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       V roku 2004 sa narodilo 106 detí s trvalým pobytom 

v Zlatých Moravciach, z toho 51 dievčat a 55 chlapcov. Zomrelo 

117 obyvateľov mesta a 70 párov sa zosobášilo.  

       Prvé dieťa s trvalým pobytom mesta Zlaté Moravce sa 

v Zlatomoraveckej pôrodnici narodilo 3. januára 2004–chlapček 

René Danišovský s hmotnosťou 3700 g a dĺţkou 54 cm. Rodičom 

Mariánovi a Jane Danišovským je druhým dieťaťom.  

     Ku koncu roka, teda k 31. 12. 2004 bolo v meste Zlaté 

Moravce prihlásených 13 582 obyvateľov. 

 

Mestské  zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 10 zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

(MZ), z toho 3 boli mimoriadne zasadnutia MZ. 

     Zvolili poslanca Ing.L.Hudeca za rečníka pri občianskych 

obradoch, M.Tomajku, riaditeľa Záhradníckych sluţieb mesta 

Zlaté Moravce za rečníka pri občianskych pohreboch, 

Ing.A.Pacalajovú za kronikárku mesta Zlaté Moravce od 

01.01.2005, RNDr.H.Rýchlu za sekretára sociálno-zdravotnej 

komisie pri MZ, Ing.D.Bielika za sekretára bytovej komisie pri 

MZ. 

     Odvolali M.Očovayovú z funkcie kronikárky mesta k 

31.12.2004, E.Bartkovú z funkcie sekretára sociálno-zdravotnej 

komisie pri MZ, I.Kosibovú z funkcie sekretára bytovej komisie, 

Ing.R.Ragasa z funkcie člena finančnej komisie pri MZ, 

Ľ.Šoókyho z funkcie člena komisie mládeţe a športu, F.Bačíka 

a P.Ragasa z funkcie člena komisie dopravy a správy mestských 

komunikácií pri MZ. 

     Zriadilo novú komisiu a zvolilo týchto členov: 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta pri MZ – prof.Ing.P.Vreštiak,CSc., RNDr.M. 

Bátora, J.Demo, Mgr.M.Galaba, J.Hlásna, MUDr.P.Pichňa, Ing.J. 

Predáč, V.Špidlík, sekretár Ing.I.Szobiová. 

     MZ zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného 

kontrolóra mesta Ing. Róberta Ţarnovičana dňom 13.08.2004. 

Následne schválilo výberové konanie na túto funkciu. Dňa 

16.12.2004 na základe výsledkov výberového konania zvolilo za 

hlavného kontrolóra mesta Ing. Milana Skyvu.  

     Poslanci MZ na svojich zasadnutiach prerokovali 

a schválili: 

- vyradenie Strediska sluţieb školám v Zlatých Moravciach zo 

siete škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 597/2003 

Z.z. od 01.03.2004 

- pomenovanie Nemocnice s poliklinikou v Zlatých Moravciach na 

Mestskú nemocnicu s poliklinikou prof. MUDr. Rudolfa Korca 

- rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2004, úpravy rozpočtu 

v priebehu roka 2004 ako aj rozpočet Mesta na rok 2005 

- rozpočet mestských podnikov (m. p.) Mestské kultúrne 

stredisko (MsKS), Nemocnice s poliklinikou (NsP), Správy 

športových zariadení (SŠZ), Sluţbytu, Technických sluţieb 
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mesta (TSm), Záhradníckych sluţieb mesta (ZSm) na rok 2004, 

úpravy rozpočtov m. p. v priebehu roka 2004 ako aj rozpočet 

m. p. na rok 2005 

- plnenie rozpočtu MsKS, NsP, Sluţbyt, SŠZ, TSm, ZSm za rok 

2003 ako aj záverečný účet Mesta za rok 2003 

- Zmeny v zriaďovateľských listinách príspevkových organizácií 

mesta  

- Draţobný poriadok Mesta Zlaté Moravce za účelom 

uskutočňovania verejných draţieb hnuteľných a nehnuteľných 

vecí a draţieb prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta 

- Zásady činnosti Zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom 

zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a odmeňovanie jeho 

členov 

- Uzatvorenie dohody o spolupráci miest Bučovice (Česká 

republika) a Zlaté Moravce  

- Bezodplatný prevod akcií Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s. Nitra na Mesto Zlaté Moravce 

- odpredaj mestských pozemkov, mestských bytov, nebytových 

priestorov 

- novelizáciu Štatútu Mesta Zlaté Moravce 

- doplnenie Územného plánu mesta Zlaté Moravce o lokalitu 

„Diely pri Topoľčianskej ceste“ z dôvodu rozšírenia plôch 

pre priemyselný park Zlaté Moravce. 

     MZ určilo Zásady hospodárenia s majetkom mesta, 

vypracované v súlade zo zákonmi. 

     Ďalej sa MZ uznieslo na VZNm č. 1/2004 o určení školských 

obvodov pre ZŠ v meste Zlaté Moravce, VZNm č. 2/2004 

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej 

pôţičky a spoločného stravovania, VZNm č. 4/2004 o vymedzení 

miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 

informácií politických strán alebo koalícií vo volebnej kampani 

počas volieb do Európskeho parlamentu v r.2004, VZNm č. 5/2004 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Zlaté Moravce, VZNm č. 6/2004 o miestnych 

poplatkoch, VZNm č. 8/2004 o dani z nehnuteľností na území 

mesta, VZNm č. 9/2004 o miestnych daniach na území mesta, VZNm 

č. 10/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta. 

     Novelizovalo sa VZNm č.4/1991, ktorým sa upravujú 

podrobnosti o udrţiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na 

území mesta, VZNm č.1/1998 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania sluţieb na trhových miestach v meste, VZNm 

č.2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, 

sociálnej pôţičky a spoločného stravovania. 

     Zrušilo sa VZNm č. 5/1991 o zásadách hospodárenia 

s majetkom mesta Zlaté Moravce, VZNm č. 2/1992 o miestnych 

poplatkoch, VZNm č. 3/1993 o cenovej regulácii nájomného 
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z nebytových priestorov, VZNm č. 2/1999 o poskytovaní sociálnej 

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

komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu, VZNm č. 4/2002 o určení 

školských obvodov pre ZŠ v meste, VZNm č. 1/2003 o poskytovaní 

opatrovateľskej sluţby a o úhradách za opatrovateľskú sluţbu na 

území mesta, VZNm č. 6/2002 o dani z nehnuteľností na rok 2003, 

VZNm č. 2/2003 o dani z nehnuteľností na rok 2004, VZNm č. 

6/2004 o miestnych poplatkoch. 

Výstavba  mesta. 
Rekonštrukcia Nám. A. Hlinku 

     Zrealizovala sa stavebná úprava juţnej časti Námestia A. 

Hlinku – pri MsKS, Golgote a časti, ktorá je súčasťou námestia 

a tvorí prístupovú komunikáciu k Ul. A. Kmeťa. Samotná úprava 

bola zahájená v októbri 2004 a spočívala v odstránení zvyškov 

asfaltu, osadení obrubníkov, palisád (nahradili sa nimi 

rozpadnuté betónové múriky). Následne bola poloţená zámková 

dlaţba. 

Náklad v tomto roku predstavoval 467 tisíc Sk.  

Oplotenie skládky TKO Zlaté Moravce 

     Skládku TKO Zlaté Moravce bolo treba oplotiť. Pozostáva 

z okrasných betónových panelov plotových.    

Bolo potrebných 521 tisíc Sk. 

Kultúrny dom Prílepy 

     V priestoroch kultúrneho domu boli vybudované sociálne 

zariadenia, samostatne pre muţov a pre ţeny. Za účelom 

odkanalizovania sociálnych zariadení bolo potrebné vybudovať 

aj novú ţumpu. Zriadil sa nový vstup do šatne futbalistov.  

Preinvestované boli finančné prostriedky vo výške 146 tisíc 

Sk. 

Rozšírenie mestského rozhlasu 

     Zrealizovalo sa nové vedenie mestského rozhlasu na 

uliciach Pribinova, Svätoplukova, Moyzesova, J. C. Hronského, 

Kukučínova, T. Vansovej a Slavianska. 

Na túto akciu bolo pouţitých 380 tisíc Sk. 

Amfiteáter  

     V priestoroch mestského amfiteátra boli vymenené 

poškodené dosky na sedacej časti lavičiek, následne aj 

natreté. Obnovené bolo aj celé pódium z drevených roštov 

a nanovo natretá premietacia plocha. Vybudovaná bola nová 

vodovodná prípojka k amfiteátru. 

Vyčlenených bolo 200 tisíc Sk. 

Bezpečnostný kamerový systém 

     Pokračovalo sa v dobudovaní monitorovacieho systému 

z r.2003. 

V prvej fáze boli nainštalované dve kamery, prvá na Nám. A. 

Hlinku a druhá na Nám. Hrdinov (pri SAD). V budúcom období sa 

plánuje rozšírenie o 2-3 kamery.  

Celkový prínos by mal byť v radikálnom zníţení trestných činov 

 



Kronika mesta 2004 

 

Strana 5 z 32 

 

a priestupkov v monitorovanej lokalite.  

V tomto roku sa preinvestovalo 577 tisíc Sk, z ktorých 300 

tis. Sk bolo poskytnutých Ministerstvom financií SR vo forme 

dotácie. 

Modernizácia verejného osvetlenia 

     K hlavným príčinám modernizácie a obnovy verejného 

osvetlenia patrí okrem nevyhnutnej údrţby svietidiel a nápravy 

ich zlého technického stavu, predovšetkým potreba 

zefektívnenia nemalej výšky vynakladaných finančných 

prostriedkov na prevádzku osvetlenia.  

Na základe neustále rastúcich nákladov na elektrickú energiu 

a rýchly pokrok v oblasti vývoja energeticky nenáročných a 

výkonných ţiariviek sa na Ul. Ľ.Podjavorinskej a priľahlých 

ulíc pristúpilo k modernizácii osvetlenia formou výmeny 

osvetľovacích telies za výkonnejšie a s minimálnou spotrebou. 

Pre svoj vysoký výkon boli umiestnené na kaţdom druhom stĺpe, 

teda v odstupe 80 m. 

V roku 2004 bolo pouţitých 245 tisíc Sk.  

Vybudovanie verejného osvetlenia  

     V lokalite individuálnej bytovej výstavby Chyzerovce bolo 

vybudované nové verejné osvetlenie, ktoré v tejto lokalite 

nebolo.  

Náklad predstavoval 409 tisíc Sk.  

Vybudovanie parkoviska 

     Na Ul. Hviezdoslavovej bolo vybudované nové parkovisko 

pre osobné motorové vozidlá zámkovou dlaţbou.  

Vyčerpaných finančných prostriedkov bolo 130 tisíc Sk.  

Vybudovanie chodníka 

     Medzi ulicou Rovňanovou a parkoviskom vedľa Ul. 1. mája 

bol vybudovaný nový chodník pre peších zámkovou dlaţbou. 

Náklad predstavoval 76 tisíc Sk.  

Oprava miestnych komunikácií  

     Opravený a napenetrovaný povrch komunikácií bol na Ul. 

Štúrova, Kollárova, Vajanského a v Chyzerovciach otočňa pri 

mlyne. 

Celkový náklad činil 1.157 tisíc Sk. 

Požitavské regionálne združenie. 
         V sídle Mestského úradu v Zlatých Moravciach sa 

uskutočňovali stretnutia Poţitavského regionálneho zdruţenia 

(PRZ), ktoré zvolávala predsedníčka Ing.S.Ostrihoňová podľa 

uváţenia a potreby so zameraním na aktuálne problémy a 

situácie. 

     Zaoberali sa problematikou financovania školstva, 

financovania Spoločného obecného úradu, problematikou 

transformácii vodárenskej spoločnosti, situáciou zdravotníctva 

v našom regióne, zachovaním Mochoveckého regionálneho 

zdruţenia, prijatím opatrení na urýchlenie budovania 

rýchlostnej komunikácie R1 (Nitra - Zlaté Moravce - 

B.Bystrica), problematikou fiškálnej decentralizácie, ktorou 
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dotácie na originálny výkon zaniknú, budú sa platiť 

z podielových daní – príjmov od 01.01.2005. Prenesený výkon 

štátnej správy sa bude financovať v rozsahu schválenom 

v štátnom rozpočte na príslušný rok.     

Návšteva z Maďarska.  
         V polovici mája navštívila naše mesto maďarská 

delegácia z obce Kétšoproň. Na pôde Mestského úradu privítala 

hostí primátorka Ing. S. Ostrihoňová jej zástupcov – starostu 

S. Volgyiho, pedagógov – D. Nagyovú, K. Szabovú – Szászovú, M. 

Petrovszku. Delegáciu viedla podpredsedníčka celoštátnej 

Slovenskej samosprávy v Maďarsku E. Rybová, ktorá uviedla, ţe 

kontakty sú veľmi osoţné, odnášajú si príjemné záţitky 

a vzniknú dohody o spolupráci v oblasti školstva a kultúry. 

Stretnutia sa zúčastnil aj poslanec VÚC p. M. Tomajko, ktorý im 

povedal o histórii, pamätihodnostiach, prezreli si pietny park 

a hrobku rodiny Migazzi. 

 

Družba Szydlow. 
         Z Poľska prišlo pozvanie na návštevu na 26.-27. jún, 

kedy sa v Szydlowe koná Celopoľský rytiersky turnaj o meč kráľa 

Kazimiera Wielkeho. Návštevy sa zúčastnila Ing. S. Ostrihoňová 

a RNDr.H.Rýchla. Mesto Szydlow sa nachádza cca 100 km od 

Krakova, priemysel má sústredený na výrobu kovových 

a chemických produktov, rozvinuté sadovníctvo, zaujímavosťou je 

agroturistické hospodárstvo. Návšteva vyvrcholila podpísaním 

dohody o spolupráci v rôznych oblastiach ţivota primátorkou 

Ing. Serafínou Ostrihoňovou a primátorom Janom Klamezynskim.  

   V dňoch 7.-8. júla navštívila mesto Zlaté Moravce poľská 

delegácia na čele s primátorom J.Klamezynskim, riaditeľkou ZŠ 

p. K.Zmuda, pracovníkom úradu p. P.Waczak, kedy sa konali 

v našom meste Dni zahraničných Slovákov 2004.  

   Po výmene skúseností naša delegácia prijala pozvanie do 

Szydlowa na dni 28.-29.august 2004 pri príleţitosti „Sviatku 

sliviek“. Navštívili mestské múzeum, ţidovskú mešitu a prezreli 

si výstavu 30 druhov sliviek, sušenie v jamách vykurovaných 

drevom. 

 

Družba Sierpc. 
         V rámci nadviazania medzinárodnej spolupráce 

navštívila 8. aţ 11. júla primátorka mesta Ing.S. Ostrihoňová 

poľský Sierpc, kde sa konal IX. medzinárodný festival. 

Primátorka podpísala dohodu o medzinárodnej spolupráci 

s primátorom Marekom Kośmiderom. Počas festivalu nadviazala 

kontakty s A. A. Sorianom s moţnosťou uzavretia partnerskej 

dohody so španielským mestom Karavaka. 

 

Partnerstvo s mestom Bučovice. 
         Sedemnásteho septembra uzatvorilo naše mesto 

partnerskú dohodu s mestom Bučovice, nachádzajúce sa pri Brne 

na Morave. Delegáciu viedol zástupca starostu mesta Ing.arch. 

Z.Koudelka a Mgr.O.Holásek. Privítala ich primátorka mesta 
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Ing.S.Ostrihoňová spolu s viceprimátorom RNDr.M.Bátorom, vedú-

cimi a zamestnancami v zasadačke MsÚ. Účelom dohody je vzájomné 

spoznávanie, budovanie priateľských vzťahov, obojstrannej 

spolupráce a pomoci k prospechu obyvateľov oboch miest.    

Susedské vzťahy s Rakúskom. 
         V zasadačke Mestského úradu Zlaté Moravce dňa 

16.októbra podpísala primátorka mesta Ing.S. Ostrihoňová 

partnerskú dohodu so starostom Johannom Karlom rakúskeho mesta 

Gänserndorf za  prítomnosti delegácie a rakúskeho veľvyslanca 

Dr. Martina Boldorfa. Mestá budú podporovať kontakty, 

spoluprácu a stretnutia v oblasti umenia, kultúry, vedy 

a vzdelávania, výstavby miest, ochrany ţivotného prostredia, 

hospodárstva, zdravotníctva a sociálnej činnosti, turistiky 

a cestovného ruchu, športu a podobne. Vytvoria najpriaznivejšie 

podmienky k výmene názorov, informácií a skúseností vo všetkých 

otázkach, k rozvoju spolupráce hlavne v komunálnej sfére. 

 

Priateľstvo s Velkými Přílepami pri Prahe. 
         V novembri na pôde Mestského úradu privítala 

primátorka mesta spolu s poslancom za m.č. Prílepy I.Hritzom 

a A.M.Kudrejovou zástupcov obce Velké Přílepy pri Prahe pod 

vedením starostu Jiřího Říhu. Predstavitelia obce a mesta sa 

dohodli na príprave dohody o priateľskej spolupráci. Hostia 

navštívili m.č. Prílepy.  

 

Minister hospodárstva v našom meste. 
         Minister hospodárstva PhDr.P.Rusko navštívil v prvej 

polovici septembra naše mesto. Oboznámil prítomných s cieľom 

svojej cesty, ktorá bola zameraná na pomoc zaostávajúcemu 

regiónu na Poţitavsku. Zmienil sa aj o budovaní priemyselných 

parkov na Slovensku, ich pripravenosti, prilákaní vhodných 

investorov do územia, ktoré by regiónu pomohli zníţiť mieru 

nezamestnanosti.  

   Prisľúbil podporu mestu Zlaté Moravce v oblasti zriadenia 

priemyselného parku. Uviedol, ţe úspešní budú tí, ktorí budú 

mať včas a kvalitne pripravené projekty.  

   Na záver sa zapísal do pamätnej knihy mesta. 

 

Zlatomoravecký jarmok. 
         Jarmočné dni sa stali neodmysliteľnou súčasťou 

Zlatomoravčanov. Tohtoročný sa konal v dňoch 17. a 18. 

septembra.  

   V piatok popoludní ho otvorila primátorka mesta, ktorá 

zaţelala dobrú pohodu a príjemný čas strávený so známymi a 

priateľmi.  

   Stánky, rôzne remeslá prilákali stovky záujemcov 

a pozornosti sa tešil aj kultúrny program. Maţoretky zo ZŠ 

Pribinova, TŠ Jumbo, FS Zlatňanka, TS Luna, TS Tigra z centra 

voľného času, ĽH Gaţiovci, FS Inovec, DH Topoľanka, HS Gulov 

Pelech, DH Skýcovanka a HS Trop. 

   Zaujímavosťou bolo vytesávanie symbolov mesta a regiónu do 
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obrovského kmeňa pred zrakmi okoloidúcich rezbármi z nášho 

regiónu.  

   Súčasťou jarmočných dní bola aj slávnostná recepcia. 

Úrad práce po novom. 
         Dňom 31. 12. 2003 bol zákonom č. 453/2003 zrušený 

Okresný úrad práce Zlaté Moravce. Úlohy preberá Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Nitre. V Zlatých Moravciach bolo 

vytvorené detašované pracovisko. Má dva úseky – úsek sluţieb 

zamestnanosti (úrad práce) a úsek sociálnych vecí a rodiny.  

   Sídlo úseku sluţieb zamestnanosti bol do 1. marca v budove 

na Hviezdoslavovej ul. č. 183, úsek sociálnych vecí a rodiny 

v budove bývalého Okresného úradu na Sládkovičovej ul. č. 3. 

   Sťahovanie v tak extrémnom čase za dva týţdne úsek sluţieb 

zamestnanosti dokázal s pomocou ľudí tohto regiónu. Presťahoval 

sa pod jednu strechu k úseku sociálnych vecí a rodiny na 

Sládkovičovu ul. č. 3 na druhé poschodie, kde sa nachádzajú dve 

oddelenia. Prvé – oddelenie informačných a poradenských sluţieb 

(občania môţu poţiadať o zaevidovanie a stať sa uchádzačmi 

alebo záujemcami o zamestnanie, zároveň dostanú informáciu 

a poradenstvo k voľbe povolania a výberu zamestnania). Druhé – 

oddelenie sprostredkovateľských sluţieb (sprostredkúva 

uchádzačom o zamestnanie vhodné zamestnanie a vyhľadáva voľné 

pracovné miesta). 

   Úsek poskytuje informácie o moţnostiach vzdelávania 

a prípravy na trh práce, o moţnostiach získania finančných 

prostriedkov na začatie podnikania, resp. na vytvorenie nového 

pracovného miesta. Najcharakteristickejšia aktivita je 

v oblasti príspevku na aktivačnú činnosť a príspevku na 

samostatnú zárobkovú činnosť. Zvýšený záujem je aj o realizáciu 

absolventskej praxe. 

   Od 01. 01. 2004 dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna 

poisťovňa na základe ţiadosti a doloţenia potvrdenia 

o evidencii na úrade práce. Sídli v priestoroch na Duklianskej 

ul. č. 1. 

 

Voľby prezidenta SR. 
          Podľa zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby 

prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a o doplnení niektorých 

ďalších zákonov Mesto Zlaté Moravce oznámilo konanie 1.volieb 

prezidenta SR na sobotu 3.apríla 2004 od 7,00 h do 22,00 h.  

     V aule Zdruţenej strednej školy sa 11.marca konal sľub 

členov okrskových komisií pre voľby prezidenta SR za 

prítomnosti primátorky Ing.S.Ostrihoňovej, prednostu P.Borčina, 

vedúcich oddelení MsÚ JUDr.S.Očovskej a Ing.I.Szobiovej. 

Prítomní sľub zloţili do rúk primátorky mesta a potvrdili ho 

podpisom. 

V meste bolo určených 11 okrskov. Do zoznamu voličov bolo 

v meste zapísaných 10.663 oprávnených voličov, z ktorých sa 

zúčastnilo volieb 5.397 voličov, čo predstavuje 50,61 %. Počet 

platných hlasov v meste Zlaté Moravce bolo 5.341 a získali ich 
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kandidáti nasledovne: 

1. Bernát Stanislav, Ing.   – 9 (0,16 %) 

2. Bútora Martin, Doc.,PhDr.   – 328 (6,14%) 

3. Gašparovič Ivan, Doc.,JUDr.,CSc.   – 1513 (28,32 %) 

4. Kalman Jozef, RSDr.   – 29 (0,54 %) 

5. Králik Ján, Ing.,CSc.   – 41 (0,76 %) 

6. Kubík Július    - 20 (0,37 %) 

7. Kukan Eduard, JUDr.   – 711 (13,31 %) 

8. Mečiar Vladimír, JUDr.,Dr.,h.c.   – 1986 (37,18 %) 

9. Mikloško František, RNDr.   – 358 (6,70 %) 

10. Roman Ľubomír, Mgr.Art.– 9 (0,16 %) 
11. Schuster Rudolf, Ing.,PhD.   – 314 (5,87 %) 
12. Šesták Jozef, Ing.,PhD.   – 23 (0,43 %). 
Podľa vyjadrenia Ústrednej volebnej komisie v prvom kole volieb 

prezidenta SR získal najviac hlasov Vladimír Mečiar 32,73 %, 

druhý bol Ivan Gašparovič s 22,28 %, tretí bol Eduard Kukan 

s 22,09 %, potom nasledoval Rudolf Schuster, František 

Mikloško, Martin Bútora, Ján Králik, Jozef Kalman, Július 

Kubík, Jozef Šesták, Stanislav Bernát a Ľubomír Roman.  

     Keďţe ani jeden kandidát nezískal v prvom kole hlasy 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých oprávnených voličov, 

prezident sa volil v druhom kole, v sobotu  17. apríla 2004 od 

7,00 h do 22,00 h. Voliči rozhodovali medzi prvými dvoma 

postupujúcimi kandidátmi. 

   V meste Zlaté Moravce získali kandidáti nasledovný počet 

hlasov: 

Gašparovič Ivan, Doc.,JUDr.,CSc.   – 2851 (55,45 %) 

Mečiar Vladimír, JUDr.,Dr.,h.c.   – 2290 (44,54 %). 

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 10.689 občanov, z ktorých sa 

zúčastnilo 5.185 voličov, čo predstavuje 48,5 %. Platných 

hlasov bolo spolu 5.141. 

     Ústredná volebná komisia zverejnila výsledky v nedeľu 

18.apríla napoludnie nasledovne: 

Gašparovič Ivan  získal 1.079.592 hlasov, čo je 59,91 % a jeho 

protikandidát Mečiar Vladimír získal 722.368 hlasov, čo 

predstavuje 40,08 %.  

     Slávnostnou inauguráciou sa 15.júna 2004 prezident SR Ivan 

Gašparovič ujal svojej funkcie.   

 

Referendum. 
          Na základe petície občanov v súlade s Ústavou 

a zákonmi vyhlásil prezident Rudolf Schuster referendum na deň 

3.apríl 2004. 

Oprávnení občania mali rozhodnúť o otázke: „Ste za to, aby 

poslanci Národnej rady SR prijali ústavný zákon o skrátení 

III.volebného obdobia Národnej rady SR tak, aby sa voľby do NR 

SR konali v roku 2004?“ 

     Sľub členov okrskových komisií pre referendum sa konal 

v aule ZSŠ dňa 15.marca 2004.  
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     V meste Zlaté Moravce bolo určených 8 okrskov. Oprávnených 

občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie bolo 10.614, 

zúčastnilo sa 4.502 voličov, čo predstavuje 42,41 %.  

Počet hlasov „ÁNO“ bolo 4.150 (92,18 %) 

Počet hlasov „NIE“ bolo 309 (6,8 %). 

Voľby do EÚ. 
          Podľa Ústavy SR a zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách 

do Európskeho parlamentu vyhlásil predseda NR SR voľby do 

Európskeho parlamentu na nedeľu 13.júna 2004 od 7,00 h do 22,00 

h. 

     V zmysle uvedeného zákona určila primátorka mesta Ing.S. 

Ostrihoňová 11 volebných okrskov v meste Zlaté Moravce. 

   V aule ZSŠ sa konal sľub členov okrskových komisií, ktorých 

nominovali politické strany a hnutia. Potom ţrebovaním boli 

určení predsedovia a podpredsedovia okrskových komisií. 

     V meste Zlaté Moravce sa zúčastnilo volieb 1.780 voličov 

z 10.707 oprávnených občanov, percentuálne 16,30 %. 

Platných hlasov bolo 1746, ktoré boli rozloţené nasledovne: 

Č.1 – SMK   19 hlasov, 

Č.2 – ANO   76 hlasov, 

Č.3 – SDKÚ   245 hlasvo, 

Č.4 – Maďarská federalistická strana   0, 

Č.5 – Ţivnostenská strana SR   3 hlasy, 

Č.6 – Demokratická únia SR   3 hlasy, 

Č.7 – KSS   109 hlasov, 

Č.8 – Slobodné fórum   50 hlasov, 

Č.9 – Koalícia SNS, Pravá SNS   49 hlasov, 

Č.10 – Slovenská ľudová strana   3 hlasy, 

Č.11 – Aktívne ţeny – OS Slovensko   7 hlasov, 

Č.12 – Smer   458 hlasov, 

Č.13 – ĽS – HZDS   375 hlasov, 

Č.14 – KDH   320 hlasov, 

Č.15 – Koalícia Hnutie za demokraciu, ĽS   28 hlasov, 

Č.16 – Občianska konzervatívna strana   6 hlasov, 

Č.17 – Rómske kresťanské hnutie   0. 

Referenčné hlasy: 1.Kozlík (ĽS HZDS) 230 hlasov, 2.Beňová 

(SMER) 209 hlasov, 3.Šťastný (SDKÚ) 167 hlasov, 4.Kečkešová 

(SMER) 102, 5.Záborská (KDH) 78, 6.Mikolášik (KDH) 49, 

7.Ondriaš (ĽS HZDS) 45, 8.Šimko (Slobodné fórum) 42, 9.Morovič 

(KDH) 39, 10.Černá (ANO) 30, 11.Zala (SMER) 23, 12.Baco (ĽS 

HZDS) 23, 13.Fajnor (KSS) 19.      

 

Činnosť podnikov v meste. 
          Spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a. s. s účin-

nosťou od 15.01.2004 pouţíva nové obchodné meno, pričom všetky 

ostatné údaje zostávajú nezmenené. Nové obchodné meno 

spoločnosti je Slovak Telecom, a. s. 

 

          Ešte neuplynuli ani 2 roky od otvorenia COOP 

Supermarketu v Zlatých Moravciach a Jednota SD Nitra pripravila 

Slovak 

Telecom, 

a. s.  

 

 

TERNO 
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zmenu pre svojich zákazníkov v tejto veľkoplošnej predajni. 

   Po zhodnotení dosiahnutých výsledkov rozhodlo vedenie 

o zaradení Supermarketu do reťazca TERNO. Predajne označené 

týmto názvom predstavujú vysoký štandard predaja so širokou 

ponukou potravinárskych ale aj nepotravinárskych tovarov dennej 

potreby. Do tohto reťazca je zatiaľ v rámci Slovenska iba 5 

veľkoplošných predajní zaradených s označením TERNO. 

   Zvláštnosťou oproti iným predajniam je „Infocentrum“, kde sa 

môţu zákazníci obrátiť so svojimi pripomienkami, reklamáciami 

a získať informácie o tovaroch ponúkaných v predajni, 

letákových akciách a pod. 

     Pri príleţitosti otvorenia TERNO Supermarketu dňa 

27.01.2004 bol pre zákazníkov pripravený osobitný leták 

s ponukou tovarov za výhodné ceny ako aj ďalšie sprievodné 

akcie ako krútiť kolesom šťastia, získať vecné ceny, 

upomienkové predmety. Dňa 30.1. mali moţnosť získať sladkú 

odmenu ţiaci ZŠ s výbornými známkami na vysvedčení. 

       

          Siedmeho apríla bola slávnostne otvorená ďalšia 

z predajných sietí rakúskej spoločnosti BILLA na Slovensku. 

V centre mesta, v priestoroch autobusovej stanice, svoje sluţby 

zákazníkom ponúka na ploche 1475 m
2
. Tento deň v popoludňajších 

hodinách za účasti zástupcov firmy BILLA, predstaviteľov mesta 

a pozvaných hostí bola oficiálne uvedená do prevádzky nová 

predajňa. Parkovacie plochy v blízkosti predajne ponúkajú 

kapacitu 70 miest. Realizátor stavby firma Tristav, Banská 

Bystrica vyvinuli maximálne úsilie, aby sa kolaudácia 

uskutočnila načas. 

   BILLA má otvorené 7 dní v týţdni pondelok aţ sobota od 7,00 

h do 22,00 h a v nedeľu do 20,00 h. Ponúka bohatú škálu 

značkového i diskontného tovaru v atraktívnych cenách. Široký 

sortiment zahŕňa výrobky od čerstvého ovocia-zeleniny, údeniny, 

oddelenia mäsa a mäsových výrobkov, chlieb-pečivo, múčne 

výrobky, koláče, cez ryţu, cestoviny, olej, mliečne výrobky, 

mrazené výrobky, nápoje, sladkosti po hygienické potreby.  

Zákazníkom ponúka pravidelné akcie, trvalo nízke ceny, výhodný 

nákup Clever výrobkov, vernostné akcie a špeciálnu ponuku pre 

členov Billa klubu za mimoriadne ceny, moţnosť platiť 

bankomatovou kartou a celý rad ďalších výhod.  

Pre kúpychtivú verejnosť sprístupnili predajňu 8.apríla. 

O dôveru zákazníkov sa uchádza vedúci prevádzky so svojim 

kolektívom. 

 

          V tomto roku bolo práve 10 rokov, čo rakúsky koncern 

Wienerberger, jeden z najväčších podnikov sídliacich v Zlatých 

Moravciach spustil do prevádzky moderný výrobný závod na 

produkciu tehál. Spoločnosť vlastní na Slovensku dva závody 

(druhý je v Bolerázi – v r. 1999). 

   Hlavnou aktivitou koncernu vo svete je v 3 strategických 

market 
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oblastiach – steny, stropné a strešné systémy, potrubné 

systémy, odpadové technológie a finančné investície. 

V ponuke firmy Wienerberger Slovenské tehelne moţno nájsť 

všetko, čo je potrebné na realizáciu hrubej stavby domu od 

základov aţ po strechu. Novým sortimentom je systém 

tehliarskych prvkov s názvom Porotherm. Ide o tehly pre 

obvodové steny s vysokým tepelným odporom, tehly pre vnútorné 

nosné steny, deliace priečky, doplnkový sortiment (tehly na 

murovanie rohov a ostení), keramické preklady, prefabrikované 

stropy, malty, omietky a pod.  

     Okrúhle výročie oslávili slávnostným galavečerom dňa 

10.septembra v priestoroch výrobného závodu. Zákazníci 

a partneri – hostia mohli vidieť progres vo výrobe tehál, 

vysoký technický štandard. Súčasťou osláv bol bohatý program, 

ktorý moderoval Stanislav Kráľ, vystúpili hviezdy ako Pavol 

Hammel, J.A.N.-tanečná skupina pod vedením J.Ďurovčíka, 

Hydrorock – majstri sveta v rock and rolle, folklórna skupina 

Weribra, či ukáţka historického bojového umenia (Ţoldnieri). 

Hostia mali moţnosť zalietať si v teplovzdušnom balóne, 

zastrieľať si z kuše, či ochutnávkou vín. Na záver bol 

ohňostroj.  

   Prvý úspešný zápis do Guinessovej knihy rekordov bol, ţe 122 

účastníkov zoradených v reťazci premiestnili 29 plných tehál 

o hmotnosti 2,9 kg podávaním z ruky do ruky za 1:59:13ss. 

   Druhý úspešný zápis bol, ţe najsilnejší slovenský muţ Braňo 

Golier dokázal udrţať v predpaţení 10 tehál 1:32:28ss. 

 

          Za účasti významných osobností a klientov sa 

29.novembra konalo slávnostné otvorenie nových redizajnových 

priestorov pobočky VÚB, a.s. Zlaté Moravce na Ţupnej ul. Aktu 

sa zúčastnili primátorka mesta Ing.S.Ostrihoňová, riaditeľ 

odboru retailového bankovníctva Ing.J.Čapek, regionálna 

riaditeľka Ing.Hudecová a riaditeľ pobočky Bc.G.Balog. 

     V príhovore Ing.J.Čapek predstavil VÚB, jej poslanie na 

bankovom trhu. Vysvetlil nové produkty – flexihypotéky 

a flexipôţičky ako aj nové kvalitné úverové portfólio pre 

podnikateľov.  

Nové redizajnové priestory pobočky otvorili prestrihnutím 

pásky.  
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Cestovný ruch. 
          V dňoch 15.-18.januára sa konal 10.medzinárodný 

veľtrh cestovného ruchu vo výstavnom a kongresovom centre 

Incheba Bratislava. Na výstave o ploche 50 m
2
 sa prezentovalo 

i mesto Zlaté Moravce v stánku Nitrianskeho samosprávneho kraja 

propagačnými materiálmi o meste a okolí a kniţnými 

publikáciami. OZ Prílepčianka pripravilo výstavu krojov 

z Prílep a Tekovských Nemiec, ďalej sa vystavovali výšivky, 

drevené hračky, bábiky s originálnymi krojmi, háčkované dečky 

a medovníčky.  

10. veľtrh 

cestov. 

ruchu 

v Bratisl.  
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     Stánok navštívilo veľa záujemcov a hostí ako P.Rusko, B. 

Bugár, V.Veteška, M.Sýkora, J.Turčáni, M.Belica, J.Kovarčík, Š. 

Štefanec, Ing.S.Ostrihoňová a M.Tomajko. 

   Výstava bola úspešná, poukázalo sa na zaujímavé aktivity 

z hľadiska cestovného ruchu a propagovať sa bude región nielen 

na regionálnej, slovenskej ale aj medzinárodnej úrovni, aby 

prilákala turistov a návštevníkov.  

 

          Pri príleţitosti osláv 25.výročia Svetového dňa 

cestovného ruchu sa 27.septembra uskutočnilo na Nám.Hrdinov 

pred Turistickou informačnou kanceláriou slávnostné otvorenie 

Náučného turistického chodníka Zlaté Moravce. Na tejto udalosti 

realizovanej pod záštitou primátorky Ing.S.Ostrihoňovej sa 

zúčastnili predstavitelia spoločenských a kultúrnych 

organizácií mesta, ţiaci škôl a ostatní vzácni hostia. 

Slávnostným otvorením bola odhalená informačná tabuľa 

s desiatimi zastávkami k významným kultúrno-historickým 

pamiatkam, prírodným vzácnostiam, ktoré nám bohaté dejiny mesta 

zanechali na 2 km dlhej náučnej trase. 

     Zastávky náučného chodníka – Ţupný dom, Platan 

javorolistý, Súsošie Golgoty, Kaštieľ Migazzi, Rímsko-katolícky 

farský kostol sv. Michala archanjela, Mauzóleum rodiny Migazzi, 

Dom Janka Kráľa, Cintorín. 

   K atraktívnym miestam v okolí Zlatých Moraviec patria: 

návšteva kaštieľa v Topoľčiankach a jeho historického parku, 

Zubrej obory, Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, vrchu Benát 

a Veľkého Inovca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náučný 

turistický 

chodník 

Zlaté 

Moravce 

Zdravotníctvo. 
          26.apríla prestrihnutím pásky otvorili 

zrekonštruované gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP 

v Zlatých Moravciach, ktoré sa nachádza v bývalých priestoroch 

chirurgického pavilónu. 

     Za prítomnosti riaditeľky NsP Ing.M.Eckhardtovej, primárov 

oddelení, personálu, primátorky mesta Ing.S.Ostrihoňovej, 

P.Borčina, povereného vedením prednostu úradu, zástupcov 

poisťovní sa začala písať nová etapa – príjemnejšia pre naše 

rodičky. 

     Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Dušan 

Čellár sa vyjadril k novým priestorom, ţe došlo k poľudšteniu 

prostredia. Zlepšili sa estetické a hygienické pomery. Budúcim 

matkám ponúkajú pôrod na adaptovateľnom kresle, alebo na 

polohovateľnej posteli s vibračnými masáţnymi hlavicami 

v kríţovej oblasti chrbtice. Gynekológia sa nachádza na 

prízemí, pôrodnica na 1.poschodí. 

     Primárka detského a novorodeneckého oddelenia MUDr. 

Jaroslava Zelníková povedala, ţe otvárajú nový novorodenecký 

úsek, na ktorom majú 6 lôţok, ďalšie lôţka vo forme roomingu na 

izbách mamičiek.  

Mamičky pred pôrodom si môţu zacvičiť na relaxačných loptách, 
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aby sa príjemnejšie odpútali od pozornosti kontraktov. Celková 

atmosféra pôrodu by mala byť menej stresujúca, kľudnejšej 

atmosfére. Izby sú vybavené samostatnou sprchou, čo prispeje 

k psychickej pohode. 

     Milým slovom, pohladením a oporou pre rodičky sú 

diplomované pôrodné asistentky vrchná sestra K.Chrenová 

a staničná sestra I.Tonková.  

   Pôrodnica ponúka i bezbolestné pôrody v epidurálnej 

anestéze. Ďalšie príjemné aspekty novej pôrodnej sály sú 

aromaterapia (inhalácia aromatických olejov pred a počas 

pôrodu) a muzikoterapia (moţnosť priniesť a počúvať počas 

pôrodu vlastné obľúbené CD). 

Školstvo. 
          Deti z predškolského zariadenia Slniečko prezentovali 

pri príleţitosti „Dňa matiek“ v divadelnej sále MsKS svoj 

dvojhodinový program s názvom „Vijeme venček, vijeme“. 

     Stoštyridsať detí od najmenších aţ po predškolákov pod 

vedením svojich učiteliek zostavili program, akýsi symbolický 

kvet pozostávajúci z lupienkov, ktorý predstavovali vystúpenia 

detí v rytme disko, country či folklóru ... Pestrosť 

a nápaditosť kostýmov bola obdivuhodná, veď malí účinkujúci sa 

menili na zvieratká, bambuľky, exotické tanečnice či tanečníkov 

z muzikálov.  

   Prekrásny program uvádzal vtipným slovom Peter Kereš. 

Desiatky hodín nácvikov, choreografie, trpezlivosti, príprav od 

výberu a šitia kostýmkov, ale predovšetkým obrovskej lásky 

k deťom, ktorá panuje v celom kolektíve školy pod vedením 

riaditeľky p. Evy Kutišovej bolo odmenené dlhotrvajúcim 

potleskom od preplnenej sály. Obdiv a uznanie prejavili 

Ing.S.Ostrihoňová, primátorka mesta, zástupcovia firmy 

Volkswagen a za rodičovské zdruţenie poďakoval Mgr.M.Hruška. 

 

          40 rokov existencie školy je skutočnosť, ktorá si 

vyţaduje rešpekt a uznanie. ZŠ na Mojmírovej ul. patrila 

a patrí medzi najväčšie školy s najväčším počtom ţiakov, 

pedagogických pracovníkov. Škola prešla dlhým vývojom. To, ţe 

väčšina bývalých absolventov sa v ţivote uplatnila je dobrou 

vizitkou práce pedagógov. Práca nie je jednoduchá, vyţadujúca 

oddanosť, kreativitu, odbornosť, cit a lásku k ţiakom 

a k povolaniu. Najlepšou odmenou pre učiteľa je uznanie 

bývalých ţiakov a úcta ľudí v spoločnosti.  

     21.mája sa konala na pôde školy slávnosť za prítomnosti 

súčasných i bývalých pedagógov, zástupcov Krajského školského 

úradu, primátorky a viceprimátora, riaditeľov ZŠ a SŠ, CVČ 

a mnohých ďalších hostí.  

   Riaditeľka školy Mgr.M.Kuhtreiberová privítala a pozdravila 

hostí, poďakovala všetkým za kvalitne odvedenú prácu 

a v krátkosti priblíţila školu. Pri tejto príleţitosti vedenie 

školy vydalo bulletin. V mene Rodičovskej rady ocenila prácu 

MŠ  
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bývalých a súčasných pedagógov poslankyňa MZ J.Hlásna. 

K prítomným sa prihovorila primátorka mesta, ktorá všetkým 

poďakovala za statočnú prácu v prospech mladej generácie, za 

lásku ktorú vštepujú do detských sŕdc, ktorá pomáha prekonávať 

prekáţky, mení deti na rozumných a citlivých ľudí. 

Slávnostný charakter dotváral pestrý a bohatý kultúrny program 

ţiakov. Deň ukončili priateľským posedením. 

 

          V zasadačke MsÚ prevzali z rúk primátorky mesta 

Ing.S.Ostrihoňovej menovacie dekréty riaditelia ZŠ, MŠ a CVČ na 

základe výberových konaní za prítomnosti viceprimátora 

RNDr.M.Bátoru, poslanca MZ Mgr.M.Galabu, PaedDr.K.Ivanovičovej 

a Mgr.D.Hollej. 

     Dekréty prevzali riaditelia ZŠ Pribinova ul. PaedDr.Ivan 

Rohman, ZŠ Mojmírova ul. Mgr.Dagmar Chrenková, CVČ Spektrum 

Mgr. Jozef Zlatňanský, MŠ Ţitavské nábreţie Anna Zelenková, MŠ 

Kalinčiakova Eva Kutišová, MŠ Štúrova Lýdia Bajaníková, MŠ 

Prílepy Ivana Homolová. Na MŠ Slnečná bola poverená riadením 

Mgr.Eva Bieliková. 

   Primátorka vyzdvihla úlohu riaditeľa, ktorá vyţaduje veľa 

energie, nakoľko má byť chápajúcim pedagógom, dobrým 

koordinátorom, manaţérom a spolupracovníkom. 

 

          24.marca sa stala aula Gymnázia J. Kráľa Zlaté 

Moravce dejiskom prvej vedeckej konferencie venovanej pamiatke 

prof. emeritus MUDr.R.Korca, Dr.Sc. 

     Hlavnou témou konferencie bol ţivot a vedecká práca MUDr. 

Korca. Prof. Korec, absolvent nášho gymnázia bol vedec, lekár, 

zakladateľ a čestný predseda Slovenskej diabetologickej 

spoločnosti a člen významných svetových odborných komisií. 

   Osobnosť tohto vzácneho človeka si pripomenieme kaţdoročne 

nielen vo vedeckých kruhoch, ale zostane aj v našich mysliach 

a mysliach študentov pri udeľovaní Ceny prof.Korca v Gymnáziu 

J.Kráľa Zlaté Moravce. 

          Tento rok v máji oslávili 10 rokov od konania prvého 

celoštátneho kola biologickej olympiády v samostatnej SR 

v našom gymnáziu. Odbornú garanciu nad súťaţou pred 10 rokmi 

mala Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, ale súťaţ 

neprebiehala v jej priestoroch ale v priestoroch gymnázia. 

Miesto bolo známe z geografických olympiád. Horné poţitavie je 

rodiskom viacerých významných slovenských geografov a narodili 

sa tu aj viacerí významní slovenskí biológovia. V zmysle 

tradície celoštátnych kôl biologickej olympiády študenti 

navštívili viacero zaujímavých miest v okolí Zlatých Moraviec. 

          22.novembra na pôde gymnázia boli privítaní mladí 

majstri slova a štetca pri príleţitosti 6.ročníka 

celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaţe ţiakov SŠ pod 

názvom „Dni Janka Kráľa“. Do súťaţe sa prihlásilo 140 

literárnych prác (poézia zastúpená 79 prácami a próza 61 
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prácami), vo výtvarnej súťaţi bolo 261 prác v I.kategórii a 14 

prác v II.kategórii. Výtvarné práce boli vystavené v aule školy 

a sprístupnené počas celého týţdňa.  

Vyhodnoteniu predchádzali odborné semináre s porotcami, 

poloţenie kytice k pamätníku básnika a prijatie primátorkou 

Ing.S.Ostrihoňovou v obradnej sieni. 

 

          Pracovníci súčasní ako i bývalí Reedukačného detského 

domova, Reedukačného domova pre mládeţ ako aj Zariadenia pre 

matky s deťmi si pripomenuli koncom novembra 35.výročie svojho 

vzniku.  

   Činnosť týchto potrebných zariadení sa stala opodstatnenou, 

čo dokazujú výsledky celého kolektívu pracovníkov pod vedením 

Mgr.Michala Zoldera. Reedukačné domovy v Zlatých Moravciach 

patria do siete špeciálnych zariadení s náhradnou rodinnou 

výchovou. Poskytujú komplexný servis výchovy a vzdelávania od 

ZŠ po SOU. 

   Cieľom je prevýchova dievčat s poruchami správania t. j. 

s emocionálnym a sociálnym narušením. Pri terapeuticko-

výchovnom pôsobení dominujú praktiky, ktoré musia od základu 

zmeniť ich narušenú osobnosť, upraviť hodnotovú orientáciu, 

prijať nové etické zásady a spoločenské normy. 

     Na slávnostnom stretnutí riaditeľ školy Mgr. M.Zolder vo 

svojom príhovore pripomenul históriu i súčasnosť prevádzky 

domovov. Náročnú a veľmi zodpovednú prácu ocenila primátorka 

mesta Ing.S.Ostrihoňová, ktorá riaditeľovi školy ako aj celému 

pracovnému kolektívu odovzdala „Plaketu mesta Zlaté Moravce“. 

Stretnutie oţivilo vystúpenie ţiačok básňou a piesňami 

a s úspechom sa stretla malá módna prehliadka, v ktorej 

prezentovali svoje výrobky z krajčírskej a pletiarskej dielne.  

   Reedukačné zariadenia poskytujú dievčatám plnohodnotné 

základné i odborné vzdelanie. Pri dosiahnutí pracovných 

výsledkov akceptujú všetky nové trendy a poţiadavky, čo sa im 

naozaj darí. 
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          Najmladších občiankov mesta spolu s rodičmi 

štvrťročne vítala v obradnej sieni MsKS primátorka mesta 

Ing.S.Ostrihoňová. Zdôraznila zodpovednú úlohu, ktorá ich čaká 

pri výchove svojich detí s výzvou, ţe deti potrebujú lásku, 

ochranu, trpezlivosť a starostlivosť oboch rodičov. Po osobných 

gratuláciách boli prítomní obdarovaní kvetmi, detskými kniţkami 

a finančnou odmenou. Podpisom do pamätnej knihy mesta verejne 

sľúbili, ţe urobia všetko preto, aby zo svojich detí vychovali 

zdravých a čestných občiankov nášho mesta. 

 

          Čas je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy nabielo 

a krášli vráskami tvár. Jedno však nedokázal zmeniť, čistý 

úprimný vzťah a lásku, ktoré pomáhali prekonávať ţivotné 

prekáţky. Na slávnostných obradoch jubilujúcich občanov, ktorí 
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slávili v tomto roku 80, 85, 90 a viac rokov ţivota, konaných 

štvrťročne v obradnej sieni MsKS zazneli z úst primátorky mesta 

Ing.S.Ostrihoňovej slová vďaky. V slávnostnej atmosfére vypadla 

nejedna slza dojatia. Z rúk primátorky obdŕţali jubilanti 

kvety, darčeky a finančný príspevok. Zároveň sa podpísali do 

pamätnej knihy mesta.  

 

          Dňa 21.februára v aule gymnázia uzatvoril spoločenskú 

sezónu zlatomoravecký mestský bál. V slávnostne vyzdobenej sále 

130 hostí (poslancov MZ, verejných činiteľov, zástupcov 

samosprávy, podnikateľov, riaditeľov m.p., inštitúcií aj 

ostatných záujemcov) osobne privítala primátorka Ing. S. 

Ostrihoňová. Účasť plesu podporili osobnosti ako herečka 

Katarína Kolníková, spevák František Ďuriač, moderátor Ľubomír 

Bajaník. 

     Po slávnostnom prípitku, predtancovaní gymnazistov 

a pozvaní do tanca sa rozprúdil pestrý kultúrny program, 

v ktorom vystúpili TŠ Jumbo, FS Zlatňanka a Inovec, zaspievali 

Zuzana Molnárová a František Ďuriač. Slová o šťastí a dare 

ţivota tlmočila prítomným p. Katarína Kolníková. Dobrú náladu 

vytvorila hudobná skupina Hyllex so speváčkou Táňou Kováčovou. 

Bohatá tombola bola losovaná na dvakrát, pred i po polnoci. 

Nálada bola výborná a plesajúci odchádzali domov v ranných 

hodinách. 

 

          Povolanie učiteľa je krásne a zároveň veľmi náročné. 

Učiteľ má svoj podiel na výchove našej mládeţe. Deň učiteľov 

pripadá v kalendári na 28.marec.      

Mesto zorganizovalo pri príleţitosti tohto sviatku stretnutie 

pedagogických a nepedagogických pracovníkov v MsKS dňa 

25.marca. Všetkých prítomných pozdravila a kultúrnym programom 

sprevádzala PaedDr.K.Ivanovičová, pracovníčka MsÚ. V príhovore 

primátorky mesta odzneli slová blahoţelania a vďaky našim 

učiteľom, túţba po jednotnosti a svornosti našich škôl. Za 

hudobnej produkcie Petra Kereša vystúpili deti z MŠ Ţitavské 

nábreţie, Štúrova a Kalinčiakova. Poďakovanie v podobe 

moderného tanca, folklóru, spevu, recitácie patrilo prítomným 

aj od ţiakov ZŠ Pribinova, Robotnícka, sv. Don Bosca, CVČ, FS 

Zlatňanka a TS Jumbo, hudobného štúdia Múza, ZUŠ. Smiech, 

radosť a potlesk zneli sálou mestského kultúrneho strediska. 

Kaţdý účinkujúci vloţil kus svojho talentu a lásky do tohto 

programu. Malá recepcia v obradnej sieni dala bodku za týmto 

dňom.  

 

          Tradícia oslavy matky je sama o sebe krásna, a ak sa 

spojí s ľudským umom, cítením a schopnosťami prejaviť tento cit 

v rôznej podobe, potom nielen preţíva, ale dáva zmysel celému 

ţitiu. Toto spojenie bolo cítiť v divadelnej sále MsKS dňa 

9.mája, kedy všetkým mamám, starým mamám a tetám pripravili 
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deti slávnostný kultúrny program. 

Vystúpili deti MŠ Slniečko na Kalinčiakovej ul., FS Zlatňanka, 

TS Luna, ZŠ sv. Don Bosca, ZŠ na Robotníckej ul. Moderátor 

programu Ing.R.Bakaľár uviedol aj zaujímavé vystúpenie hosťa – 

FS Ţitavan z Viesky nad Ţitavou, ktorý pracuje druhý rok od 

zaloţenia pod vedením manţelov Weberových.  

Mamičky boli odmenené okrem bohatého programu aj kytičkou 

kvetov, ktoré zabezpečilo Mesto Zlaté Moravce. 

 

          Mesto v spolupráci s MsKS, CVČ Spektrum a miestnymi 

školami zorganizovali rozprávkový deň. V nedeľu 30.mája 

popoludní otvorila primátorka Ing.S.Ostrihoňová v areáli parku 

pri príleţitosti sviatku detí spomínaný rozprávkový deň. Niesol 

sa v znamení hier, súťaţí, zábavných vystúpení, rozprávkového 

lesa, kúzelníckych trikov, ale aj náročnej cyklistickej súťaţe 

2.ročníka o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. Súťaţilo 55 

pretekárov v 9.kategóriách (mikro – deti z MŠ; milli, mini, 

mladší ţiaci – deti zo ZŠ; dorastenci – mládeţ SŠ; hoby ţeny; 

hoby muţi).  

Súčasťou bol futbalový turnaj ţiakov na ihrisku ZŠ Pribinova. 

Zaujali aj tento rok ukáţky práce hasičského zboru a práce 

mestskej polície. 

 

          V obradnej sieni MsKS prijala primátorka mesta 

najúspešnejších ţiakov, študentov a pedagógov ZŠ, ktorí v tomto 

školskom roku získali mimoriadne úspechy vo vyučovacom procese, 

olympiádach, športe či iných aktivitách reprezentujúcich nielen 

školu ale aj mesto. Slávnostný akt sa konal 17.júna za 

prítomnosti pracovníka z odboru školstva VÚC NSK 

a viceprimátora. Primátorka mesta Ing.S. Ostrihoňová 

v príhovore vyslovila úprimné poďakovanie všetkým, ktorí 

v ţiakoch našli talent a postupne ho rozvíjajú. Ďalej 

pripomenula výrok J.A.Komenského: „Šťastný je ţiak, ktorý sa 

dostal do rúk svedomitého učiteľa.“ Z rúk primátorky prevzali 

ďakovné listy, darčeky a kvetinové dary 20 ţiaci a 26 

pedagógovia, ktorí sa podpísali do pamätnej knihy mesta. Potom 

všetci zotrvali na malej recepcii. 

           

          „V pokojnom, tichom ţitia prúde, ďalší rad rokov nech 

vám rastie a kaţdý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, 

lásku, šťastie.“ 

   K okrúhlemu ţivotnému jubileu 60 rokov, ktoré oslávil 

1.marca viceprimátor a riaditeľ Gymnázia J. Kráľa Zlaté Moravce 

pán RNDr. Marián Bátora, zaţelali všetko najlepšie, veľa 

zdravia, osobných a pracovných úspechov primátorka mesta 

a pracovníci MsÚ. 

     „Dnes ruţe patria Tebe, preto ich s vďakou kladieme na 

Tvoj stôl, nech kaţdý lupienok za nás blahoţelá Tebe, aby Tvoj 

ţivot krásny bol a veľa lásky bolo v ňom.“ Týmto ţelaním 
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pozdravili oslávenca pedagógovia, zamestnanci a študenti 

gymnázia. Pripojilo sa aj ZRPŠ. 

   

          „Ţivot je krásny, keď jubileum človeka sa spája 

s pravdou ľudí, keď sa ţije ţivot tak, ako sa patrí, vtedy sa 

znásobuje radosť, keď s podaním ruky vyslovuje ţelanie srdca, 

plného úprimnej lásky.“ 

     Významné ţivotné jubileum „50 rokov“ oslávila 13.májový 

deň primátorka mesta Zlaté Moravce pani Ing. Serafína 

Ostrihoňová. 

   Pevné zdravie, Boţie poţehnanie, tvorivé sily, osobné 

i pracovné úspechy v náročnej a zodpovednej úlohe v riadení 

mesta, ako aj všetko najlepšie ţelali pracovníci MsÚ, mestských 

podnikov a poslanci MZ. K blahoţelaniu sa pripojili starostovia 

Poţitavského regionálneho zdruţenia. 

 

          Dňa 18.júna usporiadali NSK-komisia cestovného ruchu, 

Ponitrianske múzeum v Nitre, Mesto Zlaté Moravce, Záhradnícke 

sluţby mesta (ZSm)-Turistická informačná kancelária a MsKS 

akadémiu pri príleţitosti 100.výročia nedoţitých narodením 

Dr.Š.Rakovského (nar.08.06.1904, zom.15.07.1996), gymnaziálneho 

prof. a riaditeľa múzea, významnej osobnosti nášho mesta. Za 

prítomnosti zástupcov mesta, múzea, občanov, rodinných 

príslušníkov a priateľov bol k hrobu poloţený veniec a báseň 

predniesla p.M.Bačová.  

Akadémia pokračovala v obradnej sieni, kde o Dr.Rakovskom 

hovorili M.Tomajko, riaditeľ ZSm, Mgr.A.Števko, riaditeľ 

Ponitrianskeho múzea. Potom prítomní navštívili múzeum, kde sa 

k prítomným a synovi p.profesora Ing.Štefanovi Rakovskému 

a jeho manţelke prihovorila Ing.S.Ostrihoňová. 

   Konal viac pre dobro druhých ako pre seba. S jeho menom bude 

navţdy spojené múzeum v Zlatých Moravciach, dnes pobočka 

Nitrianskeho múzea. Zanechal nám odkaz, ktorý by sme mali 

dodrţať, aby nielen nezaniklo, ale sa ďalej rozvíjalo, 

ovplyvňovalo mladú generáciu, ktorá si musí uvedomiť, ţe bez 

histórie niet budúcnosti, rozvíjať ich lásku k rodnému kraju 

mesta a vlasti a aj v spoločnej Európe sme povinní zachovať si 

vlastnú kultúrnu identitu a tradície. 

 

          Divácka verejnosť mala moţnosť sledovať veľkú tanečnú 

show tanečnej školy Jumbo uţ po desiaty raz v júni, nakoľko 

svoju históriu začala písať začiatkom 90-tych rokov. Ing. Jitka 

Nagyová, vedúca a choreografka sa vydala na ťaţkú cestu 

podnikania. Nevyrábala, ani nepredávala finálny výrobok. Ponúka 

čosi ţivé, neopakovateľné. Je to ľudský prejav, záţitok, emócie 

v podobe tanečného prejavu. Rozvíja tvrdou prácou talent 

a šikovnosť detí, aby v podobe tanca, rytmu vyjadrili svoje 

pocity, obohatili seba i všetkých okolo o krásno, ktoré 

poskytuje reč tela. Ich snaha sa dočkala vysokého ohodnotenia 
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nielen na domácej, ale aj zahraničnej scéne. 

   Jumbo je majster Slovenska a vicemajster Európy. 

Spolupracuje so známymi osobnosťami ako so spevákom Martinom 

Madejom, Petrom Nagyom.  

   Zásluhu na úspechoch má nielen Ing.J.Nagyová spolu 

s Mgr.M.Kerešom, ale aj desiatky ochotných ľudí vrátane rodičov 

detí, ktorí pomáhajú vytvárať podmienky pre tak dobrý kolektív. 

   Veľký galaprogram s videoprojekciou sa skončil s úspechom. 

 

          Mesto Zlaté Moravce, MsKS, FS Zlatňanka, FS Inovec 

a DFS Kvietok boli organizátormi IX.ročníka Medzinárodného 

folklórneho festivalu „Zlaté Moravce 2004“ v dňoch 3.- 5.júla. 

   Organizátori pozvali účinkujúcich zo štátov Litva, Maďarsko, 

Poľsko, Nemecko, Česko. 

   Festival začal slávnostnou sv.omšou vo farskom kostole sv. 

Michala, na ktorej sa zúčastnili súbory v tradičných pestrých 

krojoch a chrámom znel spev a hudba rôznych národov. Po sv.omši 

pred kostolom krátkou ukáţkou z folklóru pozvali prítomných na 

poobedňajší galaprogram festivalu. 

   Súbory prešli ulicami mesta pričom bolo počuť spev 

a nechýbali ani tanečné kreácie. Sprievod privítali 

v preplnenom amfiteátri obrovským potleskom. Vystúpili FS 

Gijele Kaunas – Litva, FS Kukucska Sarospatak – Maďarsko, FS 

Kasztelanka Sierpc – Poľsko, FS ZUŠ Hulín – Česko, FS 

Trachtengruppe Morlenbach – Nemecko, FS Zlatňanka a FS Inovec 

zo Zlatých Moraviec, DFS Ţitavan z Viesky nad Ţitavou, FS 

Tekovanček zo Starého Tekova, DFS Plamienok z Tlmáč a DFS 

Jelenček z Jelenca. Milo prekvapila aj ĽH súrodencov Gaţiovcov 

z Tekovských Nemiec. 

   Súčasťou festivalu bolo prijatie vedúcich súborov a členov 

na slávnostnom obrade primátorkou mesta Ing.S.Ostrihoňovou, 

ktorá srdečne a s radosťou všetkých privítala. Príjemnou 

novinkou bola voľba Miss festivalu a Miss sympatia. O Miss 

sympatia rozhodli diváci anketovými lístkami. Vedúci súborov 

hlasovali o poradí najkrajších tanečníčok. Druhou vicemiss sa 

stala dievčina zastupujúca maďarský súbor, prvou vicemiss 

dievčina z FS Zlatňanka a Litva si odniesla nielen Miss MFF ale 

aj Miss sympatia. Oţivením galaprogramu bol aj predaj 

upomienkových predmetov ako aj drevorezbárske výrobky. Záţitok 

a nádherné chvíle umocnilo aj pekné počasie, ktoré sprevádzalo 

celý festival. 

   V závere programu prevzali z rúk primátorky mesta vedúci 

súborov ocenenia, ďakovné listy a upomienkové predmety na znak 

úcty a priateľstva. Ako povedala p.primátorka, medzinárodné 

stretnutie je krokom v procese zbliţovania a upevňovania 

súdrţnosti v krajinách Európy. Nech sa stane mostom, ktorý 

prekonáva vzdialenosti a spája všetkých ľudí so záujmom 

o ľudové tradície a folklór. Nech sa stane ţriedlom, ktoré vţdy 

osvieţi. Podujatie plné emócií a krásnych záţitkov ukončila 
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spoločná všetkým známa pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj. 

     V pondelok pokračovalo na Nám. A. Hlinku v popoludňajších 

hodinách vystúpenie folklórnych súborov nielen regionálnych, 

ale aj zahraničných folkloristov. Záujem zo strany divákov bol 

veľký a stretol sa s dobrou odozvou v začínajúcom sa 

prázdninovom a dovolenkovom období. 

 

          Kaţdý národ, ktorý chce mať vyvinutú vlastnú 

identitu, musí čerpať z koreňov svojho národa, svojich predkov. 

To je tá pravá hodnota, na ktorej je moţnosť stavať.  

V tomto duchu sa v dňoch 10.-12.septembra niesli oslavy 

650.výročia 1.písomnej zmienky o Prílepoch organizované Mestom 

Zlaté Moravce a OZ Prílepčianka. Za účasti primátorky mesta 

Ing.S. Ostrihoňovej, zahraničnej účasti zástupcov partnerských 

miest z Poľska (Sierpc a Szydlow) a Rakúska (Gänserndorf), 

zástupcov KÚ Nitra, poslancov VÚC, MZ, starostov Poţitavského 

regiónu, riaditeľov a zástupcov m.p., škôl, MsÚ, predstaviteľov 

organizácií, podnikateľov, občanov a zástupcov médií privítal 

všetkých pred kultúrnym domom poslanec MZ p. Ivan Hritz. 

Históriu m.č. Prílepy priblíţila p.A.M.Kudrejová. Potom sa 

prihovorila primátorka mesta, viceprimátor Nitry a aj primátor 

Sierpca. Z rúk primátorky prevzali čestné uznania občania 

František Herman, Jozef Končal(in memoriam), Anna Končalová, 

Gejza a Margita Bohmovci (in memoriam), Jozef Luky (in 

memoriam), Hedviga Lukyová a Anna Michalkoc Kudrejová. Potom 

nasledoval kultúrny program starodávnou odobierkou regrútov 

s konským záprahom, ţartovnou scénkou o Rómoch, ľudovými 

piesňami Skerešovanky z Obýc, Širočiny z Č. Kľačian, Nemčanky 

z T.Nemiec, ĽH Gaţiovci.  

   Po slávnostnej recepcii, druţnej debate a ohňostroji sa aţ 

do ranných hodín konala tanečná zábava so skupinou Mini. 

Program pokračoval v sobotu ukáţkou doţiniek, Kvetnej nedele 

a vatrou, ktorú zapálila primátorka mesta. Oslavy zavŕšili 

v nedeľu sv.omšou v kostole Povýšenia sv.Kríţa a futbalovým 

zápasom na domácom ihrisku. Bola sprístupnená výstava „História 

m.č.Prílepy“ v priestoroch hasičskej zbrojnice. Za pomoci mesta 

bola vydaná aj 60-stranová publikácia o histórii Prílep. 

     Podrobnejšie o tejto udalosti sa dočítame v kronike m.č. 

Prílepy.  

  

          V aule gymnázia sa 9.októbra stretli bývalí členovia 

speváckeho zboru Schola cantorum pri príleţitosti 65.výročia 

zaloţenia tohto umeleckého telesa, ktoré preslávilo školu 

a mesto nielen na domácich pódiách, ale aj za hranicami. 

   Stretnutie malo atmosféru spolupatričnosti a nieslo oslavu 

hudby a ľudského hlasu, ktorý človeka harmonizuje a povznáša. 

Vyše sto spevákov potleskom privítalo p.profesora Júliusa 

Podhorného, ktorý zasvätil svoj ţivot hudbe a dirigovaniu, 

viedol spevácky zbor štyridsať rokov. Pani A.Reháková privítala 
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prítomných a minútou ticha si uctili pamiatku spevákov, ktorí 

uţ nie sú medzi nimi. Históriu zboru zhrnul J.Orgonáš, 

vicedirigent zboru. Príjemným darčekom boli skladby 

v interpretácii S.Meňhertovej za klavírneho sprievodu 

Ľ.Lastovicovej.  

   Spomienky, záţitky, zborový spev známych skladieb zneli 

v príjemnej atmosfére aulou do večerných hodín. 

 

          Dňa 23.októbra sme sa navţdy rozlúčili s našim 

spoluobčanom Františkom Malým, ktorý nás náhle opustil 

21.10.2004 vo veku 77 rokov.  

   Zosnulý bol v r. 1960 zvolený za poslanca MsNV v Zlatých 

Moravciach a súčasne bol zvolený aj za predsedu MsNV do 

31.12.1988. Bol členov ZO SZPB, členom poľovného zdruţenia. 

Obdŕţal viacero vyznamenaní a medailí, prezident republiky mu 

udelil vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu. Počas 30-ročného 

pôsobenia vo funkcii predsedu MsNV bol zaznamenaný najväčší 

rozvoj nášho mesta v novodobej histórii. Postavilo sa mnoho 

podnikov a predajní, športových zariadení, zaviedla sa 

elektrifikácia, vybudovali sa zdroje pitnej vody, centrálna 

čistička, hlavné kanalizačné zberače, amfiteáter, materské 

školy, školské internáty, jedáleň pre gymnázium. V rokoch 1960-

1990 bolo vo všetkých formách bytovej výstavby vybudovaných 

3200 bytov. Vzrástol aj počet obyvateľov. V r.1960 ţilo 6700 

obyvateľov a v r.1990 uţ 16300 obyvateľov. 

   Na poslednej rozlúčke so zosnulým sa rozlúčila jeho rodina, 

priatelia, občania mesta, bývalí spolupracovníci, členovia 

SZPB, politických strán ako aj primátorka mesta.     

 

          Október je Mesiacom úcty k starším a tak Mesto 

v spolupráci s MsKS, miestnymi MŠ, ZUŠ, CVČ a speváckym súborom 

Babička pri MsJD pripravili bohatý kultúrny program, ktorým si 

uctili spoluobčanov. Do divadelnej sály MsKS dňa 21.októbra 

prijali pozvanie p.primátorky mesta Ing.S.Ostrihoňovej naši 

rodičia a starí rodičia, kde im všetci účinkujúci uvili kyticu 

slova, vďaky, spevu a hudby ako prejav úcty a vďaky. 

 

          Svätý Mikuláš bol biskupom a tri zlaté jabĺčka 

znázorňujú jeho štedrosť, keď chudobnému otcovi daroval tri 

mešce, ako veno pre jeho dcéry. Táto legenda sa stala tradíciou 

a sv. Mikuláš sa zapísal do ľudských sŕdc svojou 

dobrosrdečnosťou. 

     V predvečer na Nám. A. Hlinku o 16,00 h krásne biele 

koníky priviezli na koči sv. Mikuláša s anjelikom a čertom. 

Deti sa predbiehali v prednášaní básničiek, spievali piesne, za 

čo boli odmenené sladkosťou. Symbolicky zapálil sviečky na 

vianočnom stromčeku a záver spestril pekný ohňostroj. Mikuláš 

sa odobral do kina, kde sa premietala rozprávka Shrek za 

mikulášsku cenu. 
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Cirkevný život.  
          Dňa 5.januára sa v múzeu konalo slávnostné 

predstavenie vydanej novej knihy „História zlatomoraveckej 

farnosti“ autora Mariána Tomajku za prítomnosti primátorky 

Ing.S.Ostrihoňovej, viceprimátora RNDr.M.Bátoru, pápeţského 

protonotára Mons.Vincenta Malého PhDr., Hc., ktorý napísal 

úvod ku kniţke, okresného dekana vdp.M.Javora, sestier 

kongregácie sluţobníc Ducha svätého, sponzorov 

p.S.Orovnického a Ing.V.Račeka a ďalších hostí. 

     Kniţka je dielom veľkého nadšenca a milovníka regiónu, 

ktorý nešetril síl ani financií, aby zadováţil vzácne 

dokumenty o našej farnosti. Sú tu zaujímavosti a údaje 

o rodákoch, majiteľoch panstva, ktorí boli svetskí patróni 

chrámu, spomína sa erb mesta, svätopeterské kľúče, čo 

nastoľuje otázku, prečo má mesto v erbe kľúče sv.Petra, keď 

kostol je zasvätený sv. Michalovi. 

     Vo vynikajúcej väzbe a na kvalitnom papieri je 150 strán 

vo výbornej sadzbe a tlači. Na 52 stranách je 90 fotografií 

viac farebných ako čiernobielych. Uvedených je aj 47 prameňov 

pouţitej literatúry. 

 

          V januári si pripomenul spevácky zbor Cantus 

10.výročie svojho vzniku. Pravidelne účinkuje na sv.omšiach 

v nedeľu vo farskom kostole sv.Michala tento skoro 

dvadsaťčlenný zbor pod dirigentskou taktovkou Mgr.Márie Pie 

Podhornej. 

   V ich repertoári je viac ako 200 skladieb rôzneho 

zamerania. Vystupuje vo vianočnom období, pôstnom období, na 

rôznych modlitebných a ekumenických stretnutiach, svadobných 

obradoch, pomaturitných stretnutiach a účinkuje ako doprovod 

pri primíciách budúcich kňazov. Úspechy zaznamenal na 

súťaţiach a prehliadkach zborového spevu na Slovensku. 

 

          Dňa 27.apríla bola útulná nová predajňa zameraná na 

duchovnú literatúru vysvätená vdp.V.Šimúnekom za prítomnosti 

vedenia mesta a riaditeľky NsP. Nachádza sa na Bernolákovej 

ul. povedľa NsP. Ponúka široký sortiment duchovnej literatúry 

pre malých i veľkých. Ilustrované knihy, obrazy, rámovanie 

obrazov, devocionálie, pieskovanie zrkadiel a pod.  

 

          V máji vysvätil novovybudovanú kaplnku, zasvätenú 

Povýšeniu sv.Kríţa svätiaci biskup Mons.Vrablec za 

prítomnosti vedenia NsP, primátorky mesta, vdp.dekana, 

pacientov, zdravotného personálu, občanov mesta 

a zlatomoraveckého dekanátu. 

   Kaplnka sa nachádza v novom pavilóne interných disciplín 

NsP na II.poschodí. Vybudovali ju svojpomocne a za pomoci 

sponzorov. Bude slúţiť pacientom na pravidelné bohosluţby 

kaţdý štvrtok o 16,00 h. 
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          Historickou udalosťou sa 30.júna stala v našom 

meste vzácna návšteva Jeho Eminencia kardinál Christoph 

Schonborn, arcibiskup Viedne a predseda Konferencie biskupov 

v Rakúsku. Spolu s ním navštívili naše mesto arcibiskup, 

metropolita Ján Sokol, rakúsky veľvyslanec Dr.M.Bolldorf, 

švajčiarsky veľvyslanec R.Staub, starosta mesta Gänserndorf 

J.Karl, ThDr.M.Červený a cirkevní hodnostári. Vo farskom 

kostole sv. Michala celebroval kardinál Schonborn spolu 

a arcibiskupom Sokolom a kňazmi zlatomoraveckého dekanátu 

sv.omšu o 17,00 h za prítomnosti veriacich ako aj verejných 

činiteľov mesta a regiónu. Na sv.omši kardinála aj so 

sprievodom privítal vdp. dekan M. Javor. 

     Ako kardinál uviedol, je veľmi rád, ţe jeho predchodca 

kardinál Migazzi zanechal v tejto farnosti silnú spomienku. 

Úlohou kresťanstva ako povedal, je ţivo sa zaujímať, aby boli 

základné kresťanské princípy presadené do spoločenského 

a praktického ţivota.  

   Liturgia slova bola doprevádzaná speváckym zborom Cantus 

pod vedením Mgr.P.Podhornej a na organe hral vdp. Ignác 

Šurín. 

     Po sv.omši sa konalo stretnutie mládeţe dekanátu 

s kardinálom Schonbornom a arcibiskupom Sokolom. Pred budovou 

MsKS ich privítala primátorka mesta Ing.S.Ostrihoňová za 

zvukov cimbalovej muziky FS Zlatňanka. Následne sa v obradnej 

sieni konal slávnostný akt, kde primátorka vyjadrila 

v rodnom, ale aj v nemeckom jazyku svoje pocity a radosť nad 

skutočnosťou, ţe sa mestu dostalo tejto vysokej pocty. Ďalej 

spomenula osobnosti našich dejín pôsobiacich v našom meste 

Bartolomeja Krištofa Migazziho ako aj prof. Jozefa Samassa. 

Na znak úcty venovala p.kardinálovi vlastnú báseň „Aby bol na 

zemi raj“, ktorá odznela v jej podaní.  

     K prítomným sa prihovoril riaditeľ Záhradníckych sluţieb 

mesta a poslanec VÚC NSK M.Tomajko, ktorý priblíţil osobnosť 

Migazziho a odovzdal kardinálovi drevorezbu. Primátorka mesta 

obdarovala hostí monografiou mesta a videokazetou v nemeckom 

jazyku o ţivote a diele B.K.Migazziho. Všetci prítomní hostia 

sa podpísali do pamätnej knihy mesta. 

     Program pokračoval na nádvorí kaštieľa stretnutím pri 

cimbalovke, kde spoločne zotrvali v rozhovoroch s občanmi 

a mládeţou. Kardinál potom navštívil múzeum, kde si prezrel 

exponáty, portréty osobností a zalistoval si v dokumente–

donačnej listine z r. 1780, podpísanej Jozefom II., ktorej sa 

majiteľom mesta stal K.B.Migazzi. 

 

          Nápad vybudovať kolkáreň, ktorá je vyuţiteľná po 

celý rok, vznikol od Tešiteľov, pátra Jozefa. Jej cieľom je 

vyuţitie voľného času záujemcov bez ohraničenia veku.  

   Dňa 30.októbra po večernej sv.omši sa uskutočnilo 
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poţehnanie kolkárne pri kláštore Tešiteľov za účasti členov 

kongregácie, p. farára z Topoľčianok, primátorky mesta ako aj 

občanov mesta. 

   Túto spoločenskú hru moţno hrať v stredu a vo štvrtok 

popoludní od 15,30 do 16,30 h. Podľa záujmu sa termíny môţu 

rozšíriť. 

 

          Na slávnosť Krista Kráľa bola 21.novembra po 

prvýkrát v kostole Tešiteľov obliečka novicov tešiteľov. Od 

septembra je v kláštore okrem iných aktivít aj noviciát 

bratov tešiteľov. Novicov pripravuje na rehoľné sľuby 

novicmajster páter Ludwik, ktorý pomáha rektorovi kostola 

pátrovi Jozefovi pri pastorácii.  

   Na slávnostnú sv.omšu, ktorú celebroval páter Chryzostom 

s pátrom Ludwikom prišli spolubratia tešitelia z Poľska, 

Marianky a zúčastnilo sa aj veľa veriacich medzi ktorými bola 

aj primátorka mesta a sestry z kongregácie Ducha svätého. 

Počas sv.omše boli posvätené rehoľné rúcha a odovzdané 

novicom. Okrem spevu s doprovodom organu zaspieval aj 

spevokol „Lavína“.  

 

          Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s dotknutými 

desiatimi obcami a ich jednotlivých farských úradov 

zorganizovalo uţ po štvrtý krát spomienkové stretnutie za 

obete cesty smrti I/65 na deň 6.novembra 2004. 

     Kolóna áut označených čiernou stuhou tvorená zástupcami 

a členmi dotknutých rodín, zástupcami a činiteľmi mesta, 

obcí, občanov farností, zástupcov hasičského zboru a mestskej 

polície sa vydala z Nám. A. Hlinku k novopostavenému kríţu na 

kriţovatke do Zlatých Moraviec cez Chyzerovce – R 1/65, ktorú 

z iniciatívy primátorky mesta zhotovili Technické 

a Záhradnícke sluţby mesta. 

     Kríţ posvätil beladický p.farár M.Prachar. Na kríţi je 

napísané: „Na pamiatku obetí na ceste smrti a z vďaky za 

boţiu pomoc a ochranu pre Zlatomoravčanov“. Na znak úcty bol 

poloţený veniec a kytica kvetov za sprievodu dychovej hudby. 

Kolóna áut pokračovala do Nitry, kde sa konala v Kostole sv. 

Ladislava u Piaristov sv.omša. Po jej ukončení účastníci 

stretnutia poloţili veniec a kvety ku kríţu pred piaristickým 

kostolom.    

 

 

 

 

 

 

 

Obliečka 

novicov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomien-

kové 

strednutie 

- obete 

cesty smrti 

I/65 

 

 

 

 

Politický život. 
          29.marca v popoludňajších hodinách sa na Nám. A. 

Hlinku konala pietna spomienka pri príleţitosti 59.výročia 

oslobodenia za účasti zástupcov samosprávy, politických strán 

a hnutí, členov SZPB a občanov mesta. Slávnostný príhovor 

predniesla primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá 

vyzdvihla význam dejinných udalostí.  

     Z námestia sa odobral sprievod k pomníku partizána na 

Nám. Hrdinov, kde sa poklonili pamiatke padlých a poloţili 
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vence, ktoré boli poloţené aj k pam. pri kostole, na 

cintoríne a Beňadickej ceste. 

 

          Pietnou spomienkou a kladením vencov si pripomenuli 

v piatok 7.mája na Nám. A. Hlinku predstavitelia mesta, 

zástupcovia SZPB, politických strán, riaditelia podnikov 

a občania 59.výročie víťazstva nad fašizmom a oslobodenie 

Slovenska. 

 

          Slovenská republika sa 1.mája stala členským štátom 

Európskej únie spolu s ČR, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom, 

Maltou, Cyprom, Estónskom, Litvou a Lotyšskom. 

     Dňa 30.apríla sa občania stretli na námestí, aby spolu 

privítali máj, mesiac lásky, máj, kedy sa zrušia hranice 

medzi krajinami a kedy naša kultúra odievania alebo jazyka 

bude bliţšia aj ostatným národom. Ţiaci ZŠ prezentovali 

stánky s národnými produktmi vstupujúcich krajín. Obdiv zoţal 

symbolický vláčik, tvorili ho deti v krojoch predstavujúcich 

10 krajín vstupujúcich do EÚ – 10 vozňov a rušeň EÚ s názvami 

15 členských štátov.  

   Hymna EÚ Óda na radosť a slnkom zaliate námestie privítalo 

vzácneho hosťa R.Kazíka, ktorý pozdravil piesňou Modlitba za 

domovinu. Slávnostný príhovor mala primátorka mesta 

Ing.S.Ostrihoňová. Okolo 16,00 h stál na námestí niekoľko 

metrov vysoký máj. 

     Bodku za oslavami na námestí dala veľká svetelná šou 

v podobe ohňostroja pripraveného mestskou políciou. 

 

          Mesto Zlaté Moravce a mestská organizácia SZPB 

usporiadali slávnostnú akadémiu dňa 27.augusta v divadelnej 

sále MsKS pri príleţitosti 60.výročia SNP. Slávnostný 

príhovor predniesol viceprimátor RNDr.M.Bátora, ktorý 

uviedol, ţe je povinnosťou nás – súčasníkov rozvíjať 

a vštepovať do myslí ľudí úctu k hrdinským tradíciám SNP.  

     Slávnostnú atmosféru sviatku spestril svojim vystúpením 

FS Inovec. Za účasti organizátorov, hostí a občanov 

nasledovalo spoločné kladenie vencov k pamätníkom.  

 

          Uţ tradične sa na konci roka stretávajú občania 

mesta na Nám. A. Hlinku, aby spoločne oslávili prelom starého 

a nového roka. Prítomní naladení radostnou atmosférou 

z vystúpení folklórnych, tanečných a hudobných skupín nášho 

mesta očakávali úder polnoci. Pred polnocou sa k občanom 

prihovorila primátorka mesta Ing.S.Ostrihoňová, zaznela hymna 

SR a veľkolepým farebným ohňostrojom pripraveným členmi 

Mestskej polície Zlaté Moravce sa privítal nový rok 2005.  
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Spolky a organizácie. 
          Základná organizácia nepočujúcich v Zlatých 

Moravciach oslávila svoje 20.výročie zaloţenia. V rámci osláv 

ZO 

nepoču-
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sa uskutočnil turnaj v hode šípkou a stolnom tenise. 

Zúčastnili sa ho nepočujúci z celého západného Slovenska. 

 

          V dňoch 10. aţ 12. októbra v ZKO sa konala 

regionálna výstava ovocia, zeleniny a okrasných rastlín. Bola 

mimoriadne úspešná nielen z pohľadu vystavovateľov zo Zlatých 

Moraviec, ale aj obcí regiónu, ktorých bolo vyše sto. 

Návštevníkov bolo do 3000. 

     Okrem samotnej výstavy boli pripravené sprievodné 

podujatia, prednášky, nové trendy v pestovaní ovocia, izbových 

rastlín a okrasných rastlín, taktieţ sledovať videoprogram na 

záhradkárske témy. Výstavu poctil prítomnosťou a prednáškou 

prof. Ivan Hričovský, ktorý ocenil a vyzdvihol prácu 

záhradkárov. 

   Tradične sa konala súťaţ „Najkrajšie jablko výstavy“, do 

ktorej sa zapojilo 48 ovocinárov. V posledný deň výstavy na 

slávnostnom vyhodnotení jednotlivcom a kolektívom odovzdali 

diplomy a vecné ceny predseda záhradkárov Ľ.Chládek, riaditeľ 

ZSm M.Tomajko a za Mesto Zlaté Moravce PaedDr.K.Ivanovičová. 

 

          Uţ ôsmy raz sa slávi pätnásty október ako deň 

vidieckych ţien na Slovensku. Tento deň si pripomínajú ţeny 

v m.č. Prílepy pod vedením A.M.Kudrejovej starými ľudovými 

tradíciami. 

   Aktivity zaoberajúce sa rozvojom vidieka prispievajú 

k udrţiavaniu tradícií, ale aj rozvoju a stabilite vidieka. 

     Podrobnejšie o tejto akcii sa dočítame v kronike 

m.č.Prílepy. 

 

          Oslava 3.narodenín materského centra (MC) Mami-oáza 

sa niesla v znamení spevu, hudby, darčekov, ale predovšetkým 

veselej nálady. Organizátorky pripravili koncert Riša Čanakyho 

a Márie Podhradskej a s nimi spievala a bavila sa zaplnená 

aula ZSŠ.  

   V závere nechýbal ani Mikuláš s plnou nošou sladkostí. Bola 

moţnosť zakúpenia originálnych vianočných výrobkov z dielne 

mamičiek.  

   Táto dobrovoľná organizácia dokázala, ţe nadšenie 

a vytrvalosť v tejto hektickej dobe dokáţe prekonávať prekáţky 

a posúva myslenie a konanie ľudí o krôčik vpred. Centrá 

svojimi aktivitami na Slovensku dokazujú, ţe sú prirodzenou 

súčasťou systému sociálnej infraštruktúry rovnako ako materské 

školy, centrá voľného času či detské domovy s úmyslom 

prinavrátiť materstvu úctu a rešpekt. 

 

          Červený kríţ rozvíja od r. 1960 hnutie 

bezpríspevkového darcovstva krvi. Eviduje bronzových (10-

násobní darcovia), strieborných (20-násobní), zlatých (30-

násobné ţeny, 40-násobní muţi) a diamantových (60-násobné 

júcich 
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ţeny, 80-násobní muţi) darcov krvi, ktorým boli odovzdané 

Jánskeho plakety. 

     Slávnostný akt pripravili v obradnej sieni MsKS pre 48 

bezpríspevkových darcov krvi  za prítomnosti 

Ing.E.Spišiakovej, predsedníčky ÚZ SČK, MUDr.Š.Valkoviča, 

podpredsedu, členov výboru, Ing.M.Eckhardtovej, riaditeľky 

MNsP prof.R.Korca a primátorky mesta Ing.S.Ostrihoňovej.  

     Dr.Valkovič vo svojom príhovore poukázal na skutočnosť, 

ţe ťarchu darcovstva nesú vytrvalí a stáli darcovia. Vysoké 

uznanie a vďaka patrí mnohonásobným darcom za to, ţe za 

svojimi činmi nehľadajú slávu ani prospech, ale ţe konajú tak, 

ako im káţe cit, svedomie a vedomie. 

     Diamantovú Jánskeho plaketu na slávnosti prevzala 44 

ročná Helena Kreháková zo Zlatých Moraviec, matka piatich 

detí, ktorá darovala krv šesťdesiatkrát. 

   Zlaté Jánskeho plakety prevzalo 8 darcov, strieborné 14 

a bronzové 25 bezpríspevkových darcov krvi zo Zlatých Moraviec 

a regiónu.  

Šport. 
          31.januára sa uskutočnil na zimnom štadióne 

v Zlatých Moravciach hokejový turnaj veteránov. Tím HC bol 

vytvorený z bývalých hráčov Slávie. Veteránske tímy Zlatých 

Moraviec, Nitry, Levíc doplnené o mladých neregistrovaných 

hokejistov zo svojho okolia si mohli zmerať sily ako za 

starých čias. Organizačný výbor na čele s riaditeľom turnaja 

J.Minárom pripravil hodnotné športové dopoludnie, ktoré sa 

všetkým veľmi páčilo. 

Radosť z pekného športového záţitku bola pre domáci tím 

umocnená i víťazstvom v celom turnaji. 

          21.februára sa uskutočnil hokejový turnaj starších 

ţiakov o Pohár primátorky mesta Zlaté Moravce za účasti 

muţstiev starších ţiakov z Brezna, Rimavskej Soboty a Zlatých 

Moraviec. Kaţdé muţstvo odohralo dva zápasy za pekného 

mrazivého počasia. Pohár primátorky mesta vybojovali chlapci 

z Rimavskej Soboty, druhé bolo Brezno a tretie sa umiestnili 

Zlaté Moravce. Primátorka odovzdala ceny muţstvám a najlepším 

jednotlivcom  - hráč T.Oštrom z R.Soboty, obranca 

J.Michalovič z Brezna a brankár M.Bača zo ZM. 

          V hoteli ViOn Zlaté Moravce sa 29.mája konala 

slávnostná recepcia pri príleţitosti 10.výročia zaloţenia 

hokejového klubu HC Zlaté Moravce za účasti vzácnych hostí 

ako p.J.Široký (prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja-

SZĽH), p.I.Nemeček (generálny sekretár SZĽH), p.J.Filc (člen 

výkonného výboru SZĽH) a nechábala ani p.primátorka mesta 

Ing.S.Ostrihoňová. Všetkých privítal prezident klubu p. Anton 

Segíň a hlavný príhovor predniesol predseda zakladajúceho 

výboru HC p.J.Mačkay.  

Hokejový klub si uctil zakladajúcich členov HC udelením 

pamätných listov a diplomov. 

Hokejisti 
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          Frisbee klub Golden Ants (Zlaté Mravce) sa 

zúčastnil na halovom turnaji v hre ultimate, ktoré sa konali 

v hale Lafranconi v Bratislave dňa 29.februára. V konkurencii 

šiestich druţstiev dosiahol 2.miesto. V dňoch 1.-2.mája 

v českom mestečku Chrást u Chrudimi sa zúčastnil turnaja, na 

ktorom bolo 15 českých a 1 slovenské druţstvo. Rozdelení boli 

do štyroch 4-členných skupín, hralo sa systémom kaţdý 

s kaţdým. V konečnom poradí turnaja sa umiestnil na 2.mieste. 

Získal aj cenu spirit of the game, ktorá sa udeľuje tímu 

s najväčším zmyslom pre fair-play na základe hlasovania 

všetkých druţstiev. 

 

          24.apríla bolo sobotňajšie popoludnie kultúrnou 

a športovou lahôdkou pre tisícku nadšencov futbalového zápasu 

Slovensko - Výber sveta v športovom areáli FC ViOn pod 

patronátom premiéra vlády SR Mikuláša Dzurindu. Úvod patril 

zabávačom ako S.Radič, K. Magálová, S.Dančiak, M.Labuda, 

R.Beňo, Š.Skrúcaný a poslanec NR SR P.Bódy (telesne 

postihnutý). 

     Primátorka mesta sa zhostila prvého výkopu, čím otvorila 

zápas. Komentátorom podujatia bol M.Pavlík, ktorý pochvaľoval 

úroveň podujatia, trávnik a štadión prirovnal brazílskemu – 

druhá Maracana. Po priateľskom futbalovom zápase sa konala 

slávnostná recepcia.  

     Na zápas prilákali divákov zvučné mená – legenda 

trávnikov Ján Popluhár, Miloš Glonek, Peter Šatan, Jozef 

Banáš, domáci Viliam Ondrejka a ďalší.  

 

          V dňoch 15.-18.apríla sa v Trenčíne uskutočnili 

Majstrovstvá sveta masters muţov a ţien v tlaku na lavičke.  

283 súťaţiacich z 30 krajín sveta súťaţilo v jednotlivých 

hmotnostných kategóriách. Zúčastnil sa dlhoročný 

reprezentant,   viacnásobný majster Slovenska Mgr. Ivan 

Hritz, ktorý štartoval v kategórii +125 kg. Výkonom 252,5 kg 

sa umiestnil na 2.mieste a získal striebro. 

          V Bánovciach nad Bebravou sa konali 29.mája 

Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke muţov a ţien. 

Mgr.I.Hritz získal tento rok siedmy titul majstra Slovenska 

výkonom 245 kg. 

  

          Posolstvo Slovenska olympijským hrám pod záštitou 

MŠ SR, vyhlásený Slovenským olympijským výborom je 

príleţitosťou šíriť pozitívne ľudské, olympijské ideály 

a princípy, propagovať olympijské symboly a hry 

XXVIII.olympiády Atény 2004. V našom meste sa preberania 

olympijskej štafety zúčastnili ZŠ a SŠ v meste pod záštitou 

Mesta Zlaté Moravce v utorok na Nám. A. Hlinku dňa 11.mája. 

Do nášho mesta dobehla olympijská štafeta, ktorá vyštartovala 
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1.mája z Bratislavy a postupne obíde celé Slovensko. Zo 

Zlatých Moraviec putovala do banskobystrického samosprávneho 

kraja, kde ďalšiu stuhu pripevnili v Hronskom Beňadiku.  

 

          Charitatívny zámer s moţnosťou objaviť talenty pre 

slovenský futbal malo športové podujatie, celoslovenský 

futbalový turnaj 13-15 ročných chlapcov z detských domovov. 

Konal sa v športovom areáli ViOn na umelom trávniku. 27.mája 

si zmerali sily chlapci z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. 

Celé podujatie organizačne zabezpečoval populárny športový 

komentátor Karol Polák. 

 

          Dve desaťročia TJ Školský majetok Prílepy oslávili 

futbalovým turnajom 4.júla na ihrisku TJ ŠM Zlaté Moravce-

Prílepy za účasti štyroch druţstiev. Víťazom sa stalo 

druţstvo TJ Prílepy. Poslanec MZ I.Hritz odovzdal kapitánovi 

Ing.L.Zajacovi trofej za I.miesto. Zúčastnil sa jeden zo 

zakladajúcich členov futbalu v Prílepoch – Štefan Kabát. 

 

          Veteran car club Nitra bol organizátorom 

XIII.ročníka Nitrianskeho zrazu historických vozidiel 

a V.zrazu trojkoliek v SR. 23.júla na poludnie sa konala 

polhodinová prezentácia 42 starých tátošov na Nám. A. Hlinku 

za účasti primátorky mesta, ktorá vyhodnotila najkrajšie 

vozidlo a motocykle. Čestným kolom prešla kolóna po uliciach 

mesta a zamierila do Topoľčianok.  

 

          25.-26.septembra usporiadal Tenisový oddiel TJ 

Calex turnaj Burčiak Cup – Mesta Zlaté Moravce 

neregistrovaných hráčov v tenise. Hralo sa v troch 

kategóriách, dvojhra muţov, štvorhra muţov a zmiešané 

štvorhry. 

          9.októbra sa konal turnaj IMA Invest Cup. 

Zúčastnilo sa 13 dvojíc, ktorí hrali v štyroch skupinách.  

 

          Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s CVČ, ZŠ 

Mojmírova, mestskej polície zorganizovali 29.ročník Večerného 

behu mestom na deň 24.november. Na asfaltovej trati si 

zmerali 156 pretekári sily štartujúci na 700 m trati okolo 

areálu ZŠ Mojmírova od predškolského veku aţ po veteránov. 

Pohár primátorky mesta získala ZŠ Mojmírova. 

 

          V novembri v Galante sa konala súťaţ pod názvom 

Západoslovenský pohár detí a mládeţe v karate. Zúčastnili sa 

mladí karatisti z Karate klubu Bonsai Zlaté Moravce. 

V kategórii KATA mladšie ţiačky obsadila R.Dobiášová 3.miesto 

a v kategórii KUMITE do 50 kg tieţ 3.miesto. M.Dobiáš 

v kategórii KUMITE mladší ţiaci obsadil 3.miesto.   
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          V zasadačke mestského úradu v polovici decembra 

bolo prijatie najlepšieho športovca a oddiel mesta Zlaté 

Moravce viceprimátorom RNDr.M.Bátorom. Komisia mládeţe 

a športu vyzvala športové organizácie, oddiely a priaznivcov 

športu, aby nominovali najlepšieho športovca, športovkyňu 

a oddiel mesta za rok 2004, ktorí dosiahli významné športové 

úspechy.  

Najlepší športovci prevzali z rúk viceprimátora RNDr.M.Bátoru 

a predsedu Komisie mládeţe a športu pri MZ Mgr.M.Galabu 

diplomy a poháre.  

Najlepší športovec – 1.miesto: 

Mgr.Ivan Hritz, reprezentant SR v silovom trojboji (v tlaku v 

ľahu na lavičke) 

– Majstrovstvá Slovenska pre rok 2004 – majster SR, výkon 245 
kg 

– Majstrovstvá sveta – Masters pre rok 2004 – vicemajster, 

výkon 252,5 kg 

Najlepší kolektív – 1.miesto: 

FC ViOn Zlaté Moravce „A“ mužstvo - za postup do 

II.slovenskej futbalovej ligy 

Čestné uznanie kolektívu: 

Klub slovenských turistov Zlaté Moravce – za realizáciu 

Náučného turistického chodníka Zlatými Moravcami v r.2004 

Najlepší 

športovec 

Počasie. 
Január: 

súhrn zráţok: 61,4 mm         priemerná teplota: - 3,4
o
C 

maximálna teplota: 8,0
o
C dňa 13. 

minimálna teplota: -15,1
o
C dňa 24. 

Február: 

súhrn zráţok: 44,8 mm         priemerná teplota: 1,0
o
C 

maximálna teplota: 15,2
o
C dňa 6. 

minimálna teplota: -9,9
o
C dňa 12. 

Marec: 

súhrn zráţok: 53,1 mm         priemerná teplota: 4,5
o
C 

maximálna teplota: 21,4
o
C dňa 18. 

minimálna teplota: -9,5
o
C dňa 2. 

Apríl: 

súhrn zráţok: 40,3 mm         priemerná teplota: 11,4
o
C 

maximálna teplota: 24,0
o
C dňa 23. 

minimálna teplota: -1,3
o
C dňa 9. 

Máj: 

súhrn zráţok: 82,3 mm         priemerná teplota: 13,5
o
C 

maximálna teplota: 24,6
o
C dňa 31. 

minimálna teplota: 3,1
o
C dňa 24. 

Jún: 

súhrn zráţok: 93,2 mm         priemerná teplota: 17,5
o
C 

maximálna teplota: 27,5
o
C dňa 9. 

minimálna teplota: 7,0
o
C dňa 17. 

Júl: 
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súhrn zráţok: 44,7 mm         priemerná teplota: 19,8
o
C 

maximálna teplota: 33,5
o
C dňa 22. 

minimálna teplota: 7,6
o
C dňa 13. 

August: 

súhrn zráţok: 21,3 mm         priemerná teplota: 20,2
o
C 

maximálna teplota: 31,3
o
C dňa 18. 

minimálna teplota: 9,0
o
C dňa 23. 

September: 

súhrn zráţok: 41,0 mm         priemerná teplota: 15,2
o
C 

maximálna teplota: 28,5
o
C dňa 4. 

minimálna teplota: 2,9
o
C dňa 10. 

Október: 

súhrn zráţok: 36,7 mm         priemerná teplota: 11,7
o
C 

maximálna teplota: 22,0
o
C dňa 6. a 8. 

minimálna teplota: -1,2
o
C dňa 12. 

November: 

súhrn zráţok: 55,6 mm         priemerná teplota: 5,5
o
C 

maximálna teplota: 18,7
o
C dňa 2. 

minimálna teplota: -4,5
o
C dňa 26. 

December: 

súhrn zráţok: 40,2 mm         priemerná teplota: 0,7
o
C 

maximálna teplota: 8,5
o
C dňa 4. 

minimálna teplota: -8,0
o
C dňa 22. 
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          Desať rokov zápisov najdôleţitejších udalostí v meste 

Zlaté Moravce sa snaţila zachytiť a s Vami sa lúči 

                                          

                                             Mária Očovayová. 

  

 


