, ktorá je výsledkom mravenčej 

práce tvorcov ZUŠ a hlavne pedagóga Gejza Hlavatého. 

Zozbierané materiály, fotografie, údaje, čísla, zachytávajúce 

konkrétnych ľudí, ktorí vyučovali a ktorí sa učili spievať, 

hrať na hudobné nástroje, maľovať, spoznávali tajomstvá 

baletného neskôr moderného či folklórneho tanca.  

   Pri príleţitosti 60.výročia školy dňa 21.marca v sále MsKS 

sa konal za prítomnosti bývalých učiteľov, absolventov, 

členov súborov, rodičov a priateľov školy i hostí slávnostný 

koncert. 

   Fanfáry otvorili dvojhodinový večer plný nádhernej hudby, 

interpretácie, tanca a slova v podaní ţiakov školy, 

absolventov a v druhej časti koncertu – učiteľov hudby. 

   ZUŠ k jubileu zablahoţelala riaditeľka Mgr.A.Rapavá. 

V mene Mesta Zlaté Moravce sa pripojil zástupca primátorky 

RNDr.M.Bátora a za občianske zdruţenie rodičov pri ZUŠ 

Ing.C.Lazúr. 

 

          V dňoch 15. aţ 17. mája sa uskutočnilo celoštátne 

kolo 31.ročníka geografickej olympiády v Gymnáziu Janka Kráľa 

v Zlatých Moravciach. Opympiády sa zúčastnili ţiaci 9 

gymnázií a 39 ZŠ. Pri otvorení boli prítomní 

hostia:Ing.S.Ostrihoňová, primátorka mesta, prof.RNDr.M. 

Zaťko,CSc., predseda celoštátnej odbornej komisie GO a RNDr. 

A.Dubcová,CSc.,predsedníčka subkomisie pre ZŠ a 8-ročné gym-

náziá. 

          Najusilovnejší študenti boli odmenení na konci 

školského roka v gymnáziu cenou prof.MUDr.R.Korca,Dr.Sc., 

ktorí nielen zvládli učivo, ale získavali vedomosti 

a aktivizovali sa nad rámec svojich povinností. Cenu 

odovzdala študentom manţ.MUDr.Korcová s riaditeľom gymnázia 

RNDr.M.Bátorom a primátorkou mesta. 

          Dňa 05.09. pri príleţitosti vzácneho jubilea, 90 

rokov zaloţenia gymnázia v našom meste, koncertoval v aule 

Národný muţský zbor – Spevácky zbor slovenských učiteľov pod 

vedením Mgr. V.Balinta. Sprievodným slovom sprevádzal koncert 

prof.J.Schultz, dirigent trnavského mládeţníckeho zboru 

Cantica nova. 

   Vzácnym hosťom bol pán prof.J.Podhorný, ktorý obdrţal od 

zboru spevácku plaketu za rozvoj zborového spevu mládeţe na 
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Slovensku prostredníctvom prezidenta doc.M.Pazúrika. 

          Dňa 19.09. sa konali oslavy 90.výročia zaloţenia 

Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Vedenie školy 

s riaditeľom RNDr.M.Bátorom privítalo hostí, bývalých 

profesorov, študentov, osobnosti, ktoré v súčasnosti 

zastávajú významné posty. 

   Prítomným sa prihovoril riaditeľ školy. Ku gratulantom sa 

zaradili predseda NSK doc.Ing.M.Belica PhDr., výkonný 

riaditeľ Asociácie bánk doc.Dr.Ing.V.Valach,CSc., primátorka 

mesta Ing.S. Ostrihoňová, básnik M.Pius. V kultúrnom programe 

sa vystriedali zborový spev súboru Vox feminae, hudobno-

slovné pásmo študentov školy, tanečné štúdio Jumbo 

a pedagógovia ZUŠ.  

90 ročná história školy je zachytená aj v broţúre, ktorá bola 

vydaná pri tejto príleţitosti. 

 

          Posledný júnový podvečer si pripomenuli na 

slávnostnom stretnutí pracovníkov 30-ročnú spoluprácu oboch 

škôl SOUse a COPT Kroměříţ. Druţba medzi SOU strojárskom 

a elektrotechnickom a COPT Kroměříţ bola podpísaná 17.05.1972 

v rekreačnom stredisku Čaradice. Obe školy si navzájom 

odovzdávajú a vymieňajú teoretické poznatky, praktické 

zručnosti a skúsenosti v oblasti strojárstva 

a elektrotechniky.  

   Riaditeľ SOUse Ing.Kocian odovzdal ďakovné listy 

zamestnancom COPT a riaditeľ COPT Ing.Školoudík zasa ďakovné 

listy zamestnancom SOUse. Primátorka mesta odovzdala pamätnú 

Plaketu mesta Zlaté Moravce mestu Kroměříţ a druţobnému 

učilišťu COPT.  

Hostí i domácich bavila DH Topoľanka. 

 

          26.septembra si na slávnostnej akadémii pripomenulo 

vedenie SPoŠ v Zlatých Moravciach s riaditeľom 

RNDr.V.Gubišom, pedagogickým zborom, pracovníkmi školy za 

účasti primátorky mesta a hostí okrúhle 50-te jubileum. 

   V slávnostnej atmosfére prebral z rúk primátorky mesta 

Ing.S. Ostrihoňovej Plaketu mesta Zlaté Moravce riaditeľ 

RNDr.V.Gubiš. Odmenených bolo 21 pedagogických a 12 

nepedagogických pracovníkov. 

   Sviatočnú atmosféru dotvárali v kultúrnom programe 

študenti a pedagógovia školy, FS Zlatňanka a ĽH Struna. 

   Riaditeľ školy priblíţil históriu školy vo svojom 

príhovore, v ktorom okrem iného povedal, ţe zaloţenie 

Strednej poľnohospodárskej školy vychádzalo z vládneho 

uznesenia. Dôleţitým medzníkom bolo zriadenie školského 

majetku. Na pôde terajšej strednej poľnohospodárskej školy 

vznikol 01.09.1994 nový právny subjekt „obchodná akadémia“. 

 

          Plejádu jubileí a výročí uzatvára 50-ročné jubileum 
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bývalej SOUP, od 01.09. Zdruţenej strednej školy. 

   10.10. sa aula školy zaplnila hosťami, predsedom VÚC 

doc.Ing. M.Belicom,PhDr., riad.úradu VÚC Mgr.E.Zimmermanno-

vou, ved.odboru školstva VÚC Ing.H.Psotovou, ved.odboru škol-

stva KÚ Nitra RNDr.Š. Prónayom, riad.Agroinštitútu Nitra Ing. 

K.Slíţom, CSc., prof.Dr.Ing. J.Lobotkom, PhDr.,Dr.Sc., Ing.J. 

Lopušekom,bývalým riaditeľom školy, Ing.I.Oravcom, predsedom 

SPPK, primátorkou mesta Ing.S.Ostrihoňovou, prednostom okres-

ného úradu Ing.R.Ragasom, zástupcami zahraničných partner-

ských škôl z Rakúska, Belgicka a Nemecka, pedagogických za-

mestnancov a bývalých pracovníkov školy.  

   Ing.J.Solčiansky, riaditeľ privítal hostí a priblíţil 

históriu i súčasnosť školy. Primátorka mesta mu udelila 

plaketu za rozvoj mesta. Pamätnú medailu za úspešnú činnosť 

v Agrokomplexe SR od Slovenskej poľnohospodárskej 

a potravinárskej komory v Nitre mu odovzdal jej predseda 

Ing.I.Oravec. Agroinštitút Nitra udelil zlatú medailu 

prostredníctvom riad.Ing.K.Slíţa,CSc. Pamätný list Krajského 

úradu, odboru školstva, mládeţe a tel. kultúry odovzdal 

RNDr.Š.Prónay. Pamätný list, udelený predsedom NSK, prevzal 

od Ing.H.Psotovej, ved.odboru školstva NSK. 

   Slávnostnú akadémiu pripravili pedagógovia školy. Pri 

tejto príleţitosti bol vydaný bulletin o histórii a činnosti 

školy. 

Kultúra.  
          Kaţdé mesto má svoju históriu. Tvorili ju ľudia 

ţijúci na tomto území, prekonávajúci úskalia svojej doby, 

ţivotné útrapy a radosti. Kaţdý z nich zanechal tu svoj 

otlačok pri rozvíjaní vzťahov a rozvoji mesta. Takouto 

príleţitosťou bolo 200.výročie úmrtia kardinála Migazziho dňa 

14.apríla. 

   V dňoch 10.-11.apríla v divadelnej sále MsKS bol 

prezentovaný audio-vizuálny projekt Zlatého a strieborného 

klubu, autorky D.Novotovej a J.Janču, v ktorom sme sa 

dozvedeli o ţivote kardinála. S klubom spolupracovali študenti 

SOUP v dobovej dramatizácii (zapoţičaných kostýmoch z DAB 

Nitra), ZUŠ, CVČ, MsKS. 

   Dňa 11.apríla v popoludňajších hod. sa konala recepcia 

v obradnej sieni kaštieľa za účasti primátorky mesta, p. Joel 

De Lille z MŠ Flámska v Belgicku s manţ., riad.J.Solčianskeho, 

prof. J.Podhorného a milovníkov histórie a umenia. 

   Dňa 14.apríla na spomienkovej slávnosti o 17,00 h vo 

farskom kostole bol predstavený videoprogram p.M.Tomajku 

a V.Gejdoša. Priniesol rozšírený pohľad na ţivot a činnosť 

kardinála. 

M.Tomajko predstavil kardinála vo svojom príhovore. Spevácky 

zbor Nádej pod vedením Ing.M.Lazúrovej dotváral atmosféru 

spomienkovej slávnosti, na ktorej sa zúčastnili vdp.dekan 

M.Javor, vdp.kanonik E.Scheimer,diakoni, primátorka mesta, 
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poslanci NSK, predstavitelia mesta, poslanci MZ a obyvatelia. 

   Slávnosť pokračovala v múzeu, kde si mohli pozrieť originál 

donačnej listiny podpísaný cisárom Jozefom II., a iné 

dokumenty.     

   Pri príleţitosti pozdravil mesto a jeho obyvateľov 

viedenský kardinál, emeritný arcibiskup Dr.Franz Konig 

pozdravným listom, ktorý bol uverejnený v plnom znení 

v Tekovských novinách č. 8 z 23.apríla 2003 na str. 4, kde 

bolo okrem iného „... Veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedel, 

ţe Vaše mesto uţ dlhý čas udrţiava spomienku na kardinála 

Migazziho, ktorý ako pán Zlatých Moraviec napomáhal 

rozhodujúco rozvoju svojej vlasti. 

... Ako bývalý arcibiskup Viedne a jedenásty následník 

kardinála Migazziho na viedenskom biskupskom stolci 

pozdravujem veľmi srdečne obyvateľky a obyvateľov Vášho mesta 

pri príleţitosti slávnostnej akadémie za kardinála Migazziho. 

Ţelám Vám, aby príklad kardinála, ktorý v ťaţkých časoch 

trvale obhajoval dôveru v Boţskú Prozreteľnosť a jej 

láskyplnosť Vám bol nápomocný v smerovaní na ceste do 

budúcnosti do spoločného domu Európy. ...“ 

Kardinál Dr.F.Konig v júni poslal list p.primátorke, v ktorom 

jej poďakoval za list a videokazetu a poţehnal mestu. 

„... Ďakujem za zaslané prílohy a prajem Vám a Vašej mestskej 

obci poţehnanie zhora v plnej hojnosti.“ 

 

          „To malé údolie ako kolíska, keď zhora pozrieš, 

srdce ti zastíska. Ako v náručí objaté horami leţí naše 

mestečko zdobené kľúčami. Láska srdce hreje, keď vraciaš sa 

späť z juhu či severu, východu či západu, teplejšieho miesta 

na svete niet ...“ 

   V Tekovských novinách č. 1,2,3,4,9,10,11 a 17 bol 

uverejňovaný na str.4 článok na pokračovanie „890. výročie 1. 

písomnej zmienky o našom meste“,ktorý bol spracovávaný 

M.Tomajkom o histórii mesta. 

     Dňa 28.septembra 2003 Zlatomoravčania oslávili 

890.výročie prvej písomnej zmienky o meste podľa historickej 

Zoborskej listiny kráľa Kolomana z r. 1113 slávnostnou svätou 

omšou a akadémiou v divadelnej sále Mestského kultúrneho 

strediska. 

   Slávnostnú sv. omšu o 11,00 h vo farskom kostole sv. 

Michala celebroval ThDr. M. Červený, PhDr., vdp. dekan M. 

Javor, kaplán V.Šimúnek. Slávnosť dotváral spevácky zbor 

Cantus.  

   V popoludňajších hodinách o 14,00 h sa konala slávnostná 

akadémia, ktorej sa na pozvanie primátorky mesta zúčastnili 

Ing.M.Košmider, burmister mesta Sierpc z Poľska, P.Rusko, 

minister hospodárstva SR, Z.Martináková, podpredsedníčka NR 

SR, F.Tóth, štátny tajomník MŠ SR, MUDr.P.Ottinger, štátny 

tajomník MZ SR, RSDr.M.Parkányi, gen.riad.sekretariátu 
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kancelárie prezidenta SR, Ing.arch.J.Hudcovská, predsedníčka 

úradu geodézie, kartografie a katastra, poslanci NR SR, 

Ing.K.Ondriaš, MUDr.M.Demeterová, prof. A.M.Húska, primátor 

mesta Nitry Ing.F.Vítek, primátor mesta Hňúšťa Ing.M.Bagačka, 

poslanci MZ, hostia z VÚC, KÚ a OÚ, starostovia obcí 

Poţitavského regiónu, riaditelia m.p., podnikatelia a občania 

mesta.  

   Úvod patril sláčikovému orchestru ZUŠ. Po hymne sa 

prihovorila p.primátorka, ktorej príhovor v plnom znení bol 

uverejnený v Tekovských novinách č. 18 z 01.10.2003 na str. 5 

„... Určite mi dáte za pravdu, ţe Zlaté Moravce sú najväčším 

mestom lásky na zemi. ... Milovaní Zlatomoravčania! Toto je 

náš významný deň, toto sú naše dejiny, toto je náš ţivot. 

Láskavý Stvoriteľ nám dal nesmierny dar, ţe nás stvoril 

v prvom kresťanskom národe v strednej Európe a túto skutočnosť 

nikto nezmení. ... Záleţí na kaţdom z nás, vzácni naši hostia 

a milí rodáci, Zlatomoravčania, či pekné, šľachetné i múdre 

činy zlepšia ţivot v Zlatých Moravciach a som presvedčená, ţe 

my všetci tu prítomní sa o to budeme usilovať, za čo Vám 

vopred srdečne ďakujem.“ 

   Generálny riaditeľ kancelárie prezidenta RSDr.M.Parkányi 

prečítal pozdravný list prezidenta R.Schustera Zlatomorav-

čanom, ktorý je taktieţ v plnom znení v TN č.18 na str.5. 

   Hosť František Ďuriač zaspieval pieseň „Najkrajší kút“, 

prihovorili sa hostia a odovzdávali sa ocenenia. 

   Čestným občianstvom mesta Zlaté Moravce poctili 

Mgr.F.Ďuriača a R.Kazíka za šírenie hodnôt v oblasti kultúry 

a umenia a ThDr.M. Červeného za zveľaďovanie hodnôt dedičstva 

našich otcov. 

   Plaketami mesta boli obdarovaní M.Tomajko za zviditeľnenie 

mesta v oblasti histórie, Ing.J.Nagyová za dosiahnuté úspechy 

a reprezentáciu v tanečnej oblasti a E.Kutišová za oblasť 

školstva. Ocenenia prevzali odmenení z rúk primátorky Ing. S. 

Ostrihoňovej. 

   Tanec, spev a hudba v podaní známych zlatomoraveckých 

účinkujúcich spestrili slávnostné chvíle, ktoré v závere 

programu umocnil recitálom František Ďuriač a dvojhodinovým 

programom spevu Robo Kazík.  

   Súčasťou osláv bol bohatý kultúrny program na námestí, 

výstava fotografií a fotodokumentov inštalovaných na paneloch 

vo vestibule MsKS zachytávajúca históriu mesta, ktorá trvala 

celý mesiac, ako aj sprievodné akcie v múzeu a súťaţ pre 

školy. 

V júni otvoril riaditeľ Ponitrianskeho múzea Mgr.A.Števko 

vernisáţ výstavy pod názvom „Odkrytá minulosť Zlatých 

Moraviec“. Pri tejto príleţitosti odhalil syn Ing.Š.Rakovský 

fotografiu otca Dr.Š. Rakovského, ktorého ţivotným odkazom 

ďalším generáciám bolo vyhľadávanie, ochraňovanie, 

zhromaţďovanie pamiatok a ich usporadúvanie tak, aby podávali 
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celý obraz našej histórie. 

V decembri bola súťaţ pre školy „Čo vieš o svojom meste 

a blízkom okolí“. Vedomosti si zmerali trojčlenné druţstvá ZŠ 

a 8-ročného gymnázia. Súčasťou bola výtvarná súťaţ „Moje 

mesto“, ktorej sa zapojili ZŠ a MŠ. Ocenenia a vecné dary 

prevzali z rúk primátorky všetci účastníci súťaţe. 

   Pri zrekonštruovanej fontáne na námestí v neskorých 

večerných hodinách urobil záver dôstojným oslavám slávnostný 

ohňostroj. 

 

          Pán František Herman v posledný marcový deň oslávil 

okrúhle 80. ţivotné jubileum. Navštívila ho, zablahoţelala 

a poďakovala sa mu za celoţivotný prínos v kultúre primátorka 

mesta Ing.S.Ostrihoňová. 

   F.Herman je dlhoročný divadelník, scénarista, básnik, 

výtvarník a reţisér pomáhajúci začínajúcim mladým autorom. 

Členom výtvarného krúţku pri ZKO Calex je uţ 39 rokov. 

Výtvarná tvorba jubilanta získala ocenenia nielen na 

najvyšších domácich, ale aj zahraničných výstavách. Inštaloval 

24 samostatných výstav, vystavoval v Nemecku, Poľsku, 

Japonsku. Silný je jeho vzťah k telesnej kultúre a športu, ku 

kultu krásy tela a svieţosti. Veterán v ľahkej atletike 

preteká od 55.roku svojho ţivota.   Jubilant je však aj 

básnikom, vydal kniţôčku básní „Impresie“.  

   V polovičke júna otvoril výstavu výtvarných prác v sieni 

MsKS, kde mu pri príleţitosti jeho 80.narodenín odovzdal 

prezident Slovenského orla Ing.Gálik plaketu Slovenského orla.                   

 

          „Hudba je najlepším prostriedkom k prebudeniu duše, 

kto spieva, nabíja sa neustále novou energiou, hlas – to je 

ţivot sám. Spev človeka harmonizuje. A práve tento vklad 

vniesol do našich ţivotov p.prof.J.Podhorný.“ 23.augusta 2003 

popoludní v aule gymnázia sa aj s týmito slovami prihovorila 

posledná tajomníčka speváckeho zboru Scholy cantorum p. 

prof.Júliusovi Podhornému k jeho 90. narodeninám aj 

k prítomným bývalým členom zboru.  

   Zaznela  hymna Scholy cantorum v štyroch hlasoch „Ó hudba 

boţskej krásy taj“ pod taktovkou Daniela Hlásneho, 

niekdajšieho vicedirigenta a člena zboru SND. Osobnosť 

i prácu, významné ocenenia priblíţil v príhovore riaditeľ GJK 

a viceprimátor mesta RNDr.M.Bátora, ktorý odovzdal v mene 

zboru kvetinový a darčekový kôš. Dlhoročnú (44 rokov viedol 

zbor) úspešnú prácu profesora odmenila Plaketou mesta Zlaté 

Moravce primátorka mesta Ing.S. Ostrihoňová, ktorá ho osobne 

v jeho dome navštívila v deň jeho narodenín kytičkou kvetov 

a darčekom. 

   Po slávnostnom spoločnom prípitku a gratuláciách si 

zaspievali „Ave vera, Aká si mi krásna ...“ Zmes melódií 

venoval aj muzikálový spevák F.Ďuriač. 
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   Medailu Daniela Gabriela Richarda, slovenského národovca 

a pedagóga za dlhoročnú, významnú a zásluţnú odbornú prácu pre 

rozvoj zborového spevu na Slovensku venoval profesorovi gener. 

riad. NOC PhDr.J.Tazberík,CSc., ale odovzdala mu ho p. 

Ferovová.  

   Milým prekvapením bola slávnostná torta v tvare knihy 

s partitúrou s úvodnými taktami hymny speváckeho zboru. 

 

          Krásneho a vzácneho jubilea – 50.výročiu zlatej 

svadby sa doţili v decembri manţelia František a Emília 

Páleníkoví. 

E.Páleníková je predsedníčkou mestskej organizácie Jednoty 

dôchodcov Slovenska v našom meste.  

 

          Smútok a slzy sú všade tam, kde začína lúčenie. 

A lúčenie vţdy znamená pretrhnutie pút. Hmlový závoj sĺz 

vzďaľuje túto neúprosnú skutočnosť. V polovičke októbra 

ukončil svoj plodný ţivot prof. Karol Smida vo veku 88 rokov.  

   Na Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach pôsobil od r. 

1942 do 1983 ako prof. telocviku a zemepisu. Venoval sa 

nepovinnému predmetu – športové hry, kde gymnazisti sa 

venovali volejbalu, hádzanej,hokeju, basketbalu, futbalu, 

ľahkoatletickým disciplínam. 

Študenti pod vedením prof. sa kvalifikovali na celoštátne 

majstrovstvá v ľahkej atletike. 

   Bol reprezentantom Slovenska v ľadovom hokeji a prvým 

stredoškolským profesorom v drese so slovenským znakom, ktorý 

prepotil v 9 zápasoch vojnovej reprezentácie.  

 

          Dňa 9. mája popoludní sa konala oslava v sále MsKS 

pri príleţitosti „Dňa matiek“. Mamičky a babičky boli 

privítané červeným karafiátom. Za mesto sa všetkým prihovoril 

zástupca primátorky RNDr.M.Bátora slovami, ktoré sa hlboko 

vryli do duše.  

Mgr. Ľ.Andor kyticou kvetov pozdravil primátorku mesta Ing.S. 

Ostrihoňovú, matku a predstaviteľku mesta, ktorá sa tieţ 

prihovorila. Kultúrny program pripravili pedagógovia a ţiaci 

ZUŠ, ktorý bol doplnený vkusnou scénou MŠ Slniečko. 

 

          Kyticu uvitú z tanca, hudby, spevu darovali pri 

príleţitosti Mesiaca úcty k starším deti z MŠ Ţitavské 

nábreţie, ZUŠ a FS Zlatňanka všetkým v divadelnej sále MsKS 

24.októbra 2003. 

   Primátorka mesta poďakovala za celoţivotnú prácu, úsilie, 

skúsenosti a múdrosť odovzdávané spoločnosti, mestu. Pod 

šedinami sa skrývajú dlhoročné radosti, ţiaľ, útrapy, ktoré sa 

nedajú vyčítať v nijakých knihách. Ţivot ľudí bol poznačený 

prácou a láskou k rodine, najbliţším. Cez omrvinku spoznávali 

vôňu chleba, cez skromnosť vo svojich deťoch šľachtili vzťah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlúčka 

s prof. 

K.Smidom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň matiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úcta k 

starším 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kronika mesta 2003 

 

Strana 26 z 36 

 

k práci a k iným hodnotám. Za toto všetko patrí úprimná vďaka.    

 

          V obradnej sieni MsKS sa v prítomnosti primátorky 

mesta konali štvrťročne privítania novonarodených detí zo 

Zlatých Moraviec – najmladších občiankov s rodičmi, ktorí 

dostali kvety, darčeky a finančnú odmenu a svojim podpisom do 

pamätnej knihy mesta prisľúbili, ţe z detí vychovajú zdravých 

a čestných občanov nášho mesta. 

          Takisto sa konali štvrťročne slávnostné obrady pri 

príleţitosti významných ţivotných jubileí. Jubilantom úprimné 

blahoţelanie a vďaku za vykonanú prácu spolu s kvetom, 

darčekom a finančným príspevkom odovzdala primátorka mesta. 

Prítomní sa zapísali do pamätnej knihy mesta. Tých, ktorým 

zdravotný stav nedovolil zúčastniť sa, primátorka osobne 

navštívila a zablahoţelala im v ich domácnostiach.  

          Začiatkom júna sa zasa konalo slávnostné prijatie 

najúspešnejších ţiakov, študentov a pedagógov ZŠ a SŠ, ktorí 

dosiahli úspechy v školských olympiádach, športových 

aktivitách nielen v rámci školy, ale s celoslovenskou 

pôsobnosťou. Viceprimátor RNDr.M.Bátora sa prihovoril 48 

prítomným v mene primátorky mesta, ktorí sa zapísali do 

pamätnej knihy mesta. 

        

          V dňoch 17.-18.mája 2003 sa konal v Bratislave X. 

ročník Detského celoslovenského tanečného festivalu. TŠ Jumbo 

reprezentovali v kategórii disco tancov mladší tanečníci 

s choreografiou Ing.J.Nagyovej „Cez prestávku“ (hravosť, 

bezprostrednosť, ľahkosť a radosť z pohybu), s ktorou 

zvíťazili.  

          Organizátori celoslovenskej súťaţe TOP DANCING 

pozvali TŠ Jumbo ako hostí finálového večera. Mladší tanečníci 

sa predstavili choreografiou „Cez prestávku“ a starší 

s choreografiou Ing.J.Nagyovej a Mgr.M.Kereša „Zákon 

ulice“,(vysoká technická a tanečná vyspelosť, nevšedný námet, 

zaujímavá tanečná kompozícia, prelínanie tanečných štýlov, 

pôsobivá hudba umocnená spevom M. Madeja.).  

 

          VIII. medzinárodný folklórny festival Zlaté Moravce 

2003 vyvrcholil galaprogramom 6. júla v amfiteátri. 

Galaprogramu predchádzalo počas troch dní vystúpenie súborov 

v Topoľčiankach, privítanie vedúcich súborov a organizátorov 

na pôde MsÚ primátorkou mesta Ing. S. Ostrihoňovou 

a prednostom OkÚ Ing. R. Ragasom. Slávnostná krojovaná sv. 

omša v kostole sv. Michala bola o 11,00 h., po ktorej sa 

predstavili krátkym programom ako pozvánkou na poobedňajšie 

vystúpenie.  

Krojovaný sprievod účinkujúcich vítali za slnečného počasia 

obyvatelia v uliciach mesta. Mesto privítalo okrem domáceho 

súboru Zlatňanky, Kvietku a Inovca zahraničné súbory DFS 
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Kajakas – Pärnu – Estónsko, FS Baldrian – Pardubice – Česko, 

FDS Csitergo – Maďarsko, FS KUD Oton Ţupanič Vinica – 

Slovinsko, ale aj DFS Jelenček Jelenec, spevácku skupinu 

Neverice, DFS Rabonka Čeladice, FS Ţitavan Vieska nad Ţitavou, 

FS Kemenec Jedľové Kostoľany, domáce ľudové hudby Gaţiovci 

z Tekovských Nemiec a Lazúrovci zo Zlatých Moraviec. 

     Zaplnený amfiteáter privítal súbory potleskom. 

Moderátorkou programu bola obľúbená Patrícia Jariabková. 

Primátorka mesta otvorila festival a privítala osobného 

tajomníka splnomocneného a mimoriadneho veľvyslanca Maďarskej 

republiky na Slovensku p. Ádáma Szesztayho – kultúrneho atašé, 

ktorý prijal pozvanie organizátorov. Roztočil sa tri 

a polhodinový program plný hudby, spevu a tanca. Cenu 

primátorky mesta a cenu prednostu OkÚ obdrţali štyri 

zahraničné súbory, upomienkové predmety a pamätné listy 

8.ročníka festivalu odniesli si všetci účinkujúci. 

          25. aţ 28. septembra 2003 uskutočnil FS Zlatňanka 

zájazd na pozvanie majiteľa súkromnej tanečnej školy p. Dr. 

Miklósa Muhu v meste Sarospataki v Maďarsku. Vystupovalo 8 

súborov z Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. 

 

          Dňa 13. decembra oslávili tanečníci FS Inovec 

20.narodeniny v divadelnej sále MsKS galaprogramom, kde súbor 

prezentoval tri nové tanečné bloky, obrad čepenia nevesty 

z Topoľčianok s párovým tancom, cigánsky a goralský tanec.  

Ako hosť vystúpil tanečný súbor Centra voľného času Spektrum 

pod vedením S. Kuklovej. Netajili sa obdivom k práci 

a výsledkom súboru gratulanti niekdajší vedúci Ing. C. Lazúr, 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a ďalší. 

     Prichádzajú a odchádzajú. Niektorí sa zdrţia mesiace, iní 

roky. Dievčatá a chlapci, mladé ţeny a muţi podriaďujú svoj 

súkromný ţivot súboru. Od r. 1990 sa stal vedúcim súboru Ing. 

Radovan Bakaľár. Získaval nových členov, hľadal stálych 

muzikantov, naháňal peniaze na ďalšie kroje, objavoval staré 

a ešte staršie piesne a tvoril (tanec pre chlapcov – 

bašistovská a tanec z Lehoty). 

     Folklórny súbor vystupoval v krajinách takmer celej 

Európy: Taliansko – Olgiate Molgora, Rumunsko –Peregn Mare, 

Maďarsko – Godollo, Nemecko – Morlenbach, Turecko – Mugla, 

Taliansko – Sovico, Portugalsko – Vila Boa do Bispo, 

Francúzsko – Gemnetines, Poľsko – Jaroslaw, Anglicko – 

Chester, Nemecko – Bad Sackingen, Švédsko – Lund, Sardínia – 

Milis, Chorvátsko – Našice, Česko – Pardubice, Taliansko – 

Cavallino. 

 

          15. decembra oslávili posledné veľké jubileum mesta, 

storočnicu Tálie (storočná existencia ochotníckeho divadla). 

Dramatično-audiovizuálny program „Divadelná kaviareň“ 

predstavil vývojové etapy divadla a ochotníckych hercov. 
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Študenti Zdruţenej strednej školy a učitelia Základnej 

umeleckej školy a Centra voľného času vytvorili prostredie 

divadelnej kaviarne, ktorú dotvárali videoprojekciou. 

   Najstarší členovia súboru boli odmenení poctou generálneho 

riaditeľa NOC PhDr. J. Taberíka, ktorú odovzdal riaditeľ KOS 

PaedDr. L Sýkora. Vecný dar primátorky mesta, pamätné poháre 

odmeneným odovzdala riaditeľka MsKS Ing. M. Lazúrová. In 

memoriam bola vyslovená vďaka reţisérom J. Košeckému, A. 

Valachovi a F. Zelieskovi.  

   Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová udelila na záver 

predstavenia Plaketu mesta Zlaté Moravce predsedníčke ZaS 

klubu p. Daniele Novotovej.  

   Z radov ochotníkov vzišli významné osobnosti slovenského 

profesionárskeho divadelníctva ako reţisér SND Tibor Rakovský, 

herci: Ondrej Košút, Ivan Krivosucký, Anton Korenči, Ľudo 

Ozábal, bratia Vašekovci, Mankoveckí, muzikálový spevák 

František Ďuriač a iní. 

 

          5. decembra privítala v obradnej sieni prítomných 

riaditeľka MsKS Ing. M. Lazúrová na koncerte zostavenom z diel 

svetových majstrov a duchovne ladeného slova. Vystúpili 

učitelia ZUŠ Soňa Meňhertová, Gabriela Šabová (spev); Ľubica 

Lastovicová (klavír), Eva Števková a Mária Tonková (husle). 

Adventné obdobie a jeho význam priblíţil diakon P. Čiţmár. 

     Na pozvanie primátorky mesta sa stretli podnikatelia 

mesta v obradnej sieni pred vianočnými sviatkami, aby im 

poďakovala za odvedenú prácu a zveľadenie v prospech 

obyvateľov a vyzvala na ďalšiu spoluprácu. Vystúpil spevácky 

zbor pri ZUŠ Carmina Vocum pod vedením Mgr.M.Porubskej, só-

listkou Mgr.Z.Molnárovou a klavírnym sprievodom A. Jonisovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradície 

koncertov            

Cirkevný ţivot.  
          V kláštore Bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach sa 

udiali veľké zmeny. Páter Marek Ch. Vadrna bol odvolaný do 

Marianky na jar, potom bol odvolaný aj páter Marián P. Kráľ do 

Nových Zámkov a nakoniec z rehole vystúpil páter Vlastimil M. 

Šulgan.  

     Ostal predstavený kláštora páter Jozef M. Kendra sám. 

Preto od septembra sa nedeľné detské sv. omše o 11,00 h. 

presunuli do farského kostola sv. Michala, ktoré slúţi p. 

kaplán V. Šimúnek s diakonom P. Čiţmárom a účinkuje detský 

spevácky zbor Nádej. 

 

Politický ţivot. 
          Pri príleţitosti 58. výročia oslobodenia mesta sa na 

Nám. A. Hlinku konala 26. marca pietna spomienka za účasti 

zástupcu primátorky RNDr. M. Bátoru, predsedu ZO SZPB E. 

Štiftu a členov SZPB, poslancov NSK, zástupcov politických 

strán HZDS, SNS, KSS, SDĽ, ANO, SDKÚ, zástupcov škôl 

a organizácií, ako aj poslancov MZ. 

   Účastníkov privítal M. Tomajko, predseda OV SDĽ. Slávnostný 

Oslavy 
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prejav predniesol RNDr. M. Bátora, ktorý pripomenul význam 

udalostí pre náš súčasný ţivot. Vystúpil FS Zlatňanka pod 

vedením Ing. C. Lazúra, potom odznela hymna a sprievod sa 

odobral k pomníku Partizána na Nám. Hrdinov, kde spoločne sa 

poklonili pamiatke padlých a poloţili vence. Vence boli 

poloţené aj k pamätníku pri kostole, na cintoríne a Baňadickej 

ceste. 

 

          Dňa 7. mája sa konali oslavy 58. výročia víťazstva 

nad fašizmom na Nám. A. Hlinku. Organizátormi osláv boli Mesto 

Zlaté Moravce, OV SZPB, politické a spoločenské organizácie. 

Po hymne bol prednesený príhovor a vystúpili domáce súbory. 

Potom účastníci osláv na znak úcty poloţili padlým vence 

k pamätníkom. 

 

          Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, poslanec NR SR 

za HZDS p. Cabaj a krajský predseda HZDS p. Kovarčík vo 

večerných hodinách  dňa 25. júla zapálili vatru, aby si uctili 

významný deň pre Slovákov – 17. júl. Pri príleţitosti 11. 

výročia Deklarácie o zvrchovanosti SR sa v amfiteátri pri 

vatre stretli predsedovia politických strán, poslanci NSK, 

občania mesta a poslanci MZ. 

 

          59. výročie SNP a jeho historický význam si 28. 

augusta pripomenuli na Nám. A. Hlinku predstavitelia mesta, 

okresu, členovia SZPB, účastníci odboja, predstavitelia 

politických strán, riaditelia podnikov a občania mesta. Osláv 

sa zúčastnil gen. por. Ing. Ján Husák, ktorý predniesol 

slávnostný prejav. Vystúpil FS Zlatňanka. Potom poloţili vence 

k pomníku partizána, na mestskom cintoríne, pri hornom kostole 

a na Beňadickej ceste. 

Pri tejto príleţitosti na pôde úradu primátorka mesta odmenila 

Plaketou mesta Zlaté Moravce gen. por. Ing. J. Husáka za 

celoţivotnú prácu, odbojársku činnosť a zásluhy k jeho 

ţivotnému jubileu 80. rokov. 

           

          Obyvatelia mesta Zlaté Moravce sa spoločne na Nám. 

A. Hlinku dňa 31. decembra v neskorých večerných hodinách 

stretli, aby sa rozlúčili so starým rokom a privítali Nový rok 

2004. 

   O polnoci po hymne v podaní dychovej hudby Calex pozdravila 

spoluobčanov primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová, 

vyslovila novoročné blahoţelanie a prítomných počastovala 

pohárikom vínka. 

   Stretnutie ukončil tradične členmi Mestskej polície Zlaté 

Moravce pripravený veľký farebný ohňostroj.  
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     Deň matiek. Krásne popoludnie v klube odborov na 

Robotníckej ul., kde sa konala oslava, bolo plné detského 

dţavotu, radosti, zábavy, hier, pesničiek a pekných darčekov. 

Príjemný hlas moderátorky a súčasne aj interprétky piesne 

venovanej mamám Táni Kováčovej uviedol prítomných do programu, 

v ktorom zaujala rozprávočka o kozliatkach, naštudovaná 

materským centrom. Zábavné hry, kedy sa lanom preťahovali deti 

s rodičmi, tanečné figúry. Prekvapením boli ukáţky líčenia 

firmou Oriflame. Lákal aj trh, kde predávali perníčky, 

kvetináče, ozdoby a predmety vyrobené rodičmi v MC. Nakoniec 

bola zlosovateľná anketa o dvadsať cien. 

     V polovičke decembra pripravilo MC veľký vianočný 

program, v ktorom vystúpili známe postavy z televíznej 

obrazovky Elá a Hop. V aule Zdruţenej strednej školy sledovali 

prítomní zaujímavo stvárnený príbeh narodenia Boţieho syna. 

Večer plný pesničiek, kolied, veselej nálady, darčekov 

z bohatej tomboly, do ktorej prispeli miestni podnikatelia 

a ochotní ľudia navodil atmosféru vianočných sviatkov. 

     Materské centrum poskytuje v skromných podmienkach 

vzdelávanie, relaxačné, sociálne a poradenské sluţby matkám 

s malými deťmi. 

 

          Od 11. do 13. septembra sa konal v klube odborov 5. 

ročník výstavy výrobcov Zlatomoraveckého okresu, ktorých 

usporiadateľom je OR Zdruţenia podnikateľov Slovenska Zlaté 

Moravce. Predseda zdruţenia p. Stanislav Orovnický za 

prítomnosti prednostu OkÚ Ing. R. Ragasa, prednostu MsÚ P. 

Borčina, riaditeľov podnikov, inštitúcií, podnikateľov, 

ţivnostníkov a ďalších hostí otvoril výstavu a uviedol, ţe 

tento ročník bol príleţitosťou spoločne zviditeľniť výrobnú 

podnikateľskú činnosť okresu. 

 

          Dňa 26. 10. usporiadal klub kynológov klubový pretek 

za účasti 11 súťaţiacich. Víťazstvo si vybojoval Martin 

Valach, za ním Miroslav Géci a tretí Peter Hupka. Rozhodcom 

preteku bol Jozef Paluška spolu s Jozefom Kolárom. 

Jozef Drienovský tvrdo cvičí štyri roky štvornohého priateľa 

Blacka, nemeckého ovčiaka a 19. 10. získal úspech v preteku 

o Pohár slovenských kynológov v podobe 3. miesta a Black sa 

stal absolútnym víťazom poslušnosti, keď z moţných 100 bodov 

získal 98 a stal sa šampiónom. 

           

          Počas posledných týţdňov roka sa v priestoroch 

vestibulu OkÚ v Zlatých Moravciach predstavili svojimi 

výtvarnými prácami členovia Výtvarného krúţku pri ZKO Calex 

Zlaté Moravce. Vystavovali 10 výtvarníci: Mária Debnárová 

(olejomaľba a obrazy s jesennou tematikou), Miroslav Ivan 

a Juraj Urbanský (drevené plastiky), František Herman 

(olejomaľba starovekých kultúr), František Valent, Jozef 
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Valent (akvarely krajiniek), Oľga Grečnárová-Rafajová 

(veľkoformátové akryly a oleje tajomných zátiší), Ranemer 

(jemné linky tempery – sediaci akt), Dušan Koval (bodkovaná 

perokresba), Anton Kaiser (pastelové obrazy jesenných zátiší 

prírody). 

 

Šport. 
          V Kolárove sa konali 25. januára Majstrovstvá 

západoslovenského zväzu v karate. Karatisti z Karate klubu 

Bonsai Zlaté Moravce sa tejto súťaţe zúčastnili a v kategórii 

kumite muţi obsadili Lukáš Antal do 65 kg 1.miesto a Milan 

Trnka do 70 kg 3.miesto. 

     1. marca sa vo Zvolene konala súťaţ Slovenského pohára 

a Super pohára v karate. Súťaţilo sa v dvoch kategóriach – 

dorastenci a seniori. V kategórii „Dorastenci do 70 kg“ 

obsadil 3.miesto Michal Plesnivý. V kategórii „Seniori do 65 

kg“ sa umiestnil Lukáš Antal na 3. mieste a „do 70 kg“ Milan 

Trnka získal 4.miesto. 

 

          Začiatkom marca sa stretli nadšenci tvrdého športu 

– ľadového hokeja v priestoroch štadióna, aby si pripomenuli 

20. výročie účinkovania na ľadovej ploche v Zlatých 

Moravciach – hokejového klubu Slávia.  

   Bez rozdielu veku učarila im rýchlosť a bojovnosť hry, 

zdravá rivalita, ale aj spoločné priateľstvo a chuť robiť 

niečo uţitočné a zároveň zábavné. 

     V r. 1983 hokejový klub Slávia vyhral oblastnú súťaţ, 

postupne sa stal majstrom okresu, majstrom krajskej súťaţe aţ 

nakoniec postúpil do II. slovenskej národnej hokejovej ligy. 

   Stretli sa vtedajší predseda oddielu TJ Slávia E. Štift, 

vedúci muţstva J. Vítek, tréneri M. Chren a M. Pánik, 16 

hráči a 4 členovia realizačného tímu, zaspomínali na 7 

neprítomných členov. Spomienky na hru pripomínali spoločné 

fotografie , medaile zo súťaţí v zbierkach hráčov. Na toto 

stretnutie všetci prítomní budú spomínať spoločnou snímkou. 

 

          26.apríla sa konali v Sokolovni 2.preteky  o Slo-

venský pohár mládeţe 2003 v lezení na umelej stene. Súťaţilo 

sa v 2 dievčenských a 2 chlapčenských kategóriách do 12 a do 

14 rokov. Zúčastnilo sa 34 mladých lezcov. Ing. S. 

Ostrihoňová, primátorka mesta sa zúčastnila a podporila 

pretekárov a osobne víťazom odovzdala diplomy. Naši pretekári 

sa umiestnili takto: kategória A – 3.miesto T. Šumný, 

4.miesto M. Dolník, kategória B – 2.miesto J. Augustín, 

4.miesto M. Šumný. 

 

          Atletisti tradične organizujú Beh oslobodenia mesta 

a Večerný beh mestom (obidva uţ 28. ročník). 

20.mája – Beh oslobodenia mesta. Súťaţilo sa v 15 kategóriách 

jednotlivcov ale aj druţstiev. 
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23.októbra – Večerný beh mestom. Súťaţilo sa v 13 

kategóriách, štartovalo 151 beţcov a beţkýň z 18 škôl 

a beţeckých klubov. Osobitnú cenu p. primátorky pre školu 

s najvyšším počtom štartujúcich získala ZŠ Mojmírova s počtom 

69 detí. Cenu prevzala z rúk primátorky Ing. S. Ostrihoňovej 

riaditeľka školy Mgr. M. Kuthreiberová. Druhá bola ZŠ 

Pribinova a tretia ZŠ Robotnícka. Najlepší beţci boli 

odmenení diplomami a vecnými cenami.  

 

          Organizátori (Mesto Zlaté Moravce, OR SAŠŠ, CVČ 

Spektrum, Komisia mládeţe a športu pri MZ, Mestská polícia 

Zlaté Moravce) usporiadali okresné kolo národnej cyklistickej 

súťaţe MŠ, ZŠ, SŠ o pohár olympijského víťaza Antona Tkáča na 

deň 8.mája v mestskom parku. Kategórie sú rozdelené na 

nepostupové (mikro, mini, midi), postupové (mladší ţiaci, 

starší ţiaci, dorastenci) a doplnkové – nepostupové. Diplomy, 

medaily a upomienkové predmety účastníci prevzali z rúk 

primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej. 

 

          Dňa 7. júna sa v Bánovciach nad Bebravou 

uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v tlaku v ľahu na lavičke. 

Súperilo v jednotlivých hmotnostných kategóriách vyše 100 

súťaţiacich. V najťaţšej hmotnostnej kategórii sa predstavil 

Mgr. Ivan Hritz z fitnes centra Power Gym Zlaté Moravce. Na 

činku dal naloţiť hmotnosť 260 kg. Týmto výkonom sa stal aj 

absolútnym majstrom Slovenska v prepočítaní na Wilksove body. 

     5.-7. decembra sa v Trenčíne konali Majstrovstvá sveta 

v tlaku v ľahu na lavičke muţov a ţien. 250 súťaţiacich z 31 

krajín sveta súťaţilo v jednotlivých hmotnostných 

kategóriách. Mgr. I. Hritz obsadil 10.miesto. Slovenský 

rekord 262,5 kg nestačil na umiestnenie v popredí štartového 

poľa. V prepočítaní na Wilksove body (pomer hmotnosti 

a výkonu) bol najúspešnejší spomedzi 12 slovenských 

účastníkov. 

 

          V obradnej sieni MsKS 24.júna prijal viceprimátor 

RNDr. M. Bátora najúspešnejších futbalistov FC ViOn, 

postupujúcich do II. futbalovej ligy. Slávnostného aktu sa 

zúčastnili hráči, prezident klubu FC ViOn, tréneri 

a funkcionári. Predseda Komisie mládeţe a športu pri MZ Mgr. 

M. Galaba zhodnotil súťaţný ročník 2002/2003.  

Starší dorast FC ViOn skončil na 1.mieste tretej ligy, čím si 

vybojoval postup do II. ligy. Z 30 zápasov 21-krát vyhralo, 

8-krát remizovalo a iba 1-krát prehralo. Strelilo 108 gólov 

a inkasovalo 27.  

Starší ţiaci FC ViOn skončili tak isto na 1.mieste 

a postúpilo do II. ligy. Odohrali 30 zápasov, 27 vyhrali, 1 

remizovali a 2 prehrali. Strelili 134 gólov a inkasovali 23.  

   V príhovore viceprimátor vyjadril obdiv, úctu a vďaku za 
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postup do druhej ligy pre muţstvá staršieho a mladšieho 

dorastu a starších ţiakov. Úspechy tejto najpopulárnejšej hry 

sa dostavili vďaka majiteľovi klubu, generálnemu riaditeľovi 

Viliamovi Ondrejkovi a hlavnému manaţérovi klubu Karolovi 

Škulovi, ktorí umoţnili vytvoriť vynikajúce športové 

podmienky. Poďakoval trénerom p. I. Horvátovi (starší 

dorast), p. Š. Urbanovi (starší ţiaci), p. Š. Šabovi (mladší 

ţiaci), manaţérovi muţstiev  p. J. Hozlovi, realizačnému tímu 

za precíznu a kvalitnú prácu, za ich schopnosť vytvoriť 

z chlapcov také dobré futbalové muţstvá. 

   Za mimoriadne úspechy mládeţníckeho futbalu FC ViOn, za 

postup do II. ligy troch muţstiev ako aj za úspešnú 

reprezentáciu mesta udelil viceprimátor generálnemu 

riaditeľovi V. Ondrejkovi Plaketu Mesta Zlaté Moravce 

a funkcionárom Monografiu mesta ako spomienku na slávnostný 

akt ocenenia. Prezident klubu K. Škula poďakoval v mene 

generálneho riaditeľa za podporu a ocenenie. Na záver 

slávnosti sa prítomní podpísali do pamätnej knihy mesta.  

 

          Dňa 12. júla prilákal na štadión ViOnu tri tísícky 

nadšencov futbalu p. Viliam Ondrejka, majiteľ FC ViOn Zlaté 

Moravce. Pri príleţitosti futbalového superpohára otváral 

v areáli štadióna umelý trávnik. Premiérový zápas tu odohrali 

internacionáli Slovenska a internacionáli FC ViOn. 

   Divákov prilákali zvučné mená ako Pavarnik, Tittel, Galis, 

Lednický, Mentel, Fiebern, Tomaschek, Jurkemik, Glonek. Výber 

viedol V. Švec. Na stranu domácich V. Ondrejka so synom 

Martinom, Ondruška, Dekýš, Štucika a obliekol dres domácich 

aj predseda slovenského parlamentu P. Hrušovský.  

   Moderovanie zvládol a divákov zabával športový komentátor 

Karol Polák. Prvý výkop na umelom trávniku bol Ondrejkom 

mladším, ktorého odmenila kyticou primátorka Ing. S. 

Ostrihoňová. 

   Medzi zápasmi zabávali publikum S. Dančiak, S. Radič a P. 

Hammel. Medzi polčasmi p. V. Ondrejka v rozhovore s K. 

Polákom uviedol, ţe o výstavbe umelého trávnika rozhodla 

zima, nakoľko sústredenia veľmi ničili trávnaté plochy. 

Trávnik je vyrobený presne na mieru futbalového ihriska. 

Spĺňa predpísané rozmery, aby sa mohli hrávať všetky domáce 

i medzinárodné zápasy. 

 

          V októbrových dňoch oslávili turisti 80. výročie 

organizovanej turistiky v meste Zlaté Moravce rôznymi 

spôsobmi: 

   Dňa 12.10. sa konalo v múzeu otvorenie vernisáţe výstavy 

k tomuto výročiu za prítomnosti predsedu MO Klubu slovenských 

turistov (KST) a hlavného organizátora Ľ. Chládeka, 

primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, členov KST a hostí. 

Výstava bola určená nielen pre turistov a milovníkov prírody, 
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ale aj pre školskú mládeţ. Dokumenty, fotografie, odznaky, 

kroniky, výstavbu chaty na V. Inovci, TJ Slávia, Jednotu 

Sokol, odbor turistiky pri TJ Calex, turistické aktivity 

mládeţe, všetko zaznamenalo desiatky rokov činnosti. 

   V Tekovských novinách č. 18, 19, 20 a 21 predseda MO KST 

p. Ľ. Chládek priblíţil najdôleţitejšie aktivity turistických 

nadšencov a milovníkov prírody v Zlatých Moravciach za tých 

80 rokov. Zaloţený bol v r. 1923 prvý Klub československých 

turistov – odbor „Tekov“. V r. 1939 sa premenoval na Klub 

slovenských turistov a lyţiarov. V r. 1949 klub bol zrušený 

a turisti prechádzajú pod Jednotu Sokol a v r. 1957 pod TJ 

Slávia – odbor turistiky. V r. 1989 sa pretransformoval do TJ 

Sokol – Klub turistiky a športových aktivít. V r. 1992 bol 

znovu obnovený samostatný turistický právny subjekt – Klub 

slovenských turistov – MO. Predsedom aţ doteraz je p. Ľudovít 

Chládek.  

V r. 1981 bol zaloţený odbor turistiky pri TJ Calex, po 

zániku a. s. Calex v r. 2000 činnosť turistov skoro úplne 

zaniká.  

     Na V. Inovci pozdravili našich turistov a zablahoţelali 

k výročiu predseda ÚR KST Dr. L. Khande, predseda regionálnej 

rady KST J. Lupták. Turisti obdrţali čestné uznanie za 

aktívny rozvoj turistického hnutia na Slovensku. 

     V zasadačke MsÚ sa konalo slávnostné stretnutie 

zaslúţilých funkcionárov turistického hnutia v Zlatých 

Moravciach s primátorkou mesta Ing. S. Ostrihoňovou. Pamätné 

listy z rúk predsedu MO KST Ľ. Chládeka a monografiu mesta 

s blahoţelaním od p. primátorky prevzali: MUDr.B. Hamrle, E. 

Štift, Ing.J. Esterka, I. Farkaš, Mgr.D. Kramár, V. Bratko, 

Ing.A. Miklér, A. Kaiser, V. Meňhert, Ľ. Meňhert, Ing.M. 

Valkovič a M. Babkovičová.  

 

          V sobotu 8.novembra usporiadal Klub offroad 4x4 

motoristické podujatie v Zlatých Moravciach Cross Country 

Rally. Trinásť pretekárov súťaţilo v jazde na rýchlosť – 

Majstrovstvá Slovenska Matador Cross Country Rally s 11-timi 

rýchlostnými skúškami (Čierna dolina, Zubor, Autokros 

Ţitavany), Majstrovstvá Slovenska v jazde pravidelnosti, 

bojovalo sa o Československý pohár Cross Country Rally, ako 

aj Pohár offroad 4x4 klub – amatérska súťaţ v pravidelnosti. 

Zásluhu, ţe sa súťaţná disciplína konala v Zlatých Moravciach 

má člen klubu Matador Pneu Sport Jozef Sýkora a p. primátorka 

Ing. S. Ostrihoňová.  

   V súťaţi o Československý pohár Cross Country Rally 

suverénne zvíťazil so spolujazdcom M. Sýkorom na voze 

Mitsubishi Pajero. 

 

          Komisia mládeţe a športu pri MZ v Zlatých 

Moravciach pod vedením Mgr. M. Galabu vyhlásila anketu o 
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„Najlepšieho športovca, športovkyňu a oddiel mesta Zlaté 

Moravce za r. 2003“ Dňa 8.decembra vyhodnotila anketu 

a 16.decembra v zasadačke MsÚ prijala primátorka Ing. S. 

Ostrihoňová najlepších športovcov a členov komisie, aby 

zablahoţelala k úspechom, ktoré dosiahli a zviditeľnili mesto 

nielen v rámci republiky, ale aj za hranicami Slovenska. 

   Z rúk primátorky mesta a predsedu komisie prevzali 

diplomy, poháre a monografiu mesta títo športovci: 

ŢENY 

1. Petra Tomanová – Horolezecký klub Zlaté Moravce 

(4.miesto Slovenský pohár v športovom lezení) 

2. Natália Šugrová – Frisbee Golden Ants Zlaté Moravce 

(majsterka SR v r. 2003 vo frisbee disciplínach) 

 MUŢI 

1. Mgr. Ivan Hritz – Power Gym Zlaté Moravce (absolútny 

víťaz 1.miesto M SR v tlaku v ľahu na lavičke) 

2. Ľubomír Meňhert – Klub slovenských turistov 

(horolezecký výkon – výstup na vrchol Matterhom – 4478 

m n. m. vo Švajčiarsku) 

3. Janko Augustín – Horolezecký klub (2.miesto Slov. pohár 

v lezení mládeţe) 

ODDIEL 

1. Starší dorast FC ViOn (postup do II. futbalovej ligy) 

2. Starší ţiaci FC ViOn (postup do II. futbalovej ligy)  

3. Stolnotenisový klub CVČ-Kovotherm Zlaté Moravce (postup 

do IV. ligy) 

3. Kolektív Golden Ants – Frisbee team (M SR 2003 – 

3.miesto v hre ultimate) 

 

          Majstrovstvá Slovenska vo Frisbee disciplínach: hod 

na presnosť a športová hra ultimate. 

   Ultimate je kolektívna športová hra, pri ktorej sa ako 

športové náčinie pouţíva lietajúci tanier – disk.  

   Domáce druţstvo Golden Ants (Zlaté Mravce). Úvodné kolo 

slovenskej ligy v hre ultimate sa konalo 22.marca v hale UK  

v Bratislave. Zúčastnilo sa 6 druţstiev, medzi ktorými 

nechýbali aj Golden Ants zo Zlatých Moraviec. Skončili na 

3.mieste. 

   Druhé kolo bolo 8.mája vo Veľkých Kozmálovciach. Skončili 

taktieţ na 3.mieste. 

   13.septembra na ihrisku TJ Iskra Ţitavany sa konalo 

3.kolo. Skončili na 2.mieste, v celkovom poradí na 3.mieste. 

   Záverečné kolo v hale UK v Bratislave sa konalo 

v decembri. V konkurencii 8 druţstiev dokázali zvíťaziť. 

 

          Armwrestling je súťaţné pretláčanie rukou. Miloš 

Siklenka zo Zlatých Moraviec (ţiak SOS poľnohospodárskeho – 

odbor rybárstvo v Mošovciach) získal 2. miesto 

v Majstrovstvách Slovenska juniorov v Ivánke pri Dunaji. 

športovec 
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Počasie. 
Január: 

súhrn zráţok: 45,4 mm          priemerná teplota: - 2,3
o
C 

max.teplota: 8,2
o
C dňa 3.      min.teplota: -20,6

o
C dňa 12. 

Február: 

súhrn zráţok: 5,2 mm          priemerná teplota: - 2,2
o
C 

max.teplota: 7,4
o
C dňa 28.     min.teplota: -13,4

o
C dňa 2. 

Marec: 

súhrn zráţok: 1,1 mm          priemerná teplota: 5,2
o
C 

max.teplota: 20,6
o
C dňa 29.    min.teplota: -7,9

o
C dňa 22. 

Apríl: 

súhrn zráţok: 22,1 mm         priemerná teplota: 10,0
o
C 

max.teplota: 26,1
o
C dňa 30.    min.teplota: -5,9

o
C dňa 9. 

Máj: 

súhrn zráţok: 43,1 mm         priemerná teplota: 18,0
o
C 

max.teplota: 31,3
o
C dňa 7. a 8. min.teplota: 2,5

o
C dňa 16. 

Jún: 

súhrn zráţok: 16,6 mm         priemerná teplota: 21,7
o
C 

max.teplota: 32,6
o
C dňa 11.    min.teplota: 7,4

o
C dňa 22. 

Júl: 

súhrn zráţok: 108,4 mm        priemerná teplota: 21,3
o
C 

max.teplota: 34,1
o
C dňa 1.     min.teplota: 8,3

o
C dňa 14. 

August: 

súhrn zráţok: 21,6 mm         priemerná teplota: 22,3
o
C 

max.teplota: 34,6
o
C dňa 14.    min.teplota: 9,5

o
C dňa 27. 

September: 

súhrn zráţok: 23,5 mm         priemerná teplota: 16,0
o
C 

max.teplota: 29,9
o
C dňa 21.    min.teplota: 5,5

o
C dňa 3. 

Október: 

súhrn zráţok: 62,7 mm         priemerná teplota: 7,2
o
C 

max.teplota: 24,6
o
C dňa 3.     min.teplota: 5,4

o
C dňa 25. 

November: 

súhrn zráţok: 25,6 mm         priemerná teplota: 6,8
o
C 

max.teplota: 15,4
o
C dňa 1.     min.teplota: -2,6

o
C dňa 12. 

December: 

súhrn zráţok: 28,4 mm         priemerná teplota: 0,9
o
C 

max.teplota: 9,7
o
C dňa 3.      min.teplota: -12,0

o
C dňa 25. 
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