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         V roku 2005 sa narodilo 125 detí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach 

z toho 59 dievčat a 66 chlapcov. Najčastejšie mená boli z dievčat Kristína a z chlapcov 

Tomáš a Samuel. Zomrelo 122 obyvateľov mesta z toho 43 ţien a 79 muţov, 73 párov 

sa zosobášilo. 

         Prvé dieťa s trvalým pobytom v mesta Zlaté Moravce sa narodilo 

v Zlatomoraveckej pôrodnici 3. januára 2005 - chlapček Matej Červený s hmotnosťou 

3500 g a 50 cm. Rodičom Dušanovi a Zuzane je druhým dieťaťom. Narodili sa aj 

dvojičky 10. januára dievča Laura a chlapec Luan Dema, 30. júna chlapci Marek 

a Miroslav Mlynkoví. 

         Ku koncu roka, teda k 31.12.2005 bolo v meste Zlaté Moravce prihlásených 13 

484 obyvateľov.  

 

 

 

 

 

 
Foto  

č. 1/I 

Mestské  zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 11 zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MZ), z toho 4 boli 

mimoriadne zasadnutia MZ. MZ v Zlatých Moravciach: 

    Zvolilo Prof. Ing. Pavla Vreštiaka, CSc., za predsedu Komisie pre ochranu 

záujmov pri výkone funkcií funkcionárov mesta pri MZ, Ing. Annu Pacalajovú za 

sekretára  komisie sociálno-zdravotnej pri MZ, Helenu Šalátekovú za člena  komisie 

sociálno-zdravotnej pri MZ,  Ing. Adrianu Valuškovú za sekretára komisie výstavby, 

územného plánovania, ţivotného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok pri MZ, 

Boţenu Martincovú za člena Komisie kultúry, školstva a vzdelávania pri MZ, Gabriela 

Kordoša za člena bytovej komisie pri MZ, Mgr. Jozefa Zlatňanského za člena Komisie 

mládeţe a športu pri MZ, Mgr. Jozefa Šurdu za člena komisie pre verejný poriadok, 

CO, vojenské záleţitosti a  pre prevenciu protispoločenskej činnosti pri MZ.  

    Odvolalo RNDr. Helenu Rýchlu z funkcie sekretára komisie sociálno-zdravotnej 

pri MZ, Štefana Nociara z pozície člena komisie kultúry, školstva a vzdelávania pri 

MZ, Evu Kráľovú z pozície člena bytovej komisie pri MZ, Ing. Danu Kazíkovú 

z funkcie sekretára komisie výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia 

a obnovy kultúrnych pamiatok pri MZ, MUDr. Ľubomíra Sýkoru z pozície člena  

komisie sociálno-zdravotnej  pri MZ.   

    Zobralo na vedomie: 

- informáciu ohľadom porušenia zákonov v rokoch 2001-2002 pri výstavbe bytov  na     

Tekovskej ulici bývalým vedením Mesta Zlaté Moravce 

- informáciu o odstúpení ŠFRB Bratislava od zmluvy č. 407/944/2000 z 10.10.2000 

- odstúpenie MVaRR SR Bratislava od zmluvy č. 16/520/2000 z 2.6.2000 

- informáciu o zrušení konkurzu na majetok Calex a.s. Zlaté Moravce 

- informáciu o získaní finančných prostriedkov  pre MNsP Prof. MUDr. R. Korca, na 

predloţený projekt Modernizácia a rekonštrukcia objektov MNsP v ZM 

- vzdanie sa MUDr. Petra Pichňu funkcie člena v komisii pre ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta pri MZ 

- informáciu o plnení Programu sociálno-ekonomického rozvoja k 30.06.2005 

- Memorandum o investovaní medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou NPLS 

- predĺţenie pohotovostných lekárenských sluţieb - v Meste Zlaté Moravce od 01. 07. 

2005 v pracovné dni do 21.00 hod., soboty, nedele a sviatky do 20.00 hod. 

- informáciu o podaní odvolania proti rozhodnutiu Správy finančnej kontroly 
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Bratislava  č. I/227/351/2005 z 27. 07. 2005. 

    MZ schválilo: 

- zmenu skladby ceny za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu na rok 2005  

- odpredaj mestských bytov, odpredaj mestských pozemkov   

- výšku odmien poslancov MZ za účasť na zasadnutí MZ, členov MR za účasť na 

zasadnutí  MR, predsedov VMČ za zasadnutie výboru, predsedov komisií a členov 

komisií MZ za účasť na zasadnutiach komisií pri MZ 

- záverečný účet Mesta ZM za rok 2004 a celoročné hospodárenie Mesta bez výhrad 

- podporu vedenia trasy R1  Beladice – Tekovské Nemce  severne od Prílep tak, aby 

bola vybudovaná v tesnej blízkosti trasy 1/65 a bod napojenia bude aj kriţovatka 

z ulice SNP smerom na Banskú Bystricu 

- zaloţenie RRA Horné Poţitavie a Mesto Zlaté Moravce ako zakladajúceho člena 

RRA Horné Poţitavie 

- Štatút Mestskej kniţnice pri MsKS v Zlatých Moravciach  

- rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov  mesta 

- pracovný poriadok zamestnancov Mesta Zlaté Moravce 

- spoluúčasť mesta Zlaté Moravce pri financovaní projektu zo štrukturálnych fondov 

EÚ 

- udelenie „Plakety Mesta Zlaté Moravce“ mestskej nemocnici s poliklinikou Prof. 

MUDr. Rudolfa Korca v Zlatých Moravciach pri príleţitosti 130. výročia jej zaloţenia 

- finančnú odmenu na rok 2005 vo výške 1 000,- Sk pre kaţdého občana mesta Zl. 

Moravce oceneného bronzovými, striebornými, zlatými a diamantovými plaketami 

Prof. MUDr. J. Janského 

- návrh Zmluvy na splnomocnenie spoločnosti ZM INVEST zastupovať Mesto Zlaté 

Moravce vo veci zaloţenia a ďalšieho konania priemyselných parkov v meste Zlaté 

Moravce 

- výkup pozemkov v KÚ Zlaté Moravce v lokalite „Pláne 1“ a „Pláne 2“, „Diely pri 

Topoľčianskej ceste“  za účelom zriadenia priemyselného parku 

- príspevok mesta Zlaté Moravce za odvoz fekálií od 1.1.2006, v tých častiach mesta 

Zlaté Moravce a mestskej časti Prílepy, v ktorých nie je vybudovaná kanalizácia 

- rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2006, rozpočty mestských podnikov na rok 

2006 

- účinkujúcich pri obradoch ZPOZ  

- odpredaj nehnuteľnosti OZS – Ţitava II, nachádzajúcu sa  na  Hviezdoslavovej ulici v 

ZM  

- odpredaj nehnuteľnosti OZS – Poliklinika, nachádzajúcu sa  na  Bernolákovej ulici 

v ZM. 

         MZ neschválilo zriadenie pohotovostnej stomatologickej ambulancie v Zlatých 

Moravciach z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta. 

    Ďalej sa MZ uznieslo na VZNm č. 1/2005 o poskytovaní opatrovateľskej sluţby 

a o úhradách za opatrovateľskú sluţbu na území mesta Zlaté Moravce, VZNm            

č. 2/2005 o určení odvolacieho orgánu v prípade prvostupňového rozhodnutia 

vydaného riaditeľom školy v meste Zlaté Moravce, VZNm č. 3/2005 o poskytovaní 
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dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce, VZNm č. 4/2005, ktorým sa vyhradzujú 

plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do 

orgánov samosprávnych krajov v roku 2005, VZNm č. 5/2005 o dani z nehnuteľností 

na území mesta Zlaté Moravce, VZNm č. 6 /2005 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce, VZNm č. 7/2005 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

    Boli novelizované - Zásady hospodárenia s majetkom mesta, Poriadok 

odmeňovania zamestnancov a volených orgánov Mesta Zlaté Moravce, VZNm           

č. 3/1992 o zásadách prideľovania mestských bytov, Organizačný poriadok Mestského 

úradu v Zlatých Moravciach, VZNm č. 9/2004 o miestnych daniach, Rokovací 

poriadok MZ v Zlatých Moravciach Dodatkom č. 2, Smernica primátora Mesta Zlaté 

Moravce č. 1/2001 o slobodnom prístupe k informáciám, VZNm. č. 1/2001 

o Územnom pláne sídelného útvaru Zlaté Moravce a o regulatívoch a limitoch vyuţitia 

územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Zlaté Moravce doplnkom č. 1/2005 k ÚPN 

mesta Zlaté Moravce, VZNm č. 1/2004 o určení školských obvodov pre všetky obce 

regiónu Zlatých Moraviec ţiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. 

         Bolo zrušené VZNm č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej sluţby 

a o úhradách za opatrovateľskú sluţbu na území mesta Zlaté Moravce. 

Prednostka MsÚ.             
         Dňa 7. februára bola vymenovaná do funkcie prednostky MsÚ v Zl. Moravciach 

RNDr. Helena Rýchla z Nitry. Narodila sa 20.12.1952 v Šuranoch. Je vydatá a manţel 

Ing. F. Rýchly je v súčasnosti invalidným dôchodcom. Vychovali spolu dve deti – syna 

Marcela a dcéru Soňu. RNDr. H. Rýchla ukončila vysokoškolské štúdiá v roku 1976 

na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde absolvovala aj postgraduálne štúdium 

a rigoróznou skúškou získala akademický titul. Po skončení štúdia pracovala do roku 

1991 v Stavoprojekte Nitra, odkiaľ odišla pracovať na okresný útvar územného 

rozvoja a architektúry. V roku 1993 bola pri zaloţení Slovenskej agentúry ţivotného 

prostredia a stala sa riaditeľkou pobočky v Nitre. Na Mestský úrad v Zlatých 

Moravciach nastúpila v roku 2003, kde pracovala na oddelení pre ľudské zdroje. Vo 

funkcii prednostky MsÚ pôsobila do 18. januára 2006. 

Program sociálneho a ekonomického rozvoja  

mesta Zlaté Moravce.             
         Dňa 8. septembra poslanci MZ zobrali na vedomie informáciu o realizácii 

Programu sociálneho a ekonomického rozvoja mesta Zlaté Moravce k 30. júnu 2005. 

V dokumente bolo spracovaných 5 základných problémových  oblastí. 

         V oblasti Ľudské zdroje Mesto spolupracuje s ÚPSVaR, detašované pracovisko 

Zl. Moravce pri realizácii Národného projektu č. V., ktorý je zameraný na udrţanie 

pracovných návykov nezamestnaných. Mesto tieţ zamestnalo dvoch znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú kritériá ÚPSVaR pre uvedenú činnosť, 

zapojilo sa do Národného programu č. IX. – absolventská prax a realizuje program 

Podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach. Program na území mesta sa 

realizuje prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja a ÚPSVaR Nitra. V oblasti 

zdravotníckej infraštruktúry predloţilo projekt na rekonštrukciu a modernizáciu 
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mestskej nemocnice ešte v roku 2004. V sociálnej infraštruktúre sa zameralo na 

prípravu projektu rekonštrukcie objektu bývalého internátu SOUP na Ul. 1. mája na 

Centrum sociálnych sluţieb. Projekt bol v decembri 2004 predloţený, avšak zatiaľ ešte 

nebol vyhodnotený. Na skvalitnenie a uľahčenie práce personálu ZOS a DOS sa získali 

finančné prostriedky z MF SR. Týkali sa hlavne bezbariérovosti. V oblasti vzdelávania 

dospelých sa Mesto zapojilo ako partner do výzvy a spolu so ZŠS v ZM bol podaný 

projekt vzdelávania pedagógov na zvyšovanie kvalifikácie z oblasti informatiky, ktorý 

sa uţ zrealizoval. Mesto sa zapojilo aj do menších projektov, z ktorých bol 

vyhodnotený a finančne podporený projekt z protidrogového fondu, ktorý je zameraný 

na zniţovanie socio-patogenických javov mladej generácie. V oblasti Ekonomický 

potenciál Mesto sústredilo aktivity na rozšírenie lokalít pre rozvoj priemyselnej výroby 

v meste Zl. Moravce. Ide o lokality Pláne 1, Pláne 2 a Diely pri topoľčianskej ceste, 

ktoré spolu s lokalitou Horné lúky tvoria vhodné plochy pre rozvoj priemyselnej 

výroby v Zl. Moravciach. Priebeţne prebiehali rokovania s budúcimi moţnými 

investormi prostredníctvom agentúry SARIO. V oblasti ţivotné prostredie bol 

v septembri 2004 podaný projekt na Rekultiváciu skládky TKO. Podľa aktivít 

uvedených v akčnom pláne v oblasti Cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce 

Mesto dobre nadväzuje dohody s mestami susedných krajín. Sú uzatvorené partnerské 

dohody s dvomi mestami v Poľsku, s dvomi mestami v Rakúsku a tromi mestami 

v Čechách. Spolupráca s poľským mestom Szydlow je uţ nadviazaná aj na úrovni 

stredných škôl, dobrá spolupráca na úrovni samosprávy je aj s mestom Hulín. Mesto 

ďalej získalo finančné prostriedky z MK SR na obnovu strešnej krytiny Ţupného 

domu. Taktieţ z MK SR boli získané zdroje na rekonštrukciu pivničných priestorov 

v MsKS. V roku 2004 sa získali finančné prostriedky z predvstupového fondu Phare na 

implementáciu projektu týkajúceho sa rozvoja cestovného ruchu a propagácie mesta. 

Aktivity tohto projektu boli ukončené v septembri 2005 slávnostným otvorením 

Poţitavských cyklotrás. 

Výstavba.             
Rekonštrukcia Ul. 1. mája            

         Slávnostným prestrihnutím pásky 6. septembra bola otvorená zrekonštruovaná 

komunikácia na Ul. 1. mája. Jej otvorenia sa zúčastnila primátorka mesta Ing. Serafína 

Ostrihoňová, predseda VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. M. Belica, 

PhD., ako aj zástupcovia dodávateľských firiem ViOn, a.s., Sluţbyt m.p., poslanci 

NSK a MZ v Zl. Moravciach, zástupcovia štátnej a mestskej polície, riaditelia 

mestských podnikov a ostaní občania mesta. Stavba bola realizovaná v dvoch etapách. 

V prvej etape od ulice Sládkovičovej po Dukliansku a v druhej od ulice Duklianskej 

po Staničnú. Práce začali 23. júla, keď Sluţbyt m.p., odkanalizoval bytové domy na 

Ul. 1. mája, z dôvodu zabránenia podmáčania vozovky. Pokládka verejného vodovodu 

bola realizovaná Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Po týchto prácach 

nasledovala úprava povrchov celej Ulice 1. mája, ktorú zabezpečila stavebná firma 

ViOn, a.s. Nefunkčné uličné vpuste zaasfaltované a zanesené bahnom sa museli 

prečistiť a osádzali sa aj nové. Zároveň boli vymenené poškodené liatinové kryty šácht 

verejnej kanalizácie. V spodnej časti bolo potrebné spevniť niektoré časti podkladov 

nakoľko nevyhovovali norme pri meraní tlaku zaťaţenia. V časti pred MsÚ v dĺţke 86 

 
Foto  

č. 2, 3, 4, 

5/ I 
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metrov, kde podkladové vrstvy nedosahovali poţadované parametre pre kladenie 

asfaltového povrchu, bolo potrebné nekvalitné podklady vozovky odstrániť a urobiť 

nové. Pri tejto príleţitosti bola zrealizovaná nová zástavka MHD pri MsÚ, vytvorené 

nové parkovisko pre osobné autá pred MsÚ a zrekonštruovaný bol chodník pred MsÚ 

od Ul. 1. mája a Sládkovičovej. V rámci rekonštrukcie cesty na Ul. 1. mája bolo 

obnovené dopravné značenie firmou Lemus z Nitry.  

Na túto akciu bolo pouţitých 11miliónov 667 tisíc Sk.  

Nové lavičky, mobiliár a osvetlenie cintorína 

         Pracovníci Záhradníckych sluţieb mesta Zlaté Moravce doplnili v tomto roku 

mesto o lavičky. Tieto boli nakúpené v hodnote 202 tisíc Sk.   

         Pre deti bolo zakúpené kompletné detské ihrisko na Hviezdoslavovej ulici, 

Tekovskej ulici, detské ihrisko Minitrans na Rovňanovej ulici, ako aj basketbalové 

ihrisko na E.M. Šoltésovej ulici a doplnené boli chýbajúce šmýkalky na uţ 

jestvujúcich detských ihriskách. Tieto investície boli vo výške 388 tisíc Sk.   

         Mestský cintorín patrí pod správu m.p. Záhradnícke sluţby. Tohto roku bol 

vybavený signalizačným zariadením a chýbajúcim osvetlením spolu za 66 tisíc Sk.   

Rekonštrukcia Parku Janka Kráľa 

         Pod správu mestského podniku Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce patrí aj 

údrţba Parku Janka Kráľa. Tento v priebehu letných mesiacov bol doplnený o dlaţbu 

na nádvorí pri kaštieli – Mestského kultúrneho strediska. Práce vykonal Sluţbyt m.p. 

Bolo pouţitých 116 tisíc Sk. 

Modernizácia verejného osvetlenia 

         Technické sluţby mesta Zlaté Moravce v rámci šetrenia elektrickej energie 

vymenili niektoré pôvodné zdroje verejného osvetlenia za úsporné zdroje podľa 

dostupných finančných prostriedkov z fondu opráv a údrţby. Svietidlá vymieňali 

v tom istom počte, ako boli jestvujúce svetelné body. Zmenil sa príkon zo 150 W na 

úsporné 2 x 36 W zdroje, kde ich účinnosť je porovnateľná s pôvodnými svietidlami. 

Výmena zdrojov verejného osvetlenia sa uskutočnila na uliciach: Ľ. Podjavorinskej, 

Spojovacia, Tribečská, Poľná, Slnečná, J.G. Tajovského a Pod Dielami.  

Doprava.             
         Od 15. augusta bol pridaný v MHD jeden spoj, hlavne pre obyvateľov Staničnej 

ulice a Chyzeroviec, ktorý začal premávať od ţelezničnej stanice s odchodom     

o 10.30 h po trase MHD do Chyzeroviec a späť. 

Nový spoj 

MHD 

 

         Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. v snahe skvalitniť ţelezničnú dopravu 

v našom regióne zrealizovala od 5. septembra zavedenie nového vlaku na trati Zlaté 

Moravce – Úľany nad Ţitavou. Vlakové spojenie je kaţdý pondelok s odchodom zo Zl. 

Moraviec -  4.06 h, Úľany - 4.45 h a s prestupom na R 800 do Bratislavy. 

Nový vlak 

do Úľan 

nad  

Ţitovou 

Povodňová komisia.             
         Dňa 19. marca bola primátorkou mesta Ing. S. Ostrihoňovou zvolaná Mestská 

povodňová komisia z dôvodu nahlásenia záplav v areáli firmy Fenestra na 

Priemyselnej ul. v Zl. Moravciach. Na mieste záplav boli prítomní majitelia firmy, 

Hasičský a záchranný zbor a firma Haas s dvoma kopajúcimi mechanizmami 
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Caterpilar, ktorými bola prekopaná odvodňovacia ryha recipientu Hostianskeho 

potoka. Firma Pramos poskytla piesok a vrecia k zabráneniu záplavovej vlny do 

objektu spomínanej firmy. 

Požitavské regionálne združenie.             
         Poţitavské regionálne zdruţenie v priebehu  roka 2005 na svojich zasadnutiach 

v zasadačke na MsÚ v Zl. Moravciach, ktoré otvorila a viedla predsedníčka zdruţenia 

Ing. S. Ostrihoňová, vzalo na vedomie oznámenie predsedu NSK Doc. Ing. M. Belicu, 

PhD., ţe do programu prioritných prác Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií sa 

dokončenie rýchlostnej komunikácie R1/65 posunulo zásluhou poţiadaviek a petície 

Poţitavského regionálneho zdruţenia a síce Beladice – Tekovské Nemce - rok začatia 

2006, ukončenie 2010, Jelenec – Beladice – rok začatia 2007, ukončenie 2010, ďalej 

PRZ vzalo na vedomie informáciu predsedu VÚC o  nedostatočnom financovaní 

verejnej autobusovej dopravy, informáciu námestníka SAD Ing. Lačného 

o nevyhnutnosti zachovania jestvujúcich cestovných poriadkov a o potrebe náhrady 

strát. Predsedníčka zdruţenia prítomných starostov informovala s bodmi programu 

Rady ZMOS - informácie o Menovej politike NBS do roku 2008 a Stratégii prijatia 

eura v SR a o rokovaniach s primátormi krajských miest k dopadu fiškálnej 

decentralizácie. Ďalej Ing. S. Ostrihoňová informovala, ţe má záujem, aby nemocnica 

v Zl. Moravciach bola mestskou nemocnicou a nie súkromnou, zároveň poďakovala 

Ing. M. Eckhardtovej - riaditeľke nemocnice a vyslovila poďakovanie aj predsedovi 

NSK Doc. Ing. M. Belicovi, PhD., za výdatnú pomoc pri tomto úsilí. Z konferencie 

„Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“ členovia PRZ boli informovaní o moţnostiach 

zaloţenia regionálnej rozvojovej agentúry. Ing. S. Ostrihoňová oboznámila so správou 

o činnosti zdruţenia a Ing. Valkovičová informovala o hospodárení s finančnými 

prostriedkami PRZ, ďalej členovia PRZ prejednali schválenie rozpočtu na rok 2005. P. 

Bako oboznámil prítomných o súťaţi „Dedina roka“. Z Úradu práce, soc. vecí a rodiny 

Nitra, detašované pracovisko Zl. Moravce, PhDr. Meňhartová informovala starostov 

obcí o nových moţnostiach zamestnávania obyvateľov na verejnoprospešné práce. 

Chystajú nový projekt, kde by chceli zamestnať ţeny vo veku po štyridsiatke a muţov 

po päťdesiatke. Starostovia obcí zobrali na vedomie aj informáciu o elektronickom 

portáli odpadového hospodárstva, ktorú podal Ing. Hrušovský, obchodný manaţér 

z CORA GEO, s.r.o., informáciu Ing. Valkovičovej pokladníčky PRZ o platení 

členských poplatkov obcí PRZ. Ing. Malý podal informáciu o zaloţení regionálnej 

agentúry – Horné Poţitavie a Ing. Káčer podal informáciu o Vodárenskej spoločnosti. 

Ing. S. Ostrihoňová v septembri spolu aj so starostom obce Topoľčianok J. Meskom 

starostov PRZ pozvali na slávnostné otvorenie novovybudovaných cyklotrás mesta 

ZM a jeho okolia. Ďalej bola podaná správa z XV. Snemu ZMOS v Bratislave a Ing. 

Kováč poţiadal o pomoc pri riešení problémov s výrubom stromov.  

RRA Horné Požitavie.             
         V zasadačke MsÚ sa 19. októbra konalo valné zhromaţdenie Regionálnej 

agentúry Horné Poţitavie (RRA). Záujmové zdruţenie má vyvíjať činnosť na území 

Horného Poţitavia, t.j. územia mesta Zlaté Moravce a mikroregiónov obcí Poţitavie – 

Širočina, Podtríbečie – Drevenica, Hrušovsko - beňadický a Podtríbečských obcí – 
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Záhrada Európy. Členmi RRA Horné Poţitavie je aj Zdruţenie podnikateľov 

Slovenska a občianske zdruţenie Platan Zl. Moravce. Hlavným cieľom RRA Horné 

Poţitavie je prispieť k zlepšeniu hospodárskeho a sociálneho rozvoja horného 

Poţitavia. Zdruţenie bolo zaloţené za účelom vyhľadávania a realizácie miestnych 

riešení a miestnych problémov cestou verejno-súkromných iniciatív. Predmetom jeho 

činnosti sú najmä aktivity a zabezpečenie súčinnosti medzi mestom, mikroregiónmi, 

NSK a získanie grantov pre financovanie rozvojových projektov zo zahraničných 

zdrojov, vypracovávanie stanovísk k programom regionálneho rozvoja, podporovať 

vstup zahraničných investícií a iniciovať budovanie podnikateľských inkubátorov 

a priemyselných parkov, zakladať a koordinovať činnosť poradenských stredísk pre 

pomoc malým a stredným podnikateľom. Orgánmi, prostredníctvom ktorých zdruţenie 

koná, sú valné zhromaţdenie, správna rada, dozorná rada, predseda správnej rady 

a riaditeľ. Za predsedu zdruţenia bol zvolený Jozef Ďuriač - starosta obce Jedľové 

Kostoľany. 

Návšteva mesta Našice.             
         FS Inovec a primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová začiatkom roka prijali 

pozvanie na 3. ples Slovákov v chorvátskych Našiciach. Ples poctili svojou návštevou 

veľvyslanec SR v Chorvátsku, ktorý ho slávnostne otvoril a vedúca slovenského 

vysielania stanice BBC v Londýne. Slovenskí emigranti a známi speváci Ivaškovci 

svojim spevom obohatili program plesu. Primátor mesta Našice vyzdvihol slovenskú 

menšinu ako jagavý klenot v erbe mesta. Na ples prišli aj zástupcovia Úradu pre 

zahraničných Slovákov z Bratislavy. Náš FS Inovec tieţ svojím programom prispel 

k dobrej nálade plesu.  

         Ešte pred piatimi rokmi chcel odbor Matice slovenskej, bývalé vedenie mesta 

a FS Inovec zaloţiť partnerstvo našich dvoch miest. Primátorka so svojím 

entuziazmom dokázala, ţe dnešné vedenie mesta má váţny záujem o spoluprácu.  

Družobná návšteva vo Velkých Přílepoch.            
         Niekoľko kilometrov od Prahy sa nachádza obec s názvom ako naša mestská 

časť - Velké Přílepy, ktoré sú obcou s 1300 obyvateľmi a do tejto obce je pričlenených 

ďalších jedenásť obcí. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, A. M.-Kudrejová za OZ 

Prílepčianka, I. Hritz, poslanec MsZ a Mgr. I. Hritz ml., náčelník mestskej polície, 

uskutočnili návštevu v rámci nadviazania medzinárodnej spolupráce medzi mestami 

Velké Přílepy a mestom Zlaté Moravce. Predstavitelia oboch samospráv tak nadviazali 

na dlhoročnú históriu spoločného štátu a dňa 5. apríla podpísali dohodu o upevňovaní 

dobrých susedských vzťahov v rámci ktorej sa chcú navzájom lepšie poznať, budovať 

priateľské vzťahy, výmenu informácií a skúseností, hlavne v komunálnej sfére. Ďalej 

majú záujem o spoluprácu na poli vedy a vzdelávania, pamiatkovej ochrany, ochrany 

ţivotného prostredia, cestovného ruchu a turistiky. Za obec Velké Přílepy dohodu 

podpísal starosta Jiří Říha.  

Učiteľky MŠ v Hulíne.            
         Kabinet predškolskej výchovy – sekcia riadenia a MsÚ zorganizovali 3. júna 

zájazd pre učiteľky materských škôl do českého mesta Hulín, ktoré má 6 tisíc 

obyvateľov a je zriaďovateľom dvoch materských škôl. Dôvodom vycestovania bola aj 
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návšteva predškolských zariadení, výmena skúseností práce s deťmi a nadviazanie 

spolupráce medzi materskými školami našich miest. Po príchode do mesta slovenskú 

delegáciu  srdečne privítal starosta mesta Hulín, pracovníčka kultúry mestskej radnice 

a riaditeľky tamojších materských škôl. V dopoludňajších hodinách učiteľky MŠ mali 

moţnosť zúčastniť sa osláv „Dňa detí“ na štadióne. V sprievode manţelky starostu si 

prezreli aj neďaleké okresné mesto Kroměříţ.  

Pozvanie do Szydlowa.            
         Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, vedúca odd. pre ĽZ Ing. A. Pacalajová 

a M. Mráz z MsÚ, boli na pracovnej návšteve v dňoch 25. – 26. júna v partnerskom 

meste Szydlow v Poľsku pri príleţitosti osláv 650. výročia vysvätenia tamojšieho 

kostola. V predvečer podujatia sa zúčastnili sprievodných akcií, ako vystúpenie detí 

kladením venčekov z kvetov do potoka, čo symbolizuje dávne slovanské tradície 

a uctievanie si sviatku sv. Jána a vystúpenia detí z materských škôl a miestneho 

gymnázia. Vyvrcholením bol veľkolepý ohňostroj. Nedeľný program pokračoval 

otvorením výstavy prác mladých výtvarníkov a chrámovým koncertom sakrálnych 

skladieb a slávnostnou svätou omšou. Táto návšteva utvrdila partnerské vzťahy medzi 

oboma mestami. Nakoniec primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová pozvala zástupcov 

mesta Szydlow na X. Medzinárodný folklórny festival do nášho mesta. 

Návšteva z Bavorska, Čiech a Moravy.            
         V októbri na pozvanie primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej navštívila naše 

mesto delegácia starostov z Bavorska, západných Čiech a Moravy. Za Bavorsko Josef 

Zilbauer, starosta Vohenstrauss, Johann Walbrunn, starosta Pleystein, Hans Maurer, 

starosta Georgenberg a Josef Beimler, starosta Waldthurn, za mesto Stříbro Ing. 

Rudolf Svoboda a Mgr. Petr Bursík, za mesto Hulín starosta Jaroslav Čumpelík. Na 

stretnutí s vrelým prijatím, ktorého sa zúčastnilo vedenie mesta Zlaté Moravce, 

riaditelia mestských podnikov a vedúci oddelení MsÚ sa načrtla zo strany hostí 

a nášho mesta, ale aj mesta Hulín moţná spolupráca v rôznych oblastiach kultúrneho 

a spoločenského ţivota, prípadne iných aktivít v oblasti rozvoja zamestnanosti 

v našom regióne. Hostia v sprievode primátorky mesta navštívili MŠ na Štúrovej ul., 

Kostol sv. Michala a vo večerných hodinách odcestovali na dohodnuté stretnutie do 

Dudiniec. Víkend strávili spoznávaním pamätihodností mesta a regiónu a zúčastnili sa 

slávnostného aktu zlatého sobáša v obradnej sieni v MsKS. Neobišli ani m.č. Prílepy, 

kde boli pozvaní na vystúpenie detí z materskej školy, ktoré pripravili deti v rámci 

októbra - mesiaca úcty k starším. Vystúpenie sa im veľmi páčilo a na záver obdarovali 

školu 80-timi eurami a vecnými darmi. 

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 
    Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 235/2005 Z.z., podľa § 23 zákona   

č. 303/2001 Z.z o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 

Občianskeho súdneho poriadku, vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych 

krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. Určil deň konania volieb na sobotu 

26. novembra 2005. 

    V Nitrianskom samosprávnom kraji sa volilo celkom 52 poslancov. Určených 

bolo 7 volebných obvodov. 
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         Územie okresu Zlaté Moravce zahŕňalo volebný obvod č. 7. Počet poslancov, 

aký sa mal voliť bol 3. 

          Primátorka mesta Zlaté Moravce určila 11 volebných okrskov v meste Zlaté 

Moravce. 

          31. októbra 2005 zloţili sľub v obradnej miestnosti MsKS členovia okrskových 

volebných komisií do rúk primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej pre voľby do 

orgánov samosprávnych krajov. Následne z politických strán a hnutí a ich koalícií, 

ktoré delegovali svojich členov a náhradníkov boli zvolení predsedovia 

a podpredsedovia okrskových volebných komisií. 

     V prvom kole volieb bolo do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 

zvolených 34 poslancov veľkej slovenskej koalície ĽS HZDS, SDKÚ, KDH, SMER – 

SD a SNS, 17 poslancov SMK a jeden poslanec za občiansku koalíciu HZD – SF – 

ANO. 

   Za okres Zlaté Moravce sa do parlamentu vyššieho územného celku dostali: 

1. Marián Kéry, Mgr., koalícia ĽS HZDS, SDKÚ, KDH, SMER – SD a SNS  s 

počtom hlasov 4804 

2. Vladimír Klučiar, koalícia ĽS HZDS, SDKÚ, KDH, SMER – SD a SNS  s 

počtom hlasov 3556 

3. Ľubica Mandáková, koalícia ĽS HZDS, SDKÚ, KDH, SMER – SD a SNS s 

počtom hlasov 3448 

        Nezvolení kandidáti na poslancov VÚC za obvod Zlaté Moravce: 

Serafína Ostrihoňová, Ing., nezávislý kandidát, s počtom hlasov 3163 

Marián Tomajko, nezávislý kandidát, s počtom hlasov 2769 

Peter Lisý, Ing., za Z SNS a SNJ, s počtom hlasov 2488 

Radovan Bakaľár, Ing.,za občiansku koalíciu HZD – SF – ANO, s počtom hlasov 1541 

Ľudovít Chládek, za občiansku koalíciu  HZD – SF – ANO, s počtom hlasov 1455 

Pavel Laktiš, za Z SNS a SNJ, s počtom hlasov 1426 

Juraj Obert, za KSS, s počtom hlasov 1062 

Dušan Smatana, Ing., za občiansku koalíciu HZD – SF – ANO, s počtom hlasov 1005 

Jozef Mikla, Ing., za ASV, s počtom hlasov 824 

Vojtech Solčiansky, za KSS, s počtom hlasov 649 

Václav Plhal, za KSS, s počtom hlasov 474 

    Kandidát na predsedu samosprávneho kraja nebol zvolený, nakoľko nezískal 

potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Preto sa 10. decembra uskutočnilo druhé kolo 

volieb. O kreslo ţupana sa uchádzali Milan Belica, Doc. Ing., PhD., za koalíciu ĽS -

HZDS, ĽB, KSS, ASV, P SNS a Z SNS a László Szigeti za SMK. 

         V druhom kole volieb bol za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 

zvolený Milan Belica, z koalície ĽS - HZDS,ĽB, KSS, ASV, P SNS a Z SNS, získal 

64 765 hlasov, čo je 42,11 percent. Zvíťazil v okresoch Nitra, Topoľčany, Levice, 

Zlaté Moravce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto  

č. 6/ I 

Mestská polícia. 
         Rok 2005 bol štrnástym rokom činnosti a pôsobenia Mestskej polície v Zl. 

Moravciach. MsP pracovala v pošte 10 príslušníkov. Objasnenosť priestupkov MsP 

dosiahla 66,6%. Pokračovala tendencia zniţovania priestupkov rok 2003 - 758, rok 

14. rok  

MsP 
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2004 - 633, rok 2005 - 610. V priebehu roka vykonali príslušníci MsP na základných 

školách v meste besedy so zameraním na ochranu zdravia, majetku, objasnenie 

činnosti MsP, vyhýbanie sa kriminálnemu a patosociálnemu správaniu, vandalizmu, 

záškoláctvu. Besied sa zúčastnilo celkovo 138 ţiakov. Pre ţiakov 5. ročníkov ZŠ bol 

určený projekt „Správaj sa normálne“, jeho cieľom bolo naučiť ţiakov zdolávať rôzne 

neţiaduce situácie, predchádzať im, naučiť ich správať sa normálne. MsP pritom 

spolupracovala so ZŠ na Pribinovej a Mojmírovej ul. v Zl. Moravciach.  

Foto  

č. 7/ I 

 

 

 

         Mestská polícia pripravila na obdobie letných prázdnin v mesiacoch júl – august 

projekt „nočné havrany“, kde rodičia mali moţnosť v spolupráci s mestskou políciou 

zapojiť sa aktívne do ochrany detí a mládeţe a prispieť tak k vyššej bezpečnosti v 

meste 

Nočné 

havrany 

 

           Od septembra pouţíva Mestská polícia nové motorové vozidlo značky Škoda 

Fabia Combi.  

Nové auto 

MsP  

Foto č. 8/ I 

Štatistika trestných činov za rok 2005.             
         V obvode Zl. Moravce za rok 2005 došlo k miernemu zvýšeniu trestných činov 

o 49. Zo 662 trestných činov bolo objasnených 331. V popredí je majetková trestná 

činnosť. Spoločensko-ekonomická situácia v okrese Zlaté Moravce je uţ niekoľko 

rokov nepriaznivá. Z 314 majetkových trestných činov bolo 11 objasnených. 

Odcudzených bolo 31 motorových vozidiel najmä zn. Škoda Octavia, Fábia. Druhou 

najpočetnejšou bola násilná trestná činnosť. Zo 74 trestných činov násilného 

charakteru bolo objasnených 56 prípadov. Z 13 lúpeţí bolo 9 objasnených. V roku 

2005 trestný čin vraţdy nebol zaznamenaný. V mravnostnej kriminalite bolo 

zaznamenaných 11 trestných činov, objasnených 10. Z ekonomickej kriminality bolo 

117 trestných činov, z toho 65 objasnených, drogová kriminalita 5 prípadov. Z 1737 

priestupkov bolo objasnených 747. Na úseku dopravy bolo 1223 priestupkov a 

zadrţaných 51 vodičských preukazov pre jazdu pod vplyvom alkoholu. Na úseku 

verejnej dopravy nebol ţiaden priestupok.  

Činnosť podnikov v meste.    
         Začiatkom roka bol na Hviezdoslavovej ul. otvorený novovybudovaný 

polyfunkčný objekt fy INA – Zachariašová Zdenka. Nedokonalou asanáciou na 

Hviezdoslavovej ul. 34 zostal rodinný dom po rod. Chrenovej, ktorý si fy INA 

odkúpila za účelom vyuţívania ako firemné priestory. Na parcele Hviezdoslavova 35 

boli k pôvodným priestorom pristavené ešte ďalšie na pôdoryse asi 270 m². Vznikol 

tak dvojpodlaţný objekt pod názvom INA-CENTRUM. V objekte sa nachádzajú 

predajne ako: Video a DVD poţičovňa, Stávková kancelária Fortuna, Záloţňa, 

Predajňa kvetov a keramiky a Kaviareň. Zároveň v objekte svoje sluţby ponúkajú: 

Kaderníctvo, Jazyková škola a  Obchodná kancelária Slovenskej sporiteľne.  

INA- 

CENTRUM 

   

         Na Ul. Ţupnej č. 13 otvorila svoju prevádzku Autoškola STOP – Ing. Branislav 

Gálik. Prvý kurz v Zlatých Moravciach sa začal ešte 15. októbra v roku 2004. 

Autoškola STOP poskytuje sluţby aj v Nitre, v Zlatých Moravciach je to výcvik na 

Autoškola 

STOP 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2005 

 

 

18 

získanie vodičského preukazu skupiny „B“ na automobiloch Škoda Fabia a Škoda 

Fabia Combi.  

 

         14. februára bol otvorený spoločnosťou Florigate v Zlatých Moravciach podnik 

zábavného charakteru N.Y.C Bowling. Nachádza sa na Bernolákovej ul., neďaleko 

Hotela Eminent na ploche takmer 1000 m². Luxusný interiér podniku je zariadený 

v štýle New York. Ponúka dve bowlingové dráhy od firmy Schmid, biliard, 8 

štvormiestnych stolov, príjemné posedenie v 10 sedačkových boxoch ako aj V.I.P. 

posedenie pre 25 osôb na poschodí.  K dispozícii je niekoľko televízorov napr. na 

sledovanie ranných správ pri káve či športových zápasov. Zákazník má k dispozícii 

široký sortiment alko-nealko nápojov, značkových vín a iných pochutín. Vybavenie 

zariadenia je vhodné nielen pre zábavu, ale aj pre rôzne firemné akcie a školenia.  

N.Y.C. 

Bowling 

 

 

         Vo februári bol otvorený aj trojpodlaţný Polyfunkčný dom s rozlohou 300 m². 

Nachádza sa na Ul. Chalupkovej a Janka Kráľa oproti Coop Jednote. Investormi stavby 

boli MUDr. L. Pániková, J. Demo a firma Rebiop. V polyfunkčnom objekte sa na 

prvých dvoch podlaţiach nachádzajú obchodné priestory, kde sídlia firmy Automarket, 

Hračkárstvo Dráčik, Kaderníctvo, fy EKONS, kancelária poisťovne AMSLICO, 

predajňa REBIOP, ktorá ponúka lesnú a záhradnú techniku, Agentúra BUWAG a 

Stomatologická ambulancia MUDr. L. Pánikovej. Na treťom podlaţí sa nachádzajú 

bytové priestory.    

Polyfunkčný 

dom 

 

         V roku 2004 bola zrealizovaná výstavba tenisového centra na Robotníckej ul., 

ktoré bolo začiatkom roka 2005 otvorené. Sídli v ňom Tenisový klub HANAKA, ktorý 

vznikol toho roku a zdruţuje 35 registrovaných hráčov. Nachádza sa tu šesť tenisových 

kurtov s antukovým povrchom, ktoré majú rozlohu 20x40 m², z toho tri tenisové kurty 

sú s moţnosťou osvetlenia aj v noci, dva kurty sú s celoročnou prevádzkou – kryté 

s vykurovaním vďaka prenosnému nafukovaciemu oplášteniu, jedna tréningová plocha 

je s betónovou stenou. Je tu aj detské ihrisko s pevným betónovým povrchom a 

s rozlohou 15x20 m². V areáli sa ďalej nachádza detské ihrisko s hojdačkami 

a šmýkalkami, šatne pre muţov a ţeny, obchod so športovými potrebami a bar – 

Espreso, ktorý je v prevádzke po celý týţdeň. Tenisový areál ponúka moţnosť 

športového vyţitia svojím návštevníkom počas celého týţdňa, ako aj cez soboty 

a nedele, kedy sa tu pravidelne hrávajú celoslovenské turnaje, je tu moţnosť 

organizovania firemných hier a ďalej areál ponúka tenisové hry pre jednotlivcov. Do 

budúcnosti majitelia plánujú športový areál rozšíriť o pevnú tenisovú halu s dvomi 

tenisovými dvorcami s pevným povrchom.  

Tenisový 

areál 

 

 

         Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra v Zlatých Moravciach od 17. októbra začala 

vykonávať svoju činnosť v priestoroch Strednej zdruţenej školy (bývalá budova OÚ) 

na 5. poschodí, Ul. Sládkovičova 3 a to odbor dôchodkového poistenia, nemocenského 

poistenia, poistného, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, odbor 

lekárskej posudkovej činnosti. V budove má sídlo aj Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, čo prispeje aj k uľahčeniu vybavovania úradných záleţitostí, nakoľko 

Sociálna 

poisťovňa 
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občania celého Zlatomoraveckého obvodu vybavia viacej vecí v jednej budove. 

Sociálna poisťovňa týmto bola presťahovaná z doterajších priestorov z Duklianskej ul. 

v Zlatých Moravciach.  

 

         4. novembra bol otvorený Penzión Byron na Nám. A. Hlinku 30 v Zlatých 

Moravciach. Penzión sa nachádza v centre mesta. Leţí na hlavnom ťahu Banská 

Bystrica – Nitra – Bratislava. Svojím návštevníkom ponúka šesť jednolôţkových a 4 

dvojlôţkové izby a dva apartmány. Kapacita penziónu je 20 osôb. Interiér izieb je 

zariadený z dreva. Izby sú vybavené samostatnou kúpeľňou, televízorom, DVD 

prehrávačom, telefónom s moţnosťou vnútorného a vonkajšieho volania a internetom.  

Penzión 

Byron 

Národný projekt č. V.             
         Mesto Zlaté Moravce sa ešte v roku 2004 zapojilo do realizácie Národného 

projektu č. V., ktorý je spolufinancovaný európskou úniou z prostriedkov Európskeho 

sociálneho fondu a  implementovaný prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR. Od mája v roku 2005 bolo zapojených do implementácie Národného 

projektu č. V. - 220 uchádzačov o zamestnanie a 10 koordinátorov z radov uchádzačov 

o zamestnanie. Ich činnosť bola zameraná hlavne na práce pri rekonštrukcii miestnych 

komunikácií, pomocné a administratívne práce, práce pri údrţbe zelene, čistoty. 

Rozdelení boli do mestských podnikov - Záhradnícke sluţby, Technické sluţby, 

Správe športových zariadení, Sluţbyt, Mestský úrad, v materských a základných 

školách a CVČ Spektrum. Veková hranica uchádzačov o zamestnanie v aktivačnej 

činnosti bola 18 aţ 55 rokov. K 15. máju 2005 bolo v evidencii úradu práce 957 

uchádzačov o zamestnanie, z toho 366 rodín a jednotlivcov poberalo dávku v hmotnej 

núdzi. 

Mesto  

Zlaté  

Moravce 

  

 

         OZ Rómovia Spoločne – Romale Echetáne zamestnalo v aktivačnej činnosti 25 

uchádzačov o zamestnanie do Národného projektu V, za účelom podpory udrţiavania 

pracovných návykov. Aktivačná činnosť sa vykonávala v rozsahu 10 hodín týţdenne 

v meste cez organizáciu Romale Echetáne – Rómovia Spoločne od 1. 8. 2004 a počas 

roku 2005. AČ Rómov bola zameraná na vykonávanie rôznych činností ako je čistenie 

potokov, kanálov, pivníc, vyhrabávanie trávnatých plôch na sídlisku a sezónne práce 

pri úprave a údrţbe zelene v meste.  

OZ 

Rómovia 

spoločne 

– Romale 

Echetáne 

Komunitná práca v meste.             
         Komunitná práca v meste Zl. Moravce je financovaná z Fondu sociálneho 

rozvoja prostredníctvom úradu práce. Mesto má takmer 14 tisíc obyvateľov vrátane 

mestských častí Chyzerovce a Prílepy. Z toho predstavuje rómske etnikum pribliţne 

494 občanov. Ich najväčšia koncentrácia je v prímestskej časti Chyzerovce, ďalej 

priamo v meste na Ul. 1. mája a tieţ na Robotníckej ulici. Sú to obyvatelia, ktorí ţijú 

zvyčajne v komunitách. Vyznačujú sa zväčša len ukončenou povinnou školskou 

dochádzkou, máloktorí dosiahnu vyššie vzdelanie. Sú to občania, ktorí sa ťaţko 

začleňujú na trh práce. Ţijú svojím špecifickým spôsobom ţivota, často 

v nevyhovujúcich ţivotných podmienkach. Mesto spolupracuje aj s OZ Romále 

Echetáne, podporuje ho v činnosti, napomáha pri tvorbe a realizácii projektov. Od júla 

Mesto vytvorilo dve pracovné príleţitosti v odbore komunitný sociálny pracovník 
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a asistent komunitného sociálneho pracovníka, financované z prostriedkov FSR. Títo 

pracovníci sa snaţia zlepšiť ţivot rómskych spoluobčanov na základe sociálnej 

poradenskej sluţby a konkrétnou prácou v teréne. Sídlia v priestoroch MŠ na Slnečnej 

ulici ale väčšinu času pracujú v teréne. Ich práca spočíva predovšetkým v osobnom 

kontakte s rodinami, navštevujú ich, mapujú počet osôb v rodine, aká je starostlivosť 

o deti, školská dochádzka. V rámci moţnosti im pomáhajú pri kontakte s lekármi, 

inštitúciami, oboznamujú ich v prípade dlhov na nájomnom s moţnosťami splátkových 

kalendárov, vybavovania sociálnych dávok a príspevku na bývanie.  

Fond sociálneho rozvoja. 
  8. februára vznikol Fond sociálneho rozvoja pre okres Zl. Moravce. Bola to 

posledná fáza zriaďovania pobočiek. Pracovníkmi lokálnej pobočky za náš okres so 

sídlom v Zl. Moravciach na Hviezdoslavovej ulici sú H. Dubayová, konzultantka a Ľ. 

Rakovská, ekonómka. Pracujú najbliţšie k cieľovým skupinám, monitorujú 

a podporujú lokálne projekty. Zistia potreby danej skupiny a následne pracujú na 

projekte. Zameriavajú sa na komunity a skupiny chudobného obyvateľstva s vysokým 

stupňom sociálneho vylúčenia ako sú dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny 

nezamestnaných, obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít (osád), 

ľudia s príjmom pod hranicou chudoby, starí osamelí ľudia odkázaní na pomoc, ľudia 

so zdravotným postihnutím, občania po výkone trestu bez pomoci a rodinného 

zázemia, bezdomovci, nezamestnaní bez vzdelania, nezamestnané ţeny po materskej 

dovolenke, rizikové skupiny detí a mládeţe, závislí na alkohole, drogách a iných 

druhoch závislosti. Účelom FSR je zabezpečiť cieľovým skupinám lepší prístup ku 

kvalitnejším a efektívnejším sociálnym sluţbám ako aj prístup a kapacitu potrebnú na 

vyuţitie ekonomických moţností. Ţiadateľmi o grant z FSR môţu byť mimovládne 

organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby, miestne 

samosprávy, agentúry na sprostredkovanie zamestnania, školy (napr. ZŠ, SOŠ, OU, 

SOU, univerzity...), cirkevné organizácie, Červený kríţ, lokálne partnerstvá sociálnej 

inklúzie. LPSI má 32 členov a Radu, ktorá vznikla v marci tohto roku. Predsedníčkou 

je PaedDr. D. Meňhartová, vedúca Detašovaného pracoviska Úradu práce sociálnych 

vecí a rodiny Zl. Moravce, podpredsedníčkou PhDr. M. Justová, predsedníčka OZ 

Maják, H. Dubayová, lokálna konzultantka za okres Zl. Moravce, Ing. J. Zhorela, 

vedúci odboru zdravotníctva VÚC, za samosprávu Ľ. Benc, starosta obce T. Mlyňany, 

B. Bielik, starosta obce Machulince, Ľ. Mandáková, starostka obce Veľké Vozokany, 

RNDr. H. Rýchla – prednostka MsÚ Zl. Moravce, Mgr. M. Hruška, predseda OZ Malý 

princ, Ing. J. Augustín, člen dozornej rady OZ Ambrózy, za podnikateľov Bc. E. 

Trnkusová, S. Orovnický.  

         Rada LPSI na prvom stupni hodnotí predkladané projekty, vyberá zo svojich 

členov hodnotiacu komisiu, ktorá hodnotí predloţené projekty a tie ktoré schváli 

postupujú na hodnotenie priamo na Fond sociálneho rozvoja do Bratislavy. 

Oskar bez bariér 2004.             
         27. februára sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaţe Oskar bez bariér 

2004, zameranej na pomoc zdravotne postihnutých a handicapovaných občanov SR. 

Vyhodnotenie pod záštitou prezidenta republiky SR I. Gašparoviča sa uskutočnilo 
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v Opernej sále SND v Bratislave. Za mesto Zlaté Moravce sa vyhodnotenia spolu s 

primátorkou mesta Ing. S. Ostrihoňovou zúčastnila prednostka MsÚ RNDr. H. Rýchla. 

Spomedzi 11 zúčastnených miest z celého Slovenska sa do súťaţe zapojilo aj mesto 

Zlaté Moravce so 4 aktivitami zameranými na podporu kultúrnej a športovej činnosti 

pre občanov so zdravotným postihnutím a ďalšími 2 projektmi na bezbariérovú úpravu 

chodníkov, resp. priestorov pri objektoch. 

Európska štafeta.             
         1. mája 2004 SR vstúpila do EÚ a tak Úrad vlády SR a Európska komisie 

spolufinancovali projekt a následne publikáciu pod názvom Spoznajte Európsku úniu 

v 12 krokoch. 11. augusta bol pripravený stánok s propagačnými materiálmi aj 

v našom mete, kde mladí vyškolení štafetári odpovedali na otázky občanov a rozdávali 

rôzne informačné publikácie. Záujemcovia sa tak mohli dozvedieť viac 

o zakladajúcich štátoch Európskej únie. 

Foto  

č. 9/ I 

Dražba.             
         Poslanci MsZ odsúhlasili v decembri minulého roku odpredaj mestských 

pozemkov a stavieb vo vlastníctve Mesta draţbou. Výkonom draţby bol poverený 

EKONOM-SERVIS n.o., Bratislava. 19. mája sa na MsÚ konala draţba, predmetom 

ktorej bolo 7 stavebných pozemkov a 2 budovy vrátane pozemku pod stavbou 

a okolitým pozemkom v katastrálnom území Zlaté Moravce. Draţbou bol odpredaný 

pozemok a stavba rodinného domu na Ul. J. Kráľa - vedľa obchodu Terno COOP 

Jednota, ďalej stavebný pozemok nachádzajúci sa na Slnečnej ulici a budova bývalého 

výtvarného odboru ZUŠ nachádzajúca sa na Námestí A. Hlinku. K ostatným šiestim 

stavebným pozemkom na Slnečnej ulici neprejavil nikto v draţbe záujem.   

Cestovný ruch.             
         7. februára sa konalo v obradnej sieni MsKS otvorenie tradičnej ľudovej tvorby 

s prezentáciou krojov, ľudových nástrojov, pracovného náradia a potrieb do 

domácností z nášho Poţitavského regiónu. Výstava ponúkala širokú pestrosť ručníkov 

– štófových, kašmírových, futrované kacabajky a rôzne kroje. Exponáty dopĺňali 

ľudové nástroje a pracovné náradia – cepy, koryto, ošietka na múku, svietnik, ošietka 

na chlieb, drevorezby. Ľudovými artefaktmi horného Poţitavia sa prezentovali tí, 

ktorým je ľudová tradícia a tvorba našich otcov, starých otcov natoľko blízka, ţe aj vo 

svojich príbytkoch si uchovávajú rôzne ľudové prvky: S. Gálová - Nová Ves nad 

Ţitavou, A. M.-Kudrejová - m.č. Prílepy - Zl. Moravce, M. Hanzlíková – Velčice, Ing. 

P. Turza – drevorezby, Národopisné múzeum – Topoľčianky, p. Írová – Ladice, 

Ponitrianske múzeum – pobočka Zl. Moravce. 

Výstava 

ľudovej 

tvorby 

 

Foto  

č. 10/I 

 

 

 

 

         OZ Prílepčianka, Únia ţien Prílepy a Mesto Zl. Moravce zorganizovali podujatie 

„Vidiecka turistika a agroturistika v Poţitavskom regióne“ dňa 9. septembra v KD 

Prílepy. V programe vystúpili súbory z Prílep, Obýc, Tekovských Nemiec, FS 

Zlatňanka, FS Inovec a ďalšie súbory z Poţitavia. Nechýbali stánky s občerstvením 

a ukáţky ručných prác. Pozvanie prijali primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, 

poslanci VÚC NSK Ing. P. Lisý, M. Tomajko, poslanci MsZ J. Hlásna, I. Hritz a ďalší 

hostia. Všetkým sponzorom a účinkujúcim vyjadrila poďakovanie predsedníčka OZ 

Šiesty 

ročník 

argotu-

ristiky v  

Prílepoch 
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Prílepčianka A.M.-Kudrejová, ktorá zdôraznila, ţe dedičstvo predkov je potrebné si 

uctiť, zveľadiť a zachovať pre budúce generácie ako zdroj nevyčerpateľnej studnice 

a našej identity. 

 

         Za prítomnosti primátorky mesta a predsedníčky PRZ Ing. S. Ostrihoňovej, jej 

zástupcu RNDr. M. Bátoru, prednostky MsÚ RNDr. H. Rýchlej, poslanca VÚC NSK a 

predsedu komisie CR pri NSK M. Tomajka, poslancov MsZ, starostov obcí 

Poţitavského regiónu, zástupcu ÚR KST Š. Hudáka, predsedu MO KST Ľ. Chládeka, 

riaditeľov mestských podnikov, mestskej polície, hostí, zamestnancov mesta ako aj 

občanov, milovníkov turistky a cykloturistiky, sa 30. septembra uskutočnilo na nádvorí 

MsKS slávnostné otvorenie vybudovaných cykloturistických trás na Poţitavsku. Mesto 

Zl. Moravce na príprave projektu začalo pracovať v roku 2003 v spolupráci s mestskou 

organizáciou Klubu slovenských turistov. Projekt bol vyhodnotený a finančne 

podporený z prostriedkov predsvstupového fondu Phare. Cieľom projektu bolo vyuţiť 

danosti regiónu Poţitavska z pohľadu cestovného ruchu. Značenie cyklotrás je v smere 

od mesta Zl. Moravce, napr. smerom na Viesku nad Ţitavou, Kostoľany pod 

Tríbečom, Topoľčianky a Skýcov, ktoré pútajú turistov a sú najviac navštevované. 

Informačnými tabuľami je zviditeľnených 12 významných stanovíšť: Zlaté Moravce, 

Topoľčianky, Hrušov, Skýcov, Jedľové Kostoľany, Veľký Inovec, Zlatno, Lovce, 

Kostoľany pod Tríbečom, Arborétum Mlyňany, Hronský Beňadik, Slepčany. 

         Ako uviedla primátorka, zásluhu na realizácii projektu malo Mesto pod jej 

vedením, menovite prednostka MsÚ RNDr. H. Rýchla s kolektívom pracovníkov ako 

aj MO Klubu slovenských turistov s predsedom Ľ. Chládekom. Z ÚR KST prišiel 

pozdraviť a podporiť projekt Š. Hudák, ktorý má dlhoročný osobný vzťah k turistom 

z nášho mesta. Poďakoval pani primátorke a starostom obcí regiónu ako aj turistickej 

organizácii, jeho predsedovi a všetkým zainteresovaným za mimoriadne 

spropagovanie regiónu. Zdôraznil, ţe ani v jednom regióne Slovenska sa nestretol 

s podobným projektom, kde by bolo označených toľko cykloturistických chodníkov. 

A práve aj to bol dôvod, aby Š. Hudák odovzdal predsedovi MO KST Ľ. Chládekovi 

poverovaciu listinu Ústrednej rady k organizovaniu 28. ročníka cykloturistického zrazu 

KST, ktorý sa v našom regióne uskutoční na budúci rok. Z poverenia predsedu 

vyššieho územného celku NSK Doc. Ing. M. Belicu, PhD., pozdravil stretnutie na 

nádvorí MsKS aj predseda Komisie cestovného ruchu pri VÚC Nitrianskeho 

samosprávneho kraja M. Tomajko. Otvorenie ako aj príhovory hostí spríjemnilo 

vystúpenie FS Inovec. Cyklistický pelotón sa potom odobral dolu mestom k turisticko-

informačnej kancelárii, kde sa uskutočnil akt oficiálneho otvorenia prestrihnutím pásky 

a odhalenia prvého informačného smerovníka a orientačných tabúľ.  

         Celý projekt cyklotrás v hodnote asi 700 tisíc korún bol realizovaný vďaka 

finančnej pomoci Európskej únie. Jednou štvrtinou nákladov sa podieľalo Mesto Zlaté 

Moravce (150 tisíc) a jedenásť obcí regiónu (50 tisíc). Celková dĺţka vyznačených 

ciest na dvanástich trasách je 260,5 kilometra. Prechádzajú katastrálnymi územiami 33 

obcí, v 5 okresoch a v troch krajoch. Aj týmto majú naše cyklotrasy nadregionálny 

význam. Základným orientačným prvkom kaţdej trasy je tzv. turistické informačné 

miesto (TIM), ktoré je opatrené smerovníkom (oceľový stĺp), na ktorom sú smerovky 

Poţitavské 

cyklotrasy 

 

Foto  
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a tabuľka miestneho názvu (TMN). V záhlaví smerovky je nápis „Poţitavské 

cyklotrasy“. 

Zdravotníctvo.             
         V topoľčianskom zámku sa 1. apríla konala II. vedecká konferencia venovaná 

pamiatke Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., ako aj pri príleţitosti 130. výročia 

zaloţenia mestskej nemocnice v Zl. Moravciach za účasti významných osobností 

medicíny, manţelky zosnulého Prof. - MUDr. Marty Korcovej a hostí. Profesor Korec, 

absolvent gymnázia bol vedec, lekár, zakladateľ a čestný predseda Slovenskej 

diabetologickej spoločnosti a člen významných svetových odborných komisií. Po 

oficiálnom otvorení podujatia MUDr. M. Korcová priblíţila ţivot svojho manţela - 

lekára a vedca. Informovala o dosiahnutých úspechoch – bezbariérovom vstupe, 

mamografickom prístroji a novom sanitnom voze, ktorý nemocnica v Zlatých 

Moravciach prevzala v tento deň. 

Druhá  

vedecká 

konferencia 

lekárov 

 

 

 

         Zlatomoravecká záchranná sluţba 1. apríla dostala nový sanitný voz, ktorý bude 

slúţiť pre 50 000 obyvateľov Poţitavského regiónu. Nemocnici sa podarilo dosiahnuť, 

ţe ministerstvo vnútra, na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva, pridelilo 

prostriedky na nákup nového vozidla. Celková cena vozidla je 1,9 milióna korún, 

zvyšok tvorí prístrojové vybavenie. Preberanie sanitky sa konalo v areáli nemocnice za 

prítomnosti primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, riaditeľky nemocnice Ing. M. 

Eckhardtovej a riaditeľa a konateľa firmy CHIROSAN, ktorá sa zaoberá prestavbou 

sanitných vozidiel. Poţitavský región dostal vozidlo VW T5 2,5 TDI 4x4. Firma 

MEDIS s.r.o., z Nitry tu mala tieţ svojich zástupcov, prispela vybavením vozidla 

nevyhnutým zdravotníckym príslušenstvom. Zároveň pri preberaní sanitky mala 

zastúpenie aj zlatomoravecká záchranná sluţba. 

Nová 

sanitka pre 

nemocnicu 

 

Foto č. 14/I 

 

         MNsP Prof. MUDr. R. Korca zorganizovala 17. júna pri príleţitosti 130. výročia 

svojho vzniku podujatie - športový deň zdravotníkov v priestoroch SŠZ. Moţnosť 

zašportovať si prijali súťaţné druţstvá mestských podnikov, škôl, CVČ Spektrum, ale 

aj hostia, zástupcovia Fakultnej nemocnice Nitra, Špecializovanej nemocnice sv. 

Svorada Zobor Nitra a NsP Partizánske, n.o. Šesť aţ dvanásťčlenné druţstvá si zmerali 

sily vo volejbale, minifutbale, tenise a vo viacboji (beh, streľba zo vzduchovky, hod 

granátom). Ako uviedla riaditeľka MNsP Ing. M. Eckhardtová, snahou nemocnice bolo 

pripraviť príjemný deň, v ktorom sa aţ tak nerozhoduje o víťazovi či rekordoch, ale 

výsledkom je spoznávanie sa, oddych, relax a utuţenie kontaktov. Súťaţiacich prišlo 

povzbudiť aj vedenie pozvaných nemocníc a organizácií. Odovzdávanie cien - pohárov 

a diplomov, podporila aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Najlepším kolektívom 

športového dňa sa stala naša MsNsP Prof. MUDr. R. Korca.  

Športový  

deň 

zdravotní- 

kov 

 

Foto č. 15/I 

 

         Mestská nemocnica s poliklinikou Prof. MUDr. R. Korca zorganizovala 30. 

septembra slávnostnú akadémiu, ktorou ukončila oslavy 130. výročia svojho vzniku. 

Pri tejto príleţitosti nemocnica získala certifikát kvality od nemeckej certifikačnej 

spoločnosti RW TÜV Bratislava, člena skupiny TÜV NORD. Tento získala 

prostredníctvom interného auditu, ktorý sa konal v minulom mesiaci a je to certifikát 

Nemocnica 

pouţíva 

systém 

kvality 

 

Foto č. 16/I 
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kvality podľa ISO normy 9001:2000. Vedenie nemocnice pozvalo na slávnostné 

stretnutie zástupcov ministerstva zdravotníctva, predsedu výboru pre zdravotníctvo NR 

SR MUDr. Bielika, predsedu VÚC NSK Doc. Ing. M. Belicu, PhD., primátorku mesta 

Ing. S. Ostrihoňovú,  zástupcov stavovských organizácií, lekárskej komory, zástupcov 

VÚC odboru zdravotníctva, zdravotných poisťovní, dodávateľských firiem, bývalých 

riaditeľov a zamestnancov nemocnice. Slávnostnú akadémiu doplnilo vystúpenie 

Základnej umeleckej školy. 

 

         Od 3. októbra Lekárska sluţba prvej pomoci začala pracovať v nových 

priestoroch na Bernolákovej ulici č. 46 v budove Medicínskeho centra MEDVAL, 

ktoré sa nachádza cca 100 metrov od budovy polikliniky – smerom na Ţitavany. 

Sluţba  

prvej  

pomoci 

 

         Mesto v spolupráci s MsKS, školami, školskými zariadeniami mesta usporiadalo 

benefičný koncert pod názvom “Darček pre nemocnicu“. Cieľom bolo podporiť 

zbierku na zakúpenie CT prístroja. V kultúrnom programe vystúpili deti z materských 

škôl na Kalinčiakovej, Slnečnej, Štúrovej ulici, Ţitavské nábreţie a zo Špeciálnej 

základnej školy a ZŠ na Pribinovej, Mojmírovej a Robotníckej ul., sv. Don Bosca, 

ZUŠ, FS Zlatňanka, TŠ Jumbo, športovo – tanečný klub Ritmo Levice. Finančné 

prostriedky v sume 5.060,- Sk boli odovzdané primátorkou mesta Ing. S. Ostrihoňovou 

riaditeľke nemocnice Ing. M. Eckhardtovej.  

Benefičný 

koncert  

pre 

nemocnicu 

 

Príloha  

č. 2-d 
 

Školstvo.             
         Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické sa dňa 5. apríla v rámci 

Dní novej techniky a chladiarenského zväzu v Agroinšitúte v Nitre, zúčastnilo súťaţe 

o najlepšieho mechanika chladiacej a klimatizačnej techniky v SR. Súťaţe sa 

zúčastnilo osem ţiakov zo Slovenska, Čiech a Moravy. V silnej konkurencii obsadili 

študenti SOU J. Hešo - prvé miesto a P. Paluš - druhé miesto.  

Najlepší 

mechanik 

 

         26. apríla si zopakovali písomnú skúšku z matematiky deviati študenti z troch 

stredných škôl v našom meste. Maturanti opakovali písomnú skúšku z matematiky na 

celom Slovensku, nakoľko pri prvej skúške sa niektorým maturantom mohli dostať 

testy do rúk aj s odpoveďami. V našom meste si písomnú skúšku typu A z matematiky 

zopakovalo sedem maturantov Gymnázia J. Kráľa, jeden zo Zdruţenej strednej školy a 

jeden zo Zdruţenej strednej školy obchodu a sluţieb. 

Maturanti 

opakovali 

písomnú 

skúšku 

 

         V divadelnej sále MsKS 5. mája oslávila svoje jubileum 25. výročie otvorenia 

Materská škola „Dúha“ na Ţitavskom nábreţí. Riaditeľka MŠ A. Zelenková privítala 

zástupcov mesta, materských škôl, inštitúcií, rodičov a priateľov zariadenia. Povedala, 

ţe v názve školy je dúha a pretoţe tak, ako je dúha poskladaná z pestrých farieb, tak aj 

činnosti v tejto škole sú rôznorodé a pestré. Deti na slávnostnej akadémii na javisku 

zatancovali valčík, pobehovali zajkovia a černoškovia a nastúpili aj ako futbalové 

muţstvo. V tanečnom príbehu vystúpili šmolkovia. Zo studnice rozprávok sa 

predstavili divadielkom Tri prasiatka. Nechýbal country tanec, karneval, balet 

a zaujímavým momentom programu bol kankán. Všetky deti, rodičov, učiteľky 

a všetkých prítomných prišiel pozdraviť pri jubileu zariadenia tancom a spevom FS 

25 rokov  

MŠ Ţitavské 

nábreţie 

 

Foto č. 17/I 
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Inovec. V súčasnej dobe je v materskej škole v prevádzke 6 tried. Kolektív tvorí 12 

pedagogických pracovníčok a 9 prevádzkových zamestnancov.  

 

         Ţiaci zo ZŠ na Robotníckej ul. pod vedením Mgr. D. Končala v šk. roku 

2004/2005 prihlásili svoj školský časopis “Oko školáka“ do celoslovenskej súťaţe 

školských časopisov základných a stredných škôl. Na ich veľké prekvapenie sa v 

októbrovom mesačníku Fľak, v ktorom redakcia súťaţ vyhlásila dozvedeli, ţe sa zo 

všetkých prihlásených školských časopisov z celého Slovenska umiestnili na treťom 

mieste, čomu sa ţiaci tejto školy veľmi potešili.  

Časopis –  

Oko  

školáka 

 

         Školský rok 2004/2005 priniesol do vyučovania I. stupňa základných škôl 

novinku – etickú výchovu, ktorá sa stala povinne voliteľným predmetom začínajúc 

prvým ročníkom na základe záujmu zákonných zástupcov. Metodicko – pedagogické 

centrá v rámci odbornej prípravy pedagogických zamestnancov zabezpečili priebeţné 

vzdelávanie etickej výchovy pre učiteľov I. stupňa ZŠ. V Zl. Moravciach začalo v roku 

2005 prebiehať vzdelávanie tohto predmetu, ktorého sa zúčastňovali učitelia 

základných škôl z celého okresu.  

Etická  

výchova 

 

         V MŠ Slniečko na Kalinčiakovej ul. vyuţili moţnosť vytvoriť zo školy centrum 

športu a zareagovali na projekt - Otvorená škola pre oblasť športu, ktorý mal umoţniť 

získať finančné prostriedky na skvalitnenie práce s deťmi s vytvorením centra športu 

a aktivizovanie pohybových aktivít detí, mládeţe a občanov. Mgr. J. Langová, autorka 

spoločne s garantom projektu E. Kutišovou – riaditeľkou a učiteľkami pripravili 

a podali v máji projekt pod názvom „Šantenie so škriatkami“. Projekt bol úspešný 

a získali finančné prostriedky v hodnote 50 tisíc korún. Vyuţili ich na nové pódium 

v amfiteátri a nákup moderných športových potrieb 

Projekt – 

šantenie  

so 

škriatkami 

 

 

 

         Firma Danfoss darovala MŠ v Prílepoch pre potreby školy chladničku 

s mrazničkou. Dar osobne odovzdal riaditeľke školy M. Országovej manaţér pre 

administratívu a plánovanie Danfoss Compressors Hans Jorgen Bebe. Stretnutie sa 

konalo aj za prítomnosti primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej a poslanca MZ I. 

Hritza. 

Dostali 

chladničku 

 

         Tohtoročné maturitné skúšky sa skončili 10. júna. Odlišovali sa však od 

minuloročných tým, ţe ak študent urobil písomný test, ale nie ústnu skúšku – alebo 

naopak, opakoval len tú časť, ktorú nespravil. V Gymnáziu Janka Kráľa v Zl. 

Moravciach denne vyskúšali maximálne 24 ţiakov. Ústna skúška tu trvala najmenej 

dva dni a najviac päť dní. Školskú maturitnú komisiu tvorili: predseda, riaditeľ školy a 

predsedovia predmetov maturitných komisií. Predmetové maturitné komisie boli 

trojčlenné, tvorili ich predseda a dvaja skúšajúci odborníci z daného predmetu. 

Maturity 

po novom 

 

Foto č. 18/I 

 

         V tomto roku nás potešilo víťazstvo študenta K. Szobiho, ktorý pochádza zo Zl. 

Moraviec a študuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Vybrali ho ako 

jediného zo sto uchádzačov z Českej a Slovenskej republiky na trojmesačnú pracovnú 

Zo 100 

uchádzačov 

uspel  

Kristián 
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stáţ v pozícii inţinier softvéru a dizajnu do centrály spoločnosti Microsoft 

v americkom Redmonde.  

 

         15. výročie zaloţenia MŠ na Štúrovej ul., si v októbri pripomenulo vedenie MŠ 

a celý personál spolu s deťmi, rodičmi a bývalým vedením. Škola začala fungovať od 

16. novembra 1990 v nových priestoroch na Štúrovej ul., kde bola presťahovaná z  

Bernolákovej ul. Poďakovanie patrilo aj učiteľkám na dôchodku za prácu, ktorú 

vykonali v prospech detí, odovzdané im boli kytičky kvetov, pamätné listy a darčeky 

od detí v podobe milých vystúpení. Stretnutia sa zúčastnili aj bývalé zamestnankyne - 

prvá riaditeľka zariadenia p. A. Zeliesková, učiteľky H. Zimanová, A. Kľučiarová, M. 

Povodová, M. Striešková. Pani A. Zeliesková vyjadrila spokojnosť nad tým, ako sa 

súčasné vedenie stará nielen o deti, ale aj o objekt, kde cítiť starostlivosť p. riaditeľky, 

troch učiteliek i prevádzkových pracovníkov. V súčasnosti je riaditeľkou zariadenia L.   

Bajaníková, ktorá sa s personálom stará o 44 detí, 2 integrované deti a 4 deti od dvoch 

rokov. Za pätnásťročnú náročnú prácu s deťmi poďakovala s kyticou kvetov aj 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá venovala kaţdej triede rozprávkové knihy. 

15  rokov  

MŠ na 

Štúrovej ul. 

 

 

         Profesor GJK PaedDr. I. Meňhart bol ocenený bronzovou medailou 

medzinárodnej federácie pre umeleckú fotografiu FIAP za kolekciu fotografií na 

medzinárodnom salóne fotografie vo Francúzsku. Ďalším úspechom tohto autora je 

čestné uznanie z medzinárodného salónu fotografie MAYET 2005 vo Francúzsku 

v konkurencii 412 autorov z 31 krajín za portrétnu tvorbu. 

Bronzová 

medaila  

 

 

         Dňa 20. októbra sa konalo v MŠ na Štúrovej ul. otvorenie dvojročného štúdia 

vzdelávania riaditeliek materských škôl okresov Zlaté Moravce, Levice, Nitra, 

a Bánovce nad Bebravou. Účastníkov vzdelávania a lektorku z bratislavského 

metodicko-pedagogického centra srdečne privítala primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová. Vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov zorganizovala sekcia 

riadenia materských škôl v spolupráci s Mestom. Štúdium sa bude uskutočňovať 

v rozsahu 240 hodín v priebehu dvoch školských rokov. Jeho cieľom je vytvoriť 

predpoklady pre tvorivú riadiacu prácu vedúceho pedagogického pracovníka. 

Vzdelávanie 

riaditeliek  

MŠ 

 

         Pri príleţitosti 65. výročia zaloţenia Univerzity J. A. Komenského v Bratislave 

a otvorenia Európskeho týţdňa vedy sa 7. novembra konalo slávnostné ocenenie 

učiteľov a škôl s mimoriadnymi zásluhami v rozvoji prírodných vied na stredoškolskej 

úrovni. Pri tejto príleţitosti prebral z rúk dekana Prírodovedeckej fakulty prof. RNDr. 

A. Gáplovského, DrSc. - bronzovú medailu Prírodovedeckej fakulty UK RNDr. M. 

Bátora, riaditeľ Gymnázia Janka Kráľa v Zl. Moravciach, ako prejav vďaky a uznania 

za dlhoročnú a systematickú prácu pri príprave študentov na geografickú olympiádu. 

Tento rok sa v našom meste konal uţ 33. ročník celoštátneho kola geografickej 

olympiády. 

Bronzová 

medaila 

Prírodove-

deckej  

fakulty  

UK BA 

 

         1. decembra 2005 sa uskutočnila celoštátna súťaţ zručnosti JUVYR v Bratislave. 

Kaderníckej súťaţe zručnosti sa zúčastnila aj Zdruţená stredná škola obchodu 

Súťaţ  

zručnosti  

JUVYR 
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a sluţieb v Zl. Moravciach. V kategórii A – dámsky účes – “účes na beţné nosenie“ 

škola obhájila prvenstvo so súťaţiacou J. Hitkovou a s modelkou L. Očovskou. 

V kategórii B – pánsky účes – “účes na beţné nosenie“ obsadila  3. miesto ţiačka  D. 

Kukučková s modelom L. Borčinom. Ţiačky úspešne pripravovala majsterka odbornej 

výchovy D. Mihálová. 

Kultúra. 
         Tohtoročné pochovávanie basy sa uskutočnilo 8. februára deň pred popolcovou 

stredou. Kultúrny program otvorili maţoretky a  tanečná skupina s country tancom zo 

ZŠ na Pribinovej ul. a TS Tigra pri CVČ Spektrum. Typickú  fašiangovú náladu vniesli 

do programu FS Zlatňanka a Inovec. Na záver všetci spoločne pochovali basu.   

Pochovávanie  

basy 

 

Foto č. 19/I 

 

         Aj v tomto roku sa ţeny stretli v sále KD v Prílepoch na celoobecných 

páračkách. Perie im darovala pani T. Malá. Výsledkom starodávneho zvyku bol 

angínový vankúš s opáraným perím pouţívaný pri rôznych akciách, ktoré v tejto 

mestskej časti pripravujú tradične Prílepčania. 

Celoobecné 

páračky 

 

 

         Mesto Zl. Moravce usporiadalo 16. februára v divadelnej sále MsKS benefičný 

koncert pre deti Ázie. Svojou účasťou na koncerte vyjadrili spolupatričnosť s utrpením 

detí v tejto krajne zástupcovia mesta, škôl, organizácií, poslanci MZ, občania mesta a 

samotní účinkujúci. V programe vystúpili ţiaci škôl a školských zariadení mesta a 

spevácky zbor Carmina Vocum. Na benefičný účel bol vyzbieraný finančný výťaţok 

zo zbierok materských a základných škôl, zamestnancov Mesta a benefičného koncertu 

v sume 22.936,- Sk, ktorý bol zaslaný na UNICEF - Detský fond OSN. Veľké 

ĎAKUJEM vyslovila aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová všetkým, ktorí prispeli 

akoukoľvek finančnou čiastkou na zdravotné, sociálne a ekonomické zlepšenie týmto 

deťom. 

Benefičný  

koncert 

pre deti  

Ázie 

 

 

         Organizátormi 2. ročníka podujatia “Škola hrou“ boli ŠZŠ a ZŠ pri MsNsP v Zl. 

Moravciach a KŠÚ Nitra. 2. marca bola v obradnej sieni MsKS v Zl. Moravciach 

oficiálne otvorená vernisáţ prestrihnutím pásky, čoho sa zhostil hosť podujatia Robo 

Kazík, ktorý koncertoval pre deti zdarma. Deti spievali s Robom Kazíkom ako so 

svojím dobre známym priateľom. Koncertu sa zúčastnila aj primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová so zástupcami mesta, Reedukačného domova, zástupcovia Krajského 

školského úradu v Nitre a inštitúcií Nitrianskeho kraja. Nainštalovanou výstavou 

v MsKS boli prezentované kresby a ručné práce ţiakov – ich zručnosť, dôvtip 

a predstavivosť nielen z nášho kraja, ale aj z druţobných miest z Česka, Maďarska a 

Rakúska.  

Škola hrou 

 

Foto č. 20,  

21/I 

 

         Detský milionár – tak znel názov ţiackej zábavno – súťaţnej show Milionár, 

ktorá sa konala 9. marca v MsKS. Desiati vyţrebovaní ţiaci základných škôl od 12 do 

14 rokov po správnej písomnej odpovedi na danú súťaţná otázku si vyskúšali rýchle 

prsty. Za 60 minút, podľa pravidiel súťaţe, sa vystriedali v kresle šiesti súťaţiaci. 

Moderoval P. Kereš a mladých súťaţiacich v hľadisku povzbudzovala aj primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová.  

Detský 

milionár 

 

Foto č. 22/I 
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         Komorným koncertom 30. marca v sále MsKS si uctilo Mesto v spolupráci so 

Základnou umeleckou školou Deň učiteľov. „Šťastné je to dieťa, ktoré má dobrého 

učiteľa“ – povedala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová v príhovore poďakovala 

všetkým pedagógom za prácu v prospech detí. Na oslavy Dňa učiteľov prišla aj 

PaedDr. R. Bezáková z Krajského školského úradu v Nitre, ktorá osobne odovzdala 

Čestné uznanie za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vyučovacom procese 

L.Bajaníkovej - MŠ Štúrova, Mgr. M.Benčekovej- ZŠ Mojmírova, B.Martincovej - 

MŠ Kalinčiakova, Mgr. M.Šurdovej - ZŠ Pribinova a Mgr. M. Zelenkovej - ZŠ 

Robotnícka.  

Deň  

učiteľov 

 

         Mesto a CVČ Spektrum usporiadali 4. apríla v MsKS okresnú súťaţ detských 

divadiel. Na doskách, ktoré znamenajú svet sa zúčastnili súbory DDS ZŠ 

Nemčiňanček s hrou Koza rohatá, DS Štvorlístok Nemčiňany s hrou Grófka de 

Báthory a DDS Nadin zo ZŠ Mojmírova ul. s hrou Polepetko, ktorú s deťmi 

naštudovala Mgr. Striešková. Po odohraní jednotlivých predstavení nasledoval 

zborový seminár, vyhodnotenie a ocenenie jednotlivých súborov diplomami 

a upomienkovými predmetmi. 

Súťaţ 

detských 

divadiel 

 
Foto 

č. 23/I 

 

         Deň 22. apríl je Medzinárodným dňom Zeme. Kaţdý rok sa ohrada GJK vyzdobí 

prácami študentov, ktorí sa svojským spôsobom snaţia vyjadriť k spoločnej veci. Ţiaci 

ZŠ na Robotníckej ul. sa do týţdňa ekologických aktivít zapojili zaujímavými 

podujatiami - zberom papiera, čistením brehu a koryta rieky Ţitavy, výtvarnými 

a literárnymi prácami, besedou s členom CHKO a návštevou zubrej obory 

v Topoľčiankach.  

         Pri príleţitosti Dňa Zeme pripravilo Mesto Zlaté Moravce v dňoch 21.-22. apríla 

v spolupráci so štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Ponitrie, ďalší ročník 

premietania filmov - EKOMILM 2005. Filmy s ekologickou tematikou pod týmto 

názvom si pozreli ţiaci základných a stredných škôl v meste. 

Deň Zeme 

 

Foto  

č. 24/I 

 

         Pod názvom „Rok na dedine“ pripravila sekcia hudobnej výchovy a folkloristiky 

pri Kabinete predškolskej výchovy v Zl. Moravciach, na 26. apríla pásmo ľudových 

zvykov a tradícií. Vyše hodinový program tvorilo vystúpenie detí zo 7 materských škôl 

z Poţitavského regiónu. Predstavili sa pásmom Kvetnej nedele, vynášanie Moreny 

a privolávania jari, ľudovým spevom, chystaním dreva a zváraním prádla, stavaním 

mája, nechýbal Jánošík a hôrni chlapci a zavŕšením bola slovenská dedinská svadba. 

Milú atmosféru dotvárali aj dobre pripravené kulisy. Všetkých čo prišli, upútali svojím 

vystúpením deti z Machuliniec, Jedľových Kostolian, Topoľčianok, Ladíc a zo 

zlatomoraveckých MŠ zo Slnečnej ul., Ţitavského nábreţia, Slnečnej a Kalinčiakovej 

ul. Za vydarený program a mnoho ďalších, ktoré uţ učiteľky so svojimi deťmi 

pripravili a za lásku, ktorú vštepujú do detských sŕdc poďakovala A. Ivaničkovej, 

vedúcej sekcie hudobnej výchovy a členkám a v mene primátorky mesta Ing. S. 

Ostrihoňovej a predsedníčky Poţitavského regiónu PaedDr. K. Ivanovičová z MsÚ, 

ktorá im odovzdala diplomy. 

Rok na 

dedine 

 

Foto č. 25/I 
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         V divadelnej sále MsKS 25. mája vystúpili deti MŠ z Kalinčiakovej ul. Vedenie 

školy v spolupráci s rodičovským zdruţením, rodičia, predstavitelia mesta a 

obecenstvo preţili príjemné popoludnie. Moderátori programu boli v uniforme letca a 

letušky. Začalo sa uţ netradične zaujímavým krúţením lietadla (vyrobeného z papiera) 

na javisku, ktoré pilotoval ţiačik spomínanej materskej školy. „Preletel“ mnohé štáty, 

z ktorých priniesol pozdravy, kým pristál práve v našom meste. Prekvapením tohto 

programu bola zlatomoravecká show SuperŠkôlkár. 

Hala bala  

show  

 

Foto č. 26, 

27/I 

 

         V desiatom ročníku súťaţe Miss Slovensko roku 2005, ktorú kaţdý rok 

organizuje produkčný dom Forza, bola podľa televíznych divákov najkrajšou dámou 

účastníčka číslo deväť Lenka Vargová zo Zl. Moraviec. Získala titul Miss Sympatia 

a Miss Internet. V súťaţi vyhrala aj nový automobil BMW od generálneho sponzora.  

Miss 

Slovensko  

2005 

 

         Poďakovanie za dar ţivota, ale i utrpenie, ktoré je jeho súčasťou, vo 

svojom príhovore vyslovila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová druhú nedeľu 

v mesiaci - 8. mája.  Všetky mamy a staré mamy zo Zl.  Moraviec boli pozvané pri 

príleţitosti sviatku „Dňa matiek“ do divadelnej sály MsKS. Program moderoval P. 

Kereš. Vyznanie pre všetky mamy vo veľmi peknom kultúrnom programe vyjadrili 

deti materských a základných škôl mesta. Potlesk patril aj hosťom programu FS 

Ţitavan z Viesky nad Ţitavou. Mamičky boli obdarované ţivým kvietkom, ktorý pre 

nich zabezpečilo Mesto Zlaté Moravce. 

Deň matiek 

 

Foto č. 28/I 

 

Príloha  

č. 3-d 

 

         Zlatomoravecký mestský park opäť oţil v nedeľu 29. mája, keď Mesto pripravilo 

pre všetky deti v spolupráci s CVČ Spektrum, školami a školskými zariadeniami 

zaujímavý program ku Dňu detí. Doobeda sa do 3. ročníka o pohár olympijského 

víťaza Antona Tkáča v mestskom parku zapojilo 51 zaregistrovaných pretekárov. 

Popoludní uţ patril amfiteáter všetkým deťom, ktorých privítali PaedDr. K. 

Ivanovičová a P. Kereš, ktorý bol moderátorom programu. V amfiteátri vystúpil 

profesionálny bábkoherec T. Plaszky z Košíc so svojím Divadlom v kufri. Medzitým 

rozprávkový les v areáli parku ponúkal zaregistrovaným deťom mnoţstvo súťaţných 

disciplín, ale aj prekvapení, ktoré pripravili materské a základné školy mesta. Deti 

zdolávali slalom s lyţičkou, skákanie vo vreci, hádzanie krúţkov ako aj hádzanie lopty 

do koša na jednotlivých stanovištiach. Po splnení všetkých disciplín deti dostali sladké 

odmeny.  Vystúpili tanečné skupiny Luna a Tigra z CVČ Spektrum a po 16. hodine 

bola pripravená ďalšia zábavná show pod názvom – Šaráda, pre zlatomoravecké 

základné školy. Medzitým v nenáročných zábavno-športových disciplínach si v 10-

členných zmiešaných druţstvách deti z kaţdej základnej školy zmerali svoje sily. 1. 

miesto získala ZŠ Mojmírova, 2. ZŠ Robotnícka a 3. ZŠ Pribinova.  

Deň detí  

 

Foto č. 29, 

30/I 

 

Príloha  

č. 4-d 

 

         Deti z MŠ na Štúrovej ulici zaţili 1. júna krásny deň. Pozvanie prijali rodičia, 

pedagógovia materských a základných škôl. Pri príleţitosti Dňa detí si vedenie školy 

pozvalo na návštevu záchranárov. Krátke pípnutie sanitky sprevádzala u väčšiny detí 

radosť. Ako pomôcť pri reznej rane na predlaktí, bezvedomí, zlomenine, popáleninách, 

Deň detí  

v MŠ 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2005 

 

 

30 

uštipnutí hadom vysvetlili a názorne ukázali pracovníci. 

         1 . júna sa všetky deti z MŠ Dúha stretli na škôlkarskom amfiteátri, kde ich čakal 

Janko a Marienka z rozprávky o Medovíkovom domčeku.  

         V MŠ Slniečko tieţ deti oslávili svoj veľký sviatok. Vítala ich vyzdobená 

záhrada , kde sa dopoludnia zabávali, hľadali veľký poklad a zasmiali sa pri poučnom 

divadielku, kde sa im predstavil Janko Hraško a Šašo Jašo. 

         Deň detí privítali aj v MŠ na Slnečnej ulici, kde učiteľky z MŠ pripravili pre deti 

celý týţdeň aktivít, ktoré vyvrcholili 1. júna. Na dvore vítal deti balónmi vyzdobený 

kamión. Nadšenie nemalo konca, keď sa mohli ísť pozrieť aj do kabíny. Na rozlúčku 

im kamión ešte zatrúbil. 

 

         Reedukačný domov, reedukačný domov pre mládeţ a zariadenie pre matky 

s deťmi v Zl. Moravciach bol 6. - 7. - 8. júna usporiadateľom jubilejného 30. výročia 

celoštátnych športových hier reedukačných zariadení. Stretnutie sa stalo vyvrcholením 

záujmovej športovej činnosti, ktorej venujú v týchto zariadeniach veľa času. Počas 

troch dní hostil REED druţstvá, ktoré zápolili v ľahkej atletike, volejbale, hádzanej, 

stolnom tenise z RDD Bačkov, Čerenian, Lietavskej Lúčky, Trstína, Spišského 

Hrhova, ale aj domáce druţstvo. Podujatie bolo príleţitosťou na porovnanie schopností 

dievčat v športových disciplínach. Jubilejné stretnutie oţivili vystúpením v areáli školy 

maţoretky zo ZŠ Pribinova ul. a báseň chovanky M. Trautenbergerovej. Potom 

nasledovalo privítanie hostí moderátorkou programu Mgr. G. Zolderovej. Krajský 

školský úrad zastupovala Mgr. A. Maladiová a Mesto Zl. Moravce zástupca 

primátorky RNDr. M. Bátora. K druţstvám sa prihovorili a podporili v súťaţení hostia 

ako aj samotný hostiteľ a organizátor hier riaditeľ REED Mgr. M. Zolder. Spoločný 

sľub chovaniek, ţe zápolenia budú prebiehať v duchu fair-play ukončil oficiálny úvod 

súťaţe. 

Reedukačné 

domovy  

SR pre  

mládeţ 

súperili 

 

Foto č. 31/I 

 

         Mesto a CVČ Spektrum zorganizovali 11. júna v rekreačnom stredisku Čaradice 

prvý ročník súťaţe pre druţstvá ţiakov ZŠ pod názvom Kľúče od pevnosti. V desiatich 

disciplínach, rozmiestnených na trase dlhej pribliţne 3 km druţstvá museli preukázať 

nielen fyzickú zdatnosť a šikovnosť, bystrý um, ale aj spoluprácu všetkých členov 

druţstva. Úlohou súťaţiacich bolo na jednotlivých stanovištiach získať kľúč za 

splnenie úlohy a indíciu na základe ktorej najlepšie druţstvo malo moţnosť vylúštiť 

heslo a získať hlavnú cenu Hlavná cena, hotovosť 2000 korún však zostala bez 

výhercu, pretoţe ani jedno z prvých dvoch druţstiev neuhádlo na základe získaných 

indícií heslo.  

Kľúče od 

pevnosti 

 

 

         Obyvateľka nášho mesta J. Hlásna sa uţ dlhší čas zaoberala myšlienkou, ako 

zorganizovať stretnutie rodákov Tesárskych Mlynian, ktorí ţijú v Zlatých Moravciach 

prípadne aj mimo mesta. Podarilo sa jej to a rodáci sa stretli 11. júna. Najprv sa 

zúčastnili bohosluţby vo farskom kostole sv. Michala v Zl. Moravciach a odtiaľ 

nasledoval presun do jedálne Zdruţenej strednej školy. Stretnutie bolo veľmi milé aţ 

dojímavé. Prišli rodáci nielen z Tesár, ale aj zo vzdialenejších oblastí nášho Slovenska. 

Boli aj takí, čo sa nevideli 30, 40 aj 50 rokov. Pozdravný príhovor a spomienku 

Stretli sa  

rodáci 
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z rokov detských hier či rôznych epizód z Ľudovej školy pripomenul vo svojom 

príhovore Mgr. Ľ. Andor. Stretnutie pozdravil kolektív speváčok Babička z JDS s 

humorným vystúpením - cigánok, ktorý prítomní odmenili potleskom. Boli milo 

prekvapení, keď medzi nich, rodákov, prišiel terajší starosta obce Tesárske Mlyňany Ľ. 

Benc, aby sa s nimi zoznámil a porozprával. 

 

         Za účasti hostí z Krajského školského úradu, NSK, riaditeľov a pedagógov 

základných a stredných škôl ako aj ďalších hostí sa 14. júna v obradnej sieni MsKS 

uskutočnilo ocenenie najúspešnejších ţiakov a študentov zo zlatomoraveckých 

základných a stredných škôl. V mene primátorky mesta ich prijal viceprimátor RNDr. 

M. Bátora. Vo svojom príhovore ocenil prácu pedagógov a študentov a uviedol, ţe 

„kaţdý z nás bez rozdielu na postavenie a povinnosti vyjadruje predovšetkým svoj 

ţivot prácou“. Ţiaci a študenti svojím vekom, hoci sú na začiatku svojej cesty, uţ 

povinnosťou, húţevnatosťou, ambíciami, potvrdili vo svojom okolí, v škole, ale 

i doma výrok Jana Amosa Komenského: „Šťastný je ţiak, ktorý sa dostal do rúk 

svedomitého učiteľa“. Od viceprimátora si prevzali ďakovné listy, darčeky a kvetinové 

dary. Ţiaci a pedagógovia škôl sa následne podpísali do pamätnej knihy mesta. Po 

slávnostnom akte sa konala malá recepcia. 

Ocenenie 

najúspešnej-

ších ţiakov  

a študentov 

 

Foto č. 32/I 

 

         Uţ po tretí rok pripravili ţiaci a učitelia na Pribinovej ul. pestrý program - Škola 

a jej priatelia mestu, pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“, ktorý sa konal 22. júna 

v divadelnej sále MsKS. Tento krát siahli učiteľky po stvárnení klasických rozprávok 

v skrátenej verzii ako Soľ nad zlato, Trojruţa, Koza rohatá, O dvanástich mesiačikoch 

a aj po náročnejšej téme – muzikáli Adam Šangala a svojím presvedčivým výkonom 

vzbudili v hľadisku rešpekt, záujem a dlhotrvajúci potlesk. V programe deti vystúpili 

scénkami o ţabiatku, veľkej repe, pytačky, country tance, ľudové piesne Anička 

dušička v podaní najmenších ţiakov a maţoretky pod dohľadom rozprávkara a víly. 

Prekvapením bolo vystúpenie tanečníc z hosťujúcej MŠ na Štúrovej ul. Celý program 

sa niesol v znamení víťazstva dobra nad zlom. Organizačne a reţijne sa podujatia 

zhostila zástupkyňa školy PaedDr. L. Tomajková. Na záver celý pedagogický zbor pod 

vedením riaditeľa PaedDr. I. Röhmana slovami uznania a kyticou kvetov odmenila 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Škola mestu 

 

Foto č. 33/I 

 

         Počas roka v čase od 20. do 22. júna hosťoval v našom meste Cirkus 

BUDAPEST z Maďarska. Šapitó cirkusu bolo uţ tradične rozloţené pri Zimnom 

štadióne na Továrenskej ul.  

Cirkus 

BUDAPEST  

v meste 

 

         30. júna bol o 21.30 h bol uvedený prvý film na mestskom amfiteátri v tomto 

roku – „Honba za pokladom templárov“, kde vstupné bolo symbolických 20,- Sk. Únia 

filmových distribútorov SR v spolupráci so slovenskými kinami pripravila na leto 

2005 výnimočnú akciu a celé dva mesiace počas letných prázdnin bolo vstupné vrátane 

Kina Tekov Zlaté Moravce níţené v priemere aţ o 30%. 

Amfiteáter 

 

         Mesto Zlaté Moravce aj v tomto roku umoţnilo občanom v dôchodkovom veku Mestské  

zájazdy 
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aktívny oddych v podobe poznávacích a relaxačno-rehabilitačných jednodňových 

zájazdov. V mesiacoch jún a júl pripravilo šesť zájazdov, ktorých sa zúčastnilo 270 

dôchodcov, obyvateľov mesta a m.č. Prílepy. Dôchodcovia v rámci poznávacích 

zájazdov navštívili Šahy, Dudince, Brhlovce, Starý Tekov, Levice, oboznámili sa so 

súčasnosťou, ale aj históriou a zaujímavosťami týchto lokalít. Relaxačno – 

rehabilitačné zájazdy boli určené do termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove. 

Sprievodcami zájazdov pre dôchodcov v tomto roku boli PaedDr. P. Biely, Mgr. Ľ. 

Andor, A. M.-Kudrejová a E. Páleníková. 

dôchodcov 

 

          Mesto Zlaté Moravce spolu s MsKS pripravilo v dňoch 1. aţ 3. júla jubilejný 10. 

ročník medzinárodného folklórneho festivalu, na ktorý pozvalo súbory z  Českej 

republiky a Maďarska, hostí z druţobného poľského mesta Szydlow a Velkých Přílep 

pri Prahe. Piatok sa na Námestí A.Hlinku predstavili deti z materských škôl Slniečko, 

Dúha, Štúrovej a Slnečnej ulice. Program na ktorom primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová privítala aj predsedu NSK Doc. Ing. M. Belicu, PhD. Program 

moderovala pani S. Gálová. Riaditeľky škôl prevzali z rúk primátorky pamätné listy 

a vecné ceny za úspešnú reprezentáciu. V sobotu pripravili organizátori vystúpenie 

súborov na nádvorí kaštieľa v Topoľčiankach, kde vystúpili členovia folklórnych 

súborov Baldrián - ČR, Vadvirág - MR ako aj náš domáci súbor Zlatňanka. V nedeľu 

sa uţ tradične konala svätá omša za účasti hostí a súborov v Kostole sv. Michala. 

Sprievod plný spevu a hudby sa vydal mestom popoludní, ktorý pozýval všetkých do 

mestského amfiteátra, kde program moderovali Mgr. Z. Molnárová a Ing. R. Bakaľár. 

V ňom sa predstavili folklórne súbory Limbačka - Starý Tekov, Plamienok - Tlmače, 

Vadvirág z MR, Baldrián z ČR, Ţitavan - Vieska nad Ţitavou, Inovec a Zlatňanka zo 

Zl. Moraviec. Dvojhodinový program bol ukončený slávnostným odovzdávaním 

upomienkových darčekov a ďakovných listov. Nakoniec všetkých spoločne 

roztancovala pieseň Tancuj, tancuj. 

X.  

Medzinárod-

ný folklórny 

festival 

 

Foto č. 34,  

35, 36/I 

 

 

         Veteran Car Club Nitra zorganizoval 8. ročník Nitrianskeho zrazu vozidiel a zraz 

trojkoliek v dňoch 23. a 24. júla. Vozidlá odštartovali v sobotu dopoludnia od hotela 

Olympia v Nitre. Prešli cez Veľký Cetín, Paňu, Vráble, Levice, Bátovce, Bohunice aţ 

k Počúvadlianskému jazeru, kde boli vystavené pri chate Hron. Ďalej prechádzali cez 

Bátovce, Novú Dedinu, Čajkov, Tlmače, Kozárovce, Olichov a Zlaté Moravce, kde 

v podvečer mohli obyvatelia nášho mesta obdivovať staré limuzíny na Námestí A. 

Hlinku. Konala sa tam ich prezentácia za účasti primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, 

ktorá vyhodnotila najkrajšie limuzíny. Kolóna za obdivu Zlatomoravčanov ešte v ten 

večer prešla do Sľaţian, Jelenca, Kolíňan, Štitár a vrátila sa späť do Nitry. V nedeľu sa 

v Nitre konala jazda stálosti od Olympie na Zobor, kde víťazov odmenili na 

parkovisku pod lanovkou. 

Historické 

vozidlá 

 

Foto č. 37/I 

 

 

         3. augusta privítal mestský amfiteáter protagonistov celoslovenskej súťaţe 

Superstar. „Hviezdne leto“ bol názov kultúrnych podujatí, v rámci ktorého pripravilo 

Mestské kultúrne stredisko pestrý program pre náš región počas prázdnin. V tento deň 

do Zlatých Moraviec zavítali Miro Jaroš, Robo Mikla, Martina Šindlerová, ktorej obaja 

Superstar 

 

Foto č. 38/I 
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rodičia pochádzajú zo Zlatých Moraviec a Katka Koščová. Ani dáţď, ktorý začal pred 

začiatkom koncertu, nezabránil stovkám fanúšikov pod dáţdnikmi vychutnať si 

vystúpenie hviezd. Koncert hviezd otvorila predskupina Fornax. Celú akciu 

moderovali študentky E. Kukučková a Z. Valovičová. Počas vystúpenia hviezd zo 

Superstar na pódiu tancovali zlatomoravecké tanečné skupiny Tigra, Luna a Jumbo.  

 

         Mesto Zlaté Moravce privítalo v dňoch 9. aţ 10. septembra účastníkov 

motoristického športu. Organizátorom II. ročníka Suzuki Autosalón Rally bola 

Slovakia rally systém, s.r.o., z Prešova. Slnečné počasie, kultúrny program, vynikajúci 

moderátor dodali ojedinelému podujatiu v našom meste neobyčajnú atmosféru. 

Otvorenia sa zúčastnila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, predseda VÚC Doc. 

Ing. M. Belica, PhD., riaditelia mestských podnikov, škôl, poslanci MZ a ostatní 

občania z celého regiónu. V piatok 9. septembra popoludní na Nám. A. Hlinku sa zo 

štartovacej rampy vydalo 30 posádok na prvú etapu po trati Skýcov, Červený Hrádok, 

Skýcov. Druhá etapa bola Skýcov, Penhýbel. Dĺţka trate oboch etáp bola 493,25 km, 

z toho 124,50 km rýchlostných skúšok. Rally autosalón tvorili posádky z ČR, MR, PR 

a SR. Na najvyšší stupeň víťazov sa postavil Jozef Béreš mladší a získal aj celkovo 

titul majstra Slovenska s českým spolujazdcom Starým. Patronát nad II. ročníkom 

Suzuki Autosalón Rally mala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá spolu 

s riaditeľom pretekov V. Bánocim odovzdala účastníkom rally víťazné poháre. 

Suzuki 

Autosalón 

Rally 

 

Foto č. 39,  

40/I 

 

         Program “Na kolesách proti rakovine 2005“ pripravilo Mesto Zl. Moravce, CVČ 

Spektrum v spolupráci s MsKS ako spomienku na Radovana Kaufmana, zlatého 

medailistu na Paraolympiáde 2000 v Sydney, ktorá sa konala 14. septembra.  Hlavným 

organizátorom pre rok 2005 na celom Slovensku bol Slovenský paraolympijský výbor. 

Spoluorganizátormi bola Únia miest Slovenska a Agentúra AP projekt. V Zlatých 

Moravciach sa do akcie zapojili všetky materské, základné a stredné školy v meste, 

ako aj detská organizácia zdravotne postihnutých pre deti a mládeţ. Motívom 

podujatia bolo absolvovanie trasy na prostriedkoch s kolesami poháňanými ľudskou 

silou, ako sú skateboardy, kolieskové korčule, kolobeţky, trojkolky, detské kočíky, 

bicykle, vozíky pre telesne postihnutých a pod., ako aj verejná zbierka na diagnostický 

prístroj na Wave System. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová na koniec všetkým 

poďakovala za iniciatívu a ľudský prístup k výzve. 1. miesto a pohár primátorky 

získala keksíková chalúpka na kolesách, ktorú zhotovili T. Pilčíková, J.Búriová, 

J.Jantek a J. Novotná z Detskej a mládeţníckej organizácie zdravotne postihnutých. Na 

konto „Na kolesách proti rakovine“ prispeli v tento deň veštci spoločne sumou 

26.156,50 Sk a jedno euro a 50 centov. 

Na  

kolesách 

proti 

rakovine  

 

Foto č. 41/I 

 

Príloha  

č. 5-d 

 

         Tohtoročný jarmok sa konal v dňoch 16. aţ 17. septembra uţ tradične na Námestí 

A. Hlinku a Ţupnej ulici, ktoré oţili stánkami s remeslami, občerstvením, textilom, 

biţutériou a iným tovarom. Pestrý program sa počas dvoch dní tešil veľkému záujmu 

divákov a organizátorov. V piatok sa konala v priestoroch MsÚ recepcia, kde sa stretli 

riaditelia mestských podnikov, poslanci MZ a VÚC, podnikatelia, zástupcovia škôl 

a pozvaní hostia. V popoludňajších hodinách jarmok otvorila a jarmočníkov privítala 

Zlatomora-

vecký   

jarmok 

 

Foto č. 42,  
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primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá všetkým zaţelala pohodu a príjemne 

strávený čas. Na námestí slávnostne otvorili  program maţoretky zo ZŠ na Pribinovej 

ul., oţivením bola aj módna prehliadka Makyty - Púchov, vystúpili tanečné skupiny 

Tigra, Luna, Jumbo, hudobná skupina Tramp Song, Ľudová hudba Gaţiovci, Dychová 

hudba Topoľanka, OZ Prílepčianka, skupina Alegro, Trop a pani Magdaléna Lippke a 

slovom zabávala všetkých Slávka Gálová. Veľkému záujmu sa tešilo vystúpenie 

populárneho Roba Kazíka, čestného občana nášho mesta. Počas dvoch dní jarmoku sa 

deti ale aj dospelí mohli tak ako kaţdý rok zabaviť na kolotočoch. Návštevníci 

jarmoku si prezreli a mohli kúpiť výrobky od ľudových remeselníkov z dreva, 

keramiky, zastúpené bolo drotárstvo, predvádzanie remesla – maľba na sklo, kameň, 

výroba šperkov, vyšívanie krivou ihlou, paličkovaná čipka, tkanie na doštičke, výroba 

košíkov, koţené výrobky, tkané koberce, perníky, píšťalky, korálky, reliéfy ale aj 

háčkované výrobky a doplnky, drevené prívesky, maľované obrazy a sochárstvo. 

Remeselníci prišli aţ z Novej Bane, Veľkého Krtíša, Šale, Vyhní, Levíc, Leopoldova, 

Pukanca, B. Štiavnice, Malej Lehoty, Šurian a Topoľčianok. V sobotu jarmok 

pokračoval kultúrnym programom, ale stánkov bolo uţ dosť málo, nakoľko bolo 

sychravé počasie, ktoré sa neskôr zmenilo na silný dáţď. 

 

         13. októbra sa uskutočnil v predajni Malý princ v OD Tekov literárny večer 

s Oľgou Feldekovou pri príleţitosti vydania jej knihy fejtónov “Niekedy spávam 

v okuliaroch, aby som lepšie videla na sen“. Spisovateľka  v príjemnej atmosfére 

prečítala niekoľko fejtónov a svojím humorom rozosmiala obecenstvo.  

Literárny  

večer s O. 

Feldekovou  

 

 

         Mesto pripravilo aj v tomto roku program k októbru Mesiacu úcty k starším. 

Podieľali sa na ňom základné a materské školy mesta, ZUŠ, ZO JDS, spevácky súbor 

Babička a CVČ Spektrum, ktoré sa spolu 20. októbra predstavili v divadelnej 

sále MsKS. Pri príleţitosti tohto sviatku prijali pozvanie starší občania mesta. Na 

začiatku programu ich pozdravila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá sa im 

slovami vďaky za vykonanú prácu pre mesto a svoje rodiny prihovorila. 

K účinkujúcim sa precíteným prednesom prihovorili slovom básnika poslankyňa MsZ 

J. Hlásna, predsedníčka  ZO JDS E. Páleníková a zaspieval spevácky súbor Babička. 

V závere programu všetci prítomní prijali pozvanie primátorky na malú recepciu do 

obradnej sieni MsKS. 

Mesiac  

úcty k  

starším  

 

Foto  

č. 45/I 

 

Príloha  

č. 6-d 

 

         “Týţdeň boja proti drogám“ pripravilo Mesto Zl. Moravce, CVČ Spektrum, 

MsKS, školy a školské zariadenia mesta od 9. do 16. novembra. Počas týchto dní sa 

uskutočnili aktivity v priestoroch SŠZ ako penaltový festival, halový futbal, olympiáda 

netradičných športov, ktoré pripravilo CVČ Spektrum, výtvarná súťaţ Moje mesto, 

inštalovaná v obradnej sieni MsKS, divadelná hra Rebelové, ktorej sa zhostili ţiaci 

z Tesárskych Mlynian a vedomostná súťaţ “Čo vieš o meste“, kde súťaţiaci preukázali 

vedomosti z oblasti histórie, geografie a prírodopisu sa na prvom mieste umiestnila ZŠ 

Robotnícka ul., na druhom ZŠ Mojmírova ul., a na treťom Gymnázium Janka Kráľa. 

Týţdeň  

boja 

proti 

drogám 
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         Tatra banka v spolupráci s Literárnou a kultúrnou agentúrou L.C.A. 

a vydavateľom Kolomanom Kortészom Bagalom uskutočnili literárne soirée so 

spisovateľmi - známym Kornelom Földvarim a mladými autormi: Monikou 

Kompaníkovou a Petrom Krištúfkom. Podujatie sa konalo 29. novembra v obradnej 

sieni MsKS v rámci 2. ročníka projektu 100 kníh Tatra banky. Kniţný dar v hodnote 

20 tisíc korún odovzdal vedúcej kniţnice A. Peciarovej riaditeľ pobočky Tatra banky 

v Zl. Moravciach Ing. J. Lastič. Pripomenul, ţe Tatra banka má záujem podporovať 

slovenskú kultúru a v rámci nej aj pôvodnú domácu literárnu tvorbu a v konečnom 

dôsledku aj vzdelanosť občanov. 

100 kníh  

Tatra  

banky 

 

Foto č. 46/I 

 

         4. decembra sa v divadelnej sále MsKS pásmom ľudových zvykov predstavili 

obyvateľom nášho mesta Folklórne súbory Lipa a Javorček z Bratislavy a Folklórny 

súbor Inovec zo Zlatých Moraviec. Folklórny súbor Lipa je drţiteľom mnohých 

významných zahraničných a domácich ocenení. Svoje umenie rozdával uţ v 35 štátoch 

Európy, Ameriky, Ázie a Austrálie. Folklórny súbor Javorček je zloţený z mladých 

tanečníkov, spevákov a muzikantov s mentálnym postihnutím. Je nielen u nás doma, 

ale aj v Európe ojedinelým FS takéhoto druhu. V našom meste sa folklórne súbory  

predstavili programom zvykov na zimných priadkach, zvoncovým a palicovým 

tancom, koledami s vianočnými a novoročnými vinšmi.  

Vystúpenie 

FS Lipa, FS 

Javorček 

z Bratislavy 

a FS Inovec  

 

Príloha  

č. 7-d 

 

         Zaplnené námestie detí 4. decembra privítalo Mikuláša, ktorý prišiel na koči 

ťahanom koníkmi. Za blikotu vianočného stromčeka a ozdôb sa prihovoril všetkým 

deťom, ktoré na neho netrpezlivo čakali. Za básničku, či pesničku obdaril Mikuláš, 

Snehulienka, ale aj čert deti sladkou odmenou. Mikulášska slávnosť bola ukončená 

ohňostrojom. 

Mikuláš  

 

 

         Prezentácia výskumu ţidovskej komunity v Zlatých Moravciach sa konala 14. 

decembra v divadelnej sále MsKS v spolupráci s Ústavom pamäti národa Bratislava 

pod názvom “Ţidovský večer“. Úlohy štúdia osudov jednotlivých rodín a krátkym 

dokumentárnym filmom o rabínovi Josi Steinerovi, ktorého organizátori osobne aj 

privítali, sa zhostili PhDr. J. Ondriaš a PhDr. M. Fiamová. Krátky dokument priblíţil 

osud rabína, ale i zoznam ţidov ţijúcich v našom meste, ktorí zahynuli, prípadne 

preţili genocídu. Celé podujatie umocnil ešte koncert ţidovskej hudby s klavírnym 

a sprievodným slovom. Zaujímavá bola aj výstava fotografií zachytávajúca ţivot 

Ţidov v meste nainštalovaná v obradnej miestnosti MsKS. 

Ţidovský  

večer 

 

         Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s mestskými podnikmi pripravilo aj v roku 

2005 Vianočné trhy v dňoch 9. aţ 10 a pre veľký záujem aj 16. aţ 17. decembra na 

Nám. A. Hlinku. V kultúrnom programe vystúpili dievčatá zo Špeciálnej základnej 

školy. V tieto dni bolo zaplnené námestie predávajúcimi so stánkami uţ s typickým 

vianočným tovarom ako sú medovníky, varený punč, ale aj textil a pod. Počas konania 

Vianočných trhov sa uskutočnila aj tzv. burza škôl, v ktorej predávali ţiaci základných 

škôl mesta svoje výrobky.  

Vianočné  

trhy 

 

Foto č. 47/I 
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         Novonarodených občiankov mesta spolu s rodičmi kaţdý štvrťrok počas roku 

2005 v obradnej sieni MsKS privítala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Povedala, 

ţe dieťa je najkrajším kvetom lásky a je aj ich budúcnosťou, ktorá ich zaväzuje vytrvať 

pri ňom a vychovať malého človiečika v skutočného človeka. Zaţelala im, aby ich deti 

boli zdravé, silné a preţili radostné detstvo. Rodičia detí boli obdarovaní kvetmi, 

detskými kniţkami a finančným príspevkom 1.000 Sk. Svojím podpisom rodičia 

novonarodených detí do pamätnej knihy mesta verejne sľúbili, ţe vychovajú zo svojich 

detí čestných občiankov nášho mesta.  

Novonaro-

dené deti 

 

Foto č. 48/I 

 

         Ţivot plynie od bezstarostného detstva aţ do zaslúţilého odpočinku v starobe. 

Nielen ţe striebrom poprášil Vaše vlasy, ale ste bohatší o ţivotné skúsenosti a plodne 

preţité roky. Za kaţdou Vašou vráskou je skrytá ţivotná skúsenosť, nejaká ţivotná 

radosť, nejaký ţivotný bôľ. Aj tieto slová povedala primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová na slávnostných obradoch jubilujúcich občanov, ktorí oslávili v tomto 

roku okrúhle ţivotné jubileum 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Slávnostné obrady sa konali 

v obradnej sieni MsKS kaţdý štvrťrok. Z rúk primátorky obdrţali jubilanti kvety, 

darčeky, finančný príspevok 1.000 Sk a podpísali sa do pamätnej knihy mesta.  

Jubilanti 

 

Foto č. 49,  

50/I 

 

         Do obradnej sieni MsKS v priebehu roka priniesli rodičia k slávnostnému 

pomenovaniu tieto deti: Stanislav Ďuráč, Laura Morávková, René Gregor. Vo svojom 

príhovore primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová  rodičom detí povedala, ţe darovať 

ţivot je najväčším poslaním. Postarať sa o tento ţivot je zas najväčšou 

zodpovednosťou. Zaţelala im, aby ich deti vyrástli v zdraví pre ich radosť, krásu 

a naplnenie snov a túţob. Rodičia detí boli obdarovaní kvetmi a darčekom a následne 

sa rodičia detí a zápisní rodičia podpísali do pamätnej knihy mesta.  

Pomenova- 

nie detí 

 

         Pred 40 rokmi ste vstúpili do stavu manţelského a sľúbili ste si vernosť. Bol to 

pre Vás rozhodujúci krok, zrodený v srdciach mladých ľudí, plných lásky. Preto som 

šťastná, ţe mám dnes príleţitosť, ako primátorka mesta poďakovať sa obom dnešným 

oslávencom aj za to, čo odviedli pre svojich najbliţších, pre svoju rodinu, pre naše 

mesto a spoločnosť. Takto sa prihovorila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 8. 

januára v obradnej sieni MsKS Júliusovi a Eve Mihalkovým, ktorí 31. decembra 2004 

oslávili 40 výročie spoločného ţivota. Spolu s oslávencami prišli do obradnej sieni ich 

tri dcéry: Eva s manţelom Štefanom, dcéra Iveta s manţelom Bohumírom, dcéra Viera 

a 5 vnúčat Peter, Štefan, Jakub, Ivetka a Mirka. „Rubínoví“ manţelia sa na záver 

slávnosti za hudobného a speváckeho doprovodu, pri odovzdávaní kvetov a darčekov 

podpísali do pamätnej knihy mesta. 

         Vzácne jubileum dňa 23. októbra prišli osláviť do obradnej sieni MsKS spoločne 

s rodinou Karol a Margita Eckhardtoví, ktorí 29. októbra oslávili 50 rokov spoločného 

ţivota. 1955 stal dňom začatia spoločného ţivota. „Šťastný si, ak si takého druha 

vybrať vieš, s ktorým aj šedinami obielený aţ do samej staroby doţiješ.“ Slovami 

básnika vyjadrujúcimi hlbokú pravdu, sa k jubilantom ako aj celej rodine prihovorila 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Na slávnostnom obrade boli prítomní ich tri deti 

– syn Marián s manţelkou Alenou, syn Erich s manţelkou Martou, dcéra Beáta a päť 

Rubínový 

sobáš 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zlatý 

sobáš 

 
Foto  

č. 51/I 
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vnúčat – Miroslava s manţelom Marekom, Roman, Marek s manţelkou Ľubou, Erika 

a Rastislav. V závere po blahoţelaniach, hudobného a speváckeho doprovodu, kvetoch 

a darčekoch sa „zlatí“ manţelia podpísali do pamätnej knihy mesta. 
 

         Veľa sa uţ popísalo o nedostatku krvi – tekutiny, ktorú nemoţno ničím nahradiť 

i napriek tomu, ţe veda a výskum má stále novšie objavy. Nie všetci zdraví ľudia sú 

však ochotní poskytnúť svoju krv tým, ktorí ju potrebujú. Vy sa radíte medzi tých, 

ktorí sú príkladom aj pre ostatných spoluobčanov. Povedala primátorka mesta Ing. 

Serafína Ostrihoňová v obradnej sieni MsKS 2. decembra. Slávnostný obrad 

odovzdávania plakiet Prof. MUDr. Jana Jánskeho mnohonásobným darcom krvi 

zorganizoval Slovenský červený kríţ Nitra, za ktorý boli prítomné riaditeľka SÚS SČK 

Nitra Barbora Bengyáková,  a predsedníčka SČK v Nitre Ing. Edita Spišiaková. Za 

začiatku obradu sa o krátky kultúrny program postarali učitelia zo ZUŠ. Zišli sa tu 

nielen ocenení zlatomoravčania ale aj ostatní mnohonásobní darcovia krvi zo 

zlatomoraveckého okresu. Darcom krvi zo Zl. Moraviec boli v roku 2005 celkovo 

odovzdané tieto plakety Prof. MUDr. Jana Jánskeho - 23 bronzových, 7 strieborných, 7 

zlatých – Miroslav Laktiš, MUDr. Štefan Valkovič, Jaroslav Esterka, Ivan Plesnivý, 

Ing. Jozef Pruţinský, Peter Šabo, Lenka Kaštílová, diamantová plaketa za 80 odberov 

bola udelená Štefanovi Bajanovi. Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová všetkým 

oceneným darcom krvi s trvalým pobytom v Zl. Moravciach odovzdala z rozpočtu 

Mesta finančný príspevok 1.000 Sk. 

Darcovia 

krvi 

 

         Kamila Hedervariová oslávila 6. decembra 99. narodeniny. Jubilantku a jej 

rodinu navštívila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a zablahoţelala jej s kyticou 

kvetov, darčekmi a finančným darom. Jubilantka býva u dcéry Vilmy Balogovej, v 

útulnom, čistom a vkusne zariadenom činţiakovom byte na Hviezdoslavovej ul., ktorá 

sa o ňu celodenne stará. Dcéra jubilantky o svojej matke povedala, ţe je to človek, 

ktorému bola vţdy nadovšetko svätá rodina a starostlivosť o šesť detí. Jubilantka 

pracovala v rastlinnej výrobe levického štátneho majetku. Bola milujúcou, chápajúcou 

matkou  a manţelkou.  

99-ročná 

jubilantka 

 

Foto č. 52/I 

 

         V príjemnom prostredí rodinného kruhu oslávila bývalá zlatomoravčanka Klára 

Deáková dňa 20. decembra v levickom rodinnom dome, kde aj toho času bývala 100-té 

narodeniny. Pani Klára viedla devätnásť rokov podnikovú kniţnicu Calex a tlmočila 

z nemčiny a francúzštiny. „Neviem, čím som si zaslúţila, ţe ma Pánboh obdaroval 

takýmto vysokým vekom“ povedala skromne pani Klára, keď jej k jubileu prišla 

osobne zablahoţelať v predvianočnom čase primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Primátorka jej odovzdala s vrúcnym ţelaním zdravia, šťastia a Boţieho poţehnania 

kyticu kvetov a darček. Pani Klára Deáková zomrela 5. decembra 2006 a bola 

pochovaná na Mestskom cintoríne v Zlatých Moravciach.   

Návšteva  

100-ročnej 

jubilantky  

v Leviciach 

 

Foto č. 53/I 

 

Brožúry. 
         Mesto Zl. Moravce vydalo broţovanú kniţku Janko Kráľ a Zlaté Moravce, 

autorom ktorej je MUDr. Rastislav Řeháček. Práca je výberom literatúry o ţivote 

a dobe J. Kráľa za jeho pobytu v našom meste, prehľadom archívnych prameňov ako 

Janko Kráľ 

a Zlaté 

Moravce 
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i memoárov pamätníkov. Autor predkladá informáciu, ktorá sa snaţí objektívne 

zobraziť jeho zlatomoravecký pobyt v rokoch 1862 – 1876. Ďalej uvádza, ţe dielko 

venuje svetlej pamiatke PhDr. Štefana Rakovského, gymnaziálneho profesora, ktorého 

ţivotným poslaním bolo preskúmanie zlatomoraveckého okresu v oblasti prírodnej, 

historickej, ale i umeleckej. Kniţka má 51 strán, čierno-biele a farebné fotografie 

a vyšla v náklade 500 kusov. 

Príloha  

č. 8 -d 

 

 

 

 

         Ďalšou broţúrou, ktorú Mesto vydalo bola História  pamätihodnosti mesta. Táto 

dvadsaťjeden stranová farebná kniţka zachytáva fotografiami a textami minulosť 

mesta, osobnosti a jeho významné pamiatky. Samostatne sa venuje mauzóleu rodiny 

Migazziovcov, kaštieľu, súsošiu Golgoty, meštianskemu domu, pamätnému domu 

Janka Kráľa, budove banky, ţupnému domu, chránenému stromu (Platan), kalvárii či 

budove ţupnej nemocnice. Zostavil ju tím pracovníkov Mesta, občania, Pamiatkový 

ústav SR a SNA Bratislava. Vyšla ako propagačný materiál mesta v náklade 1000 

kusov. 

História 

pamätiho- 

dnosti mesta 

 

Príloha  

č. 9-d 

 

         Mesto Zlaté Moravce vydalo v priebehu roka v spolupráci s firmami pôsobiacimi 

v meste mapu mesta Zlaté Moravce v mierke 1:10 000.  

         Ďalej vydalo dve nové pohľadnice: na prvej je zobrazený farský Kostol sv. 

Michala archanjela, Interiér kostola, Ponitrianske múzeum v Mestskom kultúrnom 

stredisku a Panoráma Ţupnej ulice. Na druhej je zobrazené Námestie A. Hlinku 

s farským Kostolom sv. Michala archanjela. 

Mapa mesta   

Príloha  

č. 10-d 

Pohľadnice 

mesta 

Príloha  

č. 11-d 

Monografia – Milénium Tekova.             
         PaedDr. Pius Biely, roč. 1936, narodený v Čajkove, okres Levice sa do Zlatých 

Moraviec prisťahoval v roku 1959. Pracoval  ako pedagóg – učiteľ takmer 40 rokov, 

ďalej ako okresný školský inšpektor v Nitre, bol prednostom Obvodného úradu 

v Zlatých Moravciach a poslancom Slovenskej národnej rady v rokoch 1990 – 1992. 

Venoval sa aj športu – pretekal ako atlét za Sláviu Nitra a hral futbal za Calex Zlaté 

Moravce. Svojmu koníčku - historiografii, sa začal viac venovať ako dôchodca. 

Intenzívne vníma názov, ţe história je učiteľkou ţivota a príliš vlastenecky si 

uvedomuje slová: „Ak chceš  vedieť kam máš ísť, musíš poznať odkiaľ pochádzaš“. 

Svoj rodný Tekov povaţuje za málo poznaný a tak sa snaţí priblíţiť jeho zaujímavosti.  

         V roku 2005 vyšla jeho monografia pod názvom „Milénium Tekova“ v náklade 

1000 ks, na 140 stranách so 155 fotografiami (74 farebných, 52 čiernobielych a 9 

máp). Obsahom knihy sú: prírodné pomery v Tekove, archeologické údaje, najstaršie 

dejiny, vznik stolíc v Uhorsku, vznik a vývoj Tekova, predstavitelia a osobnosti 

Tekova, prírodné, kultúrne, umelecké pamiatky, kaštiele, hrady a mnohé ďalšie. Autor 

za najzaujímavejšie pamiatky nášho kraja povaţuje: Kláštor v Hronskom Beňadiku, 

hrady Tekova, mincovňu v Kremnici, Arborétum Mlyňany, Plemenársky podnik 

v Topoľčiankach, zlatonosné potoky v pohorí Tribeč, banské mestá ako Nová Baňa 

a Kremnica, fy EMO Mochovce (ENEL), chránené územia, prírodné rezervácie a iné. 

Pripravuje aj pokračovanie s názvom „Tekov“, kde bude spomenutá súčasnosť tohto 

kraja.  
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Cirkevný život.             
         21. február bol dňom 140. výročia príchodu Milosrdných sestier sv. Kríţa zo 

Švajčiarska do nemocnice v Zlatých Moravciach – Chyzerovciach, kde v roku 1865 

bola zaloţená najstaršia filiálka provincie Kríţových sestier na Slovensku a v celom 

Uhorsku. Tento deň bol spomienkou aj na 105. výročie narodenia sestry Márie fides 

Dermekovej (nar. 18. februára 1900) provinciálnej radkyne, riaditeľky prvej 

ošetrovateľskej školy na Slovensku. Organizátormi spomienkového podujatia pri 

príleţitosti vzácnych jubileí boli Rímskokatolícky farský úrad, Mesto Zlaté Moravce 

a NSK – Komisia CR. Za hustého sneţenia sestry sv. Kríţa z Bojkovej, Cerovej, 

Bratislavy a z provinciálneho domu Trnavy, duchovných a za účasti predsedu NSK 

Doc. Ing. M. Belicu, PhD., poslancov NSK, primátorky mesta Zl. Moravce Ing. S. 

Ostrihoňovej, poslancov MZ a občanov Zl. Moraviec prešli v popoludňajších hodinách 

od farského kostola do cintorína, k spoločnému hrobu milosrdných sestier. Spoločne 

poloţili veniec na hrob v tvare srdca s nápisom Za obetavosť a lásku pre našich 

predkov s vďakou venujú Zlatomoravčania. Na spomienkovú slávnosť vzdať úctu 

svojim predchodkyniam pricestovalo asi 20 sestier. Vo farskom Kostole sv. Michala 

archanjela bola potom slávená sv. omša hlavným celebrantom Mons. Vincentom 

Malým, apoštolským pronotárom, Mariánom Javorom, okresným dekanom a farárom 

v našom meste, ako aj s ďalšími duchovnými. Po sv. omši sa uskutočnilo agapé 

v priestoroch múzea. 

140. výročie 

príchodu 

Milosrdných 

sestier  

sv. Kríţa 

 

Foto č. 54/I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V modlitebni evanjelického cirkevného zboru v Zl. Moravciach sa konalo 4. 

marca spoločné stretnutie kresťanských ţien, ako Svetový deň modlitieb. Na 

ekumenickej bohosluţbe privítala veriacich p. farárka Z. Lichvarčíková a zdôraznila 

význam stretnutia, v ktorom sa chcú spolu modliť za to, aby všetkých: oslovovalo 

svetlo Boţieho slova, osvecovalo svetlo Boţieho Ducha, aby ich jas Boţej lásky 

zapálil. Celé podujatie oslavujúce Boţiu lásku a milosrdenstvo doprevádzal zmiešaný 

spevácky zbor pod vedením dirigentky pani P. Podhornej. 

Ekumenický 

svetový deň 

modlitieb 

 

 

         Pedagogickí zamestnanci a ţiaci ZŠ na Pribinovej ul. si pamiatku Svätého Otca 

Jána Pavla II. uctili minútou ticha. Rozhodnutie riaditeľa školy PaedDr. I. Röhmana, 

aby si všetci mohli pozrieť pohreb pápeţa v priamom prenose a  udeliť voľno na piatok 

2. apríla, sa stretlo s pochopením a podporou aj primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej. 

Jej návrh, zamyslieť sa nad ţivotom pápeţa a napísať o ňom pár viet vyvolal ohlas 

u ţiakov. Po víkende priniesli do školy mnoţstvo pekných slohových prác a rôznych 

fotozáberov z činnosti Svätého Otca. Písali aj tí, ktorí nechodia na hodiny náboţenstva.  

Uctenie si 

pamiatky 

Svätého 

Otca 

 

 

         V dňoch 23. aţ 25. apríla sa konalo v našom meste celoslovenské večeradlo. Zišli 

sa tí, čo pracujú pre Cirkev, členovia cirkevných inštitúcií, tí čo pracujú na poli 

teológie, katechézy, charity ako aj  tí, čo plánujú a organizujú duchovné aktivity a 

veriaci, ktorí chceli načerpať potrebnú duchovnú silu. Organizátormi podujatia boli 

Mariánske kňazské hnutie, Mesto a Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce. 

Podujatia sa zúčastnili domáci a hostia z okolitých obcí. Prvkom večeradla 

Mariánskeho kňazského hnutia bolo vzbudiť úmysel – stretávanie sa na modlitbách 

Celosloven-

ské  

večeradlo 
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s Pannou Máriou a dať sa ňou viesť a zazneli aj spomienky na Sv. Otca. 

V nedeľňajších svedectvách si prítomní vypočuli aj osobné záţitky zo ţivota viery 

dvoch mladých ľudí. Na sv. omši a po nej pokračovalo večeradlo programom pre 

kňazov, ktorého vyvrcholením bola pondelňajšia sv. omša za účasti biskupa Jána 

Oroscha. Naše mesto po tieto dni navštívilo veľa hostí z celého Slovenska, ktorí si od 

nás odnášali nielen duchovnú posilu, ale aj pekné pocity z našej pohostinnosti. 

 

         24. júla celebroval vdp. mons. V. Malý, PhDr., h.c., apoštolský pronotár 

z Luţianok slávnostnú svätú omšu nad mestom v lokalite nazývanej Háj. Miesto sa uţ 

123 rokov povaţuje za posvätné a ďakovné. V predvečer púte sa konala Kríţová cesta, 

ktorú viedol diakon dp. P. Solár. 

Púť k  

sv. Anne 

 

 

         V kostole Boţského Srdca Jeţišovho sa konal 28. júla benefičný koncert pri 

príleţitosti 255. výročia smrti Johanna Sebastiana Bacha pod názvom Kto len na Boha 

sa spolieha. Zlaté Moravce boli jedným z 255 miest a dedín Slovenska, kde v rámci 

festivalu usporiadali koncert, organizátorom ktorého u nás bola agentúra AP projekt 

Bratislava, Mesto pod záštitou primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej a ZUŠ, výťaţok 

z ktorého bol určený na ciele Nadácie výskumu rakoviny – na zakúpenie prístroja 

pulzná elektrofréza. Tento deň vo večerných hodinách sa kostol ozýval duchovnými 

skladbami so sprievodným slovom Ing. M. Lazúrovej, riaditeľky MsKS. V úvode 

koncertu zaznela chorálová predohra BWV 691. Výťaţok z koncertu bol 8.622,- Sk. 

Benefičný 

koncert 

 

Foto č. 55/I 

 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce pod záštitou primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, a  

predsedníčky PRZ, bolo iniciátorom spomienkovej slávnosti za obete cesty I/65, ktorá 

sa konala 2. novembra. Stretnutia na MsÚ sa zúčastnili starostovia regiónu, poslankyňa 

NR SR Ing. E. Antošová, zástupcovia OR PZ Nitra, poslanci MZ, riaditelia mestských 

podnikov, mestských inštitúcií, hasičského zboru, mestskej polície, zástupcovia škôl, 

spoločenských organizácií, zamestnanci mesta, duchovní, ako aj pozostalí obetí, ktorí 

zahynuli na spomínanej ceste. Ako povedala primátorka mesta: „Treba zdôrazniť, ţe 

za obdobie 9-tich rokov sa na úseku Nitra - Zlaté Moravce stalo viac ako 2 tisíc 

dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo vyše šesťdesiat ľudských obetí“. Neskôr 

kolóna áut označených čiernymi stuhami išla z Nám. A. Hlinku smerom ku kríţu na 

kriţovatke do Zlatých Moraviec cez Chyzerovce, aby spoločne poloţili veniec na 

pamiatku obetí cesty. Potom pokračovali do Beladíc a späť do mesta Zl. Moravce, kde 

sa konala za obete dopravných nehôd svätá omša v Kostole sv. Michala, ktorú 

celebroval beladický farár M. Prachár. 

Spomien-

kové 

stretnutie - 

obete cesty 

smrti I/65 

 

Foto č. 56/I 

Politický život.             
         Mesto v spolupráci s MO SZPB pripravilo 29. marca pietnu spomienku na 60. 

výročie oslobodenia mesta, ktorá sa konala divadelnej sále MsKS. Po hymne 

a privítaní hostí nasledoval slávnostný prejav primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej. 

V úvode pozdravila vo svojom mene a v mene MZ všetkých prítomných účastníkov 

odboja, ktorí prispeli svojím dielom v čase, keď občania mesta Zlatých Moraviec 

povstali proti nepriateľovi a v oslobodzovacích bojoch. Mesto poďakovalo a ocenilo 

osobnosti odboja Pamätným a ďakovným listom E. Štifta, predsedu MO SZPB a člena 

Oslobodenie 

mesta 

 

Foto č. 57/I 
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A. Chrenku, za ktorých ocenenie v zastúpení prebral z rúk primátorky mesta 

podpredseda zväzu v meste. V tento deň ÚV KSS udelil mestu Zlaté Moravce 

a predsedovi MO SZPB E. Štiftovi - Pamätný list, pri príleţitosti 60. výročia 

oslobodenia Československa, ktoré za organizáciu odovzdal V. Plhal. Program osláv 

pokračoval prednesom básne, spevom a tancom na rezkú nôtu v podaní FS Inovec. 

Potom sa všetci spoločne odobrali na pietny akt k pomníku partizána, kde poloţením 

venca vzdali česť tým, ktorí poloţili ţivoty za našu slobodu. 

 

 

         29. apríla sa konalo na Námestí A. Hlinku zdobenie a postavenie mája v našom 

meste, ktoré sprevádzal kultúrny program. Zároveň bol tento dátum aj spomienkou na 

významnú udalosť v histórii našej republiky - prvým výročím vstupu Slovenskej 

republiky do Európskej únie. 

Stavanie  

mája, vstup  

do EÚ 

Foto č. 58/I 

 

         V sobotu 7. mája na Námestí A. Hlinku si účastníci odboja, zástupcovia mesta, 

členovia SZPB, riaditelia mestských podnikov, politických strán a hnutí, inštitúcií, 

poslanci MZ a obyvatelia mesta pripomenuli ukončenie 2. svetovej vojny. Na slnkom 

zaliatom námestí v príhovore primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej odznela história 

oslobodzovacích bojov a poďakovanie týmto ľuďom za to, ţe môţeme ţiť v slobodnej 

vlasti. Osláv  sa zúčastnili aj zástupcovia českého mesta Hulín so starostom J. 

Čumpelíkom. 60. výročie, ktoré si uctilo celé Slovensko, bolo v našom meste 

príleţitosťou na odovzdanie ďakovných a pamätných listov zaslúţilým členom odboja 

ako aj organizáciám, ktoré vyvíjajú účinnú spoluprácu. Okolo 16. hodiny dobehol na 

námestie vojak so „Štafetou víťazstva“, ako symbolickým pozdravom k  60. výročiu 

skončenia 2. svetovej vojny. Štafeta začala svoju trasu na Dukle a skončila v nedeľu v 

Bratislave. V Zlatých Moravciach stuhu na symbolickú Štafetu víťazstva priviazala 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Počas osláv v kultúrnom programe  vystúpili FS 

Inovec a DH z Machuliniec. Sprievod zúčastnených smeroval od námestia k pomníku 

partizána, kde sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov. 

Víťazstvo 

nad 

fašizmom 

 

Foto č. 59/I 

 

         Pri príleţitosti 13. výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, dňa 

9. júla pripravila MO ĽS-HZDS v amfiteátri vatru zvrchovanosti, ktorá bola slávnostne 

zapálená za účasti predsedov politických strán, poslancov NR SR a ĽS HZDS JUDr. 

Vetešku, Ing. Kovarčíka, predsedu VÚC Doc. Ing. M. Belicu, PhD.,  tajomníčky KP 

Ing. Forrovej a primátorky mesta Zlaté Moravce Ing. S. Ostrihoňovej. Všetci si 

spoločne uctili významný deň Slovákov, ktorým sa stal 17. júl 1992. 

Vatra  

zvrchova-

nosti 

 

Foto č. 60/I 

 

         61. výročie SNP a jeho historický význam si 26. augusta pripomenuli 

predstavitelia mesta, členovia a funkcionári SZPB, účastníci odboja, zástupcovia 

politických strán a hnutí, poslanci MZ a ostatní občania mesta. Slávnostný prejav 

predniesla primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a gen. por. Ing. Ján Husák, predseda 

Ústrednej rady SZPB, ako aj E. Štift, predseda ZO SZPB v Zl. Moravciach. Na 

slávnosti vystúpili FS Zlatňanka a Inovec. Na znak úcty poloţili účastníci slávnosti 

vence k Pamätníku partizána, na mestskom cintoríne, pri hornom kostole a na 

Beňadickej ceste. 

Oslavy  SNP 

 

Foto č. 61/I 

 

Príloha  

č. 12-d 
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         Aj tento rok sa 31. decembra stretli občania mesta na Nám. A. Hlinku, aby 

spoločne oslávili príchod Nového roku 2006. Na námestí bol pripravený kultúrny 

program, o ktorý sa postarala DH Topoľanka. Pred polnocou sa k občanom prihovorila 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, zaţelala im veľa zdravia, šťastia a pokoja 

v nasledujúcom roku 2006. O polnoci, po odčítaní poslednej sekundy z roku 2005, 

zaznela štátna hymna SR. Nasledoval veľký ohňostroj, ktorý pripravila ako kaţdý rok 

Mestská polícia. Na námestí bol pre prítomných občanov pripravený varený punč 

a víno. Ohňostroj a oslavy privítania nového roku sa uskutočnili aj v m.č. Prílepy. 

Silvester – 

Nový rok 

Spolky a organizácie.             
         ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Zlatých Moravciach usporiadala 28. januára 

fašiangovú zábavu v Zdruţenej strednej škole. Spoločne sa zabávalo asi 150 seniorov 

ako aj mladých. Večer otvorili a spestrili kultúrnym programom študenti z GJK 

spoločenským tancom Strausov valčík v choreografii Ing. R. Bakaľára. V programe 

vystúpili s piesňami aj krojované ţeny z Jednoty dôchodcov Obyce. V tento večer 

nechýbala ani tombola, do ktorej prispelo vyše 70 sponzorov a podnikateľov 

finančnými a vecnými darmi. 

Jednota 

dôchodcov 

 

         Dňa 3. februára bol pripravený v MC Mami – Oáza pre všetky mamičky s deťmi 

karneval. Deti si priniesli ako vţdy masky, kostýmy a dobrú náladu. 

         Taktieţ deň pred sviatkom detí 31. mája pripravilo Materské centrum popoludnie 

plné zábavy, hier, súťaţí a spevu. Veľmi dobrú atmosféru navodilo vystúpenie 

mladších detí tanečného krúţku CVČ pod vedením S. Kuklovej, ako aj  vystúpenie 

Ing. J. Predáča piesňou a hrou na gitare. Pozvanie od materského centra prijala aj 

zástupkyňa reštaurácie Eminent, ktorá zároveň prevzala Certifikát - za zariadenie 

ústretové k deťom a rodinám, ktoré táto reštaurácia získala v Zl. Moravciach v 

kategórii stravovacie zariadenia. Do reštaurácie je vybudovaný bezbariérový vstup a 

moţnosť posedieť si v nefajčiarskej zóne. 

MC Mami 

 - Oáza 

 

Foto  

č. 62/I 

 

 

 

         7. výročie svojho vzniku oslávila 3. februára TS Luna v divadelnej sále MsKS. 

TS vystúpila so 14 choreografiami. Moderátorkou večera bola L. Uličná a jej hosťami 

K. Suchoňová a J. Herák. Poďakovanie patrilo aj vedúcim tanečnej skupiny, ktorými 

sú M. Ďurčeková a M. Dalnokiová. V pôvodnej zostave tancovalo osem dievčat, 

v súčasnosti je ich šesť. Začali tancovať ešte v roku 1998 v Mini playback show. 

V roku 1999 s piesňou Mamboleo - od speváčky Luny, získali prvé miesto v súťaţi a 

odvtedy nesie ich tanečná skupina názov Luna. Potleskom bol ocenený aj finančný dar 

Luny, ktorý bol vyzbieraný počas večera zo vstupného, pre detské oddelenie našej 

nemocnice. Sedem ruţi ako sedem rokov existencie odovzdala Lune primátorka mesta 

Ing. S. Ostrihoňová. 

TS Luna 

 

Foto  

č. 63/I 

 

 

         Spevácky zbor Carmina Vocum usporiadal pre všetkých priateľov a milovníkov 

hudby 3. februára v koncertnej sále Základnej umeleckej školy - ďakovný koncert pre 

Mgr. M. Porubskú. Váţnosť koncertu bola prehĺbená poďakovaním Mgr. M. 

Porubskej, dlhoročnej členke a dirigentke zboru, ktorá v septembri minulého roku 

Carmina 

Vocum 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2005 

 

 

43 

odovzdala svoju dirigentskú taktovku klaviristke zboru A. Jonisovej. Pani Mgr. 

Porubská ostala naďalej členkou zboru, odborným poradcom a hlasovým pedagógom. 

Spestrením koncertu bolo aj klavírne vystúpenie A. Jonisovej, po ktorom nasledovalo 

vystúpenie celého zboru. Svoj obdiv a poďakovanie vyjadrila aj primátorka mesta Ing. 

S. Ostrihoňová. 

 

         Od 10. do 30. marca si v priestoroch múzea na Námestí A. Hlinku jeho 

návštevníci mohli pozrieť výstavu s mnoţstvom našich najkrajších druhov motýľov 

a chrobákov ako aj ich rôznych exotických druhov z celého sveta. Organizátorom 

výstavy bola Turistická informačná kancelária v Zl. Moravciach, Mesto a Ponitrianske 

múzeum pobočka Zl. Moravce. 

Výstava  

 

         Mesto Zlaté Moravce a OZ Prílepčianka zorganizovali  1. apríla uţ v poradí 3. 

ročník Národopisného plesu v Gymnáziu Janka Kráľa, ktorý tento rok len tak hýril 

farbami krojovaných súborov z Prílep, Obýc, Čiernych Kľačian a Tekovských Nemiec. 

Obce patriace do tejto národopisnej lokality si dodnes zachovali typický ţenský kroj 

s bohatou výzdobou čepcov, ľudové zvyky, tance. Celý priebeh podujatia 

zabezpečovala A. M. Kudrejová z Prílep. Na podujatie prijali pozvanie zástupcovia 

mesta primátorka Ing. S. Ostrihoňová, prednostka MsÚ RNDr. H. Rýchla, za MZ J. 

Hlásna a I. Hritz a viceprimátor Nitry Ing. F. Baláţ s manţelkou. 

3. Národo-

pisný ples 

 

 

 

         Na tohtoročnej výročnej schôdzi si členovia ZO Slovenského zväzu záhradkárov 

v Zlatých Moravciach pripomenuli jubilejné 45. výročie svojho zaloţenia. Za účasti 

primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, ako aj najvyšších predstaviteľov SZZ – 

predsedu RV prof. Ing. I. Hričovského, DrSc., tajomníka RV JUDr. J. Korčeka 

a členky RV Ing. K. Kettmanovej,  prítomných pozdravili krátkym programom ţiačky 

zo ZŠ na Robotníckej ul. Predseda ZO SZZ Ľ. Chládek vyzdvihol bohatú a veľmi 

úspešnú činnosť záhradkárov a priblíţil 45-ročnú históriu zväzu. Organizácia SZZ 

vznikla 2. januára 1960, kedy sa uskutočnilo zasadnutie asi 70 zakladajúcich členov a 

zvolili si za prvého predsedu Jána Špickopa. V súčasnosti má ZO takmer tristo členov.  

Na VČS boli odovzdané predstaviteľmi RV SZZ zlatomoraveckým záhradkárom 

vyznamenanie II. stupňa za rozvoj záhradkárskeho hnutia na Slovensku a ocenení boli 

aj dlhoroční a obetaví členovia a funkcionári ZO SZZ Zlaté Moravce.  

45. výročie 

Slovenského  

zväzu  

záhradkárov 

 

Foto č. 64/I 

 

         Členovia SZZP pristúpili aj tento rok  k hodnoteniu celoročných aktivít za 

minulý rok na svojej výročnej schôdzi, ktorá sa konala 13. apríla v MsKS. V správe 

o činnosti organizácie za rok 2004 vystúpil predseda Mgr. Ľ. Andor. O hospodárení 

a rozpočte na rok 2005 informovala V. Rezáková a hospodársku správu odobril 

predseda revíznej komisie J. Murgaš. Dobrú atmosféru v sále navodil FS Inovec pod 

vedením Ing. Bakaľára, čo ocenili aj prítomní v sále neutíchajúcim potleskom. Medzi 

pozvanými hosťami boli RNDr. H. Rýchla, prednostka MsÚ, E.Páleniková za MO 

Jednotu dôchodcov Slovenska, predseda OV SZZP L. Čepec. Členovia SZZP ocenili 

dobrú spoluprácu so spoločenskými organizáciami v meste – hlavne so sesterskou 

Jednotou dôchodcov Slovenska a ďalšími, spoluprácu s MsÚ vo finančnej oblasti – 

Slovenský  

zväz  

zdravotne 

postihnu- 

tých 
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bezplatné organizovanie zájazdov hlavne v lete – Štúrovo, Vincov les, Podhájska, 

Komárno, Malé Bielice a poznávacích Dudince, Modra, Malacky, Bradlo. 

Poďakovanie patrilo aj miestnym podnikateľom za ich materiálnu pomoc.  

 

         Sviatok sv. Floriána - patróna hasičov zorganizovali príslušníci Hasičského 

a záchranného zboru v  Zlatých Moravciach spolu s dňom  otvorených dverí. V 

priestoroch hasičskej stanice si 4. a 5. mája prevaţne ţiaci mestských škôl, mohli 

prezrieť hasičskú techniku, výstroj a výzbroj záchranárov, špeciálne vozidlá, plošinu 

na práce vo výškach, sanitku rýchlej pomoci a vyslobodzovacie pomôcky.  

Sviatok sv. 

Floriána 

a DOD 

HaZZ 

 

         V tomto roku bolo v našom zlatomoraveckom regióne registrovaných desať 

hniezd bocianov. No iba päť hniezd bolo obsadených dospelým párom a v troch z nich 

sa nachádzali mláďatá. Z toho v Zlatých Moravciach boli dve. Krúţkovanie bocianov 

bielych v našom regióne sa dňa 28. júna uskutočnilo po prvý krát, zúčastnil sa ho 

RNDr. V. Slobodník, predseda sekcie krúţkovania pri SOS.  

Krúţkovanie 

bocianov 

 

Foto č. 65/I 

 

         ZO Slovenského zväzu záhradkárov Zlaté Moravce – Chyzerovce usporiadala 3. 

apríla 18. ročník ochutnávky vín v KD Chyzerovce. Pódium aj steny zdobili kroje, 

čepce, obrazy, dekoračné predmety a rôzne potreby do domácnosti, ktoré sa kedysi 

pouţívali. Návštevníci mali moţnosť ochutnať rôzne druhy vína z kvalitných odrôd 

bieleho a červeného hrozna. Degustácia bola spojená s vyhodnotením najlepších 

vzoriek prevaţne z úrody roku 2004. Odborná porota hodnotila 45 vzoriek. Najvyšší 

počet bodov a titul šampión výstavy získalo víno Veltlínske zelené od J. Raffaja. 

K ďalším, ktoré boli ohodnotené zlatou medailou, patrili vzorky M. Tonku, RNDr. A. 

Kramára, Ing. L. Šupu a Ing. J. Martinca z firmy Sovex BC.  

         Na chyzeroveckých viniciach ZO Slovenského zväzu záhradkárov Zl. Moravce – 

Chyzerovce 28. mája usporiadala oslavu patróna vinohradníkov sv. Urbana. V 

horúcom a slnečnom sobotňajšom popoludní sa stretli deti, mládeţ, ale aj tí skôr 

narodení, aby na sv. omši prosili patróna vinohradníkov – sv. Urbana o dobrú 

tohtoročnú úrodu, priazeň a ochranu. Prišla aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a 

zástupca okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Nitre. Slávnosť oficiálne 

otvoril predseda ZO SZZ ZM-CH J. Pecho. Svätú omšu slúţil vdp. Mgr. M. Král, 

kaplán farnosti Zl. Moravce. 

ZO  

Slovenského 

zväzu 

záhradkárov  

Zlaté  

Moravce –

Chyzerovce 

 

 

 

 

Foto č. 66, 

67/I 

 

         29. apríla sa konala oslava tretích narodenín TS Tigra – krúţku CVČ Spektrum, 

pod vedením S. Kuklovej. Tanečná show v divadelnej sále MsKS zoţala veľký úspech 

ako v popoludňajšom tak aj večernom vystúpení. Podporiť a zablahoţelať im prišiel 

riaditeľ CVČ Mgr. J. Zlatňanský. Prekvapením bola poschodová torta s tromi 

sviečkami.  

TS Tigra 

 

Foto  

č. 68/I 

 

         Pri príleţitosti „Dňa detí“ pripravila 4. júna detská organizácia zdravotne 

postihnutých pre deti a mládeţ v spolupráci s okresnou radou dopoludnie hier a súťaţí 

pod názvom Slnko v sieti. Do KD na Mojmírovej ulici prijali pozvanie deti vo veku 2-

16 rokov v sprievode rodičov. Napriek handicapu sa zapojili do súťaţí – Jojo, hádzali 

Slovenský 

zväz  

zdravotne 

postihnu- 

tých detská  
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loptou do koša, maľovali, rozbaľovali darčeky a neskrývali radosť zo stretnutia. organizácia 

Foto č. 69/I 

 

         TŠ JUMBO, ktoré školský rok 2004/2005 navštevovalo 80 detí zo 

Zlatomoravecka pod vedením manţelov Jitky a Milana Kerešových, pripravilo na 

záver školského roka 25. júna vystúpenie v divadelnej sále MsKS. V dvoch 

predstaveniach sa predstavili tanečníci s programom pod názvom “Cesta okolo sveta“. 

Budúci školský rok bude mať tento projekt premiéru v bratislavskom Divadle Aréna. 

Tohoročné vystúpenie bolo zamerané na ukáţky tancov zo Slovenska, Ukrajiny, 

Ameriky, Afriky a Latinskej Ameriky. Obecenstvo odmenilo potleskom nielen 

tanečníkov a autorov, ale aj známeho speváka a tanečníka Martina Madeja, ktorý 

program uvádzal.  

TŠ JUMBO 

 

Foto č. 70/I 

 

         FS Inovec pod vedením Ing. R. Bakaľára sa zúčastnil koncom leta vystúpenia 

v Sardínii. Stretnutie bolo veľmi srdečné. Denne spoločne so súbormi z Poľska, 

Mexika, Gruzínska, Španielska obveseľovali stovky divákov. FS Inovec zaujal najmä 

šikovnosťou tanečníkov pri lyţicovom, fľaškovom a iných tancoch. Poslucháči 

potleskom odmeňovali naše speváčky a muzikantov. FS Inovec vystupoval kaţdý 

večer v mestách a mestečkách: Perfugas, Banari, Arborea, Ala dei Sardi, Ussassai 

a Milis, kde opäť potvrdil svoju profesionalitu  a úspešne reprezentoval svoju krajinu 

ako aj mesto Zlaté Moravce. 

         Celkovo FS Inovec počas roku 2005 vystupoval 42-krát z toho boli 3 zahraničné 

zájazdy. Okrem vystúpenie na Sardínii ešte vystúpil v Chorvátskom meste Našice a v 

Poľskom meste Szydlow. 

FS Inovec  

 

         FS Zlatňanka reprezentoval naše mesto v Poľsku, kam dostal priateľské pozvanie 

od primátora druţobného mesta Szydlow Jana Klamczynskeho na vystúpenie súboru 

pri príleţitosti Sviatku sliviek, ktorý pripravuje mesto Szydlow kaţdoročne v mesiaci 

august.  

FS  

Zlatňanka  

 

 

         V septembri sa po niekoľkých „mŕtvych“ sezónach podarilo oţiviť dlhoročnú 

tradíciu ochotníckeho divadla v našom meste. V CVČ Spektrum vznikol ochotnícky 

súbor ZMOK (Zlatomoravecký ochotnícky kolektív) v tomto zloţení: Slávka Gálová, 

Klaudia Ivanovičová, Agnesa Ivaničková, Boţena Martincová, Štefan Remenár, Mária 

Zlatňanská, Júlia Bebčáková, Jana Debnárová, Veronika Podbehlá, Danuša Hollá. 

Hudobná spolupráca a technická spolupráca Boris Horniak, Blanka Sojková, Pavel 

Sojka a Marián Kadlec. Organizačným a umeleckým vedúcim sa stal  Peter Kereš.  

ZMOK 

 

         OZ Maják bolo zaloţené ešte v roku 2000. Vzniklo ako odpoveď na spoločenské 

problémy týkajúce sa narastajúcej kriminality, brutálneho násilia a zločinnosti. Do 

roku 2005 sa zameriavalo na resocializáciu odsúdených ľudí s dlhodobými trestami. 

Zakladateľkou a riaditeľkou OZ Maják je PhDr. M. Justová. Koncom roka 2005 

pribudli ďalšie aktivity OZ. Vzniklo sociálne centrum v Zlatých Moravciach na 

Rovňanovej ul. č. 7. Cieľovými skupinami sa tak stali aj ľudia z regiónu Zlaté 

Moravce, ktorí sú v hmotnej a sociálnej núdzi a potrebujú pomoc, alebo osamelí ľudia, 

OZ Maják 
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obete domáceho násilia, ľudia vo výkone a po výkone trestu, zdravotne postihnutí, 

ľudia s mentálnym postihnutím, etnické minority.  

         Zároveň vznikol aj potravinový sklad vytvorený v priestoroch Sociálneho centra, 

ktorý pomohol vybaviť Fond sociálneho rozvoja a to mrazničkami a chladničkou. 

Potraviny z potravinového skladu sú adresne distribuované do rodín, ktoré OZ 

dlhodobo eviduje ako rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi. Spolupracuje aj so 

starostami okolitých obcí a časť potravín posiela partnerským organizáciám 

v okrajových regiónoch SR. Taktieţ je prístupný pre ľudí v hmotnej a sociálnej núdzi 

odevný sklad šatstva. OZ šatstvo zabezpečuje zo zbierok a darov od občanov, ako aj 

partnerských organizácií. Pre ľudí, ktorí majú tendenciu poberať hmotnú pomoc často, 

vytvorilo OZ systém, v ktorom navštevujú sociálne centrum raz do mesiaca, sú 

objednávaní a môţu si zobrať max. 15 kusov vecí, tie si odpracujú pomocnými 

prácami, ktoré trvajú do 1 hodiny. Pre ostatných návštevníkov sociálneho centra sú 

veci zadarmo ako napr. matky s deťmi, osamelí starší ľudia a pod.  

         Dňa 23.11. bolo OZ Maják udelené prestíţne celoslovenské ocenenie Nadácie 

SOCIA za opatrenia napomáhajúce ľuďom po výkone trestu ţiť bez stigmy bývalého 

väzňa. OZ získalo prvé miesto v konkurencii sociálnych organizácii venujúcich sa 

riešeniu rôznych problémov rôznych cieľových skupín. 

 

         Ku koncu roka mala členská základňa Jednoty SD v meste Zlaté Moravce 2204 

členov. Väčšina členov vyuţíva výhody, ktoré im z členstva vyplývajú, či uţ sú to 

poukáţky na nákup tovaru, ktoré boli v minulom roku vo výške 1,5 % z nakúpeného 

tovaru, alebo kultúrno-spoločenské akcie organizované vedením členskej základne. V 

júni sa 63 členov a ich rodinných príslušníkov zúčastnilo 10 - dňového zájazdu k 

Jadranskému moru v Taliansku, v júli a auguste jej členovia mohli navštíviť Vadašské 

kúpalisko v Štúrove, v septembri sa 68 členov a ich rodinných príslušníkov zúčastnilo 

10 - dňového zájazdu na talianske morské pláţe a v decembri zorganizovali zájazd do 

predvianočnej Viedne.   

Jednota 

spotrebné 

druţstvo 

Šport. 
         Klub slovenský turistov – Mestská organizácia Zlaté Moravce je občianskym 

záujmovým zdruţením, ktoré je nástupníckou organizáciou Klubu československých 

turistov – odbor Tekov, ktorý v Zlatých Moravciach bol zaloţený v roku 1923 a Klubu 

slovenských turistov a lyţiarov, ktorý bol zrušený v roku 1949. Samostatný KST – 

MO Zlaté Moravce tak, ako ho poznáme dnes vznikol 28. 5. 1992. Poslaním KST je 

zastupovať záujmy svojich členov, podieľať sa na vytváraní podmienok na turistiku 

a pobyt v prírode, tak svojich členov, ako aj verejnosti. Ďalej KST organizuje 

a všestranne rozvíja turistické aktivity pre deti, mládeţ a dospelých. Vedie členov 

k dodrţiavaniu zásad ochrany prírody a k starostlivosti o ţivotné prostredie, vykonáva 

verejno – prospešnú činnosť zameranú na výstavbu, značkovanie a údrţbu turistických 

chodníkov a cykloturistických trás, budovanie a zveľaďovanie turistických zariadení, 

prevádzkovanie turistickej chaty, ako aj propagáciu vlastnej činnosti, so zvýraznením 

prospešnosti turistiky pre kaţdého občana.  

         KST – MO Zl. Moravce mal k 31. 12. 2004 spolu 157 členov. Členská základňa 

sa za posledné dva roky rozrástla o celú jednu tretinu. Činnosť organizačne 

Klub 

slovenských 

turistov 
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zabezpečoval výbor v zloţení predseda Ľ. Chládek, podpredseda – Ing. J. Gábrišová, 

hospodárka – M. Babkovičová, cykloturistika – Ľ. Mihálov, značkovanie – V. 

Truchlík.  

         Tohto roku turisti zorganizovali a zúčastnili sa vyše tridsiatych turistických 

podujatí. V januári to bol – Prvý výšľap na Benát, Zimná čertovská tridsiatka, Zimný 

prechod Tribečským pohorím a účasť na Slovenskom zimnom zraze turistov vo 

Svidníku. Vo februári to bol zájazd pre lyţiarov na Krahule-Skalku-Kremnice, na 

beţkách J.Kostoľany-Hostie-Topoľčianky, v marci – Otvorenie jarnej turistickej 

sezóny a na bicykloch – K prameňu Ţitavy a na Veľký Inovec. V apríli to bol 11. 

ročník  - Po Kapolkovom chodníku (Hostie – J. Kostoľany) a na bicykloch - Na 

Hrušov a Michalov vrch. V máji to bolo podujatie 31. roč. Pochodu oslobodenia – na 

Vtáčnik, ďalej - na bicykloch do Arboréta, turistický zájazd do Stráţovských vrchov, 

výstup na Vápeč a prechod do Trenčianskych Teplíc. V júni absolvovali -  na 

bicykloch po trase Stará Huta – Nová Baňa – Hronský Beňadik a zúčastnili sa Pochodu 

priateľstva, prechodu Pohronským Inovcom z Hronského Beňadika a zájazdu do 

Veľkej Fatry s výstupom na Ostredok a prechodu do Španej doliny. V júli to bol zájazd 

do Západných Tatier s výstupom na Baníkov a vysokohorskú túru cez Sivý vrch 

k chate Zverovka, zúčastnili sa aj 38. Vysokohorského zrazu turistov vo Vysokých 

Tatrách a 52. Slovenského zrazu turistov v Slovenskom raji – Podlesok a zorganizovali 

turistický zájazd do Nízkych Tatier s prechodom cez Prašivú. V auguste boli 

spoluorganizátormi a účastníkmi na podujatí – Partizánskym chodníkom a zúčastnili sa 

27. Slovenského zrazu cykloturistov v Snine. V septembri zorganizovali 19. roč. 

Hviezdicového výstupu a stretnutie turistov na Veľkom Inovci, významným podujatím 

bolo  slávnostné odovzdávanie Poţitavských cykloturistických trás do uţívania, ktoré 

zrealizovali s spolupráci s Mestom a 3. ročník výstupu mládeţe na Benát. V októbri 

zorganizovali zájazd a zúčastnili sa Slovenského stretnutia turistov – veteránov vo 

Veľkej Fatre ako aj Čertovskej 30-tky. V novembri zorganizovali turistiku na Hrad 

Hrušov – Skýcov, do Zubrej obory a do Topoľčianok. V decembri turisti zorganizovali 

uţ tradičné ukončenie sezóny na turistickej chate na Veľkom Inovci.  

         Na turistických podujatiach sa pravidelne zúčastňovalo v priemere 40 turistov. 

 

         6. mája zorganizovali Mesto Zlaté Moravce, CVČ Spektrum a Mestská polícia 

stolnotenisový turnaj mestských podnikov. Podujatie sa konalo v Centre voľného času 

Spektrum za účasti šiestich druţstiev. Na 1. mieste sa umiestnilo druţstvo 

reprezentujúce Školstvo, 2. miesto Mestská polícia, 3. miesto Mestský úrad, 4.miesto 

Mestská nemocnica s poliklinikou, 5. miesto Technické sluţby, 6. miesto Záhradnícke 

sluţby. Ocenenie najlepším odovzdala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Turnaj 

v stolnom 

tenise 

 

Foto č. 71/I 

 

         Volejbalový klub mesta Zlaté Moravce bol zaloţený v roku 2003. Jeho snahou je 

vytvorenie nielen zázemia pre športovanie mládeţe a detí ako prevencie drogových 

závislostí, závislostí na alkohole a cigaretách, ale dať im aj príklad zmysluplného 

naplnenia ţivota mimo obvyklých pracovných povinností. Volejbalisti uskutočňujú 

svoje tréningy v telocvični m.p. Správa športových zariadení. Volejbalový oddiel 

muţov reprezentuje mesto Zlaté Moravce v súťaţiach riadených Slovenskou 

Volejbalový 

klub mesta  

Zlaté  

Moravce   
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volejbalovou federáciou. Muţstvo účinkuje v 2. Slovenskej volejbalovej lige, kde 

v sezóne 2004/2005 získalo štvrté miesto, pričom ich len jeden bod delil od 

„bronzovej“ pozície. Volejbalový klub organizačne a technicky zabezpečuje aj 

mestskú volejbalovú ligu neregistrovaných hráčov, ktorá je veľmi populárna hlavne 

medzi mládeţou. Predsedom klubu je MUDr. M. Jelínek, trénerom M. Pavlenda,  

asistentom trénera P. Kováč, lekárom muţstva MUDr. P. Dvonč, vedúcim muţstva 

Ing. O. Jonnek, konateľom J. Šabík, koordinátorom projektu mestskej volejbalovej ligy 

Ing. M. Kukučka. Počet registrovaných členov v klube je 25. Počet účastníkov 

mestskej volejbalovej ligy je 90 a sú rozdelení do 8 druţstiev.   

 

         1. júna Tenisový klub usporiadal v rámci MDD celodenný tenisový turnaj 

prípravky – detí do 9 rokov. Turnaj sa konal pod názvom Detský Davis Cup a Detský 

Fed Cup. 

         Muţom Tenisového klubu mesta Zlaté Moravce sa aţ na štvrtýkrát podarilo 

vyhrať súťaţ druţstiev RM-II-B a postúpiť tak do RM-I (Regionálnych majstrovstiev 

Západoslovenského regiónu). 4. júna v poslednom zápase porazili TO SAAG Šahy 7:0 

a rozhodnutie o víťazovi padlo po víťazstve Zlatomoravčanov 5:2 s muţstvom z 

Tlmáč. 

         Tenisový klub v dňoch 24. a 25. septembra usporiadal Burčiak Cup 2005 - 

tenisové majstrovstvá Zlatých Moraviec neregistrovaných hráčov. Turnaj sa odohral za 

pekného jesenného počasia. Hráčov turnaja povzbudzovala na tenisových dvorcoch aj 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. V dvojhrách sa prezentovalo dvadsaťjeden 

hráčov. Štvorhry hralo sedemnásť dvojíc a mixy štrnásť párov.  

Tenisový 

klub 

 

         Muţstvo seniorov HC Zlaté Moravce 20. februára posledným majstrovským 

zápasom s druţstvom Nových Zámkov úspešne zakončilo svoje účinkovanie v II. lige 

seniorov, kde sa umiestnilo na 3. mieste. 

         Hokejový klub HC Zlaté Moravce pripravil fanúšikom na záver sezóny  

medzinárodný zápas. Proti domácemu muţstvu nastúpil 27. februára kresťanský 

hokejový klub AiA Canada z regiónu Vancouver. Kanaďania týmto zápasom zakončili 

svoje šesťzápasové turné po Slovensku. Súpera privítala aj primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová, ktorá sa milým slovom prihovorila obom muţstvám i prítomným 

divákom. Po prvej tretine išli hráči do kabín za stavu 2:1 pre domácich. V tretej tretine 

sa uţ prejavila fyzická vyspelosť Kanaďanov, keď sa im  podarilo dvomi gólmi zvrátiť 

výsledok na svoju stranu. Konečný stav tohto medzinárodného stretnutia bol pre HC 

Zl. Moravce – AiA Canada 6:8. Večer ukončili obe muţstvá na spoločnom posedení 

v hoteli ViOn, kde si mali hráči i funkcionári oboch muţstiev čo povedať ešte dlho do 

noci.          

Hokejový  

klub  

 
 

Foto č. 72, 

73/I 

 

 

         20. – 24. apríla sa v českom Zlíne uskutočnili Majstrovstvá sveta MASTERS – 

v tlaku v ľahu na lavičke. V kategórii nad 125 kg sa v silnej medzinárodnej 

konkurencii presadil Zlatomoravčan Mgr. I. Hritz, kde s výkonom 247,5 kg skončil na 

2. mieste.  

         V Bánovciach nad Bebravou sa 11. júna uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v 

Tlak na  

lavičke 
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tlaku na lavičke. Majstrom Slovenska v ťaţkej kategórii sa uţ po šiesty krát stal 

slovenský reprezentant Mgr. I. Hritz, člen Fitnes centrum Power Gym Zlaté Moravce. 

Jeho druhý pokus 265 kg bol zároveň novým slovenským rekordom, keď prekonal svoj 

vlastný rekord z roku 2003 o 2,5 kg. V treťom pokuse hmotnosť činky zvýšil na 272,5 

kg, čím utvoril ďalší slovenský rekord. 

         29. októbra sa v Trenčíne uskutočnila medzinárodná súťaţ „Veľká cena mesta 

Trenčín“ v tlaku na lavičke. Kategóriu 125 kg a zároveň aj pohár pre absolútneho 

víťaza získal Mgr. I. Hritz, kde sa výkonom 273 kg stal celkovým víťazom podujatia 

v oficiálnych majstrovstvách Slovenska v kategórii MASTERS. 

Foto  

č. 74/I 

 

         V júli sa zlatomoravčania Ing. Michal Borkovič a Ing. Miroslav Valkovič vybrali 

na dobrodruţnú cestu na Kaukaz. Ich cieľom bolo zdolať najvyšší vrchol Kaukazu - 

Elbrus, čo sa im aj podarilo.  

Výstup  

na  

Elbrus 

 

         Aj v tomto roku bolo mestské kúpalisko v prevádzke počas leta. Naďalej bola 

pouţívaná v bazénoch pitná voda a pre deti v detskom bazéne bola solárne vyhrievaná.  

Letné 

kúpalisko 

 

          Usporiadateľom jubilejného 30. ročníka Večerného behu mestom, ktorý sa konal 

dňa 28. septembra bolo Mesto Zlaté Moravce a Komisia mládeţe a športu pri MsZ 

v spolupráci s CVČ Spektrum, Základnou školou Mojmírova ul. a Mestskou políciou. 

Celá športová akcia sa uskutočnila aj pod záštitou primátorky mesta Ing. S. 

Ostrihoňovej. V 8 kategóriách štartovalo 160 beţcov a beţkýň zo škôl a beţeckých 

klubov. Osobitnú cenu primátorky mesta pre školu s najvyšším počtom štartujúcich 

získala ZŠ na Mojmírovej ul. s počtom štartujúcich 92, ktorú prevzala Mgr. D. 

Chrenková,  riaditeľka ZŠ Mojmírova ul. z rúk riaditeľa CVČ Spektrum Mgr. J. 

Zlatňanského. Do behu sa zapojili všetky základné školy v meste, cirkevná škola sv. 

Dona Bosca, ZŠ Topoľčianky, MŠ Kalinčiakova, MŠ Slnečná, Špeciálna základná 

škola, RDD, Gymnázium J. Kráľa a Zdruţená škola obchodu a sluţieb. Najlepší beţci 

boli odmenení diplomami a vecnými cenami 

Večerný  

beh  

mestom 

 

Foto  

č. 75/I 

 

         Mesto Zlaté Moravce, CVĆ Spektrum a Klub slovenských turistov – MO Zl. 

Moravce usporiadali 8. októbra mládeţnícke turistické podujatie – výstup na Benát, 

pod záštitou primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej. Začiatok bol spred areálu ZŠ na 

Robotníckej ul. a meral 12 km. Výstupu sa zúčastnili ţiaci troch základných škôl, 

rodiny s deťmi a zastúpenie mali aj predškoláci a cyklisti. Z vyše stopäťdesiat 

účastníkov Pohár primátorky svojou účasťou získala ZŠ na Mojmírovej ul. so 71 

účastníkmi.  

Výstup  

na Benát 

 

Foto  

č. 76/I 

 

         Na lezeckej stene v Senici sa 19. novembra uskutočnilo posledné kolo 

Slovenského pohára mládeţe. Z Horolezeckého klubu Zl. Moravce T. Šumný obsadil 

6. miesto, F. Masár 9. miesto, D. Valašíková 10. miesto. Lucia a Simona Korcové 

obsadili 1. a 2. miesto. 

Horolezecký  

klub 

 

         V sezóne 2004/2005 hráčky Klubu pozemného hokeja, ktoré sa zúčastnili Klub 
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medzinárodných podujatí ME do 21 rokov v hale boli: Šabová, Švecová, Tomašková. 

V tejto sezóne sa druţstvo ţien umiestnilo v pozemnom a halovom hokeji na II. 

mieste, druţstvo ţien v pozemnom hokeji – Interliga na III. mieste, druţstvo 

dorasteniek v pozemnom hokeji na II. mieste a v halovom hokeji na III. mieste, 

druţstvo ţiačok v pozemnom hokeji na I. mieste a v halovom hokeji na II. mieste. 

Najlepšou hráčkou bola v druţstve ţien A. Eliašová, v druţstve dorasteniek B. Šabová, 

v druţstve ţiačok V. Krogmanová.  

pozemného 

hokeja  

HOKO  

 

         20. marca sa v divadelnej sále MsKS uskutočnila slávnostná výročná schôdza 

Slovenského rybárskeho zväzu MO Zlaté Moravce. Rok 2005 bol pre organizáciu 

dôleţitý aj tým, ţe oslávila okrúhle polstoročie organizovaného rybárstva v našom 

meste. Od svojho vzniku (odčlenením od Novej Bane) v roku 1955, keď organizácia 

evidovala 26 členov, prešla neľahkými skúškami, ale vďaka funkcionárom, členom 

ako aj nadriadeným orgánom SRZ, ale aj mesta, v roku 2004 mala 1135 členov 

a obhospodarovala 9 rybárskych revírov: Slepčany, Vozokany, Nemčiňany, Lovce, 

Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Novú Ves nad Ţitavou, Melek a vodný tok Ţitava. 

Miestna organizácia SRZ aktívne realizuje úlohy zamerané na rozvíjanie 

a starostlivosť o pridelené revíry, ich zveľaďovanie a výstavbu ďalších vodných plôch 

a tým vytvára dobré podmienky na rozširovanie členskej základne, na ochranu prírody, 

čistoty vôd a zveľaďovanie ţivotného prostredia. Takto sa stále snaţí zabezpečovať 

dobré chovateľské úspechy a tým aj lepšie úlovky športových rybárov.  

        Dom rybárov sídli na Ul. Sládkovičovej č. 99 v Zl. Moravciach. Predsedom MO 

SRZ v Zl. Moravciach je G. Kordoš.  

Slovenský 

rybársky 

zväz MO 

Zlaté 

Moravce  

 

         Armwrestlingový klub Zlaté Moravce (AWK) vznikol ešte koncom roka 2004 za 

účelom starostlivosti o rozvoj pretláčania sa rukou v celej šírke, s osobitým zreteľom 

na rozvoj mládeţe a zlepšovanie podmienok pre ich rozvoj, zabezpečiť účinkovanie 

klubu v pravidelných súťaţiach riadených Slovenskou Asociáciou pretláčania rukou 

(SAPR), zastupovať záujmy klubu v rámci športovej činnosti a spolupracovať 

s telovýchovnými a športovými organizáciami na Slovensku. AWK k 1.1.2006 

registroval 22 riadnych členov, z toho sa 13 členov zúčastňuje súťaţí Slovenskej 

Národnej Ligy Pretláčania, kde sa pravidelne aj umiestňujú. Predsedom klubu je M. 

Siklenka, podpredsedom V. Straka, tajomníčkou I. Jankovičová.  AWK  Zlaté 

Moravce sa zúčastňuje súťaţí organizovaných SAPR, ako aj ostatnými klubmi. Ich 

sezóna sa skladá zo štyroch kôl, ktorých vyvrcholením sú Majstrovstvá Slovenska 

seniorov. Kaţdoročne sa konajú aj Majstrovstvá Európy a Sveta, na ktorých sa 

v minulosti uţ členovia klubu zúčastnili a to J. Šimčisko (r. 2002, Majster Sveta 

juniorov, pravá aj ľavá ruka nad 78 kg) a M. Siklenka (4. miesto na Majstrovstvách 

sveta juniorov,  pravá aj ľavá ruka do 57 kg). Tohto roku sa na Majstrovstvách 

Slovenska zúčastnil R. Šimčisko, kde získal 3. miesto do 86 kg, pravá ruka a na 

Majstrovstvách Slovenska juniorov J. Valkovič, získal 4. miesto do 57 kg, pravá ruka, 

V. Cmár, získal 6. miesto do 70 kg, pravá ruka, V. Jankovičová získala 2. miesto do 54 

kg, pravá ruka a 4. miesto do 60 kg, ľavá ruka.  

Armwrest- 

lingový klub 
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         Komisia mládeţe a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach vyhodnotila 15. 

decembra 3. ročník ankety o najlepšieho športovca, športovkyňu a oddiel mesta za rok 

2005, ktorí dosiahli významné športové úspechy v dorasteneckých, juniorských 

a seniorských kategóriách. Vyhodnotenie sa konalo v zasadačke MsÚ, kde ocenenia 

prevzali športovci z rúk primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, predsedu KMaŠ pri 

MsZ Mgr. M. Galabu a riaditeľa CVČ Spektrum Mgr. J. Zlatňanského. Primátorka 

poďakovala oceneným športovcom za ich úspešnú športovú reprezentáciu 

a zviditeľňovanie mesta. Ocenenými boli v kategórii najlepší športovec mesta:  

1. miesto – Mgr. Ivan Hritz, reprezentant SR v silovom trojboji, za 2. miesto na 

majstrovstvách sveta MASTERS v ČR, za 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska 

výkon 273 kg 

2. miesto – Róbert Šimčisko, za 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska seniorov, 

Armwrestlingový klub 

3. miesto – Juraj Šabík, počas sezóny 2004/2005 podával stabilné výkony vo 

Volejbalovom klube mesta ZM 

Najlepšia športovkyňa mesta: 

1. miesto – Petra Tomanová, za 2.m. na Majstrovstvách SR v športovom lezení 

2. miesto – Natália Blahová, za 2.m. v Západoslovenskom regióne v r. 2005 

3. miesto – Veronika Jankovičová, za 2.m. na Majstrovstvách SR juniorov, 

Armwrestlingový klub 

Za najlepší oddiel – kolektív bol vyhlásený: 

1. miesto – Starší dorast FC ViOn, za 3. miesto v II futbalovej lige, po jesennej časti 

2005/2006 

2. miesto – Tenisový klub TK HANAKA, za 1. miesto v RM II sk “B“ a postup cez 

baráţ 

3. miesto – Starší ba mladší ţiaci FC ViOn – za postup do II. futbalovej ligy v sezóne 

2004/2005 

           Komisia udelila aj Čestné uznanie Mestskej organizácii Klubu slovenských 

turistov za rozvoj turistiky a zviditeľňovanie mesta Zlaté Moravce a regiónu. 

 Najlepší   

 športovec,   

 športovkyňa  

 a kolektív  

 mesta 

 

Foto č. 77/I 

Počasie.             
Január: 

súhrn zráţok:   54,4 mm                        priemerná teplota: - 0,2°C 

maximálna teplota:      9,6°C  dňa 9. 

minimálna teplota:  - 12,8°C  dňa 29.  

Február: 

súhrn zráţok:   81,7 mm                        priemerná teplota: - 2,8°C 

maximálna teplota:      4,5°C  dňa 26. 

minimálna teplota:  - 16,2°C  dňa 10. 

Marec: 

súhrn zráţok:    6,1 mm                         priemerná teplota:    2,4°C 

maximálna teplota:    19,2°C  dňa 28. 

minimálna teplota:  - 16,9°C  dňa 1. 

Apríl: 

súhrn zráţok:   83,3 mm                        priemerná teplota:  11,2°C 
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maximálna teplota:    22,8°C  dňa 15. 

minimálna teplota:  -   1,9°C  dňa 22. 

Máj: 

súhrn zráţok:   52,4 mm                        priemerná teplota:  15,4°C 

maximálna teplota:     31,6°C  dňa 30. 

minimálna teplota:       0,6°C  dňa 9. 

Jún: 

súhrn zráţok:   44,0 mm                        priemerná teplota:  18,0°C 

maximálna teplota:    30,1°C  dňa 28. 

minimálna teplota:       5,2°C  dňa 2. 

Júl: 

súhrn zráţok:   94,9 mm                        priemerná teplota:  20,3°C 

maximálna teplota:     34,4°C  dňa 30. 

minimálna teplota:        8,5°C  dňa 7. 

August: 

súhrn zráţok:   100 mm                        priemerná teplota:   18,5°C 

maximálna teplota:    31,0°C  dňa 2. 

minimálna teplota:       7,7°C  dňa 9. 

September: 

súhrn zráţok:   57,0 mm                        priemerná teplota:  16,4°C 

maximálna teplota:    29,0°C  dňa 1. 

minimálna teplota:       6,2°C  dňa 19. 

Október: 

súhrn zráţok:   18,7 mm                        priemerná teplota:  10,6°C 

maximálna teplota:     23,0°C  dňa 5. 

minimálna teplota:     - 0,5°C  dňa 31. 

November: 

súhrn zráţok:   47,4 mm                        priemerná teplota:    3,7°C 

maximálna teplota:    13,7°C  dňa 4. 

minimálna teplota:    - 6,7°C  dňa 23. 

December: 

súhrn zráţok:    130 mm                         priemerná teplota:   0,0°C 

maximálna teplota:      7,6°C  dňa 4. 

minimálna teplota:    - 8,0°C  dňa 31. 
 

 
 

                                                  Kronikársky zápis za rok 2005 spracovala a zapísala 
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