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         V roku 2006 sa narodilo 121 detí s trvalým pobytom v  Zlatých Moravciach, 

z toho 54 dievčat a 67 chlapcov. Najviac sa vyskytovali mená dievčat Viktória 

a chlapcov Adam, Martin, Patrik a Samuel. Zomrelo 140 obyvateľov mesta z toho 65 

ţien a 75 muţov, 49 párov sa zosobášilo. 

         Prvé dieťa, občan Zlatých Moraviec, sa na svet prihlásil v Zlatomoraveckej 

pôrodnici 3. januára 2006 o 13,
10

 h chlapček - Adam Kordoš s hmotnosťou 3450 g a 51 

cm. Rodičom Petrovi Horniakovi a Zuzane Kordošovej je prvým dieťaťom. 

         Ku koncu roka, teda k 31.12.2006 bolo v meste Zlaté Moravce prihlásených 13 

439 obyvateľov.  
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Mestské  zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 8 zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MZ), z toho 5 bolo 

mimoriadnych zasadnutí MZ. Pričom jedno MZ malo 6 a jedno aţ 8 pokračovaní.  

    MZ zvolilo za sekretára komisie mládeţe a športu pri MZ Vieru Vaňovú. Ďalej 

zvolilo Ing. Tatianu Sahajovú, aby vykonávala činnosť prísediacej sudkyni z radov 

občanov na Krajskom súde v Nitre v ďalšom funkčnom období – štyri roky, t.j. od 16. 

04. 2006. 

    Odvolalo z funkcie sekretára Komisie mládeţe a športu pri MZ Eriku Babockú.  

    Zobralo na vedomie: 

- informáciu o  podpísaní memoranda o investovaní s  talianskou spoločnosťou 

SCANFERLA, s.r.o., zameranou na výrobu auto dielov a plastových výliskov 

- vzdanie sa Vojtecha Truchlíka funkcie člena komisie pre verejný poriadok, CO 

a vojenské záleţitosti pri MZ. 

    MZ schválilo: 

- výkup pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite „Pláne 1“ a „Pláne 2“ za účelom 

zriadenia priemyselného parku, v zmysle územného plánu Mesta Zlaté Moravce 

- uhradiť spoločnosti AGROK spol. s r. o. stratu na zaloţenej úrode v lokalite Pláne 1  

- polročné vyplácanie odmien pre poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej 

rady a členov komisií pri mestskom zastupiteľstve 

- nájomnú zmluvu o dočasnom uţívaní pozemkov medzi Mestom ZM a ViOn a.s. za 1 

Sk 

- vyhradenie plochy na umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej 

kampane k voľbám do NR SR v roku 2006  

- archiváciu audiozáznamov z jednotlivých zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Zlatých Moravciach po dobu 12 mesiacov  

- odpredaj mestských pozemkov pod druţstevnými bytovými domami 

- spolufinancovanie projektov z EÚ 

- pomenovanie Mestskej nemocnice s poliklinikou Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 

v Zlatých Moravciach na Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce a jej následnú zmenu názvu organizácie MNsP v zriaďovacej listine 

- pomenovanie pamätnej tabule Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, 

DrSc. Zlaté Moravce, ktorej znenie je nasledovné: „V tejto budove bola dňa 1. 1. 1875 

zriadená nemocnica Tekovskej ţupy v Zlatých Moravciach“. Tabuľa s uvedeným 

znením bude umiestnená na budove riaditeľstva Mestskej nemocnice Prof. MUDr. 

Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 
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- rozšírenie investičných akcií mesta v roku 2006 o: rekonštrukciu technologického 

zariadenia Zimného štadióna v Zlatých Moravciach a dobudovanie kanalizácie na Ul. 

B. S. Timravy 

- stanovenie počtu obvodov a počtu poslancov vo voľbách do orgánov samosprávy 

obcí 

- návratnú finančnú výpomoc z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 

Mestská nemocnica Prof. MUDr. R. Korca 

- prísediacich Okresného súdu v Nitre na funkčné obdobie rokov 2006 – 2010 v počte 

dvoch kandidátov nasledovne: Ľudmila Šimeková, Jozef Baňas.  

          Zrušilo pôvodný názov Mestskej nemocnice s poliklinikou prof. MUDr. Rudolfa 

Korca v Zlatých Moravciach. 

    Ďalej sa MZ uznieslo na VZNm č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady 

prideľovania mestských bytov v meste Zlaté Moravce a VZNm č. 2/2006, ktorým sa 

vyhradzujú plochy na umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane 

k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2006. 

    Boli novelizované - články 17, 18 a 19 Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

dodatkom č. 4 podľa predloţeného návrhu. 

Prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
         Prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  sa 

konalo 21. decembra v aule ZSŠ. Pozvanie prijali poslanci NR SR M. Damborská a 

Ing. J. Kovarčík, predseda NSK Doc. Ing. M. Belica, PhD., a poslanci NSK Ing. L. 

Forrová, Mgr. M. Kéry, V. Klučiar, čestný občan mesta R. Kazík, riaditelia mestských 

podnikov, škôl, vedúci oddelení a zamestnanci MsÚ, vedúci Spoločného obecného 

úradu, náčelník Mestskej polície, zástupcovia štátnej správy, podnikatelia mesta, 

zástupcovia občianskych zdruţení, politických strán a hnutí a občania mesta. Po 

kultúrnom programe ţiakov ZUŠ,  predseda mestskej volebnej komisie V. Plhal 

oboznámil prítomných s výsledkami volieb na primátora mesta a poslancov do 

mestského zastupiteľstva. Následne primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová zloţila 

zákonom predpísaný sľub, ktorý podpísala a novozvolení poslanci MZ zloţili zákonom 

predpísaný sľub poslanca do mestského zastupiteľstva do rúk primátorky mesta, ktorý 

na znak súhlasu podpísali. Po slávnostnom príhovore primátorka mesta v ktorom 

povedala: „Ľudia nás budú hodnotiť nie podľa rečí, ale podľa skutkov. Musíme vedieť 

zodpovedne posúdiť dopad svojich rozhodnutí, nájsť spôsob, ako zabezpečiť všetko to, 

čo si občania prajú a čo mesto skutočnej potrebuje. Nájsť správnu cestu si vyţaduje 

umenie kompromisu, umenie presvedčiť občanov a niekedy aj poslancov mestského 

zastupiteľstva o správnosti toho – ktorého rozhodnutia“ poďakovala odstupujúcim 

poslancom, ktorým osobne odovzdala upomienkové darčeky. Odstupujúci poslanci sa 

podpísali do pamätnej knihy mesta. Následne sa prítomným prihovorila znovuzvolená 

poslankyňa MZ J. Hlásna. Potom tajným hlasovaním – jedenástimi hlasmi z 

devätnástich  bol zvolený za zástupcu primátorky RNDr. Marián Bátora. Návrh na jeho 

opätovné zvolenie za viceprimátora podala primátorka mesta. Zvolený viceprimátor 

RNDr. M. Bátora sľúbil všetkým prítomným, ţe bude túto funkciu vykonávať podľa 

najlepšieho vedomia a svedomia a poďakoval za prejavenú dôveru. Predsedníčka 

Foto  
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návrhovej komisie MZ J. Hlásna predniesla návrh na uznesenie, ktoré bolo mestským 

zastupiteľstvom jednomyseľne schválené. Po slávnostnom zasadnutí MZ sa konala 

v priestoroch ZSŠ recepcia.  

Výstavba.            
Bezbariérový prístup na MsÚ 

         Na Mestskom úrade bol 26. júla otvorený bezbariérový vchod do budovy z Ul. 1. 

mája. Vytvorením bezbariérového prístupu aj pre imobilných občanov Mestský úrad 

vyšiel v ústrety hlavne zdravotne postihnutým občanom – vozičkárom a mamičkám s 

kočíkom. Z nájazdovej strany rampy z chodníka Ul. 1. mája sa dá dostať na vodorovnú  

plošinu pred vstupnými dverami. Po obidvoch stranách rámp sú farebne odlíšené 

zábradlia a fotobunka, ktorá otvorí dvere. Vo vchode do MsÚ je telefón s kontaktnými 

číslami jednotlivých oddelení, na základe ktorého potom pracovník príslušného 

oddelenia vybaví zdravotne postihnutého občana na mieste. 

Na túto akciu bolo pouţitých 481 tisíc Sk. 

Bezpečnostný kamerový systém 

         Na Nám. A. Hlinku a Nám. Hrdinov pri (SAD) boli dané opäť do prevádzky 2 

kamery v rámci bezpečnostného kamerového systému v meste Zlaté Moravce. 

V minulom roku tieto kamery boli neznámym páchateľom v letných mesiacoch 

rozbité. Škodu na kamerách uhradila poisťovňa.  

Rekonštrukcia KD v Prílepoch 

         V m.č. Prílepy bola ukončená v auguste rekonštrukcia kultúrneho domu. Práce 

previedli od júla do augusta pracovníci Záhradníckych sluţieb, Technických sluţieb 

a Sluţbytu - ako výmena i natieranie plechu, vonkajšia škrabaná omietka, vybudované 

sociálne zariadenie, výmena okien, nové schodište a bezbariérový prístup do 

kultúrneho domu. Sála bola vystierkovaná, strop obloţený sadrokartónom a na zem 

poloţená plávajúca podlaha. V predsieni, ktorá slúţi aj ako šatňa, bola poloţená 

keramická dlaţba a vchodové dvere boli namorené, obnovou prešlo aj mosadzné 

kovanie. 

Náklad na túto akciu predstavoval 514 tisíc Sk. 

Rekonštrukcia KD  v Chyzerovciach 

         Rekonštrukciou prešiel v tomto roku aj kultúrny dom v nachádzajúci sa v m.č. 

Chyzerovce počas mesiacov november a december. Vo vnútri sa vybudovalo sociálne 

zariadenie, kanalizácia, vodovod a vybrúsili sa parkety. 

Náklad na túto akciu predstavoval 473 tisíc Sk. 

Modernizácia mestského rozhlasu 

         V tomto roku bol mestský rozhlas v časti mesta Ďateľnisko napojený na 

bezdrôtový systém. Mesto plánuje aj v ďalších rokoch s rekonštrukciu celého 

mestského rozhlasu a jeho napojenie na bezdrôtový systém a pokrytie tak aj v doteraz 

nepokrytých častiach mesta. 

Rekonštrukcia technologického zariadenia zimného štadióna 

         Zlatomoravecký zimný štadión na Továrenskej ul., ktorý bol postavený 

v sedemdesiatych rokoch prešiel v tomto roku významnou rekonštrukciou. Nakoľko 

v januári počas zimnej prevádzky došlo niekoľkokrát k technickej poruche a bolo 

zistené, ţe chladiaci systém je nevyhovujúci, bola potrebná rekonštrukcia. 1. októbra 
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firma Slovchlad Horná Breznica začala s rekonštrukčnými prácami ľadovej plochy s 

rozmermi 60 x 30 m, strojovne, prívodu elektrickej energie, mantinelov a ďalšieho 

s tým súvisiaceho vybavenia. Práce začali demoláciou betónového kanála, ktorý slúţi 

pre napájanie ľadovej plochy. Nové je aj zariadenie ekologického charakteru a 

chladiaca kvapalina glykosol - chladená freónom. Slávnostné odovzdanie 

zrekonštruovaného zimného štadióna sa uskutočnilo 29. novembra prestrihnutím 

pásky, za prítomnosti primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, riaditeľa mestského 

podniku TSm M. Adamca, Spoločného obecného úradu Ing. I. Jedlovského, zástupcov 

Hokejového klubu Zl. Moravce, zástupcov stavebnej a dodávateľskej firmy bol štadión 

odovzdaný do prevádzky. V budúcnosti by sa mal vyuţívať na rôzne účely. 

Skladačková plocha umoţní jej vyuţitie počas celého roka tak na športové, ako aj 

kultúrne podujatia.  

Na rekonštrukciu bolo pouţitých 6 miliónov 158 tisíc Sk.  

Kompostáreň 

         23. novembra sa konala na skládke tuhého komunálneho odpadu (TKO) 

v Zlatých Moravciach kolaudácia novej kompostárne s rozmermi 20 x 14 metrov, 

ktorá bude slúţiť k vyuţívaniu biologicky rozloţiteľných odpadov ich zhodnocovaním. 

Výstavbou kompostárne tak chce Mesto zníţiť mnoţstvo odpadov ukladaných na 

skládku TKO. Práce na výstavbe kompostárne začali v júli a po piatich mesiacoch 

kompostáreň začala spracovávať prvý odpad. Jej súčasťou je aj stacionárny drvič, 

ktorý organický odpad rozdrví do hrúbky 15 centimetrov. Kompostáreň budú vyuţívať 

mestské podniky, hlavne Záhradnícke sluţby, ktoré sa starajú o verejnú zeleň a na 

vlastné náklady budú môcť biologický odpad zo záhrad doviesť aj obyvatelia 

rodinných domov a záhradkári.  

Európsky fond regionálneho rozvoja poskytol 1 milión a 714 tisíc Sk. Náklady mesta 

boli vo výške 563 tisíc Sk.  

Nové lavičky, mobiliár a zábradlie pri Dome sluţieb Zl. Moravce 

         Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce doplnili v tomto roku detské ihriská na 

Ul. 1. mája a Staničnej ul., taktieţ chýbajúce šmýkalky spolu za 439 tisíc Sk.   

Mesto bolo taktieţ doplnené lavičkami v hodnote 156 tisíc Sk.  

Vymenené bolo aj zábradlie v meste nachádzajúce sa pri Dome sluţieb v hodnote 178 

tisíc Sk.  

Rekonštrukcia Parku Janka Kráľa 

         V roku 2006 bol v opravený pomník Janka Kráľa, kde boli doplnené chýbajúce 

časti bieleho bulharského mramoru.  

Bolo pouţitých 47 tisíc Sk. 

         V priebehu rokov 2004, 2005 a 2006 prešiel Park Janka Kráľa významnou 

rekonštrukciou a opravou chodníkov, lavičiek, výsadbou novej zelene, kvetín. 

Rekonštrukcia sa skladala z dvoch etáp.  

V prvej bolo pouţitých 486 tisíc Sk a v druhej etape 576 tisíc Sk.  

Projekt vypracoval kolektív autorov LANDURBIA, pod vedením Ing. arch. A. Supuku 

z Banskej Bystrice. Park Janka Kráľa patrí pod správu m.p. Záhradnícke sluţby mesta 

Zlaté Moravce. 

Modernizácia verejného osvetlenia 
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         Technické sluţby mesta Zlaté Moravce v rámci šetrenia elektrickou energiou 

vymenili v tomto roku pôvodné zdroje verejného osvetlenia za úsporné zdroje na 

uliciach: T. Vansovej, Kukučínovej, Hronského, Smetanovej, Mojzesovej, 

Záhradníckej, Ţelezničiarskej, Viničnej, Martinský breh, Hájovej, zo 150 W na 

úsporné 2 x 36 W zdroje vrátane vodičov pri rekonštrukcii sekundárnej siete zo strany 

Západoslovenskej energetiky, ktorá vymieňala aj podperné body v celom úseku.  

Kanalizácia v Chyzerovciach 

         Bola dokončená II. etapa kanalizácie na Ulici Chyzeroveckej a B.S. Timravy. 

Práce vykonala firma Vodostav. 

Náklad predstavoval 1 milión a 29 tisíc Sk. 

Vybudovanie a rekonštrukcia parkovísk v meste 

         Vybudované zámkovou dlaţbou boli parkoviská pri cintoríne v m.č. Chyzerovce, 

na Prílepskej ul. pred Reedukačným domovom a parkovisko pri Daňovom úrade. Práce 

previedol Sluţbyt m.p. 

Bolo pouţitých na parkovisko pri cintoríne v m.č. Chyzerovce 400 tisíc Sk, na 

parkovisko na Prílepskej ul. 428 tisíc Sk, na parkovisko pri Daňovom úrade 204      

tisíc  Sk.  

Rekonštrukcia chodníka 

         Bol opravený chodník na Prílepskej ul., na ktorom bola poloţená zámková 

dlaţba. Práce previedol Sluţbyt m.p. 

Bolo pouţitých 496 tisíc Sk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava.             
         10. januára sa konalo na MsÚ v Zl. Moravciach pracovné rokovanie k trasovaniu 

plánovanej rýchlostnej komunikácie v úseku obcí Čierne Kľačany – Prílepy, ktoré 

zvolalo Ministerstvo ţivotného prostredia SR. Rokovania sa okrem organizátorov 

zúčastnili zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR, NSK, Krajského úradu v Nitre z oddelenia dopravy, Mesta Zlaté 

Moravce a susedných dotknutých obcí časti mesta Zl. Moravce - Prílepy, Čierne 

Kľačany a Volkovce. Prítomní zástupcovia mesta a dotknutých obcí jednotne zotrvali 

na svojej pôvodnej poţiadavke, na severné trasovanie komunikácie a to s maximálnym 

priblíţením sa k dnešnej ceste I/65.  

Pracovné 

rokovanie 

na MsÚ 

 

 

 

  

         Pracovné stretnutie na ministerstve výstavby, pôšt a telekomunikácií SR 

s ministrom P. Prokopovičom a primátorkou mesta Zl. Moravce a predsedníčkou PRZ 

Ing. S. Ostrihoňovou sa uskutočnilo 14. februára. Tohto stretnutia sa zúčastnili 

pracovníci ministerstva, Národnej diaľničnej spoločnosti a pracovníci MsÚ v Zl. 

Moravciach. Na programe bolo prejednanie pokračovania výstavby rýchlostnej 

komunikácie R1 na úseku z Tekovských Nemiec do Nitry a trasovanie komunikácie 

pri Zlatých Moravciach. Na základe tohto stretnutia bol na MsÚ doručený list od 

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR P. Prokopoviča, ţe v zmysle zákona         

č. 655/2005 o štátnom rozpočte na rok 2006 je cieľom 2 výstavby diaľnic a 

rýchlostných ciest zabezpečiť prepojenie medzi Trnavou a Banskou Bystricou 

rýchlostnou cestou do roku 2011, kde interným cieľom je jeho sprevádzkovanie uţ 

v roku 2010. 

Pracovné 

stretnutie  

s  

ministrom 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2006 

 

 

                                                                                                                                                                    59 

  

         V priebehu roka došlo k zmene dopravného značenia na kriţovatke Ulice 1. 

mája, Chyzerovecká, Prílepská, Sládkovičova, hlavne pre nevyhovujúci stav z pohľadu 

ţivotného prostredia a vplyvu nákladnej cestnej premávky na kvalitu a ţivotnosť 

cestnej komunikácie. Zmenou smeru hlavnej cesty a to z Ul. 1. mája na Sládkovičovu 

ulicu sa tak dosiahol plynulý pohyb nákladných vozidiel vo všetkých smeroch, ale 

hlavne v smere na cestu 1/65. 

         Ďalej počas roka Mesto pristúpilo k realizácii zmeny dopravného značenia na Ul. 

A. Kmeťa, podľa schváleného projektu. Uvedená zmena zabezpečila zmenu na  

jednosmernú premávku a to v smere od Ul. 1. mája na Námestie A. Hlinku 

Zmena 

dopravného 

značenia 

Primátorka držala hladovku. 
         Po zvolení za primátorku mesta sa Ing. S. Ostrihoňová stala aj predsedníčkou 

Poţitavského regionálneho zdruţenia. Naším regiónom prechádza v súčasnosti 

preťaţená cesta I/65, ktorá dostala nelichotivý názov „cesta smrti“. Ministerstvo 

dopravy, pôšt a telekomunikácií označuje výstavbu rýchlostnej komunikácie R1 ako 

jednu z hlavných priorít, úsek medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami. 9.mája sa v 

zasadačke MsÚ v Zl. Moravciach konalo pracovné stretnutie, ktoré malo v zmysle 

záverečného stanoviska Ministerstva pomôcť "optimalizovať trasu rýchlostnej cesty 

vzhľadom na inţiniersko-geologické a hydrogeologické pomery v danom území, ale aj 

vzhľadom na dopravno-technické parametre trasy a ekonomickú efektívnosť stavby".  

         V sobotu 13. mája, začala primátorka Zl. Moraviec Ing. Serafína Ostrihoňová 

drţať pred Úradom vlády v Bratislave protestnú hladovku za čo najrýchlejšie začatie 

výstavby rýchlostnej komunikácie medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Bola 

odhodlaná hladovať kým od premiéra SR nedostane písomný prísľub ohľadne 

majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov, aby v roku 2007 výstavba cesty 

začala. Na trávniku pred Úradom vlády so sebou mala nápis „Chceme cestu prosperity, 

nie cestu smrti“. 16. mája sa primátorka rozhodla ukončiť protestnú hladovku potom, 

ako jej bol doručený list od premiéra SR Mikuláša Dzurindu. Premiér ju v liste 

ubezpečil, ţe začatie výstavby rýchlostnej komunikácie R1 v čo najkratšom termíne je 

aj jeho prioritou. Ak budú splnené všetky náleţitosti, pripravené projekty, dodrţané 

termíny a samosprávy dotknutých obcí budú ústretové s rýchlostnou komunikáciou by 

sa mohlo začať uţ v roku 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 87/I 

Povodeň v meste. 
         Po týţdňoch mrazivého počasia prišlo oteplenie. Topiaci sa sneh a prívalové 

vody skomplikovali 20. februára situáciu na celom Zlatomoravceku. Z Pohronského 

Inovca tiekla voda a brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste. Pod vodou boli najmä 

Tekovská ulica a Park mládeţe, Ulica Ľ. Podjavorinskej, Rázusova, v Prílepoch Nová 

ulica. Zaplavené boli domy, záhrady, polia a ţelezničné priecestie na Staničnej ul. 

Zberače nestačili odvádzať vodu do kanálov. Postupujúca vlna a bahno preverovali 

stabilitu obytných domov, garáţí. Boli zistené priesaky. Primátorka mesta vyhlásila 

stav ohrozenia. Do výkonu povodňových zabezpečovacích prác a záchranných prác 

boli nasadení mestskí policajti, hasiči, pracovníci Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti i zamestnanci Mesta. Operatívne boli realizované zabezpečovacie práce 

Povodeň  

 

Foto č. 88, 

89/I 
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protipovodňovou komisiou. Záchranné a zabezpečovacie práce bolo potrebné vykonať 

najmä na území intravilánu mesta, ktoré nebolo dostatočne chránené pred záplavami 

alebo presakujúcou vodou. Ďalej práce pokračovali v odčerpávaní vody z pivničných 

a suterénnych priestorov rodinných domov, studní, ţúmp a terénnych zníţenín, odtiaľ 

voda gravitačne neodtekala. 21. februára bol 3. a neskôr aj 2. stupeň. povodňovej 

aktivity v Zlatých Moravciach odvolaný a v meste sa začalo upratovanie.  

         Aby mesto Zl. Moravce predišlo havarijnej situácii, ako bola vo februári, boli 

vykonané začiatkom októbra protipovodňové opatrenia práve v týchto lokalitách. 

V Parku mládeţe boli vyčistené dva zanesené rybníky. Na náklady mesta bol očistený 

aj odvodňovací kanál na rieke Ţitava. Na protipovodňové opatrenia dostalo Mesto od 

štátu 97 tisíc korún. Práce boli zabezpečené cez mestské podniky. 

 

 

 

 

 

 

 

Protipovod-

ňové 

opatrenia 

Priemyselný park. 
         MZ na svojom 21. zasadnutí konanom 27. 10. 2005 prerokovalo a následne 

schválilo návrh na zaloţenie spoločnosti ZM INVEST, s.r.o. Zlaté Moravce, za účelom 

zabezpečenia činností a sluţieb súvisiacich s realizáciou Priemyselného parku Zlaté 

Moravce. Po zaloţení uvedenej spoločnosti v novembri 2005, bola 10. 1. 2006 

podpísaná zmluva medzi Mestom Zlaté Moravce v zastúpení primátorkou mesta Ing. 

S. Ostrihoňovou a konateľom ZM INVEST, s.r.o. Zlaté Moravce, zastúpenú V. 

Ondrejkom a M. Ondrejkom. V preambule zmluvy sa uvádza, ţe Mesto Zlaté Moravce 

má záujem na zdynamizovaní rozvoja zlatomoraveckého regiónu a v spolupráci so ZM 

INVEST, s.r.o. Zlaté Moravce, snahu realizovať záujmy mesta, hlavne vytvorenie 

priemyselného parku, etablovanie sa zahraničných investorov so zreteľom na 

vytvorenie nových pracovných príleţitostí a zvýšenie zamestnanosti. Na 23. zasadnutí 

MZ bola prerokovaná a uznesením schválená Mandátna zmluva medzi Mestom Zlaté 

Moravce a spoločnosťou ZM INVEST, taktieţ splnomocnenie spoločnosti 

v zastupovaní mesta konateľom spoločnosti V. Ondrejkom na úkony, ktoré súvisia so 

zastupovaním pri výkone činností na príprave a realizácii investičného zámeru. 

Založenie 

spoločnosti  

ZM INVEST 

 

 

 

 

 

         Začiatkom mája pracovníci Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 

Nitra začali robiť archeologický výskum v lokalite budúceho priemyselného parku. 

Odkryli časť dlhého neolitického domu, sídliskové jamy, mazanicu a hliník. Stavby 

boli postavené na koloch, steny mali vypletené z prútia a omazané hlinou z mladšej 

doby kamennej. V katastri Zlatých Moraviec sa eviduje z tohto obdobia asi 13 osád. 

Archeolo-

gické nálezy 

 

Foto č. 90/I 

 

 

         Predstavitelia ZM INVEST, s.r.o., Mesta Zlaté Moravce, NPLS, s.r.o., 

a ESTAMP Slovakia, s.r.o., slávnostne poklepali 13. júna v Zl. Moravciach základný 

kameň stavby priemyselného parku. Pribliţne o 16.00 h stavba priemyselného parku 

dostala oficiálne „zelenú“. Základná poţiadavka prvých investorov bola začať a 

spustiť výrobu uţ v septembri 2006. Vo výrobných závodoch by malo postupne nájsť 

prácu asi 500 aţ 700 ľudí.  Na slávnostný akt poloţenia základného kameňa na 

priemyselný park prišlo asi 100 pozvaných hostí, medzi inými primátorka mesta Ing. 

S. Ostrihoňová, konateľ firmy ZM INVEST  V. Ondrejka, poslanec NR SR a primátor 

Vrábeľ T. Tóth, primátor mesta Nitra F. Vítek, zástupcovia firiem NPLS, s.r.o., 

ESTAMP Slovakia, s.r.o., a ostatní pozvaní hostia. Priemyselný park sa bude 

Základný 

kameň  

 

Foto č. 91, 

92/I 
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nachádzať v lokalite Pláne 1, Pláne 2 a ďalšie územie za zimným štadiónom. Celková 

rozloha parku je pribliţne 56 hektárov. Jeho výstavba je rozdelená do niekoľkých etáp.  

 

         19. júna Zlatomoravčanov zastihla nepríjemná správa, ţe na rozostavanej fabrike 

francúzskeho investora NPLS sa zrútila strešná konštrukcia a betónový skelet.  Podľa 

zistení zrútenie rozostavanej strechy haly zavinil ľudský faktor. Preťaţenie balíkmi 

strešnej krytiny jeden z nosníkov nevydrţal práve v čase, keď zamestnanci odišli na 

obed.  

         Na stavbe priemyselného parku v Zlatých Moravciach pri páde nosníka strechy 

boli zranení traja robotníci. K pracovnému úrazu došlo v piatok 21. júla okolo 11. 

hodiny. Dvaja robotníci boli ťaţšie a jeden ľahšie zranení. Stalo sa tak pravdepodobne 

pri upevňovaní strechy na tyč z pohyblivej plošiny a nadvihnutí ţeriavom pomocou 

popruhov, pričom jeden z popruhov sa roztrhol a konštrukcia sa zosypala.  

Pád  

strešnej 

konštrukcie 

Foto č. 93/I 

 

 
Pád  

nosníka 

 

 

         17. októbra sa zišli na kolaudácii priemyselného parku v Zl. Moravciach 

zástupcovia inšpektorátu práce, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

Spoločného obecného úradu, primátorka mesta Zl. Moravce, zástupcovia investorov, 

projektant, stavebný dozor, stavby vedúci a zástupca spoločnosti ZM INVEST 

zabezpečujúci inţiniersku činnosť stavby, poslancov MZ, pozvaných hostí 

a obyvateľov mesta Zl. Moraviec. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová vyzdvihla 

význam priemyselného parku hlavne v zníţení nezamestnanosti Po príhovoroch 

jednotlivých zástupcov spoločností, si účastníci mohli vo filmovom šote pozrieť 

a zaspomínať na začiatky výstavby priemyselného parku od poklepania základného 

kameňa aţ po jeho súčasný stav v časti Pláne 1. Kolaudovaná bola hala pre 

francúzskeho investora NPLS, s.r.o., na Továrenskej ul. č. 58, v ktorej sa budú vyrábať 

komponenty pre automobilový priemysel.  

         Dňa 23. novembra bola slávnostne skolaudovaná aj hala španielskej spoločnosti 

ESTAMP Slovakia, s.r.o., na Továrenskej ul. č. 52. Výrobné haly posvätil 24. 

novembra vdp. kanonik M. Javor.  

         Výroba má byť spustená v obidvoch závodoch začiatkom roka 2007, kedy začnú 

prijímať pracovníkov z celého regiónu. Investícia do priemyselného parku, v ktorej sú 

zahrnuté stavebné, inţinierske a technologické práce, výkup pozemkov predstavuje 

viac ako 400 miliónov korún. 

Kolaudácia  

priemysel-

ného parku  

a spustenie 

výroby 

 

Foto č. 94, 

95/I 

 

 

Bytovka na Tekovskej ulici.              
         Hospodárenie Mesta bolo v roku 2006 negatívne ovplyvnené úhradou 

nasledujúcich záväzkov vyplývajúcich z porušenia zmlúv pri výstavbe bytovky na 

Tekovskej ulici: 

- vrátenie nenávratného finančného príspevku poskytnutého na výstavbu vo 

výške 19.853 tis. Sk na základe rozhodnutia SFK Bratislava 

- úhrada prislúchajúceho penále vo výške 100% istiny, t.j. 19.853 tis. Sk 

v zmysle uvedeného rozhodnutia 

- splatenie celého zostatku úveru od ŠFRB z dôvodu odstúpenia ŠFRB od 

zmluvy, včítane úrokov, pokuty a nenávratného príspevku v celkovej výške 

22.078 tis. Sk 
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- úhrada nákladov draţby zaloţeného Ţupného domu vo výške 1.157 tis. Sk 

            Fotokópie súvisiacich listov, ktoré sú doloţené v prílohe kroniky za rok 2006. 

- číslo 407/944/2000 zo Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava zo dňa 29. 

januára 2005 

- číslo MF/025273/2005-961/482 z Ministerstva financií SR zo dňa 2.11.2005 

- zaslanie predbeţného rozpisu odmeny a nákladov draţobníka Draţobnou 

spoločnosťou, a.s. zo dňa 10.4.2006 

- prehľad splatenia záväzkov voči ŠFRB a SFK ekonomickým oddelením MsÚ  

ku dňu 30.6.2006 

 

Príloha  

č. 2-d 

Požitavské regionálne združenie.             
         Poţitavské regionálne zdruţenie zasadalo počas roka 2006 na MsÚ v Zl. 

Moravciach. Zasadnutia otvorila a viedla predsedníčka zdruţenia Ing. S. Ostrihoňová. 

Prítomných členov zdruţenia informoval starosta Jedľových Kostolian J. Ďuriač, ţe vo 

februári bola podpísaná zmluva medzi vyšším územným celkom NSK a RRA – Horné 

Poţitavie o výške finančného príspevku pre rozvojové agentúry kaţdého okresu 

v kraji, ďalej na programe bola aj správa o hospodárení a záverečný účet PRZ za rok 

2005, návrh na rozpočet PRZ 2006, vystúpenie zástupcu ZMOS, návrh delegátov PRZ 

na snem ZMOSu v Bratislave, riešenie aktuálnych otázok regiónu a prerokovanie 

ţiadostí, ktoré snem PRZ neschválil, ako príspevok pre J. Šidlovskú na vydanie knihy, 

finančný príspevok pre vydavateľstvo SSS spol., s.r.o, na vydanie zbierky a finančný 

príspevok pre RO – JDS na občerstvenie pre ich zasadnutie snemu. PRZ ţiadalo 

Ministerstvo dopravy o písomné stanovisko k riešeniu dostavby dobudovania R1 

medzi Zl. Moravcami a mestom Nitra najneskôr do 5. mája. Tento termín bol určený 

preto, aby nemuselo dôjsť k hladovke, ktorú predsedníčka PRZ Ing. S. Ostrihoňová 

avizovala. Na základe nesplnenia sľubov k tejto hladovke došlo a aţ po ich prísľube 

Ing. Ostrihoňová ukončila hladovku. Ďalej Ing. S. Ostrihoňová informovala o zaloţení 

RRA Horné Poţitavie, kde PRZ zobralo uvedené body programu na vedomie 

a schválilo dotáciu na sprevádzkovanie RRA – Horné Poţitavie nasledovne: 3 Sk na 

obyvateľa z obcí PRZ zlatomoraveckého okresu, 500 Sk za OZ Platan a 5000 Sk za 

Zdruţenie podnikateľov Slovenska. Členovia PRZ boli informovaní o vystúpení mesta 

Vráble a obce Lúčnica nad Ţitavou zo zdruţenia. PRZ sa venovalo problematike 

ZsVS, otvoreniu cyklotrás, prezentácii projektu miestny kanál a informácii o výstave 

Slovakiatour 2006. Členovia PRZ boli informovaní o príprave zrušenia Krajských 

úradov a Krajských školských úradov, čím by ich kompetencie prešli na vyššie 

územné celky. Na mimoriadne zasadnutie PRZ prijali pozvanie predseda NSK Doc. 

Ing. M. Belica, PhD. a poslankyňa NR SR M. Damborská. Primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová odovzdala list ţupanovi VÚC, v ktorom predsedníčka a starostovia PRZ 

apelujú na opätovné prehodnotenie zrušenia inštitúcií okresu Zlaté Moravce, ktoré 

bolo uskutočnené k  1. 1. 2004 v súvislosti so schváleným materiálom ,,Návrh 

optimalizácie usporiadania miestnej štátnej správy“. Vtedy bol podporený návrh 

zriadiť najprv 46 obvodných úradov a na základe tohto materiálu sa okres Zlaté 

Moravce dostal na 47. miesto a tak sa obvodné úrady presunuli do Nitry. Z dôvodu 

tohto podnetu bolo z Ministerstva vnútra SR odpovedané ministrom R. Kaliňákom, ţe 

vláda SR posúdi efektivitu a administratívne usporiadanie štátu, nakoľko súčasné 

Foto  

č. 96/I 
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nezodpovedá územným obvodom pôsobnosti prvostupňových orgánov miestnej štátnej 

správy, s cieľom pripraviť návrhy na riešenie v ďalšom volebnom období a vypracuje 

návrhy opatrení do 31. januára 2007 a predloţí vláde v správe o tejto analýze spolu 

s návrhmi opatrení do 31. marca 2007. 

         Zdruţenie miest a obcí Slovenska v zastúpení M. Sýkoru, predsedu zdruţenia 

udelilo 7. novembra Ďakovný list Ing. S. Ostrihoňovej, členke Rady ZMOS vo 

volebnom období 2002-2006 za pomoc, podporu a aktívnu účasť na rozvoji 

reprezentatívnej organizácie miest a obcí a miestnej územnej samosprávy.  

         Rada ZMOS zobrala na vedomie informáciu o uvedení portálu 

www.municipalia.sk do riadnej prevádzky, o podpísaní kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa na rok 2007 a informáciu o stanovisku ZMOS k príprave nového zákona o 

verejnej sluţbe. D. Bako ďalej prítomných starostov informoval o stanovisku ZMOSu 

k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007. Rada zobrala ďalej na vedomie informáciu o 

vládou SR schválenom Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 – 

2013, informáciu o stratégii bytovej politiky a aktuálnych úlohách zo strany Štátneho 

fondu rozvoja bývania.  

         Ku koncu roka na poslednom zasadnutí PRZ boli navrhnuté Ďakovné listy Ing. S. 

Ostrihoňovej, D. Bakovi a Ing. J. Cibirovi za ich činnosť v PRZ a v komisiách ZMOS. 

Delegácia  z Chorvátska.             
         13. januára navštívila naše mesto Zlaté Moravce delegácia z Chorvátska, mesta 

Našice pod vedením primátora Zdravka Rončeviča, kde spolu s primátorkou mesta 

Ing. S. Ostrihoňovou uzatvorili dohodu o spolupráci oboch miest s účelom obojstranne 

si pomáhať, podporovať kontakty, spoluprácu a stretnutia predovšetkým v oblasti 

umenia, kultúry, vedy a vzdelávania, cirkvi, oznamovacích prostriedkov, výstavby 

miest, pamiatkovej ochrany, ochrany ţivotného prostredia, hospodárstva, výstavníctva, 

zdravotníctva a sociálnej činnosti, cestovného ruchu, turistiky, športu, medzinárodnej 

spolupráce, participácie pri príprave medzinárodných projektov a ďalších aktivít. 

Našice sú sídlom Zväzu Slovákov a Matice slovenskej v Chorvátsku.  

Foto  

č. 97/I 

Družobná návšteva do Velkých Přílep.             
         Mestský úrad v septembri zorganizoval druţobnú návštevu do Velkých Přílep 

v Česku spojenú s poznávacím zájazdom do Prahy. Výletu sa zúčastnili učiteľky MŠ a 

ZŠ, ako aj pracovníci MsÚ. Vo Velkých Přílepoch sa stretli sa so starostom obce Jiřím 

Říhom a pozreli si miestnu MŠ a ZŠ. Popoludní ich čakala prehliadka Hradčan so 

sprievodcom. Na ďalší deň sa zúčastnili prechádzky po Petříne, Karlovom moste, 

Staromestskom i Václavskom námestí a ďalších pamätihodností Prahy.  

Foto  

č. 98/I 

Stretnutie družobných miest.             
         30. septembra Mesto Zlaté Moravce a OZ Platan zorganizovali športový deň s 

druţobnými mestami pod názvom „Kľúče od pevnosti“, ktoré sa pokúsilo získať 8 

päťčlenných zmiešaných druţstiev – Mestského úradu, Mestskej polície, Mestskej 

nemocnice, OZ Platan, ZŠ Robotnícka, ZŠ Mojmírova, Gymnázium J. Kráľa ZM a 

Gymnázium z partnerského mesta Stříbro. Kaţdé druţstvo malo za úlohu absolvovať 

10 samostatných disciplín.  Zvíťazilo druţstvo ZŠ Robotnícka s 10 kľúčmi a časom 33 

minút, na druhom mieste bolo druţstvo Mestskej polície s tieţ 10 kľúčmi v čase 42 
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minút, tretie miesto získalo druţstvo Mestského úradu s 9 kľúčmi v čase 37 minút. 

V súťaţi RINGO zvíťazil mladý kolektív gymnazistov zo Stříbra o jeden bod nad ZŠ 

na Robotníckej ul. Tento deň vyvrcholil kultúrnym programom pod vedením P. 

Kereša. Najväčším lákadlom bola pre všetkých karaoke – šou.  Účastníci športového 

dňa odchádzali domov spokojní a plný záţitkov.   

Voľby do NR SR. 
         Predseda Národne rady SR rozhodnutím č. 89/2006 Z.z., podľa čl. 89 ods. 2 

písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách 

do Národnej rady SR vyhlásil voľby do Národnej rady SR, ktoré sa  podľa čl. 1 ods. 2 

ústavného zákona č. 82/2006 Z.z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR 

konali v sobotu 17. júna 2006.        

         V aule ZSŠ sa 5. mája konal sľub okrskových volebných komisií pre voľby do 

NR SR do rúk primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej. Z politických strán 

a politických hnutí, ktoré delegovali svojich členov a náhradníkov boli ţrebovaním 

zvolení predsedovia a  podpredsedovia okrskových volebných komisií. 

         Po prvýkrát bolo moţné voliť aj poštou. Volič, ktorý mal trvalý pobyt na území 

SR a v čase volieb sa zdrţiaval mimo jej územia, mohol písomne poţiadať obec, kde 

mal trvalý pobyt o voľbu poštou. Ţiadosť musela byť doručená obci najneskôr 50 dní 

predo dňom konania volieb. Obec zaslala voličovi najneskôr 35 dní predo dňom 

konania volieb na ním určenú adresu pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom 

úradnej pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe 

hlasovania. Listová zásielka bola ţiadateľovi zaslaná ako zásielka 1. triedy. 

         V  Zlatých Moravciach bolo zriadených jedenásť volebných okrskov, z toho 

jeden v m. č. Prílepy. 

         V meste Zlaté Moravce bolo zapísaných 10 740 voličov. Volieb sa  zúčastnilo 

57,61% voličov, čo predstavovalo 6188 voličov, z toho platných odovzdaných hlasov 

bolo 6126. Z toho moţnosť voliť poštou vyuţilo 5 voličov. 

Strany a hnutia získali v Zlatých Moravciach takéto hlasy: 

1 – ĽAVICOVÝ BLOK     3 (0,04%) 

2 – STRANA OBČIANSKEJ SOLIDARITY      0  

3 – MISIA 21 – NOVÁ KRESŤANSKÁ DEMOKRACIA     4 (0,06%) 

4 – STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE        8 (0,13%) 

5 – ZDRUŢENIE ROBOTNÍKOV SLOVENSKA        5 (0,08%) 

6 – KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE        537 (8,76%) 

7 – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KOALÍCIA – SLOVENSKÁ  

VZÁJOMNOSŤ       51 (0,83%) 

8 – ALIANCIA NOVÉHO OBČANA      90 (1,46%) 

9 – HNUTIE ZA DEMOKRACIU        18 (0,29%) 

10 – STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE – MAGYAR KOALÍCIÓ  

PÁRTJA      26 (0,42%) 

11 – SLOBODNÉ FÓRUM      168 (2,74%) 

12 – OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA      13 (0,21%) 

13 – PROSPERITA SLOVENSKA       1 (0,01%) 

14 – ĽUDOVÁ STRANA – HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO    571 
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č. 99/I 
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(9,32%) 

15 – AGRÁRNA STRANA VIDIEKA       6 (0,09%) 

16 – KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA        344 (5,61%) 

17 – SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA         14 (0,22%) 

18 – SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA -

DEMOKRATICKÁ STRANA        878 (14,33%) 

19 – SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA       2215 (36,15%) 

20 – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA        1155 (18,85%) 

21 – NÁDEJ       19 (0,31%) 

Komunálne voľby. 
    Predseda Národne rady SR rozhodnutím č. 63/2006 Z.z., podľa čl. 89 ods. 2 

písm. d) Ústavy Slovenskej republiky § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 

vyhlásil voľby do (obecných) mestských zastupiteľstiev a voľby (starostov) 

primátorov obcí a určil deň ich konania na sobotu 2. decembra 2006. 

         Mesto Zlaté Moravce zverejnilo počet obyvateľov mesta nasledovne: 

ZLATÉ MORAVCE – 13 409 obyvateľov.  

         Pre Mesto Zlaté Moravce bolo určených Mestským zastupiteľstvom 19 

poslancov. 

         Ďalej bolo určených 5 volebných obvodov a 11 volebných okrskov. 

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

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

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

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

V.OBVOD – okrsky č. 10 a 11, počet poslancov: 2 (m.č. Chyzerovce a Prílepy) 

        12. októbra sa na MsÚ uskutočnilo prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie, 

kde boli stranami delegovaní nasledovní členovia: Anna Baláţová, na základe § 14 

ods. 2 menovaná primátorkou mesta, Ing. Juraj Bánsky za ZSNS, Ivan Laktiš za 

SMER-SD, SNS, ĽS - HZDS, Ján Ondrejmiška SDKÚ - DS, KDH a Václav Plhal za 

KSS. Po zloţení predpísaného sľubu prítomných členov do rúk primátorky mesta Ing. 

Serafíny Ostrihoňovej, bol ţrebovaním určený za predsedu komisie Václav Plhal a za 

podpredsedu Ján Ondrejmiška. Za zapisovateľku MsVK bola menovaná PaedDr. 

Klaudia Ivanovičová. 

         V obradnej miestnosti MsKS sa 15. novembra 2006 uskutočnil sľub členov 

volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy mesta. Po zloţení sľubu 

prítomných členov komisií do rúk primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, boli 

ţrebovaním zvolení predsedovia a podpredsedovia okrskových volebných komisií pre 

komunálne voľby 2006. 

         V meste Zlaté Moravce v I. obvode sa volili 4 poslanci z 16 kandidátov, v II. 

obvode 3 poslanci zo 13 kandidátov, v III. obvode 6 poslanci z 17 kandidátov, v IV. 

obvode 4 poslanci z 11 kandidátov, v V. obvode 2 poslanci z 6 kandidátov. 

         Na post primátora mesta kandidovali 6 uchádzači. 

         Do volebných zoznamov bolo zapísaných 10 846 voličov, z ktorých sa zúčastnilo 

volieb 5218, t.j. 48,11%. Z tohto počtu bolo 4924 platných hlasov pre poslancov MZ a 
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5144 platných hlasov pre primátora mesta. 

         Podľa počtu získaných platných hlasov boli zvolení títo 19 poslanci do 

Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: 

Volebný obvod č. 1: 

1. Bátora Marián, RNDr., 62 r., riaditeľ GJK, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS ) 406 

2. Dvonč Peter, MVDr., 51 r., zverolekár, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS ) 568  

3. Valkovič Štefan, MUDr., 57 r., lekár, (NEKA)  339 

4. Vicianová Ivona, PharmDr., 41 r., farmaceut, (NEKA)  372 

Volebný obvod č. 2: 

5. Chládek Ľudovít, 53 r., pracovník TIK, (NEKA)  271 

6. Predáč Jozef, Ing., 42 r., ţivnostník, (NEKA)  271 

7. Solčiansky Ján, Ing., 52 r., riaditeľ školy, (NEKA)  317 

Volebný obvod č.3: 

8. Hlásna Juliana, 67 r., ekonómka, (SDKÚ – DS, KDH )  371  

9. Hollý Peter, Ing., 54 r., technik, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)  363 

10. Kadlec Ladislav, MUDr., 67 r., lekár, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)  342 

11. Pichňa Peter, MUDr., 54 r., lekár, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)   415 

12. Rumanko Viliam, 47 r., technik, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)  397 

13. Uhrínová Denisa, Mgr., 27 r., odborný poradca, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)  

446 

Volebný obvod č. 4: 

14. Klučiar Vladimír, 53 r., energetik, poslanec VÚC, (SDKÚ – DS, KDH)  313           

15. Malý Ivan, 55 r., ţivnostník, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)  286                        

16. Šepták Pavel, Mgr., 51 r., advokát, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)  357 

17. Škvarenina Jozef, Ing., 34 r., ekonóm, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)  374 

Volebný obvod č. 5: 

18. Hritz Ivan, 62 r., dôchodca, (KSS)   259 

19. Tonkovič Jozef, 56 r., elektromontér, (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)  258 
 

         Voľby na primátora mesta Zlaté Moravce priniesli nasledovné poradie podľa 

počtu získaných platných hlasov: 

1. Serafína Ostrihoňová, Ing., 52 r., (NEKA) 2352 

2. Milan Galaba, Mgr., 42 r., (SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS)  1785 

3. Jozef Predáč, Ing.,  42 r., (NEKA)  622 

4. Stanislav Rendek, JUDr., 53 r., (NEKA)  299 

5. Jozef Valent, 57 r., (NEKA)  48 

6. Ladislav Hudec, Ing., 57 r., (NEKA)  38 (vzdal sa kandidatúry) 
 

         Za primátorku mesta bola znovuzvolená Ing. Serafína Ostrihoňová.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  

č. 3-d 

Poslankyňou NR SR Marta Damborská 

         Po parlamentných voľbách do parlamentného kresla NR SR zasadla krajská 

predsedníčka Slovenskej národnej strany ako jediná kandidátka z Nitrianskeho kraja za 

SNS Zlatomoravčanka Marta Damborská. Stala sa členkou výboru NR SR pre 

nezlučiteľnosť funkcií a podpredsedníčkou výboru pre sociálne veci a bývanie.  

Foto  

č. 100/I 
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Primátorka mesta sa stala poslankyňou VÚC. 
         Primátorka mesta Zl. Moravce Ing. S. Ostrihoňová dňa 7. augusta zloţila sľub 

poslankyne Nitrianskeho samosprávneho kraja. Do krajského parlamentu zasadla po 

smrti poslankyni Ľ. Mandákovej. Na 9. zasadnutí Zastupiteľstva NSK Ing. S. 

Ostrihoňová zloţila sľub do rúk predsedu NSK Doc. Ing. M. Belicu, PhD. Zloţením 

sľubu sa zaviazala ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodrţiavať Ústavu SR, 

ústavné práve predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca ich uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Pracovať bude v komisii školstva, mládeţe a 

športu a v komisii cestovného ruchu. Ing. S. Ostrihoňová kandidovala v regionálnych 

voľbách za Zlatomoravecký obvod ako nezávislá.   

Foto  

č. 101/I 

Mária Bačová. 
         25. septembra sa konal občiansky pohreb, kedy sa mesto Zl. Moravce rozlúčilo 

s Máriou Bačovou, dlhoročnou tajomníčkou Mestského národného výboru v Zl. 

Moravciach. Zomrela vo veku 73 rokov dňa 22. septembra. Na poslednú rozlúčku 

prišli - syn Pavel s rodinou, priatelia, zástupcovia spoločenských inštitúcií a ostatní 

občania mesta. Za poslancov bývalých i súčasných sa so zosnulou rozlúčil Marián 

Tomajko, ktorý priblíţil jej ţivot v prospech nášho mesta. Mária Bačová v roku 1980 

nastúpila do funkcie tajomníčky na Mestskom národnom výbore v Zlatých 

Moravciach. V tejto funkcii zotrvala aţ do roku 1990, kedy odišla do dôchodku. S 

manţelom Pavlom vychovali syna Pavla. V 70-tych rokoch, keď nastalo oţivenie 

ochotníckeho divadla patrila medzi najvýznamnejšie herecké osobnosti ochotníckeho 

krúţku Janka Kráľa v našom meste. Patrí jej uznanie aj za agilnú činnosť v rámci 

Zboru pre občianske záleţitosti. V závere povedala smútočnú reč a so zosnulou sa 

rozlúčila aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Mestská polícia. 
         Rok 2006 bol pätnástym  rokom  činnosti a pôsobenia Mestskej polície v Zlatých 

Moravciach. Počas roka MsP zistila celkovo 868 priestupkov na území mesta, čo 

predstavovalo 30% nárast v počte prejednávaných priestupkov oproti predchádzajúcim 

rokom a to aj z dôvodu monitorovania BMKS pracovníkmi chránenej dielne – 

uvoľnenie príslušníkov MsP, zmenami a doplnením zákonov. MsP uloţila blokové 

pokuty vo výške vyše 51. tis. Sk. Objasnenosť priestupkov objasňovaných MsP v roku 

2006 dosiahla výšku 64,26 %. Ďalej mestskí policajti na základných školách na 

Pribinovej ul., Mojmírovej ul., Špeciálnej ZŠ na Chyzeroveckej ul. a ZŠ sv. Don 

Bosca previedli besedy so zameraním na ochranu zdravia, majetku,  objasnenie 

činnosti mestskej polície, oboznámenie sa s VZN, vyhýbaniu sa kriminálnemu a 

patosociálnemu správaniu, vandalizmu, záškoláctvu,  účelnému vyuţívaniu voľného 

času a oboznámenie sa, kde a kedy  sa obrátiť o pomoc v prípade problémov. Besied sa 

zúčastnilo celkovo 116 ţiakov.   

15. rok  

MsP 

 

 
         Mesto Zlaté Moravce na základe výzvy na predkladanie projektov Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo projekt na vytvorenie chráneného 

pracoviska pri Mestskej polícii v Zl. Moravciach. Projekt bol vyhodnotený ako 

úspešný a finančne podporený čiastkou 480.228,- Sk. Základnou myšlienkou projektu 

Chránené 

pracovisko 

pri MsP 
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bolo zvýšiť bezpečnosť v meste prostredníctvom kamerového systému, ktorý budú 

obsluhovať špeciálne vyškolení pracovníci. Cieľovou skupinou boli uchádzači 

o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR so zmenenou pracovnou schopnosťou. Pracovné 

miesta boli vytvorené na obdobie 3 rokov 2006-2009. 

         V priestoroch mestskej polície otvorili začiatkom apríla chránené pracovisko. 

Štyria pracovníci majú za úlohu sledovať pohyb v meste cez kamerový systém. Na 

základe bezpečnostného kamerového systému bolo za rok 2006 zistených 

a preukázaných 128 priestupkov. Šesť záznamov bolo odstúpených orgánom činným 

v trestnom konaní pri podozrení z trestného činu. 

Foto  

č. 102/I  

Projekt - rodová rovnosť. 
         V auguste roku 2005 Mesto Zl. Moravce podalo ţiadosť o schválenie projektu 

,,Program rodovej rovnosti v meste Zlaté Moravce“ na Ministerstvo práce sociálnych 

vecí a rodiny SR Bratislava. Projekt bol následne vyhodnotený a finančne podporený 

z prostriedkov Európskej únie. Zameraný bol na podporu rastu zamestnanosti sociálne 

znevýhodnených ţien a na odstránenie problémov, ktoré bránia ţenám uplatniť sa na 

trhu práce. S realizáciou projektu sa začalo vo februári t.r. V Zl. Moravciach sa konali 

štyri pracovné stretnutia pracovníčok Národného centra s nezamestnanými ţenami. 

Verejne hovorili o problémoch uplatnenia sa na trhu práce. Pretoţe nízke povedomie 

spoločnosti o domácom násilí a nedostatku potrebných sluţieb na pomoc týraným 

ţenám ich znevýhodňuje pri uchádzaní sa o prácu. Preto aj časť projektu je zameraná 

na odtabuizovanie problému. Po odbornej stránke projekt zabezpečuje Národné 

centrum pre rovnosť príleţitostí so sídlom v Bratislave pod odborným garantom Mgr. 

A. Klimáčkovej. Mesto Zl. Moravce sa podieľa na realizácii jednotlivých aktivít po 

organizačnej stránke, spolupracuje s ÚPSVaR, detašované pracovisko Zlaté Moravce 

a s Fondom sociálneho rozvoja, pobočka Zl. Moravce. Mesto sa podieľalo na projekte 

piatimi percentami z celkovej sumy. Posledné piate stretnutie sa konalo na MsÚ v Zl. 

Moravciach koncom augusta za účasti zástupcov ÚPSVaR, Fondu sociálneho rozvoja, 

komunitných sociálnych pracovníkov, OZ MAJÁK a fy Danfoss. Cieľom uvádzacieho 

„pilotného“ projektu na Slovensku bolo vytvoriť podmienky pre dobrú spoluprácu 

a komunikáciu všetkých zainteresovaných organizácií v rámci mesta s dôrazom na 

pracovné príleţitosti a sluţby, ktoré zvýšia flexibilitu pracovnej sily a umoţnia ţenám 

a rodičom návrat na trh práce. „Projekt počíta s rodovou analýzou pracovného trhu 

v regióne a mapovaním prekáţok, odhalí jeho slabé stránky a nájde moţnosti“, takto 

vyzdvihla fy Danfoss, ktorej zástupcovia sa zúčastnili aj stretnutia a deklarovali 

záujem riešiť problémy svojich zamestnancov Mgr. Klimačková. Cieľom posledného 

stretnutia bolo s prítomnými zástupcami zamestnávateľov, mimovládnych organizácií, 

komunitných organizácií mesta dohodnúť sa na moţnostiach a tie predloţiť do 

regionálneho plánu rozvoja a zahrnúť ich do rozpočtu nielen mesta, ale aj 

zamestnávateľských firiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  

č. 103/I 

KD Chyzerovce – centrom ošatenia. 
         Počas prvých dvoch aprílových týţdňov bol KD v Chyzerovciach centrom 

ošatenia, obuvi, hračiek a dekoratívnych doplnkov. Pred Veľkou nocou to bol dar, 

ktorý nezištne vybavila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová pre občanov v hmotnej 

Foto  

č. 104/I 
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núdzi a občanom, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní a to od charitatívnej organizácie 

ADRA Slovensko v spolupráci nitrianskymi charitami Lions a Homo nitriensis. 

Slovensko bez bariér. 
         Mesto Zl. Moravce sa zapojilo do súťaţe projektmi zameranými na uľahčenie 

a skvalitnenie ţivota občanov so zdravotným postihnutím - Slovensko bez bariér.        

3. decembra sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien IV. etapy tejto súťaţe, ktoré 

sa konalo v Opernej sále SND v Bratislave. 13-tim mestám a obciam na Slovensku 

boli udelené za účasť v súťaţi diplomy. Pozvanie prezidenta Únie miest Slovenska 

prijala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a Ing. P. Gajdoš. Primátorka prevzala 

z rúk európskeho komisára J. Figeľa diplom za účasť v súťaţi. 

Vianočná výzdoba v meste. 
         V tomto roku v rámci vianočnej výzdoby mesta bola po prvýkrát nainštalovaná 

svetelná fontána na Nám. A. Hlinku. Svetelná fontána má riadiaci procesor, ktorý 

vyvoláva dojem padajúcej vody.  

Foto  

č. 105/I 

Činnosť podnikov v meste.       
         V tomto roku rozšírila Coop Jednota na Ul. Janka Kráľa svoje parkovisko 

pribliţne o 30 parkovacích miest. Tento pozemok spoločnosť odkúpila od Mesta Zlaté 

Moravce ešte v roku 2005 v draţbe.  

Parkovisko  

Coop  

Jednota 

       

         Firma Ing. Augustín Dobiš - AD Spectrum  dňa 1. júla oslávila 15. výročie 

svojho vzniku. Výročie si pripomenuli zamestnanci firmy v priestoroch AD Spectrum. 

Firma podniká v oblasti výroby pekárenských a cukrárenských výrobkov, pestovania 

rezaných kvetov a maloobchodu. V súčasnosti má 85 zamestnancov. Vyrába 16 

druhov chleba, 40 druhov beţného pečiva, koláče a trvanlivé pekárske výrobky, 150 

druhov zákuskov, 20 druhov tórt, trvanlivé čajové pečivo, dodáva cukrárenské 

výrobky na svadby, recepcie, spoločenské podujatia, predáva zmrzlinu, ţivé a umelé 

kvety, svadobné a smútočné kytice.  

         Kaţdoročne sa firma AD Spectrum zúčastňuje aj na špecializovanej výstave 

Gold Coba, kde v roku 2006 obhájila 2. miesto z roku 2005 v súťaţi cukrárenských 

výrobkov. Svojimi výrobkami zásobuje v Zlatých Moravciach obchody - Billa, Coop 

Jednota, Reštaurácie Eminent, Rio, školské bufety v meste, firmy ako Danfoss, 

Volkswagen, mestskú nemocnicu. Výrobky dodáva aj do okolitých obcí ako Lovce, 

Ţikava, Mankovce, Hosťovce, Olichov, Martin nad Ţitavou, Jelenec, Topoľčianky, 

Hostie, Obyce, Jedľové Kostoľany, Čierne Kľačany, Hosťovce, Tesárske Mlyňany, 

Beladice, Nitra. 

AD 

Spectrum 

 

         V zmysle zákona o odpadoch je zakázané vyhadzovať staré elektrospotrebiče do 

komunálneho odpadu, preto je ich potrebné odovzdať na určených miestach. V Zlatých 

Moravciach môţu občania odovzdať elektroodpad bezplatne firme Waste Recycling, 

a.s., na Továrenskej ul. 49, ktorá zmluvne zabezpečuje zber a zhromaţďovanie 

odpadov, vrátane elektroodpadu z domácností ako - veľké a malé domáce spotrebiče, 

informačné technológie a telekomunikačná technika, spotrebná elektronika, svetelné 

zdroje a elektrické a elektronické nástroje. Bezplatne odovzdať starý elektrospotrebič 

Odovzdá-

vanie  

elektro-

odpadu 
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môţu občania aj v elektropredajniach, napr. pri kúpe nového elektrospotrebiču.  

 

         Prvé dve firmy, ktoré začali fungovať v priemyselnom parku v tomto roku boli 

francúzska spoločnosť NPLS, s.r.o., a španielská ESTAMP Slovakia, s.r.o. Spoločnosti 

oboch zahraničných investorov sú zamerané na výrobu lisovaných, vysekávaných 

a zváraných kovových výrobkov pre bielu techniku a automobilový priemysel. Jedná 

sa o vystrihovanie, tvárnenie za studena a prípadne následnú montáţ alebo zváranie 

dielcov. NPLS je firma so 143-ročnou tradíciou a skúsenosťami, ktorá zaloţila po 

prvýkrát zahraničnú pobočku. Cieľ firmy je dať na Slovensku dohromady všetky 

prostriedky – kvalitu, technológie, schopnosti ľudí, aby mohli na trhu, kde je veľká 

konkurencia obstáť. Vo výrobných závodoch by postupne malo nájsť prácu 300 aţ 400 

ľudí a výroba by sa  mala spustiť začiatkom roka 2007.  

Spoločnosť 

NPLS, s.r.o.  

a  

ESTAMP 

Slovakia, 

s.r.o. 

 

         Spoločnosť Volkswagen Elektrické Systémy, s.r.o. s  účinnosťou od 10. 

novembra pouţíva nové obchodné meno SE Bordnetze – Slovakia s.r.o. 

Zmena  

obchodného  

mena 

 

         Od novembra bola z dvoch pobočiek Allianz Slovenskej poisťovne pôsobiacich 

v Zlatých Moravciach zrušená pobočka na Námestí A. Hlinku. 

Allianz SP 

 

         16. novembra bola na Hviezdoslavovej č. 39 (vedľa OD Tekov) otvorená nová 

prevádzka DM drogerie markt, s.r.o. Tento deň hrala pred drogériou ţivá hudba 

a kupujúci boli pri pokladni obdarovaní kvetom a malým darčekom. 

DM 

drogerie 

markt, s.r.o. 

Bombový poplach. 
         19. apríla pribliţne o desiatej hodine telefonicky nahlásil neznámy muţský hlas 

na číslo 158, ţe v areáli Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa nachádza bomba. 

V priebehu niekoľkých minút nastala evakuácia zamestnancov a klientov inštitúcií 

v Nitre a  Zl. Moravciach. Miesto zabezpečovali zloţky štátnej a mestskej polície, 

hasičského a záchranného zboru a pracovníci plynární. Po niekoľkých hodinách bol 

páchateľ poplašného bombového útoku odhalený. 

Útulok pre zvieratá. 
         Záhradnícke sluţby mesta okrem iného spravujú aj útulok pre zvieratá. 

Vybudovali koterce a  24. mája začali s odchytom túlavých mačiek. Počas troch 

mesiacov karantény sú mačky umiestnené v útulku. Ich ďalší ţivot uţ závisí od toho, 

či si ich niekto vezme.  

         Útulok pre zvieratá v ZSm na Robotníckej ul. je vyťaţený na sto percent a 

funguje v Zl. Moravciach uţ dva roky. Vysoké percento zvierat, ktoré sa ocitnú 

v útulku tvoria zvieratá odvrhnuté, menšie percento tvoria stratené zvieratá. Útulok 

kaţdoročne čelí najväčšiemu náporu túlavých zvierat po vianočných sviatkoch.  

Cestovný ruch.             
         Mesto Zlaté Moravce spolu s ďalšími mestami NSK sa zapojilo do regionálneho 

projektu „Implementácia informačných a internetových terminálov v regióne NSK“. 

Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a podporený čiastkou takmer 5,9 mil. Sk pre 

ţiadateľa projektu NSK, v rámci vybraných miest Nitrianskeho kraja, kde malo byť 

Infokiosky  

v meste 

 

Foto  

č. 106/I 
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vytvorených 23 nových verejných prístupných bodov k internetu formou terminálov. 

V našom meste boli 23. marca pre širokú verejnosť uvedené do prevádzky 3 terminály 

- infokiosky, umiestnené vo vestibule MsKS, pri Turistickej informačnej kancelárii pri 

SAD a pri Centre Ţitava, ktorých digitálny obsah ponúka informácie rôzneho 

charakteru. Cieľom projektu bolo poskytnúť občanom a návštevníkom mesta 

dynamickú sluţbu pri získavaní informácií a tieţ zvýraznenie image mesta v oblasti 

sprístupnenia najkvalitnejších a najmodernejších foriem komunikácie pre verejnosť.   

 

 

 

 

         Na výstavisku agrokomplex v Nitre sa od 17. do 22. augusta uskutočnil 33. 

medzinárodný poľnohospodársky veľtrh. V rámci neho sa konal uţ 4. ročník výstavy 

vidieckeho cestovného ruchu – Regióny Slovenska 2006. NSK vo svojom stánku 

umoţnil prezentáciu mestám, obciam a zdruţeniam cestovného ruchu, okrem iného aj 

ukáţkami ľudových remesiel. Panel s progapgačnými materiálmi pre návštevníkov 

ponúkalo aj mesto Zl. Moravce. Stánok navštívilo mnoho hostí – ako prezident SR 

I.Gašparovič v doprovode predsedu NSK Doc. Ing. M. Belicu, PhD., zo zahraničia 

predseda  ţupy Veszprém Kuti Csaba, Mons. Jána Sokol, arcibiskup metropolita 

Bratislavsko – trnavskej arcidiecézy, ktorý viac ako hodinu besedoval s prítomnými 

zástupcami nášho zlatomoraveckého regiónu. Mesto Zlaté Moravce sa prezentovalo aj 

v stánku Slovenskej obchodnej komory, kde ponúkalo propagačný materiál so 

zaujímavosťami mesta.  

Regióny 

Slovenska 

2006 

 

 

         V dňoch 24. aţ 27. augusta sa uskutočnilo v Zlatých Moravciach 

najvýznamnejšie  turistické podujatie v doteraz vyše osemdesiatročnej histórii - 28. 

Slovenský zraz cykloturistov s medzinárodnou účasťou. Zorganizovaním zrazu bol 

poverený Klub slovenských turistov - Mestská organizácia Zlaté Moravce z poverenia 

RR KST v Bratislave a spoluorganizátormi tohto vrcholového podujatia turistov boli -  

RR KST v Nitre, Mesto Zlaté Moravce, MsÚ Nová Baňa a obecné úrady v Hronskom 

Beňadiku, Malej a Veľkej Lehoty ako aj obcami Poţitavského a Novobanského 

regiónu.                     

         Vo štvrtok 24. augusta ešte pred oficiálnym otvorením podujatia vyštartoval 

pestrofarebný peletón asi 60 cykloturistov spred Stredného odborného učilišťa 

strojárskeho a elektrotechnického na propagačnú okruţnú jazdu mestom. Oficiálne 

slávnostné otvorenie 28. Slovenského zrazu cykloturistov sa konalo v mestskom 

amfiteátri. Konferovania sa zhostila T. Kováčová. V jeho úvode vystúpil s hrou na 

vlastnoručne vyrobenej fujare PhDr. J. Szoboňa. Spevom a tancom v krojoch očarili 

publikum tanečníci FS Inovec a hrou na gajdách spríjemnil slávnostné chvíle Bernard 

Garaj. Predseda organizačného štábu zrazu Ľ. Chládek privítal predsedu ÚR KST Ing. 

M. Herchla, predsedu cyklosekcie KST Ing. E. Rusnáka, predsedu regionálnej rady 

KST Nitra J. Ľuptáka, primátora Novej Bane Ing. J. Schwarza, primátorku Zl. 

Moraviec Ing. S. Ostrihoňovú a všetkých domácich a zahraničných účastníkov zrazu a 

hostí. Na záver predseda organizačného tímu odovzdal ďakovné diplomy 

a upomienkové darčeky zástupcom jednotlivých organizácií. Zároveň v SOUSaE bola 

pre hostí a zahraničných účastníkov zrazu pripravená recepcia. V sobotu sa konalo 

vyhodnotenie celého podujatia, kde v kultúrnom programe dlhotrvajúci potlesk zoţali 

28.  

Slovenský 

zraz  

cykloturistov 

 

 

 

 

 
 

Foto  č. 107,  

108, 109/I 

 

Príloha  

č. 4-d 
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spevácke súbory Drieňovanka z Obýc a Prílepčianka z Prílep.  

         Pre účastníkov zrazu bol počas štyroch dní pripravený bohatý turistický, kultúrny 

a spoločenský program. Cykloturisti zdolávali na bicykloch trasy rôznej dĺţky 

a náročnosti, na ktorých mali moţnosť spoznávať prírodné krásy, kultúrne a historické 

pamiatky nášho okolia. Na jednej trase sa mohli cykloturisti oboznámiť s miestom 

vzácneho archeologického nálezu z obdobia Veľkej Moravy tzv. „Čiernokľačianskej 

pyxidy“, ďalej miestom víťaznej bitky nad Turkami v roku 1652 na Vozokanskom 

chotári, kde dnes stojí pamätník bronzového leva. Zúčastnili sa aj prehliadky za 

krásami botanickej záhrady v Arboréte Mlyňany. Účastníkom zrazu bol premietnutý aj 

dokument Ing. M. Siklenku o prírodných zaujímavostiach, kultúrnych a historických 

pamiatkach regiónu, s ktorými sa cykloturisti počas štyroch dní pobytu u nás mohli 

oboznámiť priamo na trasách. 28. Celoslovenského razu cykloturistov sa zúčastnilo 

157 cykloturistov zo Slovenska, Česka, Poľska. Najstarším účastníkom bol uţ 

bielovlasý 77-ročný P. Beca z Dolného Kubína a najmladším zaregistrovaným 

účastníkom bol 10-ročný M. Šoltýs z Bratislavy. Podľa vyjadrení účastníkov, úroveň 

podujatia bola mimoriadne vysoká. Vďaka cyklozrazu sa medzinárodnou účasťou 

región Horného Poţitavia veľmi úspešne zviditeľnil nielen na Slovensku.  

 

         Mesto a OZ Prílepčianka pripravili dňa 8. septembra v m.č. Prílepy v poradí uţ 7. 

ročník tradícií a zvykov pod názvom Deň agroturistiky. V príjemnom prostredí sa zišli 

pozvaní hostia kultúrneho a spoločenského ţivota Poţitavského regiónu. S folklórnym 

programom vystúpili súbory Prílepčianka, Skerešovanka a Inovec. Slávnostným 

prestrihnutím pásky primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová odovzdala Prílepčanom do 

uţívania zrekonštruovaný kultúrny dom, ktorý zdobí erb rodiny Sentiványovcov, 

vtedajšieho majiteľa prílepskej kúrie. Primátorka ďalej odovzdala symbolický kľúč od 

kultúrneho domu poslancovi MZ I. Hritzovi, pamätné listy účinkujúcim folklórnym 

súborom a občanom z Prílep ako I. Hritzovi, A. M.–Kudrejovej a P. Halúzovi - za 

rozvoj kultúry a šírenie ľudových tradícií a za aktívnu pomoc pri zveľaďovaní obce. 

Zručnosť dnešných výrobcov ľudových výrobkov boli prezentované tovarom - košíčky 

z prútia a zo šúpolia zo zlatomoraveckých chránených dielní a cukrovinkami z Jelenca. 

Deň  

Argoturis-

tiky 

 

Foto č. 110,  

111/I 

 

         Na nádvorí MsKS sa 17. októbra konala slávnosť pri príleţitosti odovzdania 

obnoveného Parku Janka Kráľa verejnosti. Pozvanie organizátorov Mesta Zl. Moravce, 

Záhradníckych sluţieb, za spolupráce MsKS a pobočky Ponitrianskeho múzea prijali 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, predseda NSK Doc. Ing. M. Belica, PhD.,  

hlavný projektant parku Ing. arch. Supuka, poslanci MZ, riaditelia mestských 

podnikov a inštitúcií, zástupcovia spoločenských organizácií a občania mesta. 

Slávnostnú atmosféru v úvode podujatia navodilo vystúpenie ţiakov ZUŠ. 

Prestrihnutím pásky primátorkou mesta a predsedom NSK bol park po rekonštrukcii 

v tento deň oficiálne odovzdaný verejnosti. 

Odovzdanie  

Parku  

J. Kráľa 

verejnosti 

 

Foto č. 112, 

113/I 

Zdravotníctvo.       
         Od 1. marca na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva získala 

Internacional Rescue System, s.r.o. Bratislava (IRS) - licenciu na prevádzkovanie 

stanice RLP (rýchlej  lekárskej pomoci). Stanica RLP sídli na Továrenskej ul. č. 31 

Rýchla 

lekárska 

pomoc 
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v Zlatých Moravciach.    

       

         Zlatomoraveckí zdravotníci podporili niekoľko týţdňov avizovaný štrajk 

desiatok nemocníc na Slovensku. V pondelok 10. apríla o 7.00 h lekári a zdravotné 

sestry vstúpili do jednodňového ostrého štrajku do 15.30 h. Neodkladná a akútna 

zdravotná starostlivosť sa poskytovala na všetkých oddeleniach. Obmedzená 

prevádzka bola na rehabilitácii a na röntgene. Vyše 55% zdravotníkov zlatomoraveckej 

nemocnice z toho 98% lekárov podpísalo štrajkové hárky.  

Štrajk 

zdravotní-

kov 

 

 

 

         Mestská nemocnica s poliklinikou prof. MUDr. R. Korca Zl. Moravce 

zorganizovala 30. júna v poradí uţ 2. ročník športového dňa zdravotníkov. Pozvanie na 

športové zápolenia prijali - Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor z Nitry, NsP 

Nová Baňa, Technické sluţby mesta, Mestský úrad a Mestská polícia. V areáli 

mestského podniku Správa športových zariadení sa stretli v dopoludňajších hodinách 

šesť aţ dvanásť členné tímy. Za najlepšieho jednotlivca bol vyhlásený S. Kluka zo 

Špecializovanej nemocnice Zobor z Nitry a za najlepší kolektív bol vyhlásený kolektív 

MNsP Prof. MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach Súťaţiacich prišlo povzbudiť aj 

vedenie pozvaných nemocníc a organizácií. Podujatie svojou prítomnosťou a 

odovzdaním pohárov pre najlepšieho jednotlivca, kolektív a diplomov podporila aj 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Športový  

deň 

zdravotníkov 

 

Foto č. 114/I 

 

         Mesto Zl. Moravce usporiadalo benefičný koncert dňa  27. novembra v MsKS 

pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. R. Korca, DrSc. v  Zl. Moravciach. Večer 

slovenských evergreenov a svetových muzikálových melódií predstavili M. 

Stanislavová, I. Oţvát, sólista opery SND, I. Bázlik, hudobný skladateľ a klavírny 

sprievod. Vstupné bolo ľubovoľné, určené na zakúpenie monitoru vitálnych funkcií 

pre chirurgickú pooperačnú izbu. Celkovo bolo vyzbieraných 11.550,- Sk.  

Benefičný 

koncert  

pre  

nemocnicu 

Školstvo.             
         V Zdruţenej strednej škole sa 28. júna uskutočnilo stretnutie riaditeľov všetkých 

stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je NSK s vedúcou odboru školstva NSK H. 

Psotovou a predsedom komisie pre školstvo a šport P. Gogom. Témou tohto  stretnutia 

bolo priame riešenie chýbajúcich finančných prostriedkov, ktoré riaditelia škôl 

predostreli kompetentným osobám a informácia o zriadení spoločnosti Energo, ktorá 

preberá všetky kompetencie ohľadne energií.  

Stretnutie 

riaditeľov 

stredných 

škôl NSK 

 

         Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy (VŠEMvs) so sídlom 

v Bratislave, zriadila informačno-konštančné stredisko v priestoroch Gymnázia Janka 

Kráľa v Zlatých Moravciach.  7. októbra sa 60 poslucháčov prvého ročníka VŠEMvs 

na Zlatomoravecku zúčastnilo otvorenia nového akademického roku 2006/2007, kde sa 

výučba bude vykonávať externou formou. Slávnostný príhovor prítomným povedal 

riaditeľ GJK RNDr. M. Bátora a primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Vysoká 

škola 

ekonómie a  

manažmentu 

 

Foto  

č. 115/I  

 

         SZŠ a ZŠ pri MnSP sa ako jediná zo zlatomoraveckých škôl a špeciálnych škôl v 

Nitrianskom kraji v školskom roku 2006/2007 zapojila do medzinárodného projektu 

SOCRATES  

       -  

COMENIUS 
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SOCRATES-COMENIUS. Spolu s kolegami – špeciálnymi pedagógmi zo špeciálnych 

škôl Maďarska a Česka tak majú záujem sprostredkovať svojim mentálne a 

viacnásobne postihnutým ţiakom poznávanie nielen svojho vlastného regiónu, ale aj 

regiónov našich zahraničných susedov. Prostredníctvom výtvarných prác, fotografií, 

listov, videozáznamov a nakoniec spoločným prázdninovým pobytom sa budú ţiaci 

navzájom spoznávať a plniť vytýčené ciele projektu.  

 

Foto  

č. 116/I 

Kultúra. 
         Dňa 1. marca sa stretol v Mestskej kniţnici so študentmi 2. ročníka GJK 

regionálny autor PaedDr. Pius Biely. Témou besedy, bolo kniţné vydanie “Milénium 

Tekova“ o histórii tekovského kraja. Bolo to dopoludnie plné zaujímavých otázok 

a odpovedí.  

         V rámci marca Mesiaca knihy bolo vykonaných 31 exkurzií pre ţiakov všetkých 

základných škôl v našom meste. 31. marec bol v mestskej kniţnici Deň bez poplatkov, 

čo znamenalo, ţe čitateľom boli odpustené poplatky za upomienky a zápisné. 

Mestská 

knižnica 

 

         Špeciálna základná škola a ZŠ pri MNsP Zlaté Moravce pripravila 21. marca 

v MsKS vernisáţ výtvarných prác ţiakov špeciálnych základný škôl Nitrianskeho kraja 

pod názvom FAREBNÝ SVET. Súčasťou 3. ročníka otvorenia vernisáţe bol kultúrny 

program, ktorým vo forme básní, piesní a tancov sa predstavili ţiaci zlatomoraveckej 

Špeciálnej ZŠ a ZŠ pri MNsP. Po takmer hodinovom kultúrnom programe primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová prestrihnutím pásky slávnostne otvorila vernisáţ. Zastúpenie 

výtvarných prác malo 20 špeciálnych ZŠ z kraja, ale aj z partnerský škôl – Maďarska 

a Rakúska. 

Farebný 

svet 

 

Foto  

č. 117/I 

 

         Pozvanie na oslavy Dňa učiteľov prijali 28. marca učitelia i zamestnanci 

základných škôl a školských zariadení a to terajší i bývalí. Všetkým prítomným sa  na 

začiatku prihovoril vedúci odd. pre Ľudské zdroje na MsÚ Ing. P. Gajdoš, ktorý 

vyjadril uznanie učiteľom za ich lásku, obetavý prístup k výchove a k vzdelávaniu. 

V mene primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej im vyslovil úprimné poďakovanie. 

Metodička KŠÚ v Nitre PaedDr. R. Bezáková, v mene prednostu KŠÚ odovzdala 

čestné uznania za prácu vykonanú v školstve Mgr. H. Zemanovičovej zo ZŠ na 

Mojmírovej ul. a  A. Ivaničkovej z MŠ na Ţitavskom nábreţí. Ďakovné listy 

primátorky mesta odovzdali PaedDr. K. Ivanovičová a Mgr. D. Hollá – J. Bebčákovej 

z MŠ na Kalinčiakovej ul., Mgr. E. Bielikovej z MŠ na Slnečnej ul., Mgr. D. 

Boldišovej zo ZŠ na Pribinovej ul. a Mgr. D. Kramárovi zo ZŠ na Robotníckej ul. 

V kultúrnom programe vystúpili ţiaci z MŠ Ţitavské nábreţie, zo ZŠ na Pribinovej ul., 

CVČ, ZUŠ, FS Zlatňanka a moderátorom bol P. Kereš.  

Deň 

učiteľov 

     

         V MsKS sa 29. marca uskutočnil uţ 2. ročník zlatomoraveckého detského 

milionára. Organizátori Mesto a CVČ Spektrum pripravili zaujímavú vedomostnú 

súťaţ, ktorej sa zúčastnilo trinásť vyţrebovaných súťaţiacich zo 40 prihlásených 

ţiakov. Moderátorom bol P. Kereš z CVČ Spektrum. Súťaţ trvala 90 minút. 

Zlatomoraveckou ,,milionárkou“ sa stala M. Segíňová zo ZŠ Mojmírovej, ktorej sa 

podarilo správne zodpovedať všetkých 12 poloţených otázok, pričom pouţila všetkých 

Detský 

milionár 
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troch ţolíkov. O dobrú atmosféru sa postarali aj spoluţiaci súťaţiacich zo základných 

škôl a z osemročného gymnázia, ktorí zaplnili divadelnú sálu MsKS. ,,Detských 

milionárov“ prišla povzbudiť aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a 

v popoludňajších hodinách štyroch výhercov privítala na MsÚ, kde im slávnostne 

odovzdala ceny.  

 

         Učitelia zo Základnej školy sv. Don Bosca pod vedením Mgr. J. Procházkovej, 

zorganizovali 31. marca podujatie pod názvom „Noc v kniţnici“ pre ţiakov 1. - 5. 

ročníka pri príleţitosti marca - mesiaca kníh. Podujatia sa zúčastnilo pribliţne 40 detí 

a 5 pedagógov. Deti a učitelia sa v piatok večer opäť vrátili do školy. Začali zasadením 

symbolického stromu H. Ch. Andersena, po ktorom sa deti v sprievode učiteľov 

vybrali na svätú omšu do Kostola tešiteľov. Po návrate nasledovala spoločná večera 

a moderná verzia rozprávky o Červenej čiapočke a potom sa začalo dobývanie 

kniţnice, kde bol ukrytý poklad. Náročný večer zakončili rozprávkou na dobrú no 

a modlitbou za knihomoľov.  

Noc v  

knižnici 

 

Foto  

č. 118/I 

 

 

 

         Uţ po tretíkrát sa konalo v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR 

premietanie filmov o krásach slovenskej fauny a flóry a jej ochrane – EKOFILM 2006. 

Prehliadka ekofilmov v rámci „Dňa zeme“ sa uskutočnila v MsKS v dňoch 20. – 21. 

apríla. Jej otvorenia sa zúčastnili: primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, Ing. Siklienka 

riaditeľ CHKO Ponitrie, V. Mlynek z CHKO Ponitrie. Filmy si pozreli ţiaci 

základných a stredných škôl v meste, vo večerných hodinách bolo premietanie pre 

verejnosť. 

Deň Zeme 

 

         MŠ Slniečko na Kalinčiakovej ulici bolo 2. mája miestom, kde sa stretlo 42 detí 

z osemnástich materských škôl Poţitavského regiónu, aby pod dozorom svojich 

učiteliek súťaţili v zaujímavých disciplínach. Svoju všestrannosť dokazovali na 

štyroch stanovištiach: včielky a kvety, lienky a stratené bodky, usilovní mravčekovia 

a lúčna olympiáda motýľov. Kaţdé dieťa po absolvovaní disciplín dostalo diplom 

a bedminton. Toto podujatie bolo súčasťou v poradí uţ 10. ročníka školských hier 

všestrannosti detí predškolského veku, ktoré pripravili Sekcia telesnej výchovy a Školy 

podporujúcej zdravie. Hosťami podujatia bolo aj 15 pedagógov z partnerského českého 

mesta Hulín. Neskôr popoludní navštívili materskú školu na Ţitavskom nábreţí. 

10. ročník  

športových 

hier MŠ  z  

Požitavského  

regiónu 

 

Foto  č. 119, 

120/I 

 

         V obradnej siení MsKS sa 3. mája stretli priaznivci historickej literatúry so 

spisovateľom a historikom Andrejom Štiavnickým, autorom úspešných historických 

románov ako aj jeho najnovšom venovanom Bátoričke - historickom románe Zbohom. 

Súčasťou podujatia bola aj autogramiáda. Túto besedu pripravila mestská kniţnica.  

Stretnutie so 

spisovateľom 

 

         11. mája deti z Materskej školy Slniečko na Kalinčiakovej ul. vystúpili 

v divadelnej sále MsKS v takmer dvojhodinovom programe pod  názvom „Čáry – 

máry“, ktoré pripravilo Rodičovské zdruţenie v spolupráci s MŠ. Pribliţne 140 detí 

v kostýmoch mackov, dráčikov ţalo úspech prezentáciou básne, tanečných kreácií, 

ľudovým pásmom, moderným tancom a pesničkami. Moderátorom podujatia bol P. 

Čáry – máry 
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Kereš. Pozvanie prijala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a jej hosť Z. 

Martináková, ďalej rodičia a príbuzní účinkujúcich detí. So ţelaním, aby sa v Zlatých 

Moravciach rodilo mnoho takýchto krásnych a nadaných detí odovzdala primátorka 

pre ne balíčky so sladkosťami. 

         V tento deň sa na MsÚ uskutočnilo stretnutie primátorky Ing. S. Ostrihoňovej s 

presedníčkou Slobodného fóra Z. Martinákovou. Témou stretnutia bolo začatie 

výstaby rýchlostnej komunikácie medzi Nitrou a Zl. Moravcami, Z. Martináková sa 

zaujímala aj o situáciu v zlatomoraveckej nemocnici, ktorú neskôr navštívila. 

Zúčastnila sa aj vystúpenia detí MŠ Slniečko v MsKS a návštevu mesta ukončila 

mítingom na námestí.  

 
 

 

 

 
 

Návšteva  

Z. Martiná- 

kovej 

 

         14. mája - druhú májovú nedeľu ku Dňu matiek, Mesto pripravilo v MsKS 

slávnostné podujatie. V programe vystúpili pedagógovia ZUŠ a v prednese básní  T. 

Garaj z GJK a V. Podbehlá z OA. Počas celého podujatia sa všetkým ţenám prihováral 

moderátor P. Kereš.  Za mesto Zl. Moravce sa na začiatku prihovoril všetkým mamám 

a starým mamám viceprimátor RNDr. M. Bátora, ktorý im poďakoval za nadšenie, 

čisté srdce a lásku matky.  

Deň  

matiek 

 

Foto  

č. 121/I 

 

 

         Pri príleţitosti 120. výročia smrti Antónie Migazziovej a 119. výročia zaloţenia 

pietneho parku Mesto, Záhradnícke sluţby, Ponitrianske múzeum a MsKS pripravili 

22. mája podujatie, kedy od ranných hodín bola sprístupnená národná kultúrna 

pamiatka neorománske mauzóleum rodiny Migazziovej. Tu sa popoludní konala sv. 

omša  a v obradnej sieni MsKS spomienková slávnosť spojená s výstavou fotografií zo 

ţivota Migazziovcov. Jej iniciátorom bol M. Tomajko, riaditeľ ZSm, ktorý zozbieral 

informácie, texty a historické fotografie.  

Výstava 

rod. 

Migazziovej 

 

Foto  

č.122/I 

  

 

         Mesto Zl. Moravce a Záhradnícke sluţby m.p., pripravili dňa 25. mája pietnu 

spomienku na štúrovského básnika Janka Kráľa pri príleţitosti 130 výročia jeho 

úmrtia. Tejto spomienky sa zúčastnili primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, M. 

Tomajko, riaditeľ Záhradníckych sluţieb a ostatní riaditelia m.p., školských zariadení, 

poslanci MsZ, zástupcovia Ponitrianskeho múzea, Matice slovenskej, zástupcovia 

politických strán, za stranu SNS prišla aj prvá podpredsedníčka A. Belousovová  a 

občania mesta. Po slávnostných príhovoroch organizátorov podujatia vystúpili FS 

Inovec a spevácky zbor Skerešovanka z Obýc. Pri príleţitosti osláv poloţili 

zástupcovia Mesta k pomníku i k hrobu J. Kráľa na mestskom cintoríne vence.  

Spomienka 

na básnika  

Janka Kráľa 

 

Foto č. 123,  

124/I 

 

         Aj tento rok pripravilo Mesto Zlaté Moravce rozprávkový deň pre deti, ktorý bol 

naplánovaný na poslednú májovú nedeľu. Pripravovaný Deň detí v mestskom 

amfiteátri, ktorý mal byť plný hier, športu a zábavy, sa pre nepriaznivé počasie 

presunul do Mestského kultúrneho strediska. Návštevnosť bola nízka. To ale 

neodradilo pedagógov MŠ Slniečko na Kalinčiakovej ul., a pre prítomné deti v 

spoločnosti rodičov zahrali známu rozprávku o medovníkovom domčeku. V rytme 

disco vystúpila TS Luna.  Deti tlieskali, mávali, vstávali zo stoličiek. Milým slovom sa 

deťom prihovorila aj primátorka mesta a poďakovala všetkým účinkujúcim. V závere 

Deň detí 

 

Foto  

č.125/I 
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bolo kaţdé dieťa obdarované sladkosťou.  

 

         Pod názvom „Nové cesty“ sa konala 6. júna krajská prehliadka programov 

zdruţenia Zbory pre občianske záleţitosti (ZPOZ) v spolupráci s Mestom a Mestským 

kultúrnym strediskom v Zl. Moravciach. Do prehliadky boli prihlásené štyri kolektívy 

z obce Obyce – vítaním detí do ţivota, Topoľčianky prezentovali sobáš, obec Choča - 

uvítanie jubilujúcich občanov a Zlaté Moravce prehliadku pod názvom - privítanie 

najúspešnejších ţiakov reprezentujúcich naše mesto, región  a Slovensko.  Primátorka 

mesta Zl. Moravce Ing. S. Ostrihoňová privítala členov hodnotiacej komisie z Banskej 

Bystrice a Trenčína, ako aj všetkých účinkujúcich v obradnej sieni MsKS. Súčasťou 

podujatia, ktorého sa zúčastnili starostovia zastúpených obcí a zástupcovia 

Nitrianskeho kraja bola prehliadka múzea a malá recepcia. Vyhodnotením prehliadky 

programov ZPOZ a ocenením kolektívov sa toto podujatie skončilo.  

ZPOZ – 

Nové  

Cesty 

 

Foto  

č. 126,  

127/I 

 

         Za mimoriadne úspešné reprezentovanie mesta Zlaté Moravce, jeho regiónu a 

Slovenska v školskom roku 2005/2006 dňa 7. júna, Mesto zastúpené primátorkou 

mesta Ing. S. Ostrihoňovou, ocenilo 20 ţiakov a študentov základných, stredných škôl 

a ZUŠ. Ocenenie a veľké ďakujem patrilo aj 21 pedagógom z týchto škôl. Zbor pre 

občianske záleţitosti (ZPOZ) a oddelenie pre ľudské zdroje MsÚ pripravilo slávnostný 

akt, ktorého sa zúčastnili z Krajského školského úradu v Nitre PaedDr. R. Bezáková, 

predseda Obecnej školskej rady Mgr. J. Zlatňanský a vdp. Mgr. P. Karoľ zo 

zlatomoraveckého farského úradu. Primátorka mesta sa prítomným oceneným ţiakom 

a študentom sa v úvode slávnostného aktu prihovorila a vyslovila úprimné 

poďakovanie všetkým oceneným za ich úspechy dosiahnuté v školskom roku 

2005/2006. Z rúk primátorky si tak prevzali ďakovné listy, darčeky a kvetinové dary 

ţiaci a pedagógovia škôl, ktorí sa následne podpísali do pamätnej knihy mesta.  

         27. júna primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová zorganizovala pre najúspešnejších 

ţiakov a ich pedagógov poznávací výlet do Rajeckej Lesnej, Budatína, Tepličky nad 

Váhom a Strečna. Odmenených ţiakov primátorka pozvala na obed a  malé 

občerstvenie.  

Cenenie 

najúspeš-

nejších 

žiakov a  

pedagógov 

 

Foto  

č. 128/I 

 
 

 

 
 

 

 

Foto  

č. 129/I 

 

         ,,Váţim si všetkých, ktorí robia akúkoľvek prácu svedomito a ktorí ju dávajú na 

popredné miesto vo svojom ţivote. Z výsledkov ktoré ste dosiahli v rôznych oblastiach 

vyplýva, ţe ste pracovali poctivo“ týmito slovami otvorila ocenenie úspešných 

riešiteľov olympiád pred koncom šk. roka 2005/2006 primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová. Po slávnostnom príhovore PaedDr. R. Bezáková z Krajského školského 

úradu v Nitre odovzdala čestné uznanie pedagógom, ktorí dlhodobo dosahujú veľmi 

dobré výsledky pri príprave svojich ţiakov v predmetových olympiádach ako aj 

 úspešným olympionikom v tomto školskom roku, či uţ z okresných alebo krajských 

kôl. 

Ocenenie 

úspešných 

riešiteľov 

olympiád 

 

         10. júna sa v RS Čaradice uskutočnil druhý ročník súťaţe pre druţstvá ţiakov ZŠ 

Zl. Moraviec pod názvom Kľúče od pevnosti. Organizátormi podujatia boli Mesto Zl. 

Moravce a CVČ Spektrum. V desiatich disciplínach, na trase dlhej cca 5 km druţstvá 

Kľúče od 

pevnosti 
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museli preukázať nielen fyzickú zdatnosť a šikovnosť, bystrý um, ale aj spoluprácu 

všetkých členov druţstva.  Hlavná cena, hotovosť 3.000,-Sk však zostala bez výhercu, 

pretoţe víťazné druţstvo zo ZŠ na Pribinovej ul. neuhádlo na základe získaných indícií 

heslo.  

 

         Vyhodnotenie najúspešnejších ţiakov a pedagógov Základnej školy na 

Pribinovej ulici v predmetových olympiádach a záujmových činnostiach dominovalo 

20. júna v sále MsKS. Na podujatí uţ 4. ročníka „Škola a jej priatelia mestu“ sa 

predstavili kultúrnym programom deti ZŠ a hosť podujatia Materská škola na Štúrovej 

ul. Riaditeľ školy PaedDr. I. Röhman na tomto podujatí ocenil všetkých úspešných 

ţiakov a pedagógov, ktorí ich na súťaţe pripravovali a v závere podujatia im 

poďakoval za dosiahnuté úspechy a vynikajúcu reprezentáciu školy.  

Škola  

a jej  

priatelia 

mestu 

 

Foto  

č. 130/I 

 

         Na spoločnom koncerte sa 21. júna stretli ţiaci Základnej umeleckej školy zo 

Zlatých Moraviec a partnerského mesta Hulín, v divadelnej sále MsKS. Koncert sa 

uskutočnil v rámci druhého spoločného stretnutia pedagógov a ţiakov týchto škôl. 

Sólové a komorné výkony v speve, hre na klavíri, keyboarde, trúbke, tube, gitare 

a flaute sa domácemu publiku veľmi páčili a ich výkony odmenil dlhotrvajúcim 

potleskom. 

Spoločný 

koncert 

 

         69 ročný Janusz River z Ríma, ktorý sa v roku 2000 vybral na extrémnu cestu na 

bicykli okolo sveta na olympijské hry do Pekingu v roku 2008 sa vo štvrtok 22. júna 

dobicykloval na MsÚ v Zl. Moravciach, kde sa stretol s primátorkou mesta. V jeho 

poslednej európskej etape si vybral aj Slovensko najmä pre jeho pohostinnosť a krásnu 

panorámu. Ako uviedol, zaujíma sa o dianie na Slovensku. Po menšej nehode, ktorá sa 

mu stala na Slovensku, sa mu dostalo patričného ošetrenia v Zl. Moravciach od MUDr. 

P. Dvonča a MUDr. J. Madu. Zápisom do pamätnej knihy sa zaradil medzi osobnosti, 

ktoré navštívili naše mesto.  

Na bicykli 

okolo  

sveta 

 

Foto  

č. 131/I 

 

         Dňa 23. júna (piatok) slávnostným príhovorom otvorila primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová na Námestí A. Hlinku „Medzinárodný festival kultúry 2006“. Zároveň 

privítala hostí z partnerského mesta Velké Přílepy. O kultúrny program sa postarali 

Materské školy z Kalinčiakovej a Štúrovej ul., Ţitavského nábreţia a m.č. Prílepy. 

Primátorka odovzdala riaditeľkám materských škôl pamätné listy a návštevníci 

festivalu boli pozvaní na divadelné predstavenie „Mastný hrniec“, v réţii P. Kerša do 

MsKS. Sobotňajšie popoludnie uţ tradične patrilo vystúpeniam zahraničných súborov 

v areáli Topoľčianskeho zámku. V nedeľu dopoludnia v obradnej sieni MsKS na 

slávnostnom obrade privítala primátorka mesta zahraničných hostí z chorvátskeho 

folklórneho súboru Lisinski z Našic, delegáciu z ČR so starostom Jiřím Říhom a 

delegáciu z poľského Szydlowa so starostom Janom Klamczyńskim. Domáci i hostia 

sa ďalej zúčastnili slávnostnej svätej omše v Kostole sv. Michala archanjela. Popoludní 

sa konal krojovaný sprievod mestom na čele s maţoretkami zo ZŠ na Pribinovej ul. 

Festival o 15.00 hod. otvorila slávnostným príhovorom primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová. Za krásneho aţ tropického počasia, program plný hudby, spevu a tanca 

Medziná-

rodný  

festival  

kultúry  

2006 

 

Foto  

č. 132, 

133/I 
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moderoval P. Kereš.  Predstavili sa FS Lisinski z Našic, FS Inovec zo Zl. Moraviec, 

spevácky zbor Skerešovanka z Obýc, dychová hudba Topoľanček z Topoľčianok, 

spevácky zbor Drieňovanka z Obýc, dychová hudba z Obýc, tanečný súbor „Dino 

mini“ z Hosťoviec, tanečné skupiny Tigra a Luna zo Zl. Moraviec. Záver festivalu bol 

veľmi srdečný v znamení poďakovania sa všetkým zúčastneným za bohatý kultúrny 

program a umelecký záţitok, ale aj sponzorom, ktorí prispeli  pri organizovaní 

významného medzinárodného kultúrneho podujatia v našom meste. Odovzdané 

pamätné listy a upomienkové predmety si odniesli všetky zúčastnené súbory.   

 

         Mesto Zl. Moravce pripravilo aj v tomto roku pre asi 245 dôchodcov z mesta 

a m.č. Prílepy tri poznávacie a tri relaxačno-rehabiličačné zájazdy v priebehu leta. 

Poznávací zájazd bol organizovaný do kúpeľného mesta Bojnice za poznávaním 

histórie Bojnického zámku, ktorý patrí k najnavštevovanejším zámkom v Strednej 

Európe, dôchodcovia navštívili aj najstaršiu ZOO na Slovensku. Mali moţnosť sa 

osvieţiť v termálnom kúpalisku Čajka alebo v bojnických kúpeľoch. Túto trasu 

absolvovali dva autobusy dôchodcov so sprievodcami boli Mgr. Ľ. Andorom a A. M.- 

Kudrejovou. Tretí autobus s dôchodcami a so sprievodcom PaedDr. P. Bielym 

smeroval do Brodzian na prehliadku Slovanského múzea A. S. Puškina a rodného 

domu Ľudovíta Štúra v Uhrovci. V rámci poznávacieho zájazdu dôchodcovia navštívili 

Pamätník na Jankovom vŕšku a národnú kultúrnohistorickú pamiatku v Kostoľanoch 

pod Tríbečom - Kostolík svätého Juraja. Relaxačno–rehabilitačné zájazdy aj tohto roku 

smerovali na termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove so sprievodcami PaedDr. P. Bielym, 

Mgr. Ľ. Andorom a E. Páleníkovou. 

Letné  

zájazdy 

dôchodcov 

 

         V tomto roku v čase od 24. do 28. mája navštívil mesto Zlaté Moravce  Cirkus 

Williams z Českej republiky. Dnešný cirkus Williams je uţ novodobým cirkusom bez 

veľkých zvierat. Riaditeľom cirkusu je Vilém Janeček. 

         Od 31. júla do 2. augusta hosťoval v našom meste Cirkus Humberto, ktorý je 

jedným z najstarších, ale aj najznámejších svetových cirkusov z Českej republiky. Po 

jeho privatizácii v roku 1991, získali v draţbe späť do svojho vlastníctva ochrannú 

známku bratia Bohumil a Hynek Navrátiloví. 

Cirkus 

Wiliams 

a 

Humberto  

v meste   

 

Príloha  

č. 5-d 

 

         Prvý augustový týţdeň v obradnej miestnosti MsKS bolo vystavených viac ako 

30 moderných olejomalieb vyváţených geometrických tvarov zlatomoraveckej 

výtvarníčky Stanislavy Magušinovej – Petrášovej. Záujemcom o výtvarné umenie 

autorka predstavila svoju najnovšiu tvorbu prísnej farebnej kompozície. 

Výstava  

S.Maguši- 

novej 

 

         V pondelok 28. augusta sa rozlúčilo 72 detí pred CVČ Spektrum, ktoré bolo uţ 

10. sezónu organizátorom prázdninovej rozprávkovej krajiny Haliganda. Hostiteľom 

krajiny fantázie bolo RZ Odborár Stará Huta. Na letnú cestu sa Haliganda vydala 19. 

augusta. Medzi nezabudnuteľné záţitky určite patril namiešaný ovocný kompót, 

hľadanie pokladu, veľká táborová olympiáda, baby kontra chalani, tanečný maratón, 

pyţamová párty, fun karneval, Adams family, pátracia akcia do Novej Bane, ale 

i vyuţívanie táborového bazéna a moţnosť si zaspievať v karaoke show - Superstar. 

Haliganda 
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V tohtoročnej Haligande sa rozhodli pokrstiť všetkých Haliganďákov, ktorí pred 

podpisom do kroniky boli namazaní vonnými masťami. Vyvrcholením Haligandy bol 

uţ tradičný jarmok.  

 

         V mestskom amfiteátri v nedeľu 3. septembra vystúpil pred obecenstvom Zl. 

Moraviec a jeho regiónu US Lúčnica s viac ako 58-ročnou históriou a 12-členný 

profesionálny orchester Zlaté husle pod vedením M. Slezjaka. Umelecké teleso 

doprevádzal riaditeľ Ing. P. Čorej a manaţér Ing. J. Jackuliak. Vystúpili pred viac ako 

400 nadšenými divákmi s repertoárom, za ktorý zoţali dlhotrvajúci aplauz.  

Vystúpenie  

Lúčnice 

 

Foto  

č. 134/I 

 

 

         Do akcie Na kolesách proti rakovine - spomienka na paraolympijského víťaza 

Radovana Kaufmana sa 14. septembra zapojili všetky materské, základné a stredné 

školy v meste. Absolvovali stanovené trasy na bicykloch, korčuliach, kolobeţkách, 

trojkolkách, fúrikok, tí najmenší na kočíkoch, ktoré poháňali vlastnou silou. Súčasťou 

dňa bol aj kultúrny program v ktorom vystúpili maţoretky pod vedením Mgr. 

Košútovej zo ZŠ na Pribinovej ul., TS Tigra z CVČ Spektrum a ţiaci zo ZŠ na 

Robotníckej ul. s hitmi zo Superstar. Všetkým sa v mestskom amfiteátri prihovorila 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá im poďakovala za iniciatívu a ľudský 

prístup k výzve. Tohto roku bola  vyzbieraná suma 28.907,- Sk. Najvyššou sumou 

prispela ZŠ na Pribinovej ul., ktorá získala cenu pre školu a tri tričká s logom 

podujatia. Do zbierky a zapojilo 3477 účastníkov a to aj z radov občanov.  

Na  

kolesách 

proti 

rakovine 

 

Foto  

č. 135/I 

 

Príloha  

č. 6-d 

 

 

         Reportér spravodajstva TV JOJ Jozef Kubáni chcel za osemnásť dní zdolať vyše 

500 kilometrov dlhú trasu z vrcholu Gerlachovského štítu aţ do Bratislavy, ktorú začal 

2. septembra. Vo štvrtok 14. septembra dopochodoval do Ţupkova, kde sa k nemu 

pridali štyria dlhoroční priatelia. V tento deň od Jedľových Kostolian aţ do Zl. 

Moraviec spolu s Kubánim absolvovala 15-kilometrový pochod aj primátorka mesta 

Ing. S. Ostrihoňová. Reportér chcel celý dokument ukázať vo svojich reportáţach. Na 

MsÚ prišiel vo večerných hodinách s priateľmi v spoločnosti primátorky, ktorá pre 

neho pripravila ubytovanie v internáte SOUse. Kubáni však noc strávil v hoteli, ktorý 

pre neho zabezpečil zlatomoravecký podnikateľ. Pani primátorka darovala Kubánimu 

na cestu, ktorú mal ešte pred sebou, pár koţenej obuvi. V závere stretnutia sa podpísal 

do pamätnej knihy mesta.  

Dobrodruh  

Jozef  

Kubáni 

 

Foto  

č. 136/I 

 

         22. (piatok) a 23. (sobota) septembra na Námestí A. Hlinku sa konal uţ 14. 

Zlatomoravecký jarmok. Slávnostná recepcia sa konala v piatok za účasti 

predstaviteľov mesta, poslancov MZ, riaditeľov mestských podnikov, štátnych 

inštitúcií, podnikateľov a zamestnancov MsÚ v zasadačke mestského úradu. Pozvanie 

prijal aj primátor partnerského mesta Stříbro Ing. R. Svoboda s manţelkou. Primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová za slnečného počasia slávnostne otvorila jarmok a privítala 

všetkých návštevníkov, či uţ predávajúcich, kupujúcich z mesta alebo širokého okolia. 

Aj tohto roku mali na jarmoku zastúpenie ľudoví remeselníci – rezbári, pernikári, 

keramika, batikovanie textilu a výrobky z koţe. V kultúrnom programe na začiatok 

vystúpili maţoretky zo ZŠ na Pribinovej ul., ďalej čestný občan mesta Zl. Moravce 

Zlatomora-

vecký jarmok 

 

Foto č. 137, 

138, 139, 

140/I 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2006 

 

 

                                                                                                                                                                    81 

Robo Kazík, tanečné súbory Tigra a Luna, speváčka Krismay, FS Inovec, DH 

Topoľanček, ĽH Gaţiovci a HS Mini. Počas prestávky prebiehala súťaţ 

o najšikovnejšieho Zlatomoravčana v réţii moderátora P. Kereša. V sobotu sa o dobrú 

zábavu postarala country skupina Tramp – Song, zábavná skupina Eminent, OZ 

Prílepčianka, HS Crazy Gang, DDH Obyčanka, HS Alegro. Počas jarmoku v piatok a 

sobotu v priestoroch mestského amfiteátra bola verejnosti sprístupnená výstava 

králikov, hydiny a holubov, ktorú pripravila ZO Slovenského zväzu chovateľov Zlaté 

Mravce pri príleţitosti 50. výročia zaloţenia organizácie. Na spríjemnenie chvíľ hrala 

kapela Embryo a pre návštevníkov výstavy bola pripravená tombola. Z pohľadu 

organizátorov jarmoku bol tento ročník veľmi vydarený, po celé dva dni bolo slnečné 

počasie, predávajúci a aj kupujúci boli spokojní a v piatok sa zábava na Námestí A. 

Hlinku predĺţila do neskorých nočných hodín. Aj tento rok boli pre všetkých 

návštevníkov jarmoku na parkovisku Ul. S. Chalupku a J. Kráľa pripravené kolotoče 

a na Námestí A. Hlinku nafukovacia šmýkala pre deti..  

 

         V obradnej miestnosti MsKS sa zišli hostia, rodinní príslušníci a pracovníci 

kultúry nášho mesta dňa 29. septembra na vernisáţi obrazov J. Šúňa a F. Valentu. 

Oboch maliarov a ich tvorbu predstavil prof. GJK PaedDr. I. Meňhart. Potom sa 

uskutočnil krst knihy p. Šúňa, napísanej pod pseudonymom Laco Vestenický „Z 

učiteľského zápisníka“. Knihu pokrstil hosť M. Pius. 

Výstava 

obrazov  

F.Valenta, 

J.Šúňa 

 

         „Dovoľte mi, aby som Vám poďakovala za Vašu celoţivotnú prácu a zaţelala 

z celého srdca, aby ste ešte veľa rokov ţili medzi nami v zdraví a šťastí medzi svojimi 

najdrahšími, aby bola tá vaša jeseň krásna, pokojná a slnečná“ prihovorila sa 

k prítomným primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 23. októbra, kedy Mesto 

usporiadalo podujatie venované októbru - Mesiacu úcty k starším. Na kultúrny 

program do divadelnej sály MsKS prijalo pozvanie asi 400 dôchodcov. Niektorí prišli 

sami, iní v spoločnosti svojich blízkych a nenechali si tak ujsť vystúpenie svojich 

vnukov a vnučiek. V kultúrnom programe vystúpili materské školy z mesta, TS Luna a 

spevácka skupina Babička. Pár slov básnika prítomní mali moţnosť počuť v podaní 

poslankyne MZ J. Hlásnej. Po programe bolo pripravené malé pohostenie v obradnej 

miestnosti MsKS pre všetkých starých otcov a staré mamy, ktorí zo stretnutia 

odchádzali spokojní a s kvietkom v ruke. 

Mesiac  

úcty k  

starším 

 

Foto  

č. 141,  

142/I 

 

 

         V októbri prechádzal Zl. Moravcami konvoj starých historických vozidiel 

vyrobených do roku 1981. Pretek pod názvom Tatry Classic Marathon bol zaradený do 

seriálu FIA Historic regullarity rallye, kde bola podstatná nie rýchlosť ale výdrţ  

a pravidelnosť. Pretekov sa zúčastnili posádky z celej Európy. Trať dlhá asi 1000 km 

so štartom v Bratislave viedla na sever do Vysokých Tatier s prejazdom cez Moravu. 

Druhá časť viedla cez východné a stredné Slovensko s cieľom v Piešťanoch. 

Veteráni 

cez Zlaté 

Moravce 

 

Foto  

č. 143/I 

 

         Mesto a OZ Platan pred koncom roka vyhlásili výtvarnú súťaţ „História mesta 

očami detí“ pre ţiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a osemročného gymnázia. Jej 

cieľom bolo poukázať na historické pamiatky v meste, ich význam a odkaz. Najlepšie 

História 

mesta  

očami detí 

Foto č.144/I 
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práce boli ocenené a vybraté na zostavenie nástenného kalendára na rok 2007. 

Vernisáţ výtvarných prác bola inštalovaná v MsKS. 

Príloha  

č. 7-d 

 

         15. novembra sa konal uţ 8. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaţe 

ţiakov stredných škôl „Dni Janka Kráľa“ organizovanej GJK, Spolkom slovenských 

spisovateľov a Mestom Zlaté Moravce. Súťaţ sa konala na pôde školy za účasti 

významných osobností umeleckého a literárneho ţivota a mladých autorov. Do 

literárnej súťaţe sa prihlásilo 58 autorov so 107 prácami, do výtvarnej 71 autorov so 

149 prácami. Účasť sa v tomto roku oproti minulým zvýšila. Po otvorení podujatia 

v aule GJK si účastníci uctili pamiatku štúrovského básnika poloţením kvetov k jeho 

pomníku na zlatomoraveckom cintoríne. Vyhodnoteniu prác mladých autorov 

predchádzalo ešte slávnostné prijatie primátorkou mesta Ing. S. Ostrihoňovou v 

obradnej sieni MsKS - účastníkov súťaţe, študentov z celého Slovenska, profesorov 

GJK a iných škôl a z jej rúk si prevzali ďakovné listy za zviditeľňovanie mesta Zlaté 

Moravce - predseda Spolku slovenských spisovateľov Ján Tuţinský, Pavol Stanislav 

Pius, Miroslav Pius, Vojtech Kondrót in memoriam – prevzali príbuzní. Za záver sa 

spoločne podpísali do pamätnej knihy mesta a dostali upomienkové darčeky.  

Dni  

Janka 

Kráľa 

 

         V rámci týţdňa boja proti drogám Mesto v roku 2006 nadviazalo na minuloročné 

aktivity, keď v spolupráci s CVČ Spektrum zorganizovalo rôzne podujatia. Týţdeň 

boja proti drogám sa uskutočnil od 13. do 19. novembra. Ţiaci materských 

a základných škôl, ŠZŠ, Reedukačného domova a OGY, sa tak zapojili tvorivými 

aktivitami v tomto týţdni na hodinách výtvarnej výchovy. Ich práce boli vystavené 

v MsKS od 8. do 16. novembra. Týţdeň začal divadelným predstavením pre ţiakov 

2.stupňa ZŠ „Čierna ovca“, ktorým sa predstavil Klub Sieťka z Tesárskych Mlynian“. 

V utorok sa konali súťaţe v netradičných športoch: korfbal, ringo a šipky, v stredu 

súťaţ v halovom futbale pre ţiakov stredných škôl. Mladých futbalistov prišla 

povzbudiť aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Vo štvrtok prebehol penaltový 

festival, ktorého sa zúčastnili ţiaci a ţiačky základných a stredných škôl. 

Týždeň 

boja  

proti  

drogám 

 

Foto  

č.145/I 

 

         V podvečer 6. decembra na Námestie A. Hlinku zavítal Mikuláš na koči a 

nechýbal ani čert. Námestie sa zaplnilo dţavotom asi 500 detí. Deti sa veľmi tešili 

a mali pre Mikuláša pripravené básničky a pesničky. Mikuláš ich potom odmenil 

sladkosťou. V závere bol pripravený ohňostroj, ktorý rozţiaril oblohu a oči malých aj 

veľkých.  

Mikuláš 

Foto č.146/I 

 

Príloha  

č. 8-d 

 

         Najmladších občiankov mesta spolu s ich rodičmi kaţdý štvrťrok počas roka 

privítala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová v obradnej sieni MsKS. Vyzvala 

prítomných rodičov, aby svoje deti milovali trpezlivo a spravodlivo, vychovali 

z kaţdého z nich statočného človeka, človeka s čistým a otvoreným srdcom, človeka 

schopného, zdatného pre ţivot našej spoločnosti. Rodičia detí boli obdarovaní kvetmi, 

detskými kniţkami a finančným príspevkom 1.000 Sk. Svojím podpisom rodičia 

novonarodených detí do pamätnej knihy mesta potvrdili, ţe vychovajú zo svojich detí 

čestných občiankov nášho mesta.  

Novonaro-

dené deti 

 

Foto č.147/I 
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         Kvapka času je ako vzácny drahokam na ľudskej dlani. Mnohí z Vás majú týchto 

kvapiek plné priehrštie. Čas zaznamenáva dni, týţdne, mesiace, roky a ukladá svoje 

poznatky a skúsenosti do priehradiek v pamäti. Sú to chvíle a okamihy, ktoré sa nám 

zapíšu do pamäti hlboko, pri ktorých chvíľu zostávame stáť a zamýšľame sa, aký kus 

cesty sme ubehli v radostných i v všedných dňoch nášho ţivota. Na slávnostných 

obradoch jubilujúcich občanov, ktorí oslávili v tomto roku okrúhle ţivotné jubileum 

80, 85, 90, 95 a viac rokov a zišli sa štvrťročne v obradnej sieni MsKS, povedala aj 

tieto slová primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Z rúk primátorky obdrţali jubilanti 

kvety, darčeky, finančný príspevok 1.000 Sk, zároveň sa podpísali do pamätnej knihy 

mesta.  

Jubilanti 

 

Foto 

č. 148/I 

 

         Veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch jeho práce. Veľa sa 

uţ popísalo o nedostatku krvi, ktorú nemoţno ničím nahradiť. Vďaka Vám za to milí 

darcovia, ţe krv z Vašich ţíl zachránila uţ mnoho detí, matiek, otcov, chorých 

a trpiacich. Aj tieto slová vyslovila vo svojom príhovore primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová v obradnej sieni MsKS 13. júna a  4. decembra na slávnostnom 

odovzdávaní plakiet Prof. MUDr. Jana Jánskeho mnohonásobným darcom krvi. 

Slávnostný akt organizoval Slovenský červený kríţ Nitra, za ktorý boli prítomné 

riaditeľka SÚS SČK Nitra B. Bengyáková  a predsedníčka SČK v Nitre Ing. E. 

Spišiaková a v decembri aj riaditeľka SČK PhDr. H. Kobzová. O krátky kultúrny 

program sa postarali učitelia a ţiaci zo ZUŠ. Zišli sa tu nielen ocenení 

zlatomoravčania, ktorým primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová odovzdala z rozpočtu 

Mesta finančný príspevok 1.000 Sk, ale aj ostatní mnohonásobní darcovia krvi zo 

zlatomoraveckého okresu, ktorí boli ocenení. Darcom krvi s trvalým pobytom Zl. 

Moravciach boli v roku 2006 odovzdané tieto plakety Prof. MUDr. Jana Jánskeho - 17 

bronzových, 13 strieborných, 8 zlatých – Ondrej Čomor, Vladimír Královič, Jana 

Vančíková, Dana Zimermannová, Peter Košúth, Jozef Kozolka, Miroslav Krnáč, 

Vincent Škula.  

Darcovia 

krvi 

 

Foto  

č. 149/I 

 

         18. augusta sa doţila 99 rokov občianka Zl. Moraviec Mária Halandová, rodená 

Horvátová. V deň narodenín jej prišla osobne zablahoţelať a zaţelať pevné zdravie aj 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová spolu s ďalšími pracovníkmi MsÚ. Druhá 

najstaršia obyvateľka mesta tohto roku si v rozhovore s primátorkou zaspomínala na 

svoj ťaţký ţivot. Narodila sa v Zl. Moravciach a s manţelom Jozefom vychovali tri 

deti – dievčence, má štyri vnúčatá, deväť pravnúčat a štyri prapravnúčatá. Nikdy 

nebola váţne chorá, neuţívala a neuţíva ţiadne lieky, nepije trúnok, najradšej má čistú 

vodu. Ako rozprávala zrobenými rukami neustále pohládzala ruky primátorke. Deti 

i vnúčence ju majú rady a chodia k nej na návštevy. Veď celý svoj ţivot venovala 

práve svojej rodine. Primátorka mesta odovzdala jubilantke kyticu kvetov, darčeky 

a finančný dar. Jubilantka sa následne podpísala do pamätnej knihy mesta. 

         Kamila Hedervariová, rodená Balogová, občianka Zl. Moraviec oslávila 6. 

decembra významné ţivotné jubileum 100 rokov. Narodila sa v Levickom okrese, 

obec Kukučínov. Sama povedala, ţe recept na dlhovekosť nemá. S manţelom Jozefom 

99-ročná 

jubilantka 

 

Foto  

č. 150/I 

 

 

 

 

 

 

 
 

100-ročná 

jubilantka 
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vychovali šesť detí a rodinu ďalej tvorí aj šestnásť vnúčat a dvadsaťsedem pravnúčat. 

Preţila dve vojny, zrod socializmu, totalitu, neţnú revolúciu, demokraciu. O babičku 

sa toho času starala jej 68-ročná dcéra Vilma Hedervariová. Pani Kamila hovorila len 

po maďarsky. V deň jej narodením prišla jubilantku navštíviť aj primátorka mesta Ing. 

S. Ostrihoňová, ktorá v prostredí činţiakového bytu zablahoţelala jubilantke s kyticou 

kvetov, spomienkovými darčekmi a finančným darom. Spolu s primátorkou ju v tento 

deň prišli navštíviť a poţiadať o rozhovor TV JOJ, TV Central, Nitrianske a Tekovské 

noviny. Kamila Hedervariová zomrela 17. apríla 2007. 

Foto  

č. 151/I 

Cirkevný život.             
         Na rozhraní ulíc Hviezdoslavovej a Mojmírovej v zelenom páse pri kostole 

a kláštore Tešiteľov bola postavená nová socha, ktorá bola posvätená a obyvateľom 

odovzdaná na veľkonočnú nedeľu 16. apríla. Predstavuje Boţské srdce Jeţišove, 

ktorému je zasvätený aj tento kostol. Je zhotovená v ţivotnej veľkosti z bieleho 

kararského mramoru s hmotnosťou 160 kg. Dovezená bola z Talianska. Na jej 

podstavci je vyrytý nápis: „Z VĎAKY ZA POMOC A OCHRANU 

ZLATOMORAVČANOV“, ktorý je pokrytý medenou farbou. Je to dar mesta jeho 

obyvateľom. Socha má pripomínať obrovskú lásku Jeţiša a jeho otvorené a široké 

srdce pre všetky naše problémy a starosti.  

Socha  

pre  

obyvateľov  

mesta 

 

Foto  

č. 152/I 

 

 

 

 

         Významom dôleţitú a zároveň obradom veľmi zaujímavú a nezvyčajnú sv. omšu 

celebroval dňa 13. mája v Kostole Boţského srdca Jeţišovho vdp. J. Kuna, farár 

z Hosťoviec, pre zdravotne postihnutých – nepočujúcich spoluobčanov. Na sv. omšu 

boli pozvaní hostia z Nových Zámkov, Nitry a Levíc. Zúčastnil sa tu veľký počet 

veriacich, ktorí s veľkým záujmom sledovali túto udalosť. Tlmočníkmi do posunkovej 

reči bolo 6 mladých dievčat, ktoré sa počas bohosluţby striedali.  

Omša 

pre  

nepoču- 

júcich 

 

 

 

         V chráme Dómu sv. Martina arcibiskup – metropolita Ján Sokol 17. júna vysvätil 

6 nových kňazov. Medzi nimi aj rodáka zo Zl. Moraviec Petra Bucheňa.  Primičná 

svätá omša P. Bucheňa sa konala 24. júna vo farskom chráme sv. Michala archanjela v 

Zlatých Moravciach. Kazateľom bol vdp. Anton Solčiansky, ktorý vo svojej homílii 

povedal, ţe horné Poţitavie je poţehnaný kraj, lebo v minulosti pochádzalo odtiaľto 

mnoho významných predstaviteľov cirkvi. Novokňaz P. Bucheň si za svoje heslo 

vybral motto nebohého pápeţa Jána XXIII: „ Pokora a láska stačí a ďalej nech sa deje 

to, čo chce Boh“. 

Primičná 

sv. omša 

 

 

         Na zlatomoraveckej kalvárii sa 23. júla sa aj tento rok konala púť pri príleţitosti 

sviatku sv. Anny. O 11. hod. bola slávnostná sv. omša, na ktorej okresný dekan, farár 

v Zl. Moraviec Mons. Marián Javor privítal hlavného celebranta, otca A. Solčianskeho, 

arcidiecézneho exorcistu. Svätú omšu sprevádzal spevokol kostola Tešiteľov v Zlatých 

Moravciach a dychová hudba z Machuliniec. Otec A. Solčiansky vo svojej homílii 

zdôraznil dôleţitosť rodiny, manţelskej lásky, ktorá je jedinou a základnou bunkou 

vhodnou pre výchovu dieťaťa.  

Púť k  

sv. Anne 

 

Foto 

č. 153/I 

 

 

         Na druhý sviatok vianočný - 26. decembra vianočnú atmosféru umocnilo Vianočný 
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vystúpenie speváckeho zboru Cantus pod vedením Mgr. P. Podhornej vo farskom 

Kostole sv. Michala archanjela. 

koncert 

Politický život.             
         Mesto Zlaté Moravce a  ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

pripravili oslavy 61. výročia oslobodenia mesta, ktoré sa konali 31. marca v divadelnej 

sále MsKS. Po hymne a básni sa všetkým prítomným prihovorila primátorka mesta 

Ing. S. Ostrihoňová. S kultúrnym programom vystúpil FS Inovec, tance vystriedali 

partizánske piesne, jedna ruská a jedna slovenská. Potom nasledovala pietna 

spomienka poloţením vencov k pamätníku partizána na Námestí hrdinov. 

Oslobodenie 

mesta 

 

 

 

 

 

         Popoludní 28. apríla na Nám. A. Hlinku postavili pracovníci Technických sluţieb 

vysoký ihličnatý strom s kmeňom očisteným od kôry a s korunou ozdobenou stuhami. 

Pod májom vystúpil FS Inovec s krátkym kultúrnym programom. Slávnostným 

postavením mája si Mesto zároveň pripomenulo aj druhé výročie vstupu SR do 

Európskej únie.               

Stavanie  

mája,  

vstup  

do EÚ 

 

 

         61. výročie víťazstva nad fašizmom - koniec druhej svetovej vojny a oslobodenie 

Československa od nemeckých fašistov si 9. mája pripomenulo  Mesto a SZPB. Na 

ľudovú nôtu hrala DH z Machuliniec. Účastníci pietnej spomienky poloţili k 

pamätníkom padlých vence vďaky. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia mesta, 

poslanci MZ, zástupcovia politických strán a hnutí, členovia SZPB ako aj  ostatní 

občania. 

Víťazstvo  

nad  

fašizmom 

 

Foto  

č. 154/I 

 

         Pri príleţitosti 62. výročia Slovenského národného povstania sa 28. augusta 

konali oslavy na Nám. A. Hlinku, kde všetci prítomní svojou účasťou na pietnej 

spomienke vyjadrili úctu a vďaku ţijúcim odbojárom a padlým vojakom. Osláv sa 

zúčastnili zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, politických 

strán a hnutí, podnikov, inštitúcii a občania, ktorých privítal a zároveň predniesol 

príhovor  viceprimátor mesta RNDr. M. Bátora. Zúčastnil sa aj priamy účastník SNP 

gen. por. Ján Husák, ktorý predniesol svoj príhovor. V kultúrnom programe vystúpil 

FS Inovec. Nakoniec predstavitelia mesta a SZPB poloţili vence a kvety vďaky k 

Pomníku partizána na Námestí hrdinov, pred Kostolom sv. Michala a k Pamätníku 

padlých na cintoríne a na Beňadickej ceste. 

Oslavy  

SNP 

 

Foto  

č. 155/I 

 

 

         Asi 400 Zlatomoravčanov sa tento rok zišlo 31. decembra o 23 h. na Námestí A. 

Hlinku pred MsKS na oslave Silvestra a privítania Nového roku. O kultúrny program 

sa postaral FS Inovec, podával sa varený punč a víno, víno, kapustnica a koláčiky 

z CVČ Spektrum. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová sa prihovorila prítomným 

občanom a popriala im šťastný nový rok, aby ten nastávajúci rok bol pre nich 

úspešnejší a lepší, ako ten predtým. O silvestrovský ohňostroj sa v meste Zlaté 

Moravce a v m.č. Prílepy postarala Mestská polícia. 

Silvester 

 – Nový  

rok 

 

 

Politické strany v meste.             
         Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko v Zlatých Moravciach 

vznikla odštiepením od VPN (Verejnosť proti násiliu) pri sneme ĽS - HZDS 2.6.1991. 

Ľudová  

strana – 
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Prvým predsedom Okresného predstavenstva sa stal P. Fabiš. Zakladateľmi strany 

v meste boli P. Fabiš, P. Hlavačka, A. Fabišová, Mgr. M. Jakubovičová, A. Blašková 

a ďalší. V súčasnosti je predsedom ĽS-HZDS v Zl. Moravciach Ing. P. Hollý 

a okresným predsedom Š. Mladý, ktorý je zároveň aj starostom obce Viesky nad 

Ţitavou.      

         ĽS - HZDS od roku 1991 aţ do roku 2002 vyhralo všetky voľby do NR SR v 

meste a v okrese Zl. Moravce. V predvolebnej kampani volieb do NR SR v tomto roku 

dňa 17. 7. navštívili mesto Zl. Moravce podpredseda NR SR JUDr. V. Veteška, 

predseda VÚC Doc. Ing. M. Belica PhDr., poslanci NR SR Bc. T. Cabaj, Ing. J. 

Kovarčík a podpredseda ĽS – HZDS a poslanec NR SR MUDr. M. Urbáni. 

Predvolebné aktivity sa uskutočnili na Námestí A. Hlinku – dvojstánok a v divadelnej 

sále MsKS.  

         ĽS - HZDS vo svojich začiatkoch mala v Zl. Moravciach 170 členov a v okrese 

1 670 členov. V roku 2006 v meste Zl. Moravce strana  mala 55 členov a v okrese 530 

členov. Strana má svoje obecné organizácie vo všetkých obciach Zlatomoraveckého 

okresu okrem Ţikavy, Volkoviec, Zlatna a Velčíc. ĽS-HZDS po komunálnych voľbách 

2006 má 6 starostov zo svojich členov a to: Topoľčianky, Jedľové Kostoľany, 

Mankovce, Martin nad Ţitavou, Beladice, Nevidzany. 

Hnutie za  

demokra- 

tické 

Slovensko         

(ĽS-HZDS) 

 

         Predsedom okresnej organizácie strany Aliancie nového občana v Zlatých 

Moravciach je D. Čepček.  

         Strana ANO má v Zlatých Moravciach 30 členov a spolu s okresnou 

organizáciou 70 členov, ktorá má svoje zastúpenie v obciach Zlatomoraveckého 

okresu. 

Aliancia 

nového 

občana 

(ANO) 

 

         Okresná organizácia Komunistickej strany Slovenska bola zaloţená v Zlatých 

Moravciach v roku 1992. V súčasnosti je predsedom okresného výboru (OV) KSS J. 

Obert. Členmi KSS sú občania 11 obcí, ktorí sú sústredení v 6 základných 

organizáciách (ZO) KSS a to v Beladiciach, Nemčiňanoch, Slaţanoch, Topoľčiankach, 

Ţitavanoch, Zlatých Moravciach. Celkový počet členov je 85. Predsedom ZO KSS 

v Zlatých Moravciach je od roku 2003 V. Plhal a organizácia má spolu 18 členov.  

         Predvolebná kampaň pred parlamentnými voľbami v roku 2006 v regióne 

prebiehala formou letákovou a rozhlasových relácii po obciach zapoţičaným 

rozhlasovým vozidlom od KSČM – OV Kroměříţ (Morava). Míting v meste Zl. 

Moravce sa uskutočnil 6. júna na Námestí A. Hlinku. Zúčastnili sa ho: poslanec NR 

SR K. Ondriáš, predseda KV KSS J. Šiška, kandidáti na poslancov Zlatomoraveckého 

okresu navrhovaní do parlamentu – J. Obert a F. Jamrich, ako aj členovia OV KSS 

a základných organizácií. Na mítingu KSS boli rozdávané tričká a  kľúčenky s logom 

KSS, ďalej perá a odznaky. 

         Od septembra 2005 do septembra 2006 ZO KSS mala v meste aj kanceláriu, 

ktorú pouţívala spolu s OV KSS v Dome sluţieb Zl. Moravce. Táto kancelária bola 

zrušená, nakoľko strana KSS po parlamentných voľbách uţ nie je dotovaná a tak 

zabezpečuje svoju činnosť len z členských príspevkov. Po komunálnych voľbách 

v decembri ako jediný z Nitrianskeho kraja zasadol na post starostu zo strany KSS J. 

Komunis- 

tická  

strana 

Slovenska  

(KSS) 
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Obert za  obec Ţitavany. 

 

         Vznik SNS v celoslovenskej pôsobnosti sa datuje v roku 1871. Po dejinných 

zmenách štátotvornosti sa v Zlatých Moravciach vznik SNS v rámci organizovanosti 

uvádza rok 1989. Štatistika SNS od tohto roku datovala v rámci mesta a okresu 15 MO 

SNS s celkovým počtom 229 členov. Podpora a aktivita funkcionárov, členov 

a sympatizantov SNS bola zadosťučinením a odozvou, ţe SNS sa stala súčasťou 

vlastnej koalície vo voľbách roku 1991-1998. V ďalších voľbách sa SNS nestala 

parlamentnou, tento stav viedol k vytvoreniu trakcií na ústredí v strane ( PSNS, ZSNS, 

SLNKO), čo sa odrazilo aj na pôsobnosti SNS a ich členov. Po republikovom 

zjednocovacom zjazde SNS a PSNS sa 5. marca 2005 situácia stabilizovala na 

všetkých úrovniach. V meste a okrese Zlaté Moravce došlo po zjednotení SNS 

k vytvoreniu týchto organizácií: Miestna organizácia SNS v Zl. Moravciach, ktorej 

predsedom je V. Rumanko, podpredsedom J. Szeredy, tajomníkom MUDr. Ľ. Sýkora, 

členmi P. Martinec, M. Damborská, R. Szeredy, Ing. Š. Chrobák, Ing. M. Garaj a J. 

Hözl, okresná organizácia SNS v Zl. Moravciach, ktorej predsedom je P. Martinec, 

podpredsedom V. Rumanko, tajomníkom F. František, členmi M. Damborská, J. 

Szeredy, R. Szeredy, MUDr. Ľ. Sýkora, Ing. Š. Chrobák a krajská rada SNS, ktorej 

predsedníčkou je M.Damborská, členmi P. Martinec a MUDr. Ľ. Sýkora z okresu Zl. 

Moravce. 

         25. mája v rámci predvolebnej kampane SNS navštívila mesto Zlaté Moravce 

A.Belousovová, ktorá sa zároveň zúčastnila aj pietnej spomienky na  štúrovského 

básnika Janka Kráľa pri príleţitosti jeho 130 výročia úmrtia. Poobede program 

pokračoval predvolebným mítingom, ktorý sa uskutočnil v divadelnej MsKS v Zlatých 

Moravciach.  

         Po parlamentných voľbách v politike SNS je v rámci okresu Zlaté Moravce  

historicky prvá poslankyňa NR SR M. Damborská.  

Slovenská 

národná 

strana  

(SNS) 

 

 

 

          Na konci roku 2006 si klub KDH pripomenul uţ 16 výročie jeho zaloţenia 

v Zlatých Moravciach. Prvé ustanovujúce zhromaţdenie sa konalo 30. decembra 1989 

v zasadačke bývalého MsNV, na ktorom zvolili prípravný výbor. 

Kresťanskodemokratické hnutie vzniklo po Neţnej revolúcii na výzvu J. 

Čarnogurského. Hnutie od svojho začiatku stavia na základných hodnotách, ako je 

sloboda, spravodlivosť, demokracia, solidarita. Usiluje sa vytvárať a kultivovať 

občiansky charakter spoločnosti, pestovať a chrániť národné povedomie Slovákov, 

presadzovať sociálne a spravodlivé hospodárstvo na princípe kresťanských ideálov. 

V duchu týchto zásad sa snaţí klub KDH v ZM pôsobiť aj na komunálnej úrovni. 

Hlavná politická činnosť spočíva v príprave a v dohľade na priebeh parlamentných, 

ţupných a komunálnych volieb. Od roku 1990 malo KDH v Mestskom zastupiteľstve 

v ZM svojich poslancov, akou je aj J. Hlásna, členka KDH, ktorá bola doteraz zvolená 

vo všetkých komunálnych voľbách za poslankyňu do MZ. Taktieţ klub organizuje ples 

KDH a vianočný turnaj v stolnom tenise.  

         Po zaloţení KDH v Zlatých Moravciach sa za členov prihlásilo viac ako 400 

občanov. Postupne však počet klesal, hlavne keď sa zvýšil členský poplatok. 

Kresťansko- 

demokra- 

tické hnutie   

(KDH) 
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V súčasnosti má klub vyše 150 členov. Počas šestnástich rokov viedli klub 

predsedovia – Ing. J. Hudík, Ing. J. Adamec, J.Ondrejmiška, MUDr. H. Ragasová, J. 

Petrovič.  Terajším predsedom klubu je V. Klučiar, ktorý je zároveň aj poslancom 

Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva v ZM. O hospodárenie 

klubu KDH sa od začiatku stará pokladníčka Ľ. Šimeková. V Zlatomoravckom okrese 

v súčasnosti pracuje šestnásť klubov KDH. Riadi ich Okresné centrum KDH, ktoré má 

v meste prenajatú v priestoroch Polikliniky vlastnú kanceláriu. Okresným predsedom 

klubu je Ing. J. Pobuda.   

         V minulých rokoch pred parlamentnými voľbami kampaň KDH viedlo cestou 

organizovaním veľkých mítingov, napr. v MsKS s J. Čarnogurským, F.Mikloškom, 

p.Hrušovským, kde nechýbala dychová kapela a dokonca sa raz čapovalo pivo za 

jednu korunu. V ďalších parlamentných voľbách sa od veľkých stretnutí uţ upustilo. 

V čase predvolebnej kampane prichádzali politici do Zl. Moraviec s tematickými 

novinami a s propagačným materiálom. S mladými ľuďmi a členmi klubu KDH 

chodili po meste, debatovali s ľuďmi na chodníkoch, v obchodoch, pred vrátnicami 

podnikov i so študentmi na stredných školách. Vsadili na osobný kontakt s občanmi 

mesta. Kandidát na poslanca parlamentu  a neskorší minister spravodlivosti D. Lipšic 

hral s mládeţou aj minifutbal na sídlisku Brezová ul. Podobným štýlom sa viedla aj 

agitácia pred parlamentnými voľbami v roku 2006. Mesto Zlaté Moravce navštívili 

F.Mikloško, V. Palko, A. Abrahám, D. Lipšic a J. Brocka.   

 

         Politická strana SMER – SD v okrese Zlaté Moravce od roku 2000 patrila pod 

Levice ako Tekovský región. Na prelome rokov 2001-2002 vznikla okresná 

organizácia strany SMER – SD s viac ako 40 členmi pre okres Zlaté Moravce. 

Samostatný klub v meste Zlaté Moravce vznikol v roku 2005 a má 47 členov. 

Predsedom okresnej organizácie strany SMER-SD je Mgr. M. Kéry a predsedom klubu 

v meste Zlaté Moravce je Ing. L. Boršč. Strana má svoje kluby v týchto obciach 

Zlatomoraveckého regiónu – Červený Hrádok, Nevidzany, Nemčiňany, Choča, 

Ţitavany, Obyce, Hosťovce, Topoľčianky, Skýcov, Kostoľany pod Tríbečom, 

Tekovské Nemce, Slepčany, Lovce, Zlaté Moravce. Okresná organizácia SMER – SD 

patrí pod krajskú organizáciu, ktorej predsedom je Ing. T. Glenda. Generálnym 

managerom SMER-u je Mgr. J. Richter, rodák z Loviec, ktorý dlhé roky pôsobil 

v Zlatých Moravciach. Strana SMER-SD má zriadenú kanceláriu v meste Zlaté 

Moravce na Námestí A. Hlinku.  

         Pred parlamentnými voľbami v roku 2006 sa 20. mája konal míting  

v Kostoľanoch pod Tríbečom, ktorého sa zúčastnil aj predseda strany R. Fico. Prišiel aj 

do Zlatých Moraviec, ale pre nedostatok času sa po meste len prešiel. 3. júna na 

Námestí A. Hlinku v Zlatých Moravciach sa uskutočnil predvolebný míting strany 

SMER-SD, ktorého sa medzi inými zúčastnili Mgr. J. Richter, Ing. T. Glenda a JUDr. 

V. Fajč. Rozdávali sa lízatka pre deti, balóny, noviny strany SMER – SD a bulletiny. 

Počas mítingu vystupoval Robo Kazík a kaţdá ţena bola obdarovaná gerberou.  

         Po komunálnych voľbách v decembri v Zlatomoraveckom okrese má strana 

SMER-SD 10 starostov z toho 7 za stranu SMER-SD a 3 koaličných v obciach – 

Nemčiňany, Choča, Lovce, Hosťovce, Neverice, Skýcov, Velčice, Topoľčianky, 

SMER – 

Sociálna 

demokracia  

(SMER-SD) 
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Ţitavany, Čaradice.  

         Medzi poslancami Nitrianskeho samosprávneho kraja zastupuje Zlatomoravecký 

región za stranu SMER-SD po voľbách v roku 2005 poslanec Mgr. M. Kéry.  

 

         V okrese Zlaté Moravce je predsedom okresnej organizácie politickej strany 

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana Ing. Rudolf Ragas. 

Táto politická strana tu funguje uţ pribliţne deväť rokov.   

         Ďalšie informácie o politickej strane SDKÚ-DS neboli poskytnuté k zápisu do 

kroniky mesta Zlaté Moravce.  

Slovenská 

demokratická 

a kresťanská 

únia - Demokra-

tická strana 

(SDKÚ-DS) 

Spolky a organizácie.             
         Zdravotne postihnutí v našom meste zorganizovali 1. marca súťaţ pre svojich 

členov, ktorí si uţ dlhší čas krátia večery v Centre voľného času a hrajú tam stolný 

tenis. V štrnásťčlennom kolektíve boli traja víťazi, ktorým odovzdal vecné 

upomienkové ceny riaditeľ CVČ Mgr. J. Zlatňanský. Na stupni víťazov stáli B. 

Černák, Paedr. M. Širuček a V. Šulgan. Všetci účastníci dostali diplom za účasť.  Na 

záver predseda ZO SZZP Mgr. Ľ. Andor vyslovil všetkým zúčastneným poďakovanie 

a do ďalšej aktivity im poprial veľa síl a pevné zdravie.  

         25. apríla sa stretli členovia SZZP v sále MsKS na svojej výročnej schôdzi, kde 

si odsúhlasili plán práce na rok 2006. Mgr. Ľ. Andor, predseda ZO SZZP poďakoval 

zástupcom Mesta za finančnú, materiálnu a morálnu podporu dôchodcov a zdravotne 

postihnutých. Schôdzu spestrilo vystúpenie FS Inovec.  

         Medzi najobľúbenejšie zájazdy v letných mesiacoch počas roka patrili termálne 

kúpaliská Chalmová, Podhájska, Komárno či Malé Bielice a tí čo nemohli do kúpeľa, 

organizácia volila poznávaciu trasu za krásami našej vlasti. 

Slovenský 

zväz 

zdravotne 

postihnutých 

 

         Členovia obchodnej organizácie Jednota-SD sa zišli 3. marca na výročnej 

schôdzi. Na úvod bol pripravený kultúrny program detí z MŠ Slniečko za konferovania 

P. Kereša. Správu o ekonomickej prosperite a ostatných aktivitách povedal zástupca 

členskej základne v meste Ing. J. Mihalko. O hospodárskej situácii v celoslovenskom 

rozmere informoval predseda okresnej organizácie Ing. G. Csollár. Tieto správy si 

vypočula aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá v diskusnom príspevku 

analyzovala situáciu v meste.  

         Do ďalšieho volebného obdobia bol do funkcie zástupcu členskej základne pre 

okres Zlaté Moravce znovuzvolený Ing. J. Mihalko.  

Jednota 

spotrebné 

družstvo 

 

         V MsKS sa 17. marca konala výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov 

Slovenska. Organizácia úzko spolupracuje s Mestom a organizáciou zdravotne 

postihnutých v Zl. Moravciach. K marcu 2006 evidovali 520 svojich členov v meste 

a sú aj najpočetnejšou organizáciou JD v okrese Zlaté Moravce. S kultúrnym 

programom vystúpil FS LIPA z Veľkých Vozokán, ktorý sa predstavil zvykoslovím 14 

obcí mikroregiónu Poţitavie – Širočina, po ktorom predsedníčka organizácie ZO JDS 

v Zl. Moravciach E. Páleníková otvorila hodnotiacu schôdzu Jednoty dôchodcov za 

rok 2005. Za predsednícky stôl zasadli okrem výboru aj hostia primátorka mesta Ing. 

S. Ostrihoňová a vedúca FS Lipa. Potom uţ na  programe bola správa o činnosti, 

Jednota 

dôchodcov 
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správa o hospodárení a reţijná správa organizácie za rok 2005. 

         Tohtoročnú zlatomoraveckú Katarínsku zábavu pripravila Jednota dôchodcov 

na piatok 24. novembra. Jedáleň Zdruţenej strednej školy zaplnilo asi 120 ľudí a 

nielen tých skôr narodených. Po srdečných príhovoroch členiek organizácie E. 

Kühtreiberovej a J. Hlásnej sa rozbehla zábava v plnom prúde. Do tanca hrala skupina 

MINI, nechýbala tombola a o spestrenie večera a dobrú náladu sa postarala takmer 

hodinovým vystúpením „rómska iniciatíva“.  

 

Príloha  

č. 9-d 

 

         V marci OZ Maják otvorilo chránené dielne, kde zamestnanie našlo 18 zdravotne 

postihnutých ľudí a 5 dlhodobo nezamestnaných. Chránené dielne sú zamerané na 

výrobu darčekových, dekoračných predmetov z prírodných materiálov a drôtu. Dielňa 

pre dlhodobo nezamestnaných je zameraná na zákazkové krajčírstvo. Naďalej 

fungoval sklad šatstva a potravín.  

         OZ Maják podporuje výchovu a vzdelávanie rómskych detí a detí ulice pre ktoré 

organizuje voľnočasové aktivity. Snaţí sa zlepšiť hygienu a vzdelanostnú úroveň 

uvedeného etnika. V máji spustilo projekt „Deti sú naša budúcnosť – Čhavore hin 

amaro bacht“, v ktorom sa rómske deti učia slovenský jazyk formou hry na počítači. 

Rieši sa tým aj problém týchto detí, ktoré po príchode do prvej triedy sú preraďované 

do špeciálnej základnej školy, pretoţe nerozumejú učiteľke.  

         Pracovníci OZ Maják sa kaţdý deň vo svojej činnosti stretávajú s veľkou 

chudobou a ťaţkými ľudskými osudmi. Preto aj všetky aktivity OZ smerujú 

k vytvoreniu „modelového sociálneho centra“ regionálneho charakteru.  

OZ Maják 

 

Foto č. 156, 

157/I 

 

         Mesto Zl. Moravce a OZ Prílepčianka usporiadali 21. apríla v Zdruţenej strednej 

škole v poradí uţ štvrtý Národopisný ples. Pozvanie prijali súbory Skerešovanka z 

Obýc, Turná z Jedľových Kostolian a Prílepčianka z Prílep. Na národopisnom plese, 

ktorý mal medzinárodné zastúpenie, bola medzi hosťami primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová, primátor z chorvátskeho mesta Našice Ing. K. Ţakar s manţelkou 

Natašou, riaditeľka mestského múzea S. Lučevnjak a tajomníčka zväzu Slovákov v 

Našiciach B. Baksa.  

OZ  

Prílepčian- 

ka 

 

         Valné zhromaţdenie Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku sa uskutočnilo 

24. marca,  kde predseda J. Valent predniesol správu o činnosti za uplynulý rok 2005. 

Hlavnou úlohou vinohradníckeho spolku bola účasť členov na výstavách 

zlatomoraveckého regiónu a to v Ţitavanoch, Chyzerovciach, Zlatých Moravciach 

a Nemčiňanoch, ako i na iných výstavách mimo regiónu 

         V dňoch 29. - 30. apríla sa konala výstava vín v sále Klubu odborov na 

Robotníckej ul., ktorú zorganizoval Zlatomoravecký vinohradnícky spolok. Predseda J. 

Valent otvoril túto historicky prvú výstavu a potom nasledovalo vystúpenie FS Inovec. 

Šampiónom sa stalo víno červené odroda Alibernet z Národného ţrebčína 

Topoľčianky. Na výstave bolo udelených 13 zlatých, 34 strieborných a 18 bronzových 

medailí z celkového počtu 115 vzoriek. 

Zlatomora-

vecký 

vinohrad-

nícky  

spolok 

 

         V réţii P. Kereša sa predstavil ZMOK 30. apríla v divadelnej sále MsKS. ZMOK 
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V divadelnom predstavení pod názvom „Mastný hrniec“ od Júliusa Barča Ivana. 

V tejto satirickej hre sa autor vysmieva karierizmu, úplatkárstvu a všetkému 

negatívnemu v malomeštiackom ţivote. V hlavných postavách sa predstavili – P. 

Kereš, S. Gálová, V. Podbehlá, B. Martincová, A. Ivaničková, K. Ivanovičová, D. 

Hollá, Š. Remenár, J. Bebčáková, M. Zlatňanská, text sledovala J. Debnárová, 

inšpicient B. Sojková, technická spolupráca M. Kadlec. Hľadisko, ktoré bolo do 

posledného miesta zaplnené ocenilo potleskom výkony protagonistov niekoľkokrát aj 

počas predstavenia.  

 

Príloha  

č. 10-d 

 

         Koncom apríla pripravilo MC Mami – Oáza  podujatie pod názvom „Ako išlo 

vajce na vandrovku“. Na otvorenie prišlo v sprievode svojich rodičov takmer 50 

malých klientov MC. Mamičky pripravili pre svoje malé ratolesti mnoţstvo súťaţí, 

úloh a hier.  

         Vďaka podujatiu s názvom „Deň rodín“ 9. júna oţilo Námestie A. Hlinku pri 

fontáne. Oslavu Dňa matiek, detí a otcov pripravilo pre rodiny s deťmi Materské 

centrum Mami – Oáza. Deti si pozreli divadielko – o kozliatkach. Deti rozospievali 

a roztancovali R. Čanaky s M. Podhradskou z BA. Počas koncertu sa mohli mamičky 

dať nalíčiť vizáţistkám z firmy Oriflame a deti občerstviť chutnými jogurtmi od firmy 

Friesland Slovensko a.s. Na záver bola pripravená tombola.  

         Do MC 13. apríla prišla rozveseliť malých i veľkých spolu so svojimi bábkovými 

hercami Mgr. R. Repková z divadla Pimprlo zo Ţiliny, kde im zahrali príbeh 

o princeznej Rozmarínke, čo deti veľmi potešilo.  

         2. december bol presne dňom 5. výročia od slávnostného otvorenia MC MAMI – 

OÁZA v meste Zl. Moravce. Piate narodeniny oslávilo centrum 24. novembra v aule 

ZSŠ. Pozvanie dostali všetci kandidáti na primátora, aby sa kaţdý z nich mohol pred 

voľbami zoznámiť s MC Mami – Oáza. Program otvoril P. Barták – majster sveta 

v cyklotriale z roku 2001 a drţiteľ mnoţstva európskych i svetových trofejí, ďalej 

bábkoherečka O. Hoffmannová v rozprávke o kamarátovi Bambuľkovi opäť všetkým, 

malým i veľkým, pripomenula, ţe obdarúvať druhých, dávať niečo zo seba pre pomoc 

druhým má vţdy zmysel a prináša radosť. Nasledovala tombola a na záver sa všetci 

vytrvalci dočkali ďalšieho adrenalínového vystúpenia P. Bartáka, ktorý postupne 

preskakoval na svojom bicykli aţ desiatich leţiacich.  Svoju odvahu pri preskokoch 

preukázal aj J. Predáč, jeden z troch prítomných kandidátov na primátorov. Na 

podujatí sa zúčastnili  kandidáti na primátora JUDr. S. Rendek, Ing. J. Predáč a Ing. S. 

Ostrihoňová. 

MC Mami 

 – Oáza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Foto  

č. 158/I 

 

         23. mája v MsKS sa členovia ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – 

z detskej organizácie stretli na výročnej členskej schôdzi. O krátky kultúrny program 

sa postarali ţiaci zo ZŠ na Mojmírovej ul. Nasledovalo hodnotenie minulého roka, 

ktorý označila predsedníčka okresnej rady J. Búryová za úspešný. Spomenula kultúrno 

– športové podujatie Deň detí, zájazdy na kúpaliská, úctu k starším, integračno – 

rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach, či podujatie Na kolesách proti 

rakovine. Pozitívne bola prijatá informácia Ing. P. Gajdoša z MsÚ o budovaní 

bezbariérového prístupu na úrad.  

Slovenský 

zväz 

zdravotne 

postihnutých 

 – detská 

organizácia 
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         Na chyzeroveckých viniciach sa dňa 27. mája konala slávnosť venovaná sv. 

Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Slnečné popoludnie prilákalo mnohých pod holé 

nebo pred kaplnku sv. Urbana. kde sa slúţila sv. omša. Jej myšlienkou boli prosby a 

poďakovanie za hojnosť úrody. Podujatie sa konalo pod patronátom ZO Slovenského 

zväzu záhradkárov v Chyzerovciach. 

         27. augusta záhradkári v Chyzerovciach uskutočnili svoju členskú schôdzu. 

Zúčastnil sa jej aj člen republikového výboru SZZ J. Šimek, ktorý vystúpil s 

prednáškou na tému „Očkovanie a vrúbľovanie broskýň“. Správu o činnosti 

organizácie predniesol jej predseda J. Pecho, ktorý vyzdvihol najmä 19. ročník 

ochutnávky vín, oslavy sv. Urbana vo vinohradoch a tematický zájazd do Bojníc. 

Slovenský 

 zväz 

záhradkárov 

v Chyzerov-

ciach 

 

 

 

         V pobočke Ponitrianskeho múzea bola počas troch dní od 18. - 20. júna výstava 

bonsajov, krajiniek a suiseki (miniaturizované malé úseky prírodnej scenérie napr. kus 

pobreţia s niekoľkými stromami, skaly a pod.), ktorú pripravili Ing. P. Starovič zo 

Zlatých Moraviec a Ing. J. Dţunda z Topoľčianok  

Výstava 

bonsajov 

 

         Tohto roku sa Folklórny súbor Inovec predstavil celkovo 42- krát svojimi 

vystúpeniami domácemu publiku. Zahraničné vystúpenia mali 3 a to v Nemeckom 

meste Nürnberg, v Slovinskom meste Črnomelj a v Poľskom meste Szydlow.  

FS Inovec 

 

         5. a  6. septembra sa príslušníci jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Zlatých Moravciach zúčastnili súťaţe vo vyslobodzovaní osôb 

z havarovaného vozidla. Do súťaţe sa zapojilo 8 druţstiev z ČR a jedno zo SR a to zo 

Zl. Moraviec, ktoré sa  umiestnilo na 6. mieste. Hasičský zbor reprezentovali – npor. 

Ing. M. Horvát, npor. M. Králik, npor. M. Lenčéš, pprap. M. Stopper. 

Hasičský  

a   

záchranný 

zbor 

 

         Pri príleţitosti 50. výročia zaloţenia ZO Slovenského zväzu Chovateľov v 

Zlatých Moravciach sa 22. - 23. septembra (v dňoch konania jarmoku) uskutočnila v 

mestskom amfiteátri výstava králikov, hydiny a holubov. Z vystavovaných bolo 115 

králikov z dvadsiatich štyroch plemien, 95 holubov z desiatich plemien a exotické 

vtáctvo. Víťazný pohár za králika Holandského čierneho dostal Š. Kramár, predseda 

organizácie SZCH a za kolekciu holub King čierny získal víťazný pohár J. Bolla. Na 

výstave bolo udelených ďalších päť cien za kolekciu holubov a deväť čestných cien 

jednotlivcom za králiky. Ceny a víťazné poháre s blahoţelaním odovzdala chovateľom 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová.  Vystavované exponáty boli výsledkom práce 

chovateľov nielen miestnej ale aj okolitých organizácií v Sľaţanoch, Topoľčiankach, 

Ţitavanoch, Hostiach, Lovciach a z Levického okresu. Výstava mala vysokú 

návštevnosť – predalo sa okolo 300 vstupeniek, nerátajúc ţiakov základných a 

stredných škôl. ZO SZCH bola v Zl. Moravciach zaloţená v roku 1956, v súčasnosti 

má 18 členov a jej najstarší člen organizácie J. Bolla má uţ 81 rokov.  

Slovenský 

zväz 

chovateľov 

 

Foto  

č. 159/I 

Šport. 
         21. januára sa v Roţňave konali lezecké preteky, kde lezci z Horolezeckého 

klubu Zlaté Moravce medzi ţenami Simona Korcová získala 1. miesto, Lucia Korcová 

Lezecké 

preteky 
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skončila na 2. mieste a junior Filip Masár si vybojoval 5. miesto.  

 

         Klub slovenských turistov MO Zlaté Moravce mal k 31.12.2005 spolu 164 

členov. Z toho bolo 42 detí a mládeţe, 33 dôchodcov a 89 dospelých členov. 

Najstarším členom bol 85 ročný E. Štift a najmladším desaťročný D. Kováč. Od 16.2. 

činnosť výbor MO KST zabezpečoval a pracoval v zloţení predseda - Ľ. Chládek, 

podpredseda – Ľ. Mihálov, hospodárka M.Babkovičová a členovia výboru – M. 

Kaločaj a T. Hučka. 

         17. februára sa uskutočnila druhá výročná členská schôdza MO Klubu 

slovenských turistov pod vedením jeho predsedu Ľ. Chládeka v ZŠ na Robotníckej ul.  

Pozvanie prijalo viac ako 60 turistov a primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Predseda 

klubu v správe o činnosti KST za roky 2004 a 2005 hovoril o zrealizovaných dvoch 

projektoch pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu v našom regióne. Išlo 

o vybudovanie Náučného turistického chodníka historickými časťami mesta Zlaté 

Moravce a vyznačkovanie 160 km Poţitavských cyklotrás, ďalej vyzdvihol získanie 

mandátu na zorganizovanie Celoslovenského stretnutia cykloturistov s medzinárodnou 

účasťou, ktoré sa uskutoční v Zlatých Moravciach v auguste a informoval, ţe MO KST 

bola ocenená čestným uznaním v rozvoji turistiky a zviditeľňovania mesta a regiónu za 

rok 2005 pri vyhodnotení najlepšieho športového klubu mesta Zl. Moravce.          

         Činnosť klubu bola naplánovaná na štyridsať turistických podujatí, ktorých sa 

členovia klubu zúčastnili alebo zorganizovali. V januári to boli - Zimná čertovská 

tridsiatka, Zimný prechod Tríbečským pohorím, Slovenský zimný zraz turistov 

v Dolnom Kubíne. Vo februári to bol lyţiarsky zájazd na Krahule – Skalka, Bielou 

stopou Pohronského Inovca a absolvovali trasu J. Kostoľany - Hostie – Zl. Moravce na 

beţkách. V marci turisti zamierili do Topoľčianok – na Hrušov – Zubriu oboru na 

bicykloch a otvorili jarnú turistickú sezónu trasou Gýmeš – Kostoľany pod Tríbečom – 

Velčice. V apríli zorganizovali prechod na bicykloch Zl. Moravce – Starohutský 

vodopád – Nová Baňa – Hronský Beňadik a 12. ročník podujatia Po Kapolkovom 

chodníku (Hostie – Jedľové Kostoľany). V máji to boli turistické podujatia Na 

Michalov vrch a Vrch Horu na bicykloch, 30. ročník Pochodu oslobodenia na Vtáčnik, 

na bicykloch do Arboréta Mlyňany a zájazd do Malej Fatry. V júni absolvovali 24. 

ročník Prechodu Pohronským Inovcom z Hronského Beňadika, Pochod priateľstva 

z Hostí do Jedľových Kostolian, zájazd do Západných Tatier a do Banskej Štiavnice na 

bicykloch. V júli sa turisti zúčastnili 53. ročníka Slovenského zrazu turistov na 

Pieninách a Zrazu vysokohorských turistov vo Vysokých Tatrách, na bicykloch 

absolvovali trasu V. Uherce- Brodzany – Kostrín – Zl. Moravce a taktieţ na bicykloch 

náročnú trasu do Uhrovca a späť. V auguste sa ich všetky aktivity sústredili najmä na 

prípravu 28. ročníka Slovenského zrazu cykloturistov v Zlatých Moravciach a ešte sa 

zúčastnili 18. ročníka podujatia Partizánskym chodníkom na trase Zlatno – Skýcov. 

V septembri zorganizovali jubilejný 20. ročník Hviezdicového výstupu na Veľký 

Inovec a zájazd do Nízkych Tatier s výstupom na najvyšší vrch pohoria Ďumbier 

a taktieţ sa zúčastnili Jesennej čertovskej tridsiatky. V októbri zorganizovali zájazd do 

Vysokých Tatier, kde bolo na Solisku aj – Slovenské stretnutie turistov veteránov. 

Zorganizovali podujatia ako 1. ročník Po stopách zašlej slávy baníctva z Obýc cez 
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Jedľové Kostoľany do Hostí, ďalej Po náučnom turistickom chodníku Zlatými 

Moravcami, o ktoré prejavili záujem najmä ţiaci turistických krúţkov zo základných 

škôl v meste. Po zaujímavostiach ich sprevádzal predseda MO KST - Ľ. Chládek 

a riaditeľ Záhradníckych sluţieb - M. Tomajko. V novembri turisti zorganizovali 

poznávací turistický zájazd - Históriou Tekovskej ţupy, po trase Nový Tekov – prvé 

sídlo Tekovskej ţupy, Levice – hrad a múzeum, Brhlovce – kamenné obydlia, Pukanec 

- hrnčiarstvo, Hronský Beňadik - kláštor, Nová Baňa – Pohronské múzeum. 

V decembri zorganizovali 1. ročník - Primátorského výstupu na Veľký Inovec, ktorého 

sa okrem turistov zúčastnila aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a starostovia 

okolitých obcí. Záver sezóny uţ tradične patril Štefanskému stretnutiu turistov na chate 

KST pod Veľkým Inovcom.   

 

 

 

 

 
Foto  

č. 160/I 

 

         V zasadačke MsÚ v Zl. Moravciach sa 22. marca konalo slávnostné odovzdanie 

štrnástich kusov kompletnej hokejovej výstroje pre prípravkárov do rúk primátorky 

mesta Ing. S. Ostrihoňovej za prítomnosti manaţéra HC Zl. Moravce D. Nevína, 

zástupcu SZĽH J. Gubalu, zástupcov sponzorskej firmy Hrivis holding Ing. R. 

Zrubáka a Ing. S. Hromkoviča a riaditeľa Technických sluţieb mesta M. Adamca.. 

Tento celoslovenský projekt marketingovej spolupráce SZĽH a spoločnosti Hrivis 

holding dohodnutý na tri roky zavítal medzi 37 mestami aj do Zlatých Moraviec. 

Cieľom projektu v spolupráci so Zväzom ľadového hokeja je sponzorovať detské 

kluby – prípravky. Výstroj bola určená hlavne pre talentované deti zo sociálne slabších 

rodín. V súčasnosti je v prípravke 25 ţiakov. 

         V klube HC Zlaté Moravce došlo v priebehu roka k zmene na poste manaţéra 

klubu,  ktorým bol poverený J. Barta (namiesto D. Nevína). Predsedom dozornej rady 

sa stal M. Kollár, predsedom klubu je naďalej A. Segíň.  

Hokejový 

klub 

 

Foto  

č. 161/I 

 

 

         Najúspešnejší športovci Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stretli 

v Západoslovenskej kolibe Agrokomplexu – Výstavníctvo Nitra na slávnostnom 

vyhodnotení za rok 2005. Pozvanie na toto prestíţne podujatie prijali aj zástupcovia 

Mesta Zlaté Moravce a osobnosti športového a spoločenského ţivota. V slávnostnom 

príhovore poďakoval celej športovej rodine predseda NSK Doc. Ing. M. Belica, PhD. 

Organizátorom podujatia bol Nitriansky samosprávny kraj a Krajské športové centrum 

Nitra. Vyhodnotené boli kategórie športovcov od juniorov, seniorov, kolektívov, 

trénerov športových zdruţení a funkcionárov. Čestná cena za celoţivotný prínos pre 

rozvoj športu bola odovzdaná aj Zlatomoravčanovi Petrovi Martincovi – predsedovi 

Oblastného futbalového zväzu v Nitre. Veľkým sklamaním pre mnohých športových, 

ale i nešportových aktivistov bolo neocenenie nášho reprezentanta Mgr. Ivana Hritza, 

ktorého Komisia mládeţe a športu pri MZ za rok 2005 na ocenenie navrhla a jeho 

úspechy za rok 2005 ho na to predurčovali.  

Najúspeš- 

nejší  

športovci  

NSK za  

rok 2005 

 

 

 

         Zlatomoravecký areál štadiónu FC ViOn privítal 28. apríla finalistov 16. ročníka 

medzinárodného futbalového turnaja do 18 rokov Slovakia Cup. Vo finále sa stretli 

rivali muţstva Slovenska a Česka. Domáci boli povzbudzovaní fanúšikmi z tribún, 

z kadiaľ ich hnali na súperovu bránku najmä ţiaci základných škôl a primátorka mesta 

FC ViOn 
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Ing. S. Ostrihoňová. Po penaltovom rozstrele sa šťastie priklonilo na stranu západných 

susedov a Zl. Moravce prehrali 3 : 4.  

         V športovom areáli ViOn-u sa v sobotu 24. júna uskutočnil charitatívny 

futbalový zápas osobností. Proti sebe nastúpili muţstvo Miroslava Šatana a muţstvo 

Veľvyslancov akreditovaných na Slovensku. Jeho organizátori Nadácia Miroslava 

Šatana, Fond Doroty Kanthovej a Projekt pre náhradné rodiny ,,Všetci sú doma“, 

pripravili pre divákov aj mnoţstvo sprievodných akcií - krátky kultúrny program, 

autogramiádu osobností a tombolu. Výťaţok z dobrovoľného vstupného bol venovaný 

rôzne znevýhodneným deťom. Patronát nad celým podujatím prevzala ministerka 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR Iveta Radičová. Pozvanie prijalo mnoţstvo 

osobností z kultúrneho a spoločenského ţivota. V úvode zápasu si všetci prítomní 

uctili minútou ticha pamiatku zosnulého S. Radiča. Nasledoval slávnostný dvojvýkop, 

o ktorý sa postarali primátorka Zl. Moraviec Ing. S. Ostrihoňová a ministerka práce 

soc. vecí a rodiny I. Radičová. Charitatívne podujatie svojou osobnou účasťou 

podporil aj exprezident M. Kováč. Za letného horúceho počasia sa na trávniku striedali 

osobnosti hokejového sveta Šatan, Bondra, Stümpel, Kollár, Attila Szabó (bývalý 

kajakár), V. Ondrejka (majiteľ ViOn-u), zabávači I. Maiga, R. Piško, R. Beňo a ďalší. 

Druhé bolo muţstvo CD Lions, ktoré bolo zastúpené diplomatmi z Ruska, Maďarska, 

Nemecka, Česka, Dánska, Indonézie, Chorvátska, Srbska a za Slovensko M. Kováč, 

Sekcia európskej politiky, Úrad vlády SR. Počas prestávky s krátkym kultúrnym 

programom vystúpila zlatomoravecká tanečná skupina Tigra. Pozornosť takmer tisícky 

fanúšikov pútali aj hokejové hviezdy a hviezdy šoubiznisu, o podpisy ktorých bol 

veľký záujem. Vo futbalovom zápase, ktorý skončil remízou 8:8 nešlo o výsledok. 

Myšlienkou celého podujatia bola finančná pomoc rôzne znevýhodneným deťom. Zo 

Zlatých Moraviec finančný dar dostali Janka Jankulárová a sestry Alena a Iveta 

Dobiášové. Výťaţok v sume pribliţne 200 000 korún bol pouţitý pre deti bojujúce 

s rakovinou a pre deti z náhradných rodín. 

         11. októbra FC ViOn odohral v Zl. Moravciach medzištátny zápas hráčov do 

dvadsať rokov Slovensko – Taliansko. V bielomodrých dresoch nastúpili reprezentanti 

SR a taliansky súper v tmavomodrých farbách. V 24. minúte strelil Talian Cherubin 

Nicolo prvý gól. Na tribúne cez megafón podporovali našich primátorka Zl. Moraviec 

Ing. S. Ostrihoňová a dievčatá z Reedukačného domova. Neskôr v sedemdesiatej prvej 

minúte Zoltán Harsanyi vyrovnal na 1:1. 

         „A“ muţstvo – FC ViOn v jesennej časti ročníka 2006/2007 po odohratí 22 

zápasov postúpilo do jarnej prelínacej súťaţe o účasť v Corgoň lige a to spomedzi 

štyroch postupujúcich – Rimavská Sobota, ktorá celkovo získala 44 bodov, Šaľa 

získala 43 bodov, FC ViOn získal 40 bodov a Močenok získal 39 bodov. 11 zápasov 

„A“ muţstvo hralo bez inkasovaného gólu, 4 zápasy bez streleného gólu, 3 zápasy (17. 

aţ 19. kolo) hralo na víťazné série, 6 zápasov (15. aţ 20. kolo) hralo bez prehry. 

Strelcami gólov FC ViOn z „A“ muţstva boli – 9 gólov Plichta, 5 gólov Fabuš, 3 góly 

Černák, 2 góly Chren, Juska, Klabal, 1 gól Hubočan, Ondrejka, Choma, Balát, Číţ.  

         „A“ muţstvo pozostávalo z hráčov: Brezina, Novota, Peškovič, Choma, Hözl, 

Greguška, Karlík, Levický, Klabal, Hubočan, Chrappa, Číţ, Pavlenda, Juska, Černák, 

Ondrejka, Ţembera, Kováč, Hnilica, Klas, Behúl, Plichta, Chren, Pintér, Fabuš, Balát. 

 

 
 

Foto  

č. 162, 

163, 164, 

165/I 
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Trénerom muţstva bol J. Rosinský, asistentmi trénera R. Vincúr, J. Solčiansky, 

majiteľom klubu je V. Ondrejka, prezidentom klubu K. Škula, tajomníkom klubu M. 

Gálik, vedúcim muţstva V. Červený, lekárom muţstva MUDr. J. Mada, masérmi F. 

Ondrejka, P. Minár, hospodárom Š. Baláţ.  

         V 5. kole na ihrisku v Michalovciach nastúpil za FC ViOn 29. ročný bývalý 

slovenský reprezentant a dvojnásobný kráľ ligových strelcov (1999 a 2003) M. Fabuš, 

keď podpísal polročné hosťovanie. Hráč L. Hnilica bol nominovaný ako reprezentant 

Slovenska na medzinárodný turnaj U „20“ v Juţnej Kórei v dňoch 24.8. – 3.9.2006. K. 

Karlík bol nominovaný ako reprezentant Slovenska U „20“ na medzištátny zápas 

v Lučenci s Maďarskom – MIROP CUP a na ViOn-e s Talianskom.  

         II.Liga – druţstvo starších dorastencov FC ViOn tvorili hráči: Chovanec, Šabo, 

Záchenský, Wolf, Ţembera, Marták, Bednár, Danko, Fázik, Vašek, Kováč, Šovčík, 

Fruni, Molnár, Kozolka, Šlachta, Pintér, Novota, Rybár. Trénerom druţstva bol  I. 

Horvát.  Medzi ich najdôleţitejšie zápasy v tejto sezóne nepochybne patril zápas z 15. 

kola v Prievidzi, kde vyhrali 2:1, čím si  zabezpečili postup do I. ligy a 

v predposlednom kole 12. júna, kedy vyhrali v Nových Zámkoch 4:2. Tréner I. Horvát 

povedal: „Muţstvo vyhralo súťaţ vďaka kolektívnemu duchu a súdrţnosti.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Družstvo 

starších 

dorasten-

cov 

 

         Od augusta roku 2004 prešlo hrať muţstvo FC Chyzerovce na štadión m.p.  

Správy športových zariadení, kde chceli prilákať na futbal viac fanúšikov ako v m.č. 

Chyzerovce, čo sa im aj podarilo. Nielen oni, ale aj súperi hrali na kvalitnom teréne, čo 

sa odzrkadľovalo na kvalite zápasov. Po jesennej časti, keď strácali dva body na  

Jedľové Kostoľany, začali myslieť aj na to, ţe by mohli súťaţ aj vyhrať. Veriť vo 

víťazstvo začali po májovom trojzápase, keď zvíťazili v nedeľu doma so Slaţanmi, 

v piatok v Tekovských Nemciach, v nedeľu v Obyciach a tak na víťazstvo im chýbal 

uţ len jeden bod. Prvenstvo pre FC Chyzerovce z  II. C triedy a postup do I. C triedy 

vybojovali: brankári – M.Novák, R.Palovčík, hráči – P.Furka, P.Solčiansky, J.Baláţ, 

Ľ.Uhrín, B.Králik, J.Drahoš, Š.Vaňo, P.Jakab, M.Tonkovič, Š.Vaško, I.Horvát, 

V.Martinec, P.Kostolanský, P.Stopper, Š.Bóna, V.Gubov, J.Drahoš, J.Šabo, D.Madola, 

tréner – S.Kováč, tajomník – A. Karaffa.   

         Hneď za FC Chyzerovce, ktoré získali 55 bodov sa na 2. mieste konečnej 

tabuľky so ziskom 54 bodov umiestnilo druţstvo z TJ PD Termo Beladice, ktoré sa 

celkom nečakane dostalo do I. C triedy namiesto futbalistov z FC Chyzerovce, 

nakoľko sa toto muţstvo vzdalo zaslúţeného postupu a ostalo v II. C triede. O. Karaffa 

povedal: „Vyššia súťaţ nás síce lákala, ale reálne sme zhodnotili situáciu, všetko sme 

prekalkulovali, aţ nakoniec padlo rozhodnutie, ktoré podporili aj samotní hráči, ţe 

zostaneme v druhej triede. Máme uţ predsa viac starších hráčov, trénujeme iba raz do 

týţdňa, na štadión Calexu nám však na lepšie derby zápasy príde niekedy aj tristo ľudí. 

Naviac sme si za prvé miesto vybojovali krásne dresy Jako, ktoré nám budú vţdy 

pripomínať túto historickú chvíľu“. 

FC  

Chyzerovce 

 

         4. júna národná cyklistická súťaţ o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča 

odštartovala v mestskom parku. Usporiadateľom bolo Mesto Zlaté Moravce, Mestská 

polícia, CVŠ Spektrum a OR SAŠŠ. Súťaţilo sa v 2 nepostupových a 5 postupových 

Pohár  

Antona  

Tkáča 
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kategóriách chlapcov a dievčat. Po vyhlásení výsledkov primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová osobne súťaţiacim zablahoţelala a odovzdala medaily, diplomy a 

nákupné poukáţky v hodnote 300 korún.   

Foto č.166/I 

 

         Aj tento rok bolo od 1. júla pre verejnosť sprístupnené zlatomoravecké 

kúpalisko. Ceny vstupného sa oproti minulému roku sa nezmenili. Deti do 3 rokov 

mali vstup zdarma, od 3 rokov do 10 rokov zaplatili 25 Sk. Vstupenka pre dospelých 

stála 35 Sk. Po 16.00 hodine boli poskytované zľavy na vstupnom. Letné kúpalisko 

navštívilo túto sezónu 12 150 ľudí. Kapacita kúpaliska je 780 návštevníkov.  

Letné 

kúpalisko 

 

         Mesto, CVČ Spektrum  a Mestská polícia v Zl. Moravciach zorganizovali 28. 

júna uţ 2. ročník stolnotenisového turnaja mestských podnikov o pohár primátorky 

mesta, ktorý sa konal v areáli CVČ. Prihlásilo sa 5 druţstiev a 20 účastníkov. 

Prvenstvo z minulého roku sa opäť podarilo obhájiť druţstvu - školstva.   

         V dňoch 21. a  22. decembra zorganizovalo CVČ Spektrum vianočný 

stolnotenisový turnaj pre chlapcov a dievčatá okresu Zlaté Moravce. Mladší ţiaci 

súťaţili najskôr v skupinách. Víťazi sa stretli v súboji o prvenstvo systémom kaţdý 

s kaţdým. Víťazi boli odmenení diplomami a športovými suvenírmi.  

Stolnoteni- 

sový turnaj 

 

Foto č.167/I 

 

         Automobilový pretekár Jozef Sýkora zo Zlatých Moraviec spolu so synom 

Marekom, ktorý mu robí spolujazdca, získal v tomto roku v Európskom pohári v Cross 

Country Rally - Baja Espaňa 1. miesto a 5. miesto v pretekoch Baja Italia. V súčasnosti 

jazdí za Matador motorsport na aute Mitsubishi Pajero.  

Cross  

Country  

Rally 

 

         1. aţ 3. septembra sa v Zl. Moravciach uskutočnili MSR druţstiev seniorov 

M45+, ktoré z poverenia Slovenského tenisového zväzu usporiadal Tenisový klub 

HANAKA. Súťaţili štyri druţstvá počas troch dní a hrali sa štyri zápasy jednotlivcov a 

jedna štvorhra,  na 1. mieste  skončilo ŠKO VÚEZ Bratislava, 2. miesto TC Slávia 

Univerzita Košice, 3. TKM  Martin, 4. TK HANAKA Zl. Moravce, ktorý 

reprezentovali F. Michalec, MUDr. J. Jakubovič, MUDr. R. Urbanovič a J. Sýkora. 

TK Hanaka 

 

         Mesto Zl. Moravce, Komisia mládeţe a športu, CVČ Spektrum, ZŠ na 

Mojmírovej ul. a Mestská polícia usporiadali 31. ročník Večerného behu Zl. 

Moravcami dňa 4. októbra so štartom a cieľom pred areálom ZŠ na Mojmírovej ul. 

V popoludňajších hodinách sa postavilo na štart 226 beţcov a beţkýň zo škôl a 

beţeckých klubov zo Zlatomoraveckého a Levického okresu. V kaţdej z trinástich 

kategórií prví traja boli ocenení diplomami a vecnými cenami. Cenu primátorky pre 

školu s najvyšším počtom štartujúcich získala Základná škola na Mojmírovej ul. so 

140 beţcami. Víťazný pohár prevzala z rúk primátorky mesta Ing. Ostrihoňovej 

riaditeľka školy Mgr. D. Chrenková. Do preteku sa zapojili zlatomoravecké základné 

školy a Materská škola Slniečko, Špeciálna základná škola, Základná škola 

Topoľčianky, Machulince, Tesárske Mlyňany, Beladice, RDD Zl. Moravce, 

Gymnázium J. Kráľa a Zdruţená stredná škola obchodu a sluţieb. Na Večernom behu 

1. miesto získal biatlonista K. Hudeček z Levíc, 2. miesto získal L. Urbanovič z Obýc, 

Večerný  

beh  

mestom 
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na 3. mieste sa umiestnil Zlatomoravčan Ľ. Ivan. Organizátori podujatia vyhodnotili 

beţecký pretek ako úspešný.  

 

         Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce zdruţuje 30 členov 

registrovaných Slovenským zväzom pozemného hokeja. Predsedkyňou klubu je Z. 

Jakabová, tajomníkom A. Eliašová a hospodárom L. Kunkelová. Súťaţ 1. Slovenskej 

ligy v pozemnom hokeji na tráve v roku pozostáva z častí z 1. jarnej a jesennej a 2.  

pozemnom hokeji halovom. Do 1. ligy je zapojené druţstvo ţiačok, dorasteniek 

a druţstvo ţien. Predmetom činnosti klubu je uspokojovanie potrieb a záujmov svojich 

členov v oblasti telesnej kultúry, zdravia, zdravého spôsobu ţivota, duševného rozvoja 

hlavne však v oblasti pozemného hokeja a jeho súťaţe. Tréningy sú zabezpečované  

v priestoroch Správy športových zariadení m.p. Hráčky, ktoré sa zúčastnili 

medzinárodných podujatí ME v sezóne 2005/2006 – ţeny v hale na tráve boli: 

Eliašová, Smolková, Kunkelová, Šabová, Švecová, Martincová. 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 I. mieste, druţstvo ţiačok v pozemnom hokej na II. 

mieste a v halovom hokeji na I. mieste. Najlepšou hráčkou bola v druţstve ţien A. 

Eliašová, druţstve dorasteniek B.Šabová, druţstve ţiačok V. Krogmanová.  

Klub 

pozemného 

hokeja  

HOKO  

 

         Po 1,5 roku fungovania Kríţovkárskeho krúţku – Zelenáči v Zlatých 

Moravciach, zorganizovali jeho členovia 1. celoslovenský turnaj v riešení kríţoviek 

a hádaniek dňa 11. novembra v Zl. Moravciach.  Novinkou turnaja Zelenáčov bola 

súťaţ v kategórii amatéri, kde sa lúštili dve jednoduché kríţovky podobné tým, ktoré 

sa beţne vyskytujú v časopisoch. Turnaj otvoril Ing. J. Farkaš z Martina, predseda 

Slovenského zväzu hádankárov a kríţovkárov a súťaţiacich privítal aj RNDr. M. 

Bátora, riaditeľ GJK, vďaka ktorému mohli Zelenáči usporiadať turnaj v areáli školy. 

Na turnaji sa zúčastnilo 52 súťaţiacich z celého Slovenska, najstaršia účastníčka mala 

83 rokov, najmladšia 15. Rozdalo sa mnoţstvo cien a nechýbala ani tombola. 

Krížovkár- 

sky krúžok 

Zelenáči 

 

         Futbalový klub Telovýchovná Jednota Školský majetok Zlaté Moravce – Prílepy 

bol zaloţený v roku 1990. V súčasnosti má 30 členov, ktorí  trénujú a hrajú zápasy na 

futbalovom ihrisku v m.č. Prílepy. Predsedom klubu je J. Morava, tajomníkom M. 

Hritz, pokladníkom J. Polák, trénerom D. Rumanko. V tejto sezóne sa muţstvo 

umiestnilo v II.C triede na 10 mieste, do ktorej muţstvo postúpilo v roku 2005.   

TJ  

Školský 

Majetok,  

Zlaté  

Moravce 

- Prílepy 

Počasie.             
Január: 

súhrn zráţok:   50,3 mm                        priemerná teplota: - 4,0°C 

maximálna teplota:      5,5°C  dňa 6. 

minimálna teplota:  - 18,0°C  dňa 24.  

Február: 

súhrn zráţok:   42,8 mm                        priemerná teplota: - 1,8°C 

maximálna teplota:    11,0°C  dňa 24. 

minimálna teplota:  - 15,2°C  dňa 7. 
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Marec: 

súhrn zráţok:   37,6 mm                         priemerná teplota:    3,1°C 

maximálna teplota:    20,9°C  dňa 27. 

minimálna teplota:    - 7,0°C  dňa 1. 

Apríl: 

súhrn zráţok:   37,8 mm                        priemerná teplota:  11,9°C 

maximálna teplota:    26,2°C  dňa 26. 

minimálna teplota:    - 1,3°C  dňa 7. 

Máj: 

súhrn zráţok:  101,0 mm                        priemerná teplota:  14,3°C 

maximálna teplota:     24,4°C  dňa 13., 22. 

minimálna teplota:       5,9°C  dňa 12. 

Jún: 

súhrn zráţok:   88,0 mm                        priemerná teplota:  19,0°C 

maximálna teplota:    32,2°C  dňa 27. 

minimálna teplota:       3,8°C  dňa 1. 

Júl: 

súhrn zráţok:   38,7 mm                        priemerná teplota:  22,8°C 

maximálna teplota:     35,1°C  dňa 28. 

minimálna teplota:      10,4°C  dňa 17. 

August: 

súhrn zráţok:   106,2 mm                        priemerná teplota:   17,4°C 

maximálna teplota:    31,0°C  dňa 18. 

minimálna teplota:       7,7°C  dňa 30. 

September: 

súhrn zráţok:   15,3 mm                        priemerná teplota:  17,1°C 

maximálna teplota:    27,3°C  dňa 7. 

minimálna teplota:       5,0°C  dňa 10. 

Október: 

súhrn zráţok:   26,8 mm                        priemerná teplota:  12,0°C 

maximálna teplota:     23,9°C  dňa 3. 

minimálna teplota:     - 2,0°C  dňa 31. 

November: 

súhrn zráţok:   27,5 mm                        priemerná teplota:    7,3°C 

maximálna teplota:    15,1°C  dňa 15. 

minimálna teplota:    - 6,8°C  dňa 3. 

December: 

súhrn zráţok:    7,1 mm                         priemerná teplota:   2,6°C 

maximálna teplota:     13,9°C  dňa 8. 

minimálna teplota:    - 7,0°C  dňa 27. 
 

Kronikársky zápis za rok 2006 spracovala a zapísala 

                                                                                                

  Viera Vaňová 

                                                                                                 kronikárka mesta. 


