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         V roku 2007 sa narodilo 123 detí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach 

z toho 67 chlapcov a 56 dievčat. Najčastejšie mená boli u dievčat Petra a u chlapcov 

Jakub. Zomrelo 120 obyvateľov mesta z toho 65 muţov a 55 ţien, 69 párov poţiadalo 

o uzavretie manţelstva na matrike v Zlatých Moravciach a 76 párov uzavrelo 

manţelstvo, kde aspoň jeden z manţelov bol obyvateľom mesta. V roku 2007 sa do 

Zlatých Moraviec prisťahovalo 149 osôb a odsťahovalo 218 osôb. 

         5 minút po polnoci sa 1. januára narodila prvá Zlatomoravčanka Terézia 

Balková. Mala 2750 g a 49 cm. Rodičom Alexandre a Ladislavovi je druhým 

dieťaťom. 18. februára sa narodili dvojičky dievčatá Elizabeth a Michaela Školníkové. 

         K 31. 12. 2007 bolo v meste Zlaté Moravce prihlásených 13 293 obyvateľov 

(6 413 muţov a  6 880 ţien) z toho v Mestskej časti Prílepy 460 obyvateľov 

a v Mestskej časti Chyzerovce 725 obyvateľov.  
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Mestské  zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 23 zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ), z toho bolo 9 

mimoriadnych zasadnutí MsZ.  

         MsZ v Zlatých Moravciach zvolilo: 

         Členov Mestskej rady: RNDr. Mariána Bátoru, MVDr. Petra Dvonča,  Ing. Jána 

Solčianského, Mgr. Denisu Uhrinovú a Vladimíra Klučiara.  

         Členov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: 

Komisia finančná 

predseda: Ing. Peter Hollý, 

členovia: MUDr. Peter Pichňa, Ing. Jozef Predáč, Ing. Jozef Škvarenina, PharmDr. 

Ivona Vicianová, Štefan Chrobák, Ing. Michal Borkovič, Ing. Ján Valkovič,  

sekretár: Ing. Iveta Szobiová. 

Komisia kultúry, školstva a vzdelávania 

predseda: Ing. Ján Solčiansky, 

členovia: Jozef Tonkovič, MUDr. Ladislav Kadlec, Juliana Hlásna, Mgr. Koloman 

Strieška, Mgr. Jozef Zlatňanský, Mgr. Antónia Vetterová, Mária Valkovičová, Ing. 

Marta Lazúrová, 

sekretár: Erika Babocká. 

Komisia dopravy a správy mestských komunikácií 

predseda: Ľudovít Chládek, 

členovia: Jozef Tonkovič, Ivan Hritz, Emil Hudák, Marta Valkovičová, Vladimír 

Kuruc, Ing. Vladimír Marko, Jozef Sklenka, 

sekretár: Erika Magátová. 

Komisia sociálno-zdravotných a bytových záleţitosti 

predseda: Mgr. Denisa Uhrinová, 

členovia: MUDr. Ladislav Kadlec, MUDr. Štefan Valkovič, Juliana Hlásna, PharmDr. 

Ivona Vicianová, Roman Merčiak, Ing. Ladislav Boršč, MUDr. Pavel Ridrich, Ing. 

Marta Eckhardtová, Marta Damborská, Helena Skácelová, 

sekretár: Ing. Daniel Bielik. 

Komisia ochrany verejného poriadku, pre CO a vojenské záleţitosti 

predseda: MUDr. Peter Pichňa, 

členovia: MVDr. Peter Dvonč, Ivan Malý, Ivan Madola, Mgr. Jozef Šurda, Jozef Švec, 
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Ing. Peter Lisý,  

sekretár: Mgr. Ivan Hritz. 

Komisia kontroly 

predseda: Ing. Jozef Predáč, 

členovia: Ing. Jozef Škvarenina, MUDr. Štefan Valkovič, Mgr. Pavel Šepták, Mgr. 

Denisa Uhrinová, Juliana Hlásna, PharmDr. Ivona Vicianová,  

sekretár: JUDr. Paula Peláneková. 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

predseda: MVDr. Peter Dvonč, 

členovia: Ivan Hritz, Ing. Peter Hollý, Ivan Malý, Vladimír Klučiar.  

Komisia mládeţe, športu a voľnočasových aktivít 

predseda: Ivan Malý, 

členovia: Viliam Rumanko, Ľudovít Chládek, Mgr. Milan Galaba, Ing. Andrej Karaffa, 

MUDr. Pavel Dvonč,  Mgr. Jozef Zlatňanský, 

sekretár: Viera Vaňová. 

Komisia výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a obnovy kultúrnych 

pamiatok 

predseda: Jozef Tonkovič, 

členovia: Ing. Peter Hollý, MUDr. Štefan Valkovič, MUDr. Peter Pichňa, Ľudovít 

Chládek, Vladimír Klučiar, Ing. Ján Solčiansky, PharmDr. Ivona Vicianová, Peter 

Martinec, Ing. Jozef Škvarenina st., Ivan Laktiš, Ing. Július Kliman, Ing. Peter Jakub, 

Rudolf Kováč, Marián Tomajko, 

sekretár: Ing. Júlia Bacigalová. 

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného 

ruchu a regionálnej politiky 

predseda: Viliam Rumanko, 

členovia: Mgr. Pavel Šepták, Mgr. Denisa Uhrinová, Vladislav Špidlík, Ing. Ján 

Adamec,  Miroslav Zachenský, Mgr. Michal Adamec, Monika Tiţňovská, 

sekretár: Ing. Ladislav Horvát. 

Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie 

predseda: Ing. Jozef Škvarenina, 

členovia: Ing. Jozef Predáč, Mgr. Pavel Šepták, Vladimír Klučiar, Dr. Ing. Ján 

Magdolen, Marta Damborská,  

sekretár: Ing. Pavol Gajdoš. 

         Predsedov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach nasledovne: 

Výbor mestskej časti č. 1 

Predseda: MVDr. Peter Dvonč 

Výbor mestskej časti č. 2 

Predseda: Ľudovít Chládek 

Výbor mestskej časti č. 3 

Predseda: Juliana Hlásna 

Výbor mestskej časti č. 4 

Predseda: Ing. Jozef Škvarenina 

Výbor mestskej časti č. 5 
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Predseda: Jozef Tonkovič 

Výbor mestskej časti č. 6 

Predseda: Ivan Hritz 

         MsZ v Zlatých Moravciach ďalej zvolilo: 

Jozefa Baňasa, Petra Havalu, za prísediacich z radov občanov na Okresnom súde v 

Nitre na obdobie 2006-2010. RNDr. Mariána Bátoru, Mgr. Dagmar Chrenkovú, 

Boţenu Martincovú, za členov Komisie kultúry, školstva a vzdelávania pri Mestskom 

zastupiteľstve v Zlatých Moravciach. PharmDr. Ivonu Vicianovú do komisie Ochrany 

verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy. 

         MsZ v Zlatých Moravciach schválilo:  

- za sobášiacich a rečníkov na obradoch: Ing. Serafínu Ostrihoňovú, RNDr. Mariána 

Bátoru, Viliama Rumanku. Za rečníkov na občianskych pohreboch: Mariána Tomajku, 

Ing. Serafínu Ostrihoňovú, RNDr. Mariána Bátoru. Účinkujúcich zúčastňujúcich sa na 

obradoch ZPOZ: Ing. Dagmar Florekovú, Ing. Lenku Krpalovú, Ing. Martu 

Eckhardtovú, Gejzu Hlavatého, Tatianu Kováčovú, Mgr. Martinu Belicovú, Soňu 

Meňhertovú.  

- novelizáciu Štatútu mesta Zlaté Moravce v § 12 KOMISIE, odstavec 3., kde MZ 

v Zl. Moravciach zriadilo tieto stále komisie: a) Komisiu finančnú, b) Komisiu kultúry, 

školstva a vzdelávania, c) Komisiu dopravy a správy mestských komunikácií, d) 

Komisiu sociálno-zdravotných a bytových záleţitosti, e) Komisiu ochrany verejného 

poriadku, pre CO a vojenské záleţitosti, f) Komisiu kontroly, g) Komisiu pre ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, h) Komisiu mládeţe, športu 

a voľnočasových aktivít, i) Komisiu výstavby, územného plánovania, ţivotného 

prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok, j) Komisiu podnikateľskej činnosti, 

obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálnej politiky, k) 

Komisiu pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie. 

- novelizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta v článku 13, podľa ktorej sa mení 

a dopĺňa bod 2 na znenie: Stanovenie sadzby ročnej úhrady za uţívanie nebytových 

priestorov a pozemkov v majetku mesta. 

- zloţenie výboru mestskej časti č. 2: Ľudovít Chládek, Ing. Jozef Predáč, Ing. Ján 

Solčiansky, Dr. Pius Biely, Štefan Hejtmánek, Peter Chren, Ing. Ondrej Karaffa, Mgr. 

Pavol Petrovič a Pavel Šabo. 

- zloţenie výboru mestskej časti Chyzerovce nasledovne: Jozef Tonkovič – predseda 

VMČ, Michal Adamec, Ing. Ivan Debnár, Veronika Furková, Ľudmila Hernjoklová, 

Jaroslav Pecho, Monika Tiţnovská, Viliam Tonkovič, Vladimír Tonkovič. 

- odvolanie: Ing. Ladislav Hudec, Vladislav Špidlík, Mgr. Milan Galaba, Milan 

Brunclík, MUDr. Pavel Ridrich, Ing. Valéria Uličná, Ing. Peter Lisý, MUDr. Ivan 

Pintér, Prof. Ing. Pavol Vreštiak, CSc., MUDr. Pavel Dvonč, Peter Hlavačka,               

a delegovanie: Mgr. Pavel Šepták, Ing. Peter Hollý, Viliam Rumanko, Ing. Monika 

Andrýsková, MVDr. Peter Dvonč, MUDr. Ladislav Kadlec, PharmDr. Ivona 

Vicianová, Ing. Ján Solčiansky, MUDr. Peter Pichňa, MUDr. Štefan Valkovič, Ivan 

Malý - do Rady školy pri materských a základných školách v meste. 

- mesačnú odmenu zástupcovi primátorky mesta Zlaté Moravce RNDr. Mariánovi 

Bátorovi na obdobie 2006-2010.  
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- „Povodňový plán“ záchranných prác Mesta Zlaté Moravce, vypracovaný v zmysle 

zákona č. 666/2004 Z. Z. O ochrane pred povodňami a vyhlášky MŢP SR č. 384/2005 

Z. Z. s platnosťou od 24.01.2007. 

- doplnenie predmetu činnosti v Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

Technické sluţby mesta Zlaté Moravce v čl. 7 písm. d) na základe predloţeného 

návrhu. 

- nasledovné technické riešenie prijímania uznesení z Mestského zastupiteľstva: 

uznesenia z MZ  budú premietané na plátne prostredníctvom dataprojektora a po 

odsúhlasení ich znenia budú ihneď vytlačené. 

-  Petra Martinca na pozíciu riaditeľa Správy športových zariadení. 

- Vieru Vaňovú do funkcie kronikárky mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 

29.03.2007. 

- záverečný účet Mesta Zlaté Moravce za rok 2005 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad.  

- dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na činnosť Spoločného obecného úradu 

v roku 2007.  

- spolufinancovanie projektu „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

komplexnej obnovy Ţupného domu“ a spolufinancovanie projektu „Obnova strešného 

plášťa Ţupného domu“. 

- prevod správy kotolne v areáli nemocnice do správy Sluţbytu Zlaté Moravce. 

- odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Zlaté Moravce, v lokalite „Pláne 1“,  za 

účelom realizácie Priemyselného parku v Zlatých Moravciach.  

- zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

Západoslovenskou energetikou a.s. Bratislava a mestom Zlaté Moravce. 

- odpredaj bytov do vlastníctva.  

- rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2007 s vynechaním nasledovných poloţiek:  

budova MsÚ bezbariérový vstup  r. 2006, parkovisko pri cintoríne Mestská časť 

Prílepy, parkovisko pri cintoríne Chyzerovce, parkovisko pri Daňovom úrade, s tým, 

ţe sa vynechané poţiadavky prejednajú na budúcom mestskom zastupiteľstve po 

predloţení potrebných podkladov.          

- rozpočet mestských príspevkových organizácií: Mestské kultúrne stredisko, Mestská 

nemocnica s poliklinikou prof. MUDr. Rudolfa Korca, Správa športových zariadení, 

m. p., Sluţbyt, m. p., Technické sluţby mesta Zlaté Moravce, m. p., Záhradnícke 

sluţby mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2007 so zohľadnením schválenej výšky 

príspevku od zriaďovateľa. 

- celoročné hospodárenie Technických sluţieb mesta Zlaté Moravce, Mestskej 

nemocnice s poliklinikou prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce, m. p. Sluţbyt, 

Záhradníckych sluţieb mesta, m. p., Správy športových zariadení m. p., Mestského 

kultúrneho strediska v Zlatých Moravciach za rok 2005 a 2006  bez výhrad. 

- obstaranie 1 ks nového zvozového vozidla na komunálny odpad a 1ks repasovaného 

zvozového vozidla na komunálny odpad v roku 2007 formou finančného leasingu 

z prostriedkov rezervného fondu organizácie. 

- Územný plán mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č. 2. 

- odňatie majetku Mesta Zlaté Moravce zo správy príspevkovej organizácie mesta 
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Záhradnícke sluţby mesta, m. p. Zlaté Moravce, Mestskej nemocnice s poliklinikou  

prof. MUDr. Rudolfa Korca v Zlatých Moravciach. 

- Nájomnú zmluvu medzi Mestom Zlaté Moravce a Záhradníckymi sluţbami mesta,   

m. p. Zlaté Moravce na prenájom nehnuteľného majetku mesta na dobu 5 rokov. 

- odpredaj neupotrebiteľného hmotného majetku MNsP prof. MUDr. R. Korca 

v Zlatých Moravciach, ktorým je vozidlo Renault, Ford Transit 190V, Volkswagen 

Transportér.  

- realizáciu investičného zámeru v priestore mesta Zlaté Moravce vymedzeného riekou 

Ţitava, Hviezdoslavovou ulicou, Duklianskou ulicou a ulicou 1. mája spoločnosti 

TESCO STORES SR, a.s., v zastúpení spoločnosťou URBICOM, a.s., spoločnosti 

IMA INVEST s.r.o., spoločnosti Kúpeľňové štúdio Rača s.r.o. a MUDr. Vladimíra 

Staroveckého s manţelkou Veronou Staroveckou v zmysle predloţenej štúdie z dňa 

16. 01. 2007 za predpokladu zosúladenia územného plánu s investičným zámerom 

spoločnosti. Mesto Zlaté Moravce ako obstarávateľ zmien a doplnkov 

územnoplánovacej dokumentácie si nárokuje úhradu nákladov plnej výške od 

právnickej osoby, ktorá vyvolala tieto zmeny a doplnky územnoplánovacej 

dokumentácie. Spoločnosť URBICOM sa zaväzuje k úhrade plnej výšky nákladov 

súvisiacich s vypracovaním zmien a doplnkov vypracovanej územnoplánovacej 

dokumentácie. Do ďalších stupňov projektovej dokumentácie zahrnúť nasledovné 

poţiadavky mesta: zabezpečiť vybudovanie dvoch okruţných kriţovatiek (na 

Hviezdoslavovej ul. pri OD TEKOV + kriţovatka Ulice 1. mája a Duklianskej ulice), 

rekonštrukciu neupraveného úseku na Ul. 1. mája medzi Duklianskou ulicou 

a kriţovatkou so SAD z dôvodu zvýšeného zaťaţenia tejto ulice kamiónmi 

zásobujúcimi OD TESCO, opravu dopravného značenia v najbliţšom rádiuse OD 

TESCO, Mesto doporučuje investorovi, aby v záujme lepšieho pešieho 

komunikačného prepojenia na zákazníkov medzi autobusovým nástupišťom SAD 

a OD TESCO bola vybudovaná pešia lávka, spájajúca parkovisko OD BILLA a OD 

TESCO, Mesto poţaduje od investora zabezpečiť vybudovanie novej výmenníkovej 

stanice s teplovodným potrubím do dvoch kotolní K5 a K6. 

- zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce 

a Nitrianskym samosprávnym krajom, za účelom vydania stavebného povolenia 

a realizácii stavby: „Cesta III/06433 Zlaté Moravce, priecestie – vrch Martinského 

brehu“.  

- predaj pozemkov k.ú. Zlaté Moravce spoločnosti URBICOM, a.s.  

- zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech vlastníka 

pozemkov spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.  

- zriadenie vecného bremena uloţenia a práva údrţby prípojky inţinierskych sietí – 

plynu, vodovodná prípojka, v prospech vlastníka pozemkov spoločnosti TESCO 

STORES  SR, a.s., s tým, ţe zmluva bude uzavretá po formálnom ukončení zmluvného 

vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a  LIDL Slovenská republika  

- odpredaj pozemku pod výstavbu Šport-centra Zlaté Moravce fy SOBEK s.r.o., s tým, 

ţe získané  finančné prostriedky budú poukázané do Správy športových zariadení pre 

účely rekonštrukcie kúpaliska. Do zmluvy je potrebné zahrnúť podmienky 

kompenzácií zo strany firmy Sobek, s.r.o., schválené: 6 rokov zľava 50 % pre mladú 
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generáciu do 15 rokov a zľava 30% pre občanov Zlatých Moraviec s preukazom ZŤP.  

- odpredaj parcely KN č.1100/97 o výmere 178 m
2
, rozdelenú na 9 novovytvorených 

parciel (odpredaj mestského pozemku pod garáţami na Hviezdoslavovej ul.). 

- do ustanovenia hlavného kontrolóra do funkcie sťaţnosti, ktoré prichádzajú na 

poslancov alebo primátorku mesta odovzdávať bezodkladne predsedovi Komisie 

kontroly, prostredníctvom sekretára komisie, aby bolo moţné dodrţať termíny 

vybavenia t.j. 30 dní v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. 

    Ďalej MsZ: 

         Odvolalo Ing. Martu Eckhardtovú z funkcie riaditeľky Mestskej nemocnice prof. 

MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach. 

         Menovalo MUDr. Imricha Tótha na pozíciu riaditeľa Mestskej nemocnice prof. 

MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach. 

         Zobralo na vedomie uprázdnenie mandátu poslanca MsZ MUDr. Petra Pichňu 

zvoleného v III. volebnom obvode a vyhlásilo nastúpenie náhradníka Ing. Petra Lisého 

za poslanca MsZ v III. volebnom obvode, zároveň konštatovalo, ţe zvolený poslanec 

MsZ Ing. Peter Lisý zloţil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva. 

         Zobralo na vedomie uprázdnenie mandátu poslanca MsZ Ing. Jozefa Predáča 

zvoleného v II. volebnom obvode a vyhlásilo nastúpenie náhradníka Mgr. Pavla 

Petroviča za poslanca MsZ v II. volebnom obvode, zároveň konštatovalo, ţe zvolený 

poslanec MsZ Mgr. Pavol Petrovič zloţil zákonom predpísaný sľub poslanca 

mestského zastupiteľstva. 

         Udelilo čestné občianstvo pre p. Viliama Ondrejku a cenu mesta pre p. Jána 

Rosinského. 

         Potvrdilo uznanie záväzkov Mesta Zlaté Moravce uvedených v zmluvách voči 

súčasným nájomníkom v bytovom dome na Tekovskej ulici súpisné číslo 3027/49-55 

zo zmlúv o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu uzavretých medzi Mestom 

Zlaté Moravce a jednotlivými nájomníkmi bytov v bytovom dome na Tekovskej ulici. 

         MsZ zobralo na vedomie: 

- informáciu o vysporiadaní výsledkov hospodárenia Mesta Zlaté Moravce 

a príspevkových organizácií mesta za rok 2005. 

- správu audítora k účtovnej závierke Technických sluţieb mesta Zlaté Moravce,  

Mestskej nemocnice s poliklinikou prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce,  m. p. 

Sluţbyt Zlaté Moravce,  Záhradníckych sluţieb mesta, m. p. Zlaté Moravce, Správy 

športových zariadení m. p. Zlaté Moravce, Mestského kultúrneho strediska v Zlatých 

Moravciach za rok 2005. 

- predloţené správy audítora k ročnej závierke príspevkových organizácii mesta za rok 

2006 a informácie o vysporiadaní dosiahnutých hospodárskych výsledkov. 

- správu audítora k ročnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2005, 2006. 

- rozpočet Mesta Zlaté Moravce na roky 2008-2009. 

- rozpočty mestských príspevkových organizácií na roky 2008-2009. 

- sľub príslušníka Mestskej polície v Zlatých Moravciach Štefana Čiča. 

         Nezobralo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach 

za rok 2006. 
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    Uznieslo sa na - VZNm. č. 1/2007 o postupe pri poskytovaní finančných 

príspevkov mestom Zlaté Moravce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately na území mesta Zlaté Moravce, VZNm. č. 2/2007 z 28.6.2007 

o vyhlásení záväzných častí Územného plánu mesta Zlaté Moravce – zmeny a doplnky 

č. 2. 

    Boli novelizované – VZNm. č. 7/2002 o niektorých podmienkach drţania psov 

na základe predloţeného návrhu, VZNm. č. 7/2005 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na základe predloţeného návrhu s tým, ţe 

v článku V, písmeno g) sa z pôvodných 5 kg mení na 25 kg a VZNm. č. 9/2004 

o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce na základe predloţeného návrhu. 

 

         Od septembra rokovalo MsZ kaţdých 14 dní. Nadpolovičná väčšina poslancov 

MsZ, vţdy ţiadala pri schvaľovaní programu zaradiť na začiatok rokovania bod – 

Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach, neskôr uţ len - Schválenie Rokovacieho poriadku. Primátorka o takomto 

bode programu nedala hlasovať, nakoľko tvrdila, ţe poslanci by mohli takto 

rozkradnúť mestské podniky. Chceli do Rokovacieho poriadku dať vetu, ţe o kaţdom 

návrhu poslanca je predsedajúci povinný dať hlasovať. Primátorka videla problém 

v tom, ţe tam nebude figurovať meno poslanca, ale môţe tam byť nastrčená osoba. 

Zasadnutí sa občas zúčastňovala aj poslankyňa NR SR M. Damborská, ktorá apelovala 

na prítomných, aby v záujme mesta rokovali a vzájomné rozpory dali bokom.  

Priebeh 

rokovaní 

MsZ od 

septembra 

 

Foto  

č. 171/I 

 

Verejné zhromaždenie.             
         Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová sa obrátila na občanov mesta na začiatku 

apríla s otvoreným listom Prosba o pomoc (príloha). 

         Na podnet poslancov MsZ, primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová zvolala na 2. 

mája do divadelnej sály MsKS verejné zhromaţdenie občanov v Zlatých Moravciach. 

Verejného zhromaţdenia sa zúčastnila aj poslankyňa NR SR M. Damborská. 

Primátorka mesta zároveň predstavila občanom riaditeľov mestských podnikov 

a vedúcich oddelení MsÚ. Témou verejného zhromaţdenia občanov bol odpredaj 

bytov do osobného vlastníctva nájomníkom Tekovskej bytovky, ktorí pri jej výstavbe 

zloţili pribliţne 11 miliónov korún. Počas takmer štyroch hodinách rokovania 

vystúpili viackrát – primátorka mesta, poslankyňa NR SR, poslanci MsZ, občania 

mesta a taktieţ aj bývalé vedenie mesta, ktorí predniesli svoje názory. Primátorka 

vyzvala obyvateľov nielen mesta, ale celého Poţitavského regiónu na podpísanie 

petície za záchranu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc., pretoţe jej 

zrušenie by malo za následok zníţenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre občanov 

z tohto regiónu.  

Príloha 

č. 1-d 

 

Čestné občianstvo a Cena mesta Zlaté Moravce. 
         Ocenenia boli slávnostne odovzdané formou obradu členov ZPOZ na 5. riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom 6. septembra v Zlatých Moravciach. T. 

Kováčová (ZPOZ) privítala všetkých prítomných na zasadnutí MsZ, kde sa konal akt 

odovzdania Čestného občianstva pánovi Viliamovi Ondrejkovi „za zásluhy 

pri zviditeľňovaní Mesta Zlaté Moravce podporou zamestnanosti v meste Zlaté 

Foto  

č. 172,173/I 
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Moravce, spoluprácou s Mestom pri budovaní priemyselného parku na Továrenskej 

ulici v Zlatých Moravciach a rozvojom a podporou športových aktivít FC ViOn“ a akt 

odovzdania ocenenia Ceny mesta Zlaté Moravce pánovi Jánovi Rosinskému „trénerovi 

futbalového kolektívu A muţstva FC ViOn Zlaté Moravce, za zásluhy na historickom 

úspechu zlatomoraveckého športu, keď v ročníku 2006/2007 pod jeho vedením 

futbalisti získali Slovenský pohár vo futbale. Týmto významným spôsobom prispel 

k propagácii mesta Zlaté Moravce“. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová vo svojom 

príhovore povedala: „ţe sú na svete ľudia, ktorí rozdávajú dary, ale sú aj takí, ktorí 

rozsievajú okolo seba svoje schopnosti do spoločensky uţitočnej práce pre ľudí 

a rozkvet svojho okolia. Preto aj dnešný deň chceme oceniť tých, ktorí dlhé roky 

odovzdávali a aj odovzdávajú svoje „ja“ do sluţieb ľudskosti, pre radosť, potešenie 

a spokojnosť iných“. Primátorka priblíţila zaloţenie spoločnosti ZM INVEST, s.r.o. 

Zlaté Moravce. Uviedla, ţe 17. októbra 2006 bola kolaudácia priemyselného parku 

v Zlatých Moravciach v ktorom pôsobia firmy francúzka NPSL a španielska 

ESTAMP. Hlavným významom priemyselného parku je zníţenie nezamestnanosti 

nášho regiónu. Aj zásluhou tohto priemyselného parku bola za necelých päť rokov 

zníţená nezamestnanosť v ZM z 30 % na necelých 7%. Pán V. Ondrejka má zásluhu aj 

na rozvoji športu v našom meste. V roku 1995 zaloţil futbalový klub FC ViOn 

v Zlatých Moravciach. Dnes je trénerom klubu FC ViOn Zlaté Moravce pán J. 

Rosinský, ktorý zvolil správnu taktiku hry a priviedol klub 8. mája tohto roku k 

víťazstvu v Slovenskom pohári. Klub sa zároveň prebojoval do I. slovenskej ligy vo 

futbale a do pohárovej Európy zápasov UEFA, čo je pre zlatomoravecký futbal 

obrovský úspech. Dňa 28. mája na zasadnutí MsZ tohto roku bol schválený návrh na 

udelenie čestného občianstva pánovi V. Ondrejkovi a návrh na schválenie ceny mesta 

pánovi J. Rosinskému. Nakoniec povedala, ţe budeme veľmi radi, ak sa po tomto 

slávnostnom akte stanú pre oboch Zlaté Moravce ešte bliţšími, ako im boli doposiaľ a 

ak sa svojím vzťahom pripoja k tým z nás, ktorí sme sa tu narodili a ktorí tu 

dennodenne ţijeme. T. Kováčová poţiadala primátorku mesta, aby odovzdala 

menovaným tieto ocenenia: Pánovi V. Ondrejkovi - Čestné občianstvo mesta Zlaté 

Moravce, zároveň ho poţiadala, aby sa  podpísal do pamätnej knihy mesta ZM a 

pánovi J. Rosinskému - Cenu mesta Zlaté Moravce, zároveň ho poţiadala, aby sa  

podpísal do pamätnej knihy mesta ZM. 

         Následne na to V. Ondrejka poďakoval primátorke mesta za jej slová 

a Mestskému zastupiteľstvu za ocenenie, ktoré ani nečakal, ale bol rád, ţe si toho 

niekto všimol. Za úspechom futbalového klubu FC ViOn nie je len on, ale je to 

ocenenie všetkej roboty celého realizačného tímu. Váţi si kaţdého fanúšika, ktorý 

príde povzbudiť klub. Povedal ţe mládeţ, to je budúcnosť muţstva, hlavne keď je 

vidieť, ţe v seniorskom druţstve hrajú piati aţ šiesti odchovanci. 

         J. Rosinský poďakoval za ocenenia, uviedol, ţe ako rodák zo Zl. Moraviec je rád, 

ţe mohol naplniť ciele FC ViOn a je rád, ţe jeho najväčšie športové úspechy sú späté 

s týmto mestom. Vo svojom pôsobení prešiel takmer celu republiku, no tu našiel 

rodinné prostredie a tieto úspechy nám závidia aj v Nitre, ako je zisk Slovenského 

pohára vo futbale. Je rád, keď na štadióne vidí čo najviac fanúšikov, aj keď nie vţdy sa 

im stále darí, ale môţu si byť istí, ţe všetci tam odvedú takú robotu, aby im tú radosť 
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pripravili.   

         Primátorka mesta na záver poďakovala oceneným za ich slová. Ďalšia časť 

slávnostného obradu pokračovala básňou a piesňou v podaní členov ZPOZ. 

Výstavba.             
Opláštenie zimného štadióna       

         Po minuloročnej rekonštrukcii technológie a zariadení zastrešeného zimného 

štadióna, pristúpilo tento rok Mesto k jeho oplášteniu. Práce začali začiatkom mesiaca 

september a trvali do polovice decembra. Tehlu v počte 33 tisíc kusov v hodnote 1 mil. 

a 700 tis. Sk dodala firma Wienerberger – Slovenské tehelne, s.r.o., za symbolickú 

korunu za kus. Opláštenie štadióna si vyţiadalo vymurovanie obvodového plášťa, 

omietnutie stien z vnútra a zabudované boli aj plastové okná. V budúcnosti bude 

moţné halu vyuţívať multifunkčne. Práce vykonala stavebná firma ViOn a.s.  

Náklad na túto akciu predstavoval 4  milióny 732 tisíc Sk.  

V tomto roku boli doplatené ďalšie náklady spojené s rekonštrukciou technologického 

zariadenia zimného štadióna z roku 2006 vo výške 8 miliónov  680 tisíc Sk. 

Multifunkčné ihrisko       

         V roku 2005 Mesto vypracovalo projekt na multifunkčné ihrisko. Po jeho 

schválení v roku 2006 získalo dotáciu 200 tisíc z prostriedkov Ministerstva školstva 

SR a ďalšie finančné prostriedky doplnilo zo svojho rozpočtu. V rokoch 2006 a 2007 

vykonala firma ViOn Zlaté Moravce potrebné stavebné práce. Plocha ihriska je 1070 

m² s rozmermi 20 x 40 m. Ihrisko je situované v areáli Centra voľného času Spektrum 

na Rovňanovej ul. Slúţi pre široké spektrum športov, napr. futbal, basketbal, volejbal, 

minifutbal, volejbal, hokejbal, hádzaná, tenis, squash, ringo. K ihrisku sú vybudované 

aj príjazdové cesty pre vozičkárov a handicapovaných ľudí.  

Celkové náklady na výstavbu ihriska, do ktorých je zarátané aj športové vybavenie 

predstavovali sumu 1 milión a 50 tisíc Sk, z toho 200 tisíc Sk bola dotácia zo štátneho 

rozpočtu.   

Prístrešky pod DOS a ZOS       

         Byty osobitného určenia na Rovňanovej ul. č. 1, 3, 5, slúţia starším občanom 

mesta. Sídli tam Opatrovateľská sluţba mesta Zlaté Moravce a Zariadenie 

opatrovateľskej sluţby. Nad vchody do paneláku boli v mesiaci december osadené 

prístrešky s krytinou. 

Bolo pouţitých 191 tisíc Sk. 

Bezpečnostný kamerový systém 

         V decembri bola zakúpená kamera s príslušenstvom, čím sa rozšíril uţ existujúci 

bezpečnostný kamerový systém v meste.   

Investícia bola vo výške 101 tisíc Sk. 

Modernizácia verejného osvetlenia 

         Technické sluţby, m.p. na základe neustále rastúcich nákladov na elektrickú 

energiu a rýchly pokrok v oblasti vývoja energeticky nenáročných a výkonných 

ţiariviek, pristúpili k modernizácii osvetlenia formou výmeny osvetľovacích telies za 

výkonnejšie a s minimálnou spotrebou. V roku 2007 vymenili pôvodné zdroje 

verejného osvetlenia za úsporné - na ul. Kalinčiakova, Staničná a Brezová. Svietidlá 

vymenili v tom istom počte, zmenil sa príkon zo 150 W na úsporné 1 x 36 W zdroje.  

 
Foto  

č. 174/I 
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Rekonštrukcia cesty Martinský breh – I. etapa.       
         Cesta Martinský breh patrí pod správu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na 3. 

zasadnutí MsZ v ZM dňa 15. marca poslanci schválili návrh zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve medzi Mestom Zl. Moravce a NSK, na základe ktorej sa Mesto zaviazalo 

odpredať NSK časť parcely pod Martinským brehom za symbolickú korunu. Táto 

zmluva bola potrebná na vydanie stavebného povolenia na začatie rekonštrukčných 

prác, nakoľko cesta č. III/06433 priecestie – vrch Martinského brehu bola uţ dlhší čas 

v zlom technickom stave a hrozil zosuv celej vozovky. I. etapa rekonštrukcie začala 7. 

augusta a to odstraňovaním havárie násypového telesa – zosuvu, čo sa riešilo 

konštrukciou oporného múru vystuţeného geosyntetickou výstuţou – jednoosovou 

tuhou geomreţou. Lícna plocha oporného múru bola navrhnutá z betónových 

prefabrikátov typu TW1, ktoré umoţňujú systémový spoj prefabrikátu a geometráţe. 

Niekoľko mesiacov bol preto v prevádzke len jeden jazdný pruh.  

         Martinský breh patrí k únikovým cestám v prípade havárie na Zlatomoraveckej 

ceste č. 65/I tzv. ceste smrti a súčasne je to aj úniková cesta v prípade havárie 

Atómovej elektrárne Mochovce. 

Foto  

č. 175/I 

  

Doprava.             
         Európska charta bezpečnosti cestnej dopravy je iniciatíva, ktorú zaloţila 

Európska komisia v roku 2004 na zvýšenie bezpečnosti na cestách v Európe. Vo 

svojom štartovacom turné 12. júna zavítala aj do Bratislavy. Stretnutie bolo zamerané 

na informovanie o nevyhnutnosti vytvorenia medzinárodných dopravných politík pre 

záchranu 25 tisíc ţivotov ročne na cestách do roku 2010. Po prezentácii a svedectvách 

sa uskutočnila podpisová akcia, kde sa pripojili k spoločenstvu aj Zlaté Moravce ako 

piate slovenské mesto. Za Mesto podpísala Európsku chartu bezpečnosti cestnej 

dopravy primátorka Ing. S. Ostrihoňová. Ako sama uviedla, myšlienka pripojiť sa 

k Charte u nej skrsla aj vďaka predsedovi Ústredného automotoklubu na Slovensku J. 

Smrečanovi, ktorý ju pred rokom 13. mája v čase hladovky podporil za urýchlenie 

výstavby cesty R1 pre Úradom vlády. „Bola by som veľmi rada, keby všetky mestá na 

Slovensku sa do jedného roka k tejto Charte pripojili a tak sa pričinili o záchranu 

ţivotov, pretoţe tieţ na našej ceste smrti aj v uplynulom týţdni vyhasli ďalšie ţivoty, 

pričom kaţdý jeden ľudský ţivot je nenahraditeľný“. Doteraz sa k Charte prihlásilo 

130 európskych miest a jej signatármi sú uţ aj mestá Košice a B. Bystrica. 12. júna sa 

pripojili Zlaté Moravce, Bratislava, Spoločenstvo čerpacích staníc Slovenska, mesto 

Trenčín a Zdruţenie automobilového priemyslu SR.  

Európska 

charta 

bezpečnosti  

 

Foto  

č. 176,177/I 

 

 

         Zlaté Moravce pripravili v rámci Európskeho týţdňa mobility v termíne od 16. - 

22. septembra  podujatie v materských a základných školách v meste pre deti. Zlá 

kvalita ovzdušia v našich mestách a obciach je zapríčinená najmä emisiami 

znečisťujúcich látok a skleníkových plynov. Mesto preto počas Zlatomoravceckého 

jarmoku 21. - 22. septembra pripravilo akciu „v meste bez môjho auta!“, kde vyčlenilo 

pri areáloch škôl, námestia a uliciach Hviezdoslavova a Ţupná oblasti výlučne pre 

chodcov a cyklistov.   

Európsky 

týţdeň 

mobility 

 

         15. novembra zasadal na MsÚ v Zl. Moravciach štáb zimnej údrţby. Zasadnutia Štáb zimnej 
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sa zúčastnili za Technické sluţby mesta riaditeľ M. Adamec, za SAD, a.s. Nitra 

prevádzkareň Zl. Moravce Ing. A. Morvai, za Mestskú políciu náčelník Mgr. I. Hritz, 

za Sluţbyt m.p. riaditeľ G. Boršč a za Bytové druţstvo riaditeľ Ing. L. Boršč. Mestský 

úrad zastupovali primátorka mesta  Ing. S. Ostrihoňová, prednostka Ing. L. Leskovská 

a vedúca odd. výstavby Ing. J. Bacigalová. Ospravedlnili sa zástupcovia Obvodného 

oddelenia Policajného zboru Zl. Moravce a Regionálnej správy a údrţby ciest. 

         Na zasadnutí štábu bola prehodnotená pripravenosť jednotlivých subjektov 

zabezpečujúcich zimnú údrţbu v prípade kalamitných situácií. Technické sluţby 

zabezpečujú zimnú údrţbu ciest, ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev na území 

mesta, ktoré sú v správe mesta podľa dôleţitosti. Regionálna správa ciest zabezpečuje 

údrţbu priestorov – vstupy v okolí bytových domov a objektov, ktoré sú v ich správe. 

SAD prevádzkareň Zlaté Moravce zodpovedá za zimnú údrţbu autobusového 

nástupišťa (cesty a nástupné ostrovčeky) a priľahlých autobusových zastávok na území 

mesta. V prípade kalamitnej situácie MsÚ v úzkej spolupráci s OO PZ Zl. Moravce 

a MsP koordinujú činnosti jednotlivých subjektov. Zároveň je povinný majiteľ kaţdej 

prevádzky na území mesta a občan vlastniaci rodinný dom, alebo iný objekt udrţiavať 

priestor (chodník) pred danými objektmi v takom stave, aby bol schodný – čiţe 

odhrnúť sneh a v prípade potreby posypať protišmykovým materiálom a takto predísť 

úrazom, za ktoré by niesol v plnom rozsahu zodpovednosť.  

údrţby  

Veľvyslanec USA navštívil mesto Zlaté Moravce. 
         Na pozvanie primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, navštívil 10. augusta mesto 

Zlaté Moravce veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Rodolphe M. 

Valle so svojou delegáciou. Na mestskom úrade ho prijala primátorka mesta 

a zamestnanci, ako aj poprední predstavitelia mesta. Aj touto osobnou návštevou nášho 

mesta a inštitúcii spomedzi mnohých na Slovensku spoznával veľvyslanec ţivot 

v jednotlivých slovenských regiónoch. Počas jeho viac ako hodinového stretnutia sa 

zaujímal o viacero problematík zo ţivota samosprávy, regiónu a odpovedal na otázky 

prítomných. Hovoril o realite vo vzájomných vzťahoch medzi USA a Slovenskom, 

o zmenách v pripravovanom bezvízovom styku medzi USA a Európskou úniou. Na 

otázku primátorky mesta, čo dobré môţu Američania dať Slovákom a naopak, 

veľvyslanec odpovedal: „Američania podľa mňa za vzor od Slovákov si môţu zobrať 

dve veci. Slováci sa viac sústreďujú na jednotlivé komunity, sú súdrţní a ďalšia vec, 

dôleţitá práve v tejto časti roka, je vyberanie si dovolenky. Európania tomu rozumejú 

omnoho viac ako Američania. A vec, ktorú sa snaţíme ukázať my Slovákom – máme 

lepší vzťah medzi spoločnosťou a univerzitami. Nápady, čo zanechajú u študentov 

prednášajúci by sa mali odzrkadľovať v praxi. V tomto sme úspešní a chcem pomôcť“. 

Vyslovil presvedčenie, ţe v budúcnosti sa ekonomická situácia na Slovensku zlepší aj 

prílivom zahraničného kapitálu, ktorý určite budú vytvárať aj investori z USA. 

Históriu nášho mesta a regiónu predstavil riaditeľ ZSm M. Tomajko. Veľvyslanec 

taktieţ získal informácie o zníţení nezamestnanosti „takmer z 30 percent na 7 percent 

za niečo viac ako štyri roky“, čo povedala primátorka mesta. Tieţ sa zaujímal o aj 

o kultúru a šport v meste, o ktorom mal dobrý prehľad, najmä čo sa týka futbalového 

tímu. Primátorka mesta vyslovila veľvyslancovi USA na Slovensku potrebu najmä 

podporiť riešenie dopravy, ktorá je nedostatočná a kritická najmä medzi Nitrou 

Foto  
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a Ţiarom nad Hronom, pričom trasa Nitra – Zlaté Moravce je komplikovaná. „Riešenie 

dopravy môţe podporiť ekonomiku aj národné hospodárstvo, čo sa snaţím podporovať 

aj ja“ povedal veľvyslanec. Primátorka oboznámila veľvyslanca so situáciou v meste 

ohľadne mestskej nemocnice. Nakoniec darovala veľvyslancovi bábiku oblečenú 

v typickom slovenskom kroji, aby mu pripomínala náš kraj, ale najmä jej pozvanie na 

mesiac máj do Arboréta Mlyňany, kde jej bude cťou sprevádzať ho stálozelenými 

stromami a krami celého sveta. Po zapísaní sa do Pamätnej knihy mesta Zlaté Moravce 

americký veľvyslanec poďakoval za milé prijatie. Ďalej si prezrel  mestské podniky 

a firmu Danfoss, hlavne jej výrobné priestory.  

Družobná návšteva z Hulína.             
         24. septembra navštívili naše mesto hostia z druţobného českého mesta Hulín. 

Starostu mesta R. Hozu a jeho zástupcu P. Poláka, riaditeľky ZUŠ a MsKS so svojimi 

pracovníčkami privítala na Mestskom úrade primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Priateľského stretnutia sa zúčastnili aj Ing. M. Lazúrová riaditeľka MsKS, vedúca 

kniţnice A. Šútorová a G. Hlavatý riaditeľ ZUŠ. Hovorili najmä o rozvoji spolupráce 

medzi oboma mestskými kniţnicami a o konkrétnych akciách, ktoré sa v budúcnosti 

budú pripravovať. A. Šútorová informovala, ţe Mestská kniţnica v Hulíne 

v spolupráci s ich Mestským úradom pripravuje trojmesačnú súťaţ s názvom Kľúč 

k partnerskému mestu so zameraním na históriu a súčasnosť Zl. Moraviec. Traja 

výhercovia za odmenu navštívia naše mesto. Táto spolupráca by mala pokračovať aj 

vo vzájomnom vymieňaní si skúseností z knihovníckej práce. Hostia ďalej navštívili  

našu Základnú umeleckú školu. Po obhliadke jej priestorov hodnotili veľmi sľubne sa 

rozvíjajúcu spoluprácu v oblasti umeleckých škôl oboch miest a o moţnom termíne 

stretnutia ţiakov a pedagógov ZUŠ v našom meste.  

 

Návšteva Bavorska a Českej republiky.             
         Mestský úrad v Zlatých Moravciach a OZ Platan zorganizovali pre pracovníkov 

mesta, ich rodinných príslušníkov a členov OZ, trojdňový poznávací zájazd do 

Bavorska a Českej republiky. Začiatok cesty bol v piatok 5. októbra. Cieľom ich prvej 

zastávky bolo mestečko Vohenstrauss (Bavorsko), ktoré leţí neďaleko hraníc s Českou 

republikou. Táto 47 členná delegácia bola veľmi milo prijatá zástupcom primátora 

mesta Vohenstrauss Horstom Frötschlom a zástupcami okolitých miest Josefom 

Beimlerom z Waldthurnu, Johannom Maurerom z Georgenbergu a Maxom 

Müllhoferom z Pleysteinu na mestskej radnici. Previedli ich radnicou, kde na nich 

čakalo malé občerstvenie, centrom mesta a prezreli si aj kultúrne pamiatky po ktorých 

ich sprevádzal sprievodca. Spoločne na radnici diskutovali aj na témy, ktoré sa týkajú 

ţivota v ich meste a porovnávali ho s našim. Padla aj otázka, či majú napr. Mestskú 

políciu, táto informácia domácich veľmi zaujala, nakoľko oni majú len štátnu, pričom  

im tlmočila účastníčka zájazdu P. Danišová. Popoludní smerovala ich cesta autobusom 

do partnerského mesta Stříbro. Aj keď uţ bolo piatkové popoludnie, starosta mesta 

Mgr. M. Nenutil ich prijal v  obradnej sieni mesta. PaedDr. K. Ivanovičová z MsÚ Zl. 

Moravce predstavila slovenskú delegáciu a to riaditeľov škôl a školských zariadení, 

učiteľky, poslanca MsZ Ing. P. Hollého, starostu obce Tesárske Mlyňany Ľ. Benca 

a jednotlivých pracovníkov mesta. Zároveň primátorovi a jeho pracovníkom odovzdala 
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srdečný pozdrav od primátorky Zlatých Moraviec Ing. S. Ostrihoňovej. Večer sa uţ 

slovenská delegácia ubytovala v Karlových Varoch, kde ich v sobotu ráno čakala 

prehliadka tohto kúpeľného mesta. Popoludní si prezreli hrad Loket a zároveň stanovili 

posledný cieľ dňa a to mesto Mariánske Lázne. Tretí deň výletu sa jeho účastníci 

zastavili blízko Brna v nákupnom centre a ich cesta sa skončila neskoro večer 

v Zlatých Moravciach.  

Návšteva mesta Sierpc v Poľsku a podpísanie  

dohody o spolupráci.            
         V  júli bol medzi primátorom mesta Sierpc pánom Markom Kosmidrem 

a primátorkou mesta Zlaté Moravce Ing. S. Ostrihoňovou podpísaný dokument 

o budúcej spolupráci medzi poľským mestom Sierpc a Mestom Zlaté Moravce na 

Slovensku.  

         Následne na to Štátna hudobná škola 1. stupňa Marcina Kamiňskiego a Verejná 

hudobná škola 2. stupňa v Sierpci, ako aj Základná umelecká škola v Zlatých 

Moravciach uznávajúc spoločný prospech v oblasti vývoja medzinárodného 

vzdelávania, vedenia spoločných projektov v oblasti hudobnej didaktiky a rozširovania 

dialógu medzi školami, učiteľmi a ţiakmi ako aj za účelom prehlbovania kontaktov 

medzi poľským a slovenským národom sa rozhodli podpísať „Dohodu“. Dohoda 

o vzájomnej spolupráci bola podpísaná 29. novembra v koncertnej sále P.S.M. I. 

stupňa v Sierpci. Dohodu podpísali za Štátnu hudobnú školu Sierpc riaditeľ Ryszard 

Badowski, za Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach riaditeľ Gejza Hlavatý. 

Pri príleţitosti podpísania dohody sa uskutočnil koncert, na ktorom účinkovali učitelia 

a ţiaci oboch škôl. Z učiteľov zo ZUŠ v Zlatých Moravciach sa na koncerte zúčastnili 

S. Meňhertová, Ľ. Lastovicová, K. Bošanská a Š. Jurík.   

Príloha  

č. 3-d 

 

Prednosta MsÚ.             
         Prednostom Mestského úradu sa od 3. januára stal Ing. Marián Zuzčák, bývalý 

primátor Tlmáč z Levického okresu. Narodil sa v roku 1943 v Krásne nad Kysucou v 

okrese Čadca. Vychodil GJK v ZM, absolvoval Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej 

školy technickej v Bratislave. Od r. 1963-1968 pracoval ako technik v š.p. Pozemné 

stavby Nitra, r. 1969-1977 na MNV v Tlmačoch vo funkcii vedúceho odboru výstavby 

a vedúceho hospodársko-správneho odboru, r. 1977-1989 v Slovenských 

energetických strojárňach Tlmače ako projektant, vedúci inţinier projektu, vedúci 

oddelenia, vedúci odboru investičnej realizácie. Od roku 1990-1998 bol primátorom 

mesta Tlmače, v rokoch 1998-2002 pracoval opäť v Slovenských energetických 

strojárňach Tlmače a v rokoch 2003-2006 bol opäť vo funkcii primátora Tlmáč. 

         Od 3. júla sa stala prednostkou Mestského úradu Ing. Lýdia Leskovská, bývalá 

riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Nastúpila tak na uvoľnené 

miesto po Ing. Mariánovi Zuzčákovi, bývalom prednostovi MsÚ v Zlatých 

Moravciach, ktorý v tejto funkcii pôsobil do 2. júla.  

         Ing. Lýdia Leskovská pochádza z Michaloviec, narodila sa v roku 1962 

a v súčasnosti býva v Nitre. S manţelom Antonom tu vychovávajú dve deti. 

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, roky pracovala vo verejnej 

a štátnej správe. V rokoch 1992-2003 pôsobila na daňovom úrade v Nitre vo funkcii 

Ing. Marián 

Zuzčák 
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daňového kontrolóra a v rokoch 2003-2007 bola riaditeľkou Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Nitre. V jej pôsobnosti bolo riadenie a kontrola výkonu štátnej správy 

s takmer 300 zamestnancami v Nitre, Zlatých Moravciach, Vrábľoch a v 10 detských 

domovoch v Nitrianskom kraji.  

Požitavské regionálne združenie.             
         V zasadačke Mestského úradu v Zl. Moravciach sa konal 7. februára XVII. Snem 

Poţitavského regionálneho zdruţenia. Zúčastnil sa ho aj Ing. P. Ifčič, riaditeľ sekcie 

ZMOS. Predsedníčka PRZ Ing. S. Ostrihoňová, informovala starostov o činnosti 

zdruţenia za rok 2006. Starostom bola podaná správa o hospodárení s finančnými 

prostriedkami zdruţenia za rok 2006. Na programe ďalej bola voľba členov Rady PRZ, 

revíznej komisie a voľba členov PRZ do rady ZMOS a informácia o Regionálnej 

rozvojovej agentúre. V tajnej voľbe starostovia zvolili za predsedu PRZ Ing. J. 

Kováča, starostu obce Slepčany. Za členov do Rady ZMOS boli zvolení Ing. J. Kováč 

a Ing. S. Ostrihoňová, primátorka Zlatých Moraviec. Nakoľko Ing. J. Kováč zomrel, 

23.4. sa konalo mimoriadne zasadnutie PRZ v Topoľčiankach. Po plodnej diskusii bol 

nakoniec za predsedu PRZ zvolený J. Ďuriač – starosta obce Jedľové Kostoľany. 

Podpredsedom zostal J. Mesko – starosta obce Topoľčianky. Prítomní boli 

informovaní o zrušení krajských úradov, ţe z dôvodu rušenia KÚ je potrebné poţiadať 

MV o navrátenie niektorých detašovaných pracovísk do Zlatých Moraviec. Rada PRZ 

pripravila návrh znenia listu, v ktorom sú uvedené jednotlivé detašované pracoviská, 

ktoré PRZ poţaduje vrátiť do Zlatých Moraviec a taktieţ doplniť poţadované 

pracoviská o finančný odbor. Starostovia obcí zobrali na vedomie informáciu o zmene 

stanov ZMOS, schválili zmenu výšky členského na 2,- Sk /obyv. (obce, ktoré za rok 

2007 zaplatili členské doplatia rozdiel) a za tajomníčku PRZ pracovníčku RRA 

v Zlatých Moravciach. Odporučili zástupcom z PRZ na sneme ZMOS-u hlasovať proti 

návrhu na zmenu stanov ZMOS v časti, aby sa primátori krajských miest, tzv. K8 stali  

automaticky členmi rady ZMOS. Zvolili za člena rady PRZ starostu obce Nevidzany – 

J. Kováča. PRZ na svojom ďalšom zasadnutí dňa 18.12. v Topoľčiankach zobralo na 

vedomie informáciu predsedu zdruţenia ohľadne zabezpečenia separovania TKO 

prostredníctvom dotrieďovania vytvorením spoločného hospodárstva obcí, informáciu 

Ing. S. Ostrihoňovej ohľadne separovaného zberu, informáciu predsedu zdruţenia 

a Ing. S. Ostrihoňovej  o zasadnutí stretnutia rady Spoločného stavebného úradu s jeho 

vedúcim, kde sa vyriešil problém zamestnancov úradu, informáciu o výstavbe troch 

kruhových objazdov v meste Zlaté Moravce, ako aj informáciu Ing. J. Káčera 

o schválenom Programe rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Schválilo financovanie 

spoločného stavebného úradu vo forme príspevku vo výške 20,- Sk /obyv. na rok 

2008/, iniciovať výstavbu troch kruhových objazdov v ZM (Tekov, Hasiči, Mestský 

úrad). Uloţilo predsedovi PRZ osloviť predstaviteľov Kalnej nad Hronom a Nového 

Tekova ohľadne spolupráce spoločného riešenia separácie TKO a taktieţ predsedovi 

PRZ predloţiť na Rade ZMOSu návrh na výsluhový dôchodok pre starostov.  

 

Činnosť podnikov v meste.       
         V areáli zlatomoraveckých tehelní druhú marcovú sobotu horelo. Po piatej 

hodine popoludní zasahovali hasiči z OR HaZZ v ZM pri poţiari voľne skladovaných 

Poţiar 

v areáli 

tehelní 
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tehlových blokov vo firme Wienerberger – Slovenské tehelne, a.s.. Bolo im oznámené, 

ţe horia palety, na ktorých je uloţená tehla a fólia, ktorou je tehla prikrytá. Poţiar sa 

podarilo uhasiť po piatich hodinách, pričom vznikla škoda pribliţne 1 milión korún.  

 

         18. apríla bola slávnostne otvorená zrekonštruovaná pobočka Slovenskej 

sporiteľne na Námestí A. Hlinku 9 v Zlatých Moravciach. V jej modernejších 

a komfortnejších priestoroch s bezbariérovým prístupom nájdu klienti komplexné 

sluţby vrátane zmenárne a bankomatu. Slovenská sporiteľňa ponúka poradenstvo 

a financovanie nielen privátnym klientom, ale aj mikropodnikateľom a slobodným 

povolaniam. Táto banka má v Zlatých Moravciach uţ dlhoročnú tradíciu a jej sluţby 

vyuţíva viac neţ 20 tisíc klientov z mesta a širokého okolia. Pobočka bola 

zrekonštruovaná, aby mohla ponúknuť návštevníkom mesta a okolia vyšší komfort. 

Slávnostného otvorenia obchodného miesta sa zúčastnili Ing. R. Lidik riaditeľ mestskej 

pobočky Nitra, Ing. P. Havran vedúci pobočky Slovenskej sporiteľne Zl. Moravce, Ing. 

S. Ostrihoňová primátorka mesta, poslanci MsZ a NSK, riaditeľka Mestskej 

nemocnice Ing. M. Eckhardtová a miestny podnikatelia. Toto slávnostné popoludnie 

im spríjemnilo vystúpenie FS Inovec.  

Slovenská 

sporiteľňa  

 

Foto  
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         Na Továrenskej ul. (v priestoroch bývalého Calexu) od apríla začala svoju 

činnosť malajzijská firma UNITED MORE s.r.o. Činnosť firmy je zameraná hlavne na 

výrobu tovarov z plastov ako sú  predné a zadné kryty na televízne obrazovky značiek 

Samsung a Sony. Ku koncu roka tu pracovalo pribliţne 220 zamestnancov.  

UNITED 

MORE s.r.o. 

 

         Občan, ktorý si v priebehu roka hľadal iné zamestnanie, alebo ktorý mal záujem 

o sprostredkovanie odborných poradenských sluţieb a sluţieb vzdelávania a prípravy 

pre trh práce a nebol uchádzačom o zamestnanie, sa mohol stať záujemcom 

o zamestnanie na základe podania si ţiadosti o sprostredkovanie zamestnania. Ţiadosť 

si mohol podať na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na ÚPSVaR 

Nitra, detašované pracovisko v  Zlatých Moravciach ponúkali záujemcom 

o zamestnanie moţnosti: vyhľadávanie voľných pracovných miest cez internet, 

moţnosti práce v krajinách EÚ cez sieť EURES poradcov, informácie 

o sprostredkovateľských agentúrach a sprostredkovateľoch za úhradu, moţnosti 

vzdelávania a kurzov, pomoc pri vypracovaní ţiadosti o prijatie do zamestnania, 

ţivotopisu, motivačného listu.  

Úrad práce, 

sociálnych 

vecí 

a rodiny 

Nitra,  

detašované 

pracovisko 

Zlaté 

Moravce 

 

 

         Pred desiatimi rokmi bola v Zlatých Moravciach otvorená nová hasičská stanica. 

Presťahovaná bola zo starej budovy z Ul. Sama Chalupku do novopostavenej na Ul. 1. 

mája. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach pripravilo na 3. mája pri 

príleţitosti tohto výročia oslavy so slávnostným nástupom hasičskej jednotky. 

Slávnostný nástup bol spojený s ocenením príslušníkov zboru za účasti významných 

osobností spoločenského ţivota. V deň sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, bol 4. 

mája na hasičskej stanici deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 700 detí.  

         OR HAaZZ má 31 príslušníkov a 1 občiansku zamestnankyňu. Riaditeľom je 

pplk. Ing. Róbert Ambra. Člení sa na oddelenie prevádzkovo – technické a oddelenie 

10. výročie 

hasičskej 

stanice 
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poţiarnej prevencie. Zlatomoravecký okres má rozlohu 521 km² s takmer 50 000 

obyvateľov. Do jeho zásahového obvodu patrí 34 obcí. Plní úlohy súvisiace so 

zdolávaním poţiarov, poskytovaním pomoci s vykonávaním záchranných prác pri 

haváriách, ţivelných pohromách, mimoriadnych udalostiach. Najväčší počet výjazdov 

tvoria práve výjazdy k dopravným nehodám, kde hasiči od roku 2002 k 4.5.2007 

zasahovali takmer 700-krát. V roku 2007 na úseku represie bolo vykonaných 326 

výjazdov. Z toho bolo 94 poţiarov, 2-krát medziokresná výpomoc, 1-krát ekologický 

zásah, 97 technických zásahov, 119 dopravných nehôd, 3 plané poplachy a 5 

previerkových a taktických cvičení. Pri poţiaroch boli 3 osoby ľahko zranené. 

V katastrálnom území mesta Zlaté Moravce bolo 44 poţiarov, pri ktorých vznikla 

škoda za 1 331 500 Sk.  

 

         Od 2. júla bol OD Tekov zatvorený, nakoľko v tomto čase prechádzal výraznou 

rekonštrukciou, ktorá trvala do konca októbra. OD Tekov bol postavený v toku 1982 a 

je situovaný v blízkosti centra mesta ako aj sídliska. Po rekonštrukcii má moderný 

vzhľad a nadštandardné vybavenie. Zámerom bolo vytvoriť priestor, ktorý sa stane 

prirodzenou a prvou voľbou pre rodinné nákupy a príjemne strávený čas. Cieľom 

obchodného domu je poskytnúť svojim návštevníkov moţnosť všetkých potrebných 

nákupov a vyuţitia kvalitných sluţieb pod jeho strechou pre obyvateľov mesta Zlaté 

Moravce a celého regiónu. Jeho rekonštrukciou vznikli aj nové predajné plochy o 

výmere 860 m². Celková výmera je pribliţne 5 600 m². Všetky priestory sú 

klimatizované, čo hlavne v letných mesiacoch uvítajú jeho zákazníci. Mamičky, 

invalidi a staršia generácia uţ majú uľahčený prístup na poschodie, keďţe môţu vyuţiť 

osobný presklený výťah. Na jeho prízemí na nachádza veľkopredajňa potravín LIDL 

s predajňou mäsa FABUŠ, predajňa mobilného operátora T-Mobile, predajňa koţe 

a koţených výrobkov K-CERO, ako aj predajňa s drogistickým tovarom 101 

DROGERIE. Na poschodí je štýlová kaviareň a predajne s rôznorodým sortimentom 

akým je obuv, domáce potreby, sklo, porcelán, hračky, papiernictvo, knihy, obrazy, 

darčeky, bytové doplnky, biţutéria, výpočtová technika, trafika, dámske, pánske 

a detské odevy, spodná bielizeň, dekoratívny a bytový textil, poskytujú tu svoje sluţby 

tri kadernícke salóny, nechtové štúdio, foto ako aj ekonomická kancelária. Pri 

komplexe sa nachádzajú novovytvorené bezplatné parkovacie miesta pre všetkých 

zákazníkov. V priestoroch OD Tekov sa nachádza aj bankomat SLSP, a.s. 

OD Tekov 
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         Od 18. júla je na Bernolákovej ul. otvorená umelecká galéria VILART, ktorej 

náplňou je priblíţiť návštevníkom rôzne druhy umenia ako sú obrazy, keramika, sklo 

a sochy rôznych autorov nielen zo Slovenska a Čiech, ale aj z iných krajín Európy. 

Majiteľkou je Mgr. L. Vilhardová, ktorá poskytuje návštevníkom aj odborný výklad. 

Môţe ich taktieţ sprevádzať jej manţel J. Vilhard, ktorý ako 16 ročný nadviazal 

s umením kontakt u akademického maliara Š. Partla. Obaja majú v galérii vystavené 

svoje práce. Ich diela taktieţ reprezentujú naše mesto v galériách v Bratislave, Banskej 

Bystrici, Košiciach, ale aj v zahraničí. Lea sa venuje olejomaľbe a kombinovanej 

technike v spojení s hlinou. Témou jej prác sú kytice, ktoré komponuje a farebne 

vyvaţuje podľa vlastnej predstavy. Jozef patrí medzi popredných slovenských 

Galéria 

VILART 

 

Foto  

č. 184/I 
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maliarov – modernistov. Jeho práce moţno nájsť aj v galérii v Paríţi a v súkromných 

zbierkach vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Kanade, USA a Austrálii. Veľkou 

poctou doteraz pre neho bolo zakúpenie jeho diela pre súkromnú zbierku pápeţa Jána 

Pavla II. Vilhardova tvorba prešla určitým vývojom, ovplyvnila ho najmä príroda, 

kone, zvieratá a človek. Postupne prešiel od reálneho k impresionistickému stvárneniu 

krajiny aţ k moderne. 

 

         11. októbra v obchodnom dome TEKOV na Hviezdoslavovej ul. bola otvorená 

predajňa LIDL. Je vybavená modernou technológiou, klimatizáciou a kamerovým 

systémom. Na parkovanie je k dispozícii niekoľko desiatok miest. Sortiment je 

zameraný hlavne na potravinárske výrobky, ovocie, zeleninu, mlieko, mliečne 

výrobky, pekárenské, mäsové výrobky a mäso. Okrem toho si kaţdý môţe vybrať 

z ponuky nepotravinárskych výrobkov – drogériový a priemyselný tovar, tovary 

dennej spotreby, hračky a drobný elektrotovar. Zákazníkom je dispozícii 6 pokladní. 

Otvorený je 7 dní v týţdni.  

         V priestoroch prevádzky LIDL Slovenská republika sa nachádza aj samostatná 

prevádzka predajne mäsa a mäsových výrobkov Fabuš.  

LIDL 

Slovenská 

republika 

 

 

 

 

 
 

Predajňa 

Fabuš 

 

         Firma FAB Slovakia, s.r.o., je od roku 1997 členom celosvetového zámkarského 

koncernu Assa Abloy so sídlom vo Švédsku. Na Slovensku sa jej podarilo v roku 2007 

rozšíriť zahraničnú výrobu o 80%. Ešte v roku 2006 firma prekonala prvú magickú 

hranicu 1 mil. ks vyrobených výrobkov a uţ v decembri 2007 hranicu 2 mil. ks 

vyrobených výrobkov. Hlavným zdrojom rastu je vývoz do EU o vyše 60% a ďalej rast 

pozície na Českom trhu, ktorý predstavuje cca 20% v porovnaní s predošlým rokom. 

Zahraničné zadlabovacie zámky LIPS sa v tomto roku začali vyrábať v prevádzke 

v Zlatých Moravciach a to po úspešnom presune strojov zo zahraničia. V októbri sem  

firma FAB Slovakia presťahovala väčšinu strojnej technológie z prevádzky v Novej 

Bani a v novembri ju doplnila novou technológiou na lisovanie (3 nové lisy 

z Francúzkej firmy BRET) v hodnote niekoľko desiatok miliónov Sk. V ďalších 

týţdňoch a mesiacoch boli dopĺňané ďalšie zariadenia a technológie na zvýšenie 

kapacity a kvality procesov, ako o investície do SW na podporu Engineeringu, 

informačných technológii a zvyšovanie jednotlivých kapacitných technologických 

uzlov, ako je bodové zváranie, lakovanie a montáţ v hodnote ďalších niekoľko 

miliónov SK.  

         Z dôvodu strategickej koncentrácie transferov výroby pre Assa Abloy v nízko 

nákladových krajinách (SR, ČR, Rumunsko, Čína) v najbliţších 2 rokoch sa 

v prevádzke HP Strojárne, ako aj v novej montáţnej hale 2000 m², cca 250 m od HP 

Strojárne (priestory bývalého areálu CALEX, blízko hlavného vchodu do objektu 

firmy RENTAL) v horizonte najbliţších 24 mesiacov prostredníctvom ďalších 

zahraničných projektov FAB – Benelux zameraných na rozširovanie a kooperáciu 

v koncerne očakáva výroba viac ako 4 mil. kusov ročne. Počet zamestnancov, 

pracujúcich na výrobkoch FAB Slovakia a koncernových Assa Abloy ku koncu roka 

2007 presiahol počet 100 a ďalších 30 pracovníkov pracovalo v NPLS prostredníctvom 

projektu FAB na Outsourcing v časti technologickej výroby – výroba mechanických 

FAB 

Slovakia 

 

Príloha  
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kovových súčiastok do zadlabovacích zámkov. Plánovaný počet zamestnancov sa má 

v priebehu roka 2008 zvyšovať na celkových 140 – 160 pracujúcich v 2-zmennej 

prevádzke.   

 

         Spoločnosť Danfoss má na celom svete pribliţne 22 000 zamestnancov. Tento 

rok si našlo čas navštíviť prevádzku v  Zlatých Moravciach, ktorá je jednou 

z najmladších a  najrýchlejšie sa rozrastajúcich v  Európe stodvadsať 

vysokopostavených manaţérov z rôznych kútov sveta na čele s Joergenom Clausenom 

a správnou radou spoločnosti. Prezreli si priestory, kde sa vyrábajú kompresory, 

termostaty a motorové prevodovky. 

         Začiatkom októbra aţ do konca roka začala spoločnosť Danfoss premiestňovať 

súčasnú prevádzku na výrobu termostatov z mestečka Trofarello neďaleko Turína 

v Taliansku do závodu v Zl. Moravciach. Toto rozhodnutie bolo z dôvodu 

premiestnenia výrobnej linky dôsledkom konkurenčného boja, ako aj potreby zvyšovať 

výnosy a tým aj zaistiť celkovú budúcnosť spoločnosti. Bol to tieţ krok v stratégii na 

zjednotenie výrobných prevádzok do menšieho počtu lokalít, aby sa tým dosiahla ich 

súčinnosť. Spojenie dvoch podobných výrobných liniek má zlepšiť pracovnú 

výkonnosť a vytvoriť optimálnu štruktúru závodu s vyššou flexibilitou.  

         Firmy Danfossu, ktoré postupne od roku 2001 presúvali svoju výrobu a činnosti 

do Zlatých Moraviec, významne prispeli k zvyšovaniu zamestnanosti v našom regióne. 

Pri zrode Danfoss Compressors (SKCH) v Zlatých Moravciach začalo pracovať 12 

ľudí. Postupne pribúdal počet zamestnancov, prichádzali technológie a v apríli 2002 

začala výroba komponentov pre kompresory. Zo začiatku sa vyrábali plechy a rotory. 

V júli 2003 bola zahájená výroba statorov a v januári 2005 výroba samotných 

kompresorov. Do Zlatých Moraviec sa postupne presunuli aj ďalšie obchodné 

a výrobné jednotky. V roku 2002 to boli Danfoss – Sales (SKSC), Danfoss – Bauer 

(SKGM) a koncom roka 2005 aj Danfoss – Termostats (SKAPZ). V roku 2007 

zamestnávala spoločnosť Danfoss Compressors 1283 zamestnancov, Danfoss BAUER 

151 zamestnancov, Danfoss Termostats 250 zamestnancov, Danfoss Sales 11 

zamestnancov. S pribliţne 1700 zamestnancami sa tak stala dánska spoločnosť 

Danfoss jedným z lídrov v zamestnanosti v zlatomoraveckom regióne, čím taktieţ 

výrazne prispela k zníţeniu nezamestnanosti .  

Danfoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mestský úrad. 
         Na Mestský úrad prišla 5. januára podozrivá obálka s podozrivým obsahom. 

Doručená bola bez poštovej pečiatky s dvoma 5-korunovými známkami na podateľňu 

úradu a adresovaná na meno primátorky Ing. S. Ostrihoňovej. Obálka sa nepozdávala 

pracovníkom MsÚ, nakoľko sa niečo v nej presýpalo. Prešla rukami primátorky 

a štyroch pracovníkov. Všetci piati boli na odporúčanie hygienikov vyše dvoch hodín 

v karanténe. Privolaní boli i mestskí a štátni policajti, Hasičský a Záchranný zbor zo 

Zlatých Moraviec. Na niekoľko hodín bolo čiastočne izolované prvé poschodie MsÚ. 

Obálka bola prevezená do krajského chemického laboratória do Nitry. Pribliţne o 13. 

hodine prišlo oznámenie z chemického laboratória CO MV SR, pracovisko Nitra, ţe 

išlo o vianočný pozdrav so zlatoţltými oceľovými guľôčkami. Pri chytení do rúk sa 

guľôčky presýpali. Analýza nepotvrdila prítomnosť nebezpečných látok.  

Podozrivá 

obálka na 

MsÚ 
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         2. júna sa stretli mladí  ľudia vo veku 4 aţ 17 rokov, prevaţne rómskeho etnika 

z Ul. 1. mája v Parku mládeţe, ktorý má rozlohu viac ako 10 ha a patrí k prírodno-

krajinárskym parkom. Zorganizoval ju Bc. E. Hunka, projektový manaţér MsÚ. Čistili 

a vyhrabovali trávnatý porast, chodníky, jazierka a tí najmenší zbierali kamene. 

Celkovo sa do čistenia parku zapojilo sedemnásť mladých ľudí vrátane komunitných 

pracovníčok E. Stopperovej a Z. Knihovej. Mesto finančne podporilo túto akciu a po 

jej skončení sa brigádnici stretli na opekačke. 

Čistenie 

Parku 

mládeţe 

 

Foto  

č. 185/I 

 

 

         V rámci Dňa samosprávy, ktorý pripadol na 6. september, keďţe v tento deň 

SNR v roku 1990 prijala zákon o obecnom zriadení, pripravilo Mesto Zlaté Moravce 

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade. Moţnosť oboznámiť sa s rozsahom 

kompetencií miestnej samosprávy a s celkovou činnosťou jednotlivých oddelení úradu, 

rokovacími a reprezentačnými priestormi, ale aj mestskej polície, vyuţili najmä ţiaci 

základných škôl mesta, ako aj z Gymnázia Janka Kráľa, ktorých v tento deň prijala 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Po krátkom príhovore, kde dominovali rady do 

ţivota, kaţdého primátorka mesta obdarila cukríkom a perom s emblémom mesta. 

Zdôraznila, aby pomáhali slabším a uistila ich, ţe sa na ňu môţu obrátiť, ak sa na nich 

bude páchať krivda. Podľa odhadov úrad navštívilo 400 obyvateľov. Deťom sa 

exkurzia po úrade páčila, zaujali ich najmä katastrálne mapy a práca mestskej polície. 

ZMOS, ktorého členom je aj naše mesto sa prihlásilo k obsahu a zámeru podujatia 

s názvom Európsky týţdeň miestnej demokracie, ktoré sa uskutočnilo od 15. do 19. 

októbra v celej Európe po prvýkrát. Základnou myšlienkou Európskeho týţdňa bolo 

zvyšovanie povedomia o miestnej demokracii medzi občanmi členských krajín Rady 

Európy, ktorá podujatie iniciovala. Odporučila, aby sa v jej členských krajinách počas 

Európskeho týţdňa usporiadali dni otvorených dverí, verejné rokovania orgánov 

samosprávy, diskusie o témach všeobecného záujmu, stretnutia s mladými, súťaţe pre 

deti a mládeţ, hodiny otázok a odpovedí.  

Deň 

otvorených 

dverí na 

MsÚ 

 

Foto  

č. 186/I 

 

 

 

         Od 29. októbra do 14. decembra uskutočnil Mestský úrad výmenu jódových 

tabliet, ktorú bolo potrebné vykonať z toho dôvodu, ţe im končila preexpirácia. Jodid 

draselný sa pouţíva v prípade radiačnej havárie. Lieky na Mestskom úrade vydávala 

pracovníčka E. Opálená. Za tento čas malo byť rozdaných takmer 36 - tisíc tabliet. Za 

domácnosť mohol prevziať jódovú profylaxiu 1 člen domácnosti s jedným občianskym 

preukazom. Deťom do 12 rokov sa dávala jedna tableta, starším a dospelým dve 

tablety. Obyvateľom dochádzajúcim za prácou v ohrozenom pásme sa dávali štyri 

tablety, aby mali dve doma a dve v prípade potreby v zamestnaní. Tablety sa 

distribuovali aj do nemocnice, DOS, školským zariadeniam a väčším podnikom 

v meste. Dôleţité je, aby obyvatelia v prípade rádioaktívneho ţiarenia, kedy sa 

uvoľňuje rádioaktívny jód, pouţitím tabliet zabránili poškodeniu štítnej ţľazy. Tá sa po 

poţití nasýti nerádioaktívnym jódom a tak zabráni príjmu rádioaktívneho jódu zo 

vzduchu, vody a potravy. Tieto jódové profylaxie boli rozdávané zároveň vo všetkých 

obciach v okruhu 20 km od komplexu jadrovej elektrárne Mochovce. 

Výmena 

jódových 

tabliet 

 

Záhradnícke služby mesta, m.p.             
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         Záhradnícke sluţby mesta, m.p. v priebehu roka 2007 v meste Zlaté Moravce 

v rámci starostlivosti o zeleň vysadili kvetinové záhony, letničky, cibuľoviny, kríky 

a stromy, kosili trávniky na verejných priestranstvách, hnojili ich, vypilovali stromy, 

ktorých si to vyţadoval ich zdravotný stav a v zimných mesiacoch orezávali stromy 

a kríky. Pod ich správu patrí aj údrţba a čistenie mestských parkov, pravidelná údrţba 

priestoru Kalvárie a pokračovali práce na budovaní chodníkov v parku. Z ďalšej 

činnosti to bola obnova detských ihrísk (zakúpenie 2 detských ihrísk s preliezkami, 5 

ks hojdačiek – zvieratiek) v celkových nákladoch 177 tis. Sk. Pracovníci 

Záhradníckych sluţieb ďalej pravidelne dopĺňali existujúce pieskoviská v meste 

pieskom, opravovali poškodené lavičky, osádzali nové a opravovali poškodené smetné 

koše. V rámci budov, ktoré patria pod ich správu tento rok bola opravená strecha 

budovy SOV na Duklianskej ul. a na Dome smútku v náklade 15 tis. Sk. V areáli 

Záhradníckych sluţieb na Robotníckej ul. sa nachádzajú okrem iného voliéry pre 

opustené zvieratá. Nakoľko sú plne vyťaţené, mestský podnik svojpomocne zhotovil 

ďalšie voliéry v reţijných nákladoch 63 tis. Sk a boli zakúpené aj dva kusy nových 

v hodnote 26 tis. Sk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto  

č. 187/I 

 

Neplatiči nájomného. 
         Sluţbyt, m.p. v tomto roku spravoval 6 mestských nájomných bytových domov, 

v ktorých bolo 261 bytových jednotiek. Začiatkom roka vyšla iniciatíva z Komisie 

sociálno-zdravotnej a bytových záleţitosti a jej predsedkyne Mgr. D. Uhrínovej, 

k riešeniu problému s neplatičmi mestských nájomných bytov (pribliţne 200 

neplatičov), kde sa nedoplatky vyšplhali aţ k sume 6 miliónov korún. S neplatičmi boli 

uzatvorené zmluvy na dobu určitú (3 mesiace) s tým, ţe im bol predloţený splátkový 

kalendár. Bolo potrebné taktieţ podchytiť takých nájomníkov, ktorí bývali v bytoch 

bez platnej nájomnej zmluvy. V priebehu roka začali neplatiči nájomného splácať 

beţné nájomné a dlh na nájomnom.  

         Ku koncu roka bolo evidovaných uţ len 9 problematických neplatičov 

nájomného, kde sa hľadali riešenia náhradného ubytovania, prípadne im budú 

v budúcnosti zasielané výzvy na vypratanie bytu.   

 

 

Súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér 2007“. 
         „Slovensko bez bariér“ je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy 

Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, občianskeho zdruţenia 

GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä 

mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu ţivotných podmienok a integrácii zdravotne 

postihnutých občanov. 1. decembra sa v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu 

uskutočnil Slávnostný galavečer spojený s vyhlásením výsledkov V. etapy súťaţe 

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2007“. Záštitu nad celým projektom prevzali 

najvyšší ústavní činitelia a Európsky komisár Ján Fígeľ.  

         Výsledky hodnotila komisia zloţená z členov Správnej rady „Účtu Slovensko 

bez bariér“ a nezávislých odborníkov. Mesto Zlaté Moravce sa tieţ zapojilo do súťaţe 

a získalo Diplom za účasť v súťaţi. Ako projekt bol zahlásený – Bezbariérový vstup 

do budovy Mestského úradu a  Multifunkčné ihrisko s bezbariérovými vstupmi (CVČ 

– Spektrum).   

Príloha  

č. 5-d 
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Mestská polícia. 
         1. a  2. februára sa konal v Poprade V. snem Zdruţenia náčelníkov obecných 

a mestských polícii Slovenska. Pri tejto príleţitosti bolo ocenených 26 policajtov 

odznakom príslušníka roka. Medzi týmito ocenenými bol aj náčelník Mestskej polície 

v Zlatých Moravciach Mgr. Ivan Hritz. Z rúk viceprezidenta Zdruţenia miest a obcí 

Slovenska Ing. Jozefa Mrvu si prevzal významné ocenenie Odznak príslušníka roka 

a diplom za aktívnu a príkladnú prácu.  

         Mgr. I. Hritz pracuje uţ v mestskej polícii od roku 1991, vo funkcii náčelníka 

pôsobí od roku 1993.  

Ocenený 

Mgr. I. 

Hritz 

 

Foto  

č. 188/I 

 

 

 

         Okresné riaditeľstvo PZ SR v spolupráci s Mestskou políciou v Zl. Moravciach 

v marci oboznamovali občanov Zlatých Moraviec v súvislosti s vysokou dopravnou 

nehodovosťou chodcov a cyklistov s projektom „Vidieť a byť videný“. Pri prezentácii 

projektu boli účastníkom besied rozdávané rôzne reflexné pomôcky slúţiace k lepšej 

viditeľnosti účastníkov cestnej premávky, besedy sa uskutočnili v KD na Mojmírovej 

ul.  

„Vidieť 

a byť 

videný“ 

 

 

 

         V dňoch 12. a 13. novembra v rámci „Týţdňa boja proti drogám“ Mestská 

polícia v Zlatých Moravciach v spolupráci s preventistami Krajského riaditeľstva PZ 

v Nitre zorganizovala besedy so ţiakmi Základných škôl na Pribinovej, Mojmírovej 

a Robotníckej ulici. Besied sa zúčastnili ţiaci siedmich, ôsmich a deviatych ročníkov, 

ale aj študenti Zdruţenej strednej školy a Stredného odborného učilišťa strojárskeho 

a elektrotechnického z prvých a druhých ročníkov. Besedy boli zamerané na prevenciu 

a následky uţívania drog a iných psychotropných a návykových látok. Celkovo sa 

besied zúčastnilo 300 ţiakov a študentov.  

„Týţdeň 

boja proti 

drogám“ 

 

 

 

         Rok 2007 bol uţ šestnástym rokom činnosti a pôsobenia Mestskej polície v Zl. 

Moravciach. MsP pracovala v počte 11 príslušníkov. V chránenej dielni  pri obsluhe 

bezpečnostného kamerového systému na polovičný pracovný úväzok pracovali 4 

operátori so zaradením ZŤP.  

         MsP zaznamenala 9,8% pokles v počte prejednávaných priestupkov oproti 

predchádzajúcemu roku: rok 2006 – 868, rok 2007 – 790. Objasnenosť priestupkov 

MsP dosiahla výšku 80,54%. V priebehu roka bolo prostredníctvom bezpečnostného 

kamerového systému zistených 85 priestupkov.  

         Podľa poţiadaviek jednotlivých škôl MsP vykonala besedy na školách na Ul. 

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

Besedy boli prispôsobované vekovým kategóriám a zameriavané na činnosť mestskej 

polície v oblasti ochrany majetku, zdravia občanov, oboznámenie ţiakov kde, kedy 

a ako sa obrátiť o pomoc v prípade problémov, o vyhýbaní sa kriminálnemu 

a patosociálnemu správaniu, vandalizmu, záškoláctvu, o účelnom vyuţívaný voľného 

času a oboznámenie sa s globálnym významom zákonov a VZN a o spôsoboch ich 

uplatňovania. Besied sa celkovo zúčastnilo 132 ţiakov. Ďalej príslušníci MsP aj tento 

rok pokračovali v realizácii projektu „Správaj sa normálne“ kde v školskom r. 

2006/2007 pracovali na projekte s 34 ţiakmi 5-teho ročníka ZŠ Robotnícka. MsP sa 

16. rok  

MsP 
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zapojila do projektu Európskej komisii na zvýšenie bezpečnosti na cestách v Európe 

„Európska charta bezpečnosti cestnej dopravy“. Zámerom projektu je preventívnou 

činnosťou – podelením sa o mnoţstvo skúseností umoţniť vznik prospešných nápadov 

a tým do roku 2010 zachrániť 25 000 ţivotov ročne. Ide hlavne o preventívnu činnosť 

príslušníkov MsP – kontroly v okolí škôl, besedy, prednášky, dopravná výchova, 

spolupráca pri organizovaní kultúrnych a športových akcií. 

         MsP pri plnení svojich úloh spolupracovala so všetkými oddeleniami MsÚ, kde 

kontrolovala dodrţiavanie podmienok a termínov rozhodnutí vydaných MsÚ, 

jednotlivým oddeleniam počas roka boli nahlasované závady zistené pri výkone sluţby 

patriacich do ich pôsobnosti. S komisiou pre verejný poriadok, OO PZ SR, Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny a Krajskou komisiou pre prevenciu protispoločenskej 

činnosti a pre prácu s rómskymi komunitami MsP uskutočnila niekoľko kontrol – 

preventívnych akcií za účelom zistenia záškoláctva, poţívania alkoholických nápojov 

a iných omamných látok maloletými a mladistvými v reštauráciách, na diskotékach 

a v miestnych parkoch. MsP zároveň úzko spolupracovala aj s mestskými podnikmi – 

nahlasovanie porúch a závad na verejnoprospešných objektoch a zariadeniach 

zistených pri výkone sluţby, pri zabezpečení verejného poriadku na kultúrno – 

spoločenských podujatiach, súčinnosť pri riešení bytových problémov a doručovaní 

písomností. S veterinárnym lekárom spolupracovala pri vakcináciách psov, mačiek 

a pri odchyte a umiestňovaní zvierat do dočasného zhromaţdišťa zvierat, ktoré je 

zriadené na Robotníckej ul. V priebehu roka sa občania obrátili telefonicky 255 x a 3 x 

e-mailom na mestskú políciu a to buď so ţiadosťou o pomoc, alebo oznámili 

priestupok, či inú protispoločenskú činnosť.   

         MsP úzko spolupracuje s komisiou pre verejný poriadok, CO a vojenské 

záleţitosti. Komisia sa stretávala pravidelne, prostredníctvom nej boli predkladané 

návrhy a podnety zo strany MsP na poslancov MsZ.  

Vandali poškodili stromy v meste. 
         V Prílepoch pri pohostinstve neznámy páchateľ zarezal do kmeňa brezy hneď 

dvakrát v priebehu dvoch mesiacov. Kmeň bol narezaný vo výške asi 20 centimetrov 

nad zemou a na ďalší mesiac sa objavil nad prvým zárezom ďalší zárez, tentoraz hlbší. 

Jednalo sa o brezu asi 15-ročnú, dosahujúcu výšku okolo 15 metrov. Obyvatelia si 

tento strom zasadili svojpomocne. 

         Pri obhliadke mesta zistil riaditeľ ZSM m.p. M. Tomajko, ţe na Ul. Ľ. 

Podjavorinskej pri ihrisku sú poškodené dva exempláre 15-ročných stromov Acer 

globosum - javor guľovitý, ktoré tu boli vysadené pred 11 rokmi. Stromy mali od 

koreňov aţ po korunu ošúpanú kôru po celej ploche kmeňov. Týmto boli odsúdené 

k zániku, lebo sa vyţivujú práve cez kôru. Stalo sa tak v čase medzi 13. a 16. júlom. 

Škoda na jeden strom vychádza na viac ako 15 tis. Sk, ale jeho spoločenská hodnota je 

najmenej 3-krát väčšia. Páchateľ trestného činu (13-ročný chlapec zo Zl. Moraviec) 

bol odhalený príslušníkmi Mestskej polície. Nakoľko prípad nadobudol podstatu 

trestného činu, odstúpili ho obvodnému odd. Policajného zboru. Voči páchateľovi 

prečinu Porušovania ochrany rastlín a ţivočíchov podľa § 305 ods. 1 písm. c) 

Trestného zákona bolo pre nedostatok veku páchateľa trestné stíhanie zastavené.  

         Taktieţ dvoch maloletých páchateľov zadrţali príslušníci Mestskej polície 7. júla 
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pri poškodzovaní verejnej zelene pri ihrisku na Ul. 1. mája. Obidvaja z Ul. M. Benku 

odlupovali kúskom ţeleza kôru stromov.  

Cestovný ruch.             
         Mesto Zlaté Moravce a OZ Prílepčianka pripravili 31. augusta v areáli KD 

Prílepy v rámci Dňa agroturistiky pre domácich i hostí stretnutie rodákov. 

V príjemnom prostredí sa zišli pozvaní hostia kultúrneho a spoločenského ţivota 

Poţitavského regiónu. Takto sú uţ niekoľko rokov v m.č. Prílepy prezentované 

tradície, pohostinnosť a šikovnosť ľudí či uţ v podobe párania peria, varenia lekváru 

alebo tohtoročné stretnutie rodákov. Podujatie otvorila predsedníčka zdruţenia A. 

Michalkoc-Kudrejová. Privítala primátorku mesta Ing. S. Ostrihoňovú, zástupcov 

mesta, riaditeľov mestských podnikov, poslanca MsZ, rodákov a účinkujúce folklórne 

súbory Skerešovanku z Obýc, domáci Inovec a Prílepčianku. Návštevníci si aj tento 

rok mohli prezrieť prekrásne kroje a háčkované obrusy, pochutnať na guláši, domácej 

pálenke či vínku. Na záver oficiálnej časti programu primátorka mesta odovzdala 

účinkujúcim súborom pamätné listy. Stretnutia sa zúčastnila aj Helena Horvátová, rod. 

Pustajová, ktorá preţila v Prílepoch detstvo i mladosť. Pochádza z robotníckej rodiny 

zo 6 detí, bývala v kaštieli, uţ ako vydatá, teraz je tam pošta a škôlka. Ako spomínala, 

bolo to skromné bývanie, ale zaţili aj veselé a smutné chvíle. Do mesta odišla v 70-

tych rokoch. Povedala, ţe sa tu toho veľa zmenilo aj vďaka pani Kudrejovej. 

S pravidelnosťou navštevuje cintorín na sviatok Všetkých svätých. Mária Hučková, 

rodená Prílepčanka sa tohto roku doţila 70 rokov. Pamätala si na slávnosti, ktorých sa 

s manţelom pokiaľ ţil pravidelne zúčastňovali. Keďţe zomrel, teraz je sama, ale 

podobné stretnutia sa jej veľmi páčia. Tak ako mnohí z opýtaných, aj ona sa na túto 

slávnosť veľmi tešila.  

Deň 

agroturistiky  

 

Foto  

č. 189/I 

 

 

         Open Days bolo podujatie organizované Výborom regiónov a Európskou 

komisiou, ktorého sa zúčastnilo asi 1500 zástupcov z 212 regiónov a vyše päťtisíc 

expertov na regionálnu politiku vrátane predstaviteľov EK a riaditeľov firiem. Témou 

podujatia bola prezentácia spôsobu, akým môţu regióny prinášať ekonomický rast 

a zvyšovať zamestnanosť pri začatí nových programov v oblasti kohéznej politiky, 

ktoré budú spustené počas roka 2007 vo všetkých európskych regiónoch a prostriedky, 

ktoré sa sprístupnia od začatia programu do roku 2013 a dosiahnu podľa Geraldine 

Taylor z organizačného výboru Open days 500 miliárd Eur. Zúčastnil sa ho v Bruseli 

v dňoch 9.-10.-11. októbra aj V. Klučiar, ako jeden zo zástupcov nášho regiónu 

a poslanec NSK. Nitriansky kraj sa v rámci workshopov prezentoval v priestore 

Talianskych regiónov na tému Integrovaný rozvoj vidieka – prístup Leader, ktorý 

prezentoval Ing. M. Čaja z NSK. Z celého Slovenska sa ho zúčastnili zástupcovia 

siedmich samosprávnych krajov okrem Trnavského.  

Európsky 

týţdeň 

regiónov 

Zdravotníctvo.             
         Od februára začalo platiť, ţe na oddelení biochémie jeden deň spravia pacientom 

odber krvi, ale výsledky dostanú aţ na ďalší deň. Nakoľko kedysi pacienti chodili pre 

výsledky o 10. a 12. hodine dopoludnia, stáli na oddelení klinickej biochémie 

a vyklopkávali na okienko. Zdravotný personál oddelenia potom musel vysvetľovať, 

Oddelenie 

biochémie - 

odber krvi 
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ţe výsledky odberu ešte nie sú hotové. Preto bolo prijaté opatrenie, ţe výsledky 

sa dávať nebudú. V deň odberu ich vyexpedujú všetkým lekárom, ktorí sú na 

poliklinike alebo v blízkom okolí. Tí, čo chcú výsledky vedieť prednostne, zaplatia 

poplatok 50 korún, podľa cenníka nadštandardných výkonov.  

 

         Štvrtá vedecká konferencia lekárov venovaná pamiatke Prof. MUDr. R. Korca, 

CSc. sa konala v topoľčianskom zámku 30. marca za účasti členov čestného 

predsedníctva a významných domácich i českých osobností lekárskeho a vedeckého 

ţivota. Ing. M. Eckhardtová, riaditeľka mestskej nemocnice v Zl. Moravciach 

a MUDr. M. Korcová, manţelka zosnulého lekára diabetológa a vedca otvorili 

podujatie. Neskôr sa prítomným prihovoril MUDr. R. Dzúrik, prezident Slovenskej 

lekárskej asociácie. Ing. S. Ostrihoňová, primátorka mesta Zl. Moravce vo svojom 

príhovore vyzdvihla osobnosť profesora Dzúrika a povedala: „Na čele rezortov by mali 

stáť takí ľudia ako je pán profesor“ a okrem iného poukázala aj na to, ţe „na 

Slovensku sa nerozhoduje pri obsadzovaní postov podľa odbornosti, ale podľa 

politickej príslušnosti“. Po oficiálnom otvorení nasledoval program zameraný vede 

s témami o nových cieľoch a úlohách súčasnej medicíny.  

Štvrtá  

vedecká 

konferencia 

lekárov 

 

 

 

         Mestská nemocnica Prof. MUDr. R. Korca, CSc., v Zlatých Moravciach dostala 

pamätnú tabuľu venovanú zakladateľom nemocnice Tekovskej ţupy. Na budove 

riaditeľstva bola t.r. nainštalovaná pamätná tabuľa s nápisom, ktorý ešte v roku 2006 

schválilo Mestské zastupiteľstvo: V tejto budove bola dňa 1.1.1875 zriadená 

nemocnica Tekovskej ţupy v Zlatých Moravciach.  

Pamätná 

tabuľa 

mestskej 

nemocnice 

 

         23. mája si pripomenuli Medzinárodný deň sestier a ošetrovateľstva sestry pod 

záštitou Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so 

sídlom v Zlatých Moravciach, Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca. Zúčastnila 

sa ho aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, Ing. Eckhardtová riaditeľka Mestskej 

nemocnice Prof. MUDr. R. Korca a poverená vedením odd. pre ľudské zdroje na MsÚ 

PaedDr. K. Ivanovičová. V príhovore námestníčky ošetrovateľstva zaznelo ţelanie: 

„aby 12. máj bol sviatkom všetkých sestier a ocenenie ich práce sa stalo tradíciou“. 

Vedenie regionálnej komory v spolupráci s námestníčkou ošetrovateľstva mestskej 

nemocnice Rebovej v rámci Medzinárodného dňa ocenilo prácu sestier, ktoré svojou 

prácou vykonali niečo výnimočné, mimoriadny čin, ktorého charakter si zaslúţi 

pozornosť verejnosti. Ocenené boli sestry Bachanová A. z detského odd., Švecová E. 

z odd. anesteziológie a resuscitácie, Závalcová A. z ambulantnej starostlivosti, 

Šaláteková H. zo Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, Mlynková E. z Domova 

sociálnych sluţieb Olichov.  

Deň sestier 

 

         29. mája sa uskutočnil od 7.30 do 15.00 hod. prvý ročník Primátorskej kvapky 

krvi, ktorú zorganizovalo Mesto v spolupráci s Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. R. 

Korca a MO SČK. Zapojilo sa do nej  37 darcov, z toho 19 muţov a 18 ţien, z toho 

bolo 12 prvodarcov. Odber krvi sa uskutočnil na Hematologickom oddelení 

Polikliniky v Zlatých Moravciach. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová povedala: 

Primátorská 

kvapka krvi 
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„Veľmi si cením ľudí, ktorí prišli darovať krv, lebo jej nikdy nie je dostatok“. 

 

         Za zachovanie nemocnice bola spísaná petícia. Petičné hárky so 7671 podpismi 

boli odoslané Ministerstvu zdravotníctva spolu s listom primátorky Zl. Moraviec 

adresovanom ministrovi zdravotníctva. Listom primátorky so ţiadosťou o podporné 

stanovisko na úrade vlády pre nemocnicu bol oslovený aj generálny riaditeľ akciovej 

spoločnosti Enel–Slovenské elektrárne Paolo Ruzzini.  

         List a petícia boli spísané, nakoľko Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca 

v Zl. Moravciach nebola zaradená do návrhu zoznamu verejnej minimálnej siete 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od 1.1.2008. Z toho vyplývala obava, ţe 

poisťovne s nemocnicou neuzatvoria zmluvy, nebudú financie na chod nemocnice 

a niektoré oddelenia sú budú musieť rušiť.  

Petícia za 

zachovanie 

mestskej 

nemocnice  

 

         Riaditeľka Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach 

Ing. Marta Eckhardtová pracovala vo funkcii riaditeľky 4 roky. Ako dôvody výpovede 

uviedla, ţe jej klesol plat, zhoršujúci sa zdravotný stav a odchádzajúci lekári z 

nemocnice, ktorí ako príčinu svojho odchodu uvádzali osobu riaditeľky. Vo svojej 

funkcii pracovala do 31. 10. 2007. 

Riaditeľka 

nemocnice 

skončila  

svoju funkciu 

 

         Od 20. novembra začal riadiť mestskú nemocnicu MUDr. Imrich Tóth. O novom 

riaditeľovi rozhodla 9-členná komisia zloţená zo zástupcov nemocnice, Úradu pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zástupcov mesta, poslancov MsZ v Zl. 

Moravciach a NR SR. Do funkcie nového riaditeľa slávnostne uviedla primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová v zasadačke MsÚ za prítomnosti popredných predstaviteľov 

mesta po tom, čo osobne poďakovala MUDr. M. Rebekovi, dočasne primátorkou 

poverenému vedením nemocnice.  

         MUDr. I. Tóth pochádza z Rudníka, okres Košice, vyštudoval lekársku fakultu 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracoval ako chirurg NsP Moldava nad 

Bodvou, na klinike Fakultnej nemocnice v Košiciach, bol primárom chirurgického 

odd. NsP Moldava nad Bodvou, riaditeľom NsP Moldava nad Bodvou, bol riaditeľom 

NsP Košice – Šaca, námestníkom LPS vo VSŢ Nemocnica, a.s., a naposledy 

riaditeľom nemocnice v Bánovciach nad Bebravou.  

         Mestská nemocnica, ktorú riadila bývalá riaditeľka, mala problémy s udrţaním 

lekárov a hrozilo, ţe sa bude musieť zatvoriť pôrodnícke oddelenie. Podľa nového 

riaditeľa prácu personálu negatívne ovplyvňovali rôzne fámy o rušení oddelení či 

dokonca celej nemocnice po tom, keď sa nedostala do zoznamu zariadení 

poskytujúcich minimálnu starostlivosť. On je však presvedčený, ţe sa mu nemocnicu 

podarí stabilizovať a to po personálnej a ekonomickej stránke. Povedal, ţe musia 

poisťovne presvedčiť, ţe vieme poskytovať dobrú starostlivosť.  

Riaditeľom  

nemocnice 

MUDr.  

I. Tóth 

 

Príloha  

č. 6-d 

 

Školstvo.             
         18. januára sa uskutočnil 14. ročník okresného kola v prednese slovenských 

povestí ţiakov ZŠ pod názvom Šaliansky Maťko v ZŠ na Mojmírovej ul. Do súťaţe sa 

zapojilo 39 ţiakov zo 16 škôl. Ţiaci súťaţili v troch kategóriách. V 2. kategórii sa 

umiestnil Martin Sršeň zo ZŠ na Pribinovej ul. s ukáţkou Na Rybníckom jarmoku od 

Šaliansky 

Maťko 
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J. Melichera.  

 

         1. februára nahlásil neznámy páchateľ telefonicky Hasičskému a záchrannému 

zboru v Zl. Moravciach, ţe v ZŠ na Pribinovej ul. v Zlatých Moravciach je bomba, za 

vyzradenie, kde je bomba poţadoval jeden milión korún. V priebehu niekoľkých minút 

prebehla evakuácia všetkých osôb nachádzajúcich sa v budove školy do Mestského 

kultúrneho strediska. Školu opustilo okolo 340 detí. Najmenší prváčikovia boli 

umiestnení v mestskej kniţnici. Budovu prehľadal pyrotechnik a po niekoľkých 

hodinách bol poplach vyhlásený za planý. 

Bomba 

 –  

ZŠ na 

Pribinovej 

ul. 

  

 

         Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave bola 

zriadená ako neuverzitná vysoká škola, ktorá uskutočňuje 1. stupeň vysokoškolského 

štúdia v dvoch študijných programoch. V Zl. Moravciach VŠEMvs začala svoje 

pôsobenie v Informačno – konzultačnom stredisku v priestoroch GJK, kde prebieha 

výučba externou formou. Súčasní študenti absolvovali prvý zimný semester. 

Absolventi štúdia nájdu uplatnenie v oblasti finančníctva, manaţmentu, účtovníctva, 

marketingu, plánovania, investovania, sluţieb, v orgánoch štátnej správy 

a samosprávy, kde môţu uplatniť svoje vedomosti v manaţérskych funkciách.   

Vysoká 

škola 

ekonómie  

a  

manaţmentu 

verejnej 

správy  

v ZM 

 

         V Zl. Moravciach máme dopravné ihrisko. Vyuţívajú ho základné školy v meste 

hlavne na jar, jeseň a pri športových podujatiach na Deň detí, Na kolesách proti 

rakovine, organizátorom ktorých je Mesto Zlaté Moravce. Praktický výcvik detí 

a mládeţe na dopravnom ihrisku podporujú riaditelia škôl a finančne ho zabezpečuje 

Mesto. V Základných školách na prvých stupňoch sa dopravná výchova vyučuje 

prostredníctvom tematických celkov na hodine prvouky, pracovného vyučovania, 

vlastivedy a ochrany človeka a prírody. Na druhom stupni sa dopravnej výchove 

venujú na telesnej výchove a účelových cvičeniach ochrana človeka a prírody.  

Dopravná 

výchova na 

školách 

 

         13. marca sa uskutočnilo celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníkov základných 

škôl - Monitor 9. Bol to i náhradný termín pre chrípkové prázdniny. V ZM sa 

uskutočnil na štyroch základných školách v počte 180 ţiakov. Podľa riaditeľov týchto 

škôl nezaznamenali váţnejšie problémy.  

Monitor 9 

 

         V zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 22. marca uskutočnil 

diplomový koncert, na ktorom účinkovala S. Dubanová. Je absolventkou speváckeho 

oddelenia VŠMU v Bratislave, narodila sa v Zlatých Moravciach, kde aj absolvovala 

ZUŠ. Na koncerte spoluúčinkoval O. Šaling zo ZM, taktieţ absolvent speváckeho 

oddelenia VŠMU. Na záver predstavenia obecenstvo ocenilo ich výkony ováciami.  

Diplomový 

koncert 

 

         Tohtoročné písomné maturitné skúšky sa začali pre stredoškolákov 26. marca, 

ktorých témy sa dozvedeli ráno prostredníctvom slovenského rozhlasu.  

         V školskom roku 2006/2007 v Zlatých Moravciach na piatich stredných školách 

pristúpilo k ústnym maturitným skúškam 551 maturantov. V GJK 111, na Obchodnej 

akadémii 108, Zdruţenej strednej škole 187, Zdruţenej strednej škole obchodu 

Maturitné 

skúšky 
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a sluţieb 85 a Strednom odbornom učilišti strojárskom a elektrotechnickom 60. 

 

         V Kongresovej sále košického hotela Kohal sa konala 29.-30. marca 

medzinárodná konferencia organizovaná odborovým zväzom pracovníkov školstva 

a vedy na Slovensku – Kvalitné vzdelávanie s tvorivým pedagógom. Po odborných 

prednáškach – na ktorých vystúpili podpredseda vlády SR, zástupcovia Ministerstva 

školstva, zástupcovia vysokých škôl a regionálneho školstva, zástupcovia za odborový 

zväz Nitra a Zl. Moravce, boli tu odovzdané ocenenia pribliţne 70 zamestnancom škôl, 

školských zariadení, obecných a mestských úradov a pracovníkom odborových 

zväzov.  

         Za Nitriansky kraj prevzali ocenenie PaedDr. K. Ivanovičová, Mgr. D. Kaiserová 

a J. Molnárová. V ţiackej ankete o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku zo 16 

prihlásených získal Zlatého Amosa učiteľ gymnázia Mgr. D. Karpinský zo Spišskej 

Novej Vsi. Slávnostné vyhlásenie ankety sa konalo v košickom Štátnom divadle.  

Medziná-

rodná 

konferencia 

 

         Na učilišti SOU strojárskom a elektrotechnickom v Zl. Moravciach sa 12. marca 

konal X. ročník krajskej súťaţe v odbore technicko-administratívny pracovník a VI. 

ročník krajskej súťaţe v odbore technicko – ekonomický pracovník v spolupráci 

s KŠÚ v Nitre. Súťaţe sa zúčastnili talentovaní študenti, víťazi školských kôl zo 

stredných odborných učilíšť Nitrianskeho kraja. V rýchlostnom odpise domáca 

študentka obsadila 3. miesto a v úprave textu na počítači v textovom editore Word 

2000 domáci študenti obsadili prvé dve miesta.  

         31. marca sa študenti M. Paluška a D. Husár z 3. MM triedy zúčastnili 

celoslovenského finále súťaţe o obnoviteľných zdrojoch v Skalici – ENERSOL 2007, 

kde prezentovali a obhajovali prácu Vyuţitie vodnej energie na rieke Ţitave. 

V celkovom hodnotení sa umiestnili na 2. mieste. Zároveň postúpili do 

medzinárodného finále, kde úspešne reprezentovali 20. apríla v Olomouci 

Zlatomoravecký región a Slovenskú republiku.   

         12.-14. apríla sa študenti školy prezentovali svojimi výrobkami na výstave Mladý 

tvorca v areáli Výstaviska Agrokomplex v Nitre. S výrobkom „drtič záhradného 

odpadu“ sa zapojili do súťaţe o TOP výrobok, ktorý bol ocenený diplomom 

a Pohárom Mladý tvorca. 

         17. októbra učilište zorganizovalo pracovné stretnutie výchovných poradcov 

základných škôl Zlatomoraveckého regiónu, na ktorom informovalo o moţnostiach 

štúdia. Pozvanie riaditeľa školy Ing. P. Kociana prijalo nielen 19 výchovných 

poradcov ZŠ a riaditeľka Pedagogicko-psychologickej poradni (PPP) PhDr. Kuťková, 

ale aj zástupcovia zamestnávateľov výrobných firiem regiónu Zl. Moraviec. 

Predstavitelia týchto firiem prezentovali výrobnú činnosť svojich podnikov 

a spoluprácu s SOUse. Navrhli spoluprácu základný školám, ktorú výchovní 

poradcovia uvítali. Pre všetkých zúčastnených boli pripravené malé darčeky, ktoré 

vyhotovili ţiaci školy na odbornom výcviku. Celá prezentácia bola robené modernou 

formou za pouţitia IKT technológií.  

SOU 

strojárske 

a elektro-

technické  

 

 

 

 

         12. apríla poslal anonym na mailovú schránku zamestnanca ZŠ sv. Don Bosca Bomba  
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v Zlatých Moravciach správu o uloţení bomby v budove zariadenia. Poţadoval 100-

tisíc korún, inak bombu aktivuje. Do školy sa okamţite dostavili štátny a mestskí 

policajti, hasiči, pyrotechnik a špeciálne cvičený pes na hľadanie výbušnín. V škole sa 

nenašla ţiadna výbušnina.  

– 

ZŠ sv. 

Don 

Bosca  

 

         V GJK sa uskutočnil v dňoch 27. - 29. apríla 35. ročník celoštátneho kola 

geografickej olympiády. Jej usporiadateľom bolo Ministerstvo školstva SR 

v spolupráci s IUVENTOU, Slovenskou komisiu geografickej olympiády 

a Gymnáziom Janka Kráľa. Účastníkov GeO privítal riaditeľ GJK RNDr. M. Bátora. 

Predsedom odbornej poroty bol Doc. RNDr. V. Lauko. Otvorenia olympiády sa 

zúčastnili hostia: zastupujúca NSK Mgr. Verešová, primátorka mesta Ing. 

Ostrihoňová, predseda rady školy PaedDr. I. Meňhart, predseda rady rodičov MUDr. 

V. Rakovský a člen rady školy Ing. J. Solčiansky, Mgr. Jambrichová – vedúca odd. 

podpory talentov a tajomník celoštátneho kola GeO Mgr. Lehocký. V sobotu 28. apríla 

sa konala súťaţ najskôr vedomostnými testami a potom obhajobou prác. V nedeľu 29.  

apríla pokračoval program GeO slávnostným vyhlásením výsledkov. Porota vybrala z  

najúspešnejších účastníkov desaťčlenné druţstvo Slovenska na medzinárodnú 

geografickú olympiádu, ktorej sa zúčastnil aj študent GJK M. Rosol.  

35. ročník 

celoštátneho 

kola GeO 

 

         MŠ Slniečko na Kalinčiakovej ul. pripravila na 23. mája slávnostnú akadémiu pri 

príleţitosti 40. výročia jej zaloţenia. Moderátorom bol P. Kereš z CVČ Spektrum 

a účinkujúcimi deti zo siedmich tried tejto MŠ. Pod vedením učiteliek sa predstavili 

kabaretným programom plnom hudby, tanca, slova a farebných kostýmov. 

Vyvrcholením galaprogramu bola veľká torta so 40 horiacimi sviečkami, ktoré deti 

v závere sfúkli. Školu v súčasnosti navštevuje 160 detí od 2 do 6 rokov. 

40. výročie 

MŠ na  

Kalinčiakovej 

ul. 

Foto  

č. 190/I  

 

         31. mája boli ţiaci Zdruţenej strednej školy obchodu a sluţieb v relácii Teleráno, 

kde bola pre nich vyhradená časť programu. Všetko sa začalo v Nitre, kde sa spolu so 

ţiakmi iných škôl zúčastnili na prezentácii zručnosti „Mladý tvorca 2007“ a pretoţe 

„Markizákov“ ich tvorivosť a fantázia zaujala, dostali pozvanie do televízie. Celé 

Teleráno sa nieslo v znamení „Dňa detí“. Ţiaci školu reprezentovali vo všetkých 

odboroch, ktoré sa v škole vyučujú, ako obchodný pracovník, dievčatá robili 

darčekové balenia rôzneho druhu vhodné nielen pre deti, budúci kuchár predviedol 

svoje kuchárske umenie, čašník jeho ovocné nápoje a mliečne kokteily, ktoré potom 

ponúkali deťom v štúdiu a medzitým kaderníčka uţ česala malé slečny a kozmetička 

malým neposedom premenila tváričky na kvetinky, malé myšky a iné zvieratká.  

Ţiaci ZSŠ 

obchodu 

a sluţieb  

v 

Teleráne 

 

         V mesiacoch marec - máj 2007 sa uskutočnilo v ZŠ na Mojmírovej ul. 

vzdelávanie v prvom module štúdia Národného projektu ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manaţmentu 

a marketingu školy. Projekt vypracovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave 

a  bol spolufinancovaný Európskou úniou. Základného modulu s názvom 

KOMUNIKÁCIA sa zúčastnilo 69 pedagógov zo základných škôl a školských 

zariadení okresu Zlaté Moravce. Téma úzko súvisela s poţiadavkami EÚ na kaţdú 

Vzdelávanie 

pedagógov 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2007 

 

 

                                                                                                                                                                    129 

profesiu uplatňujúcu sa vo verejnom sektore, ale aj s poţiadavkami Koncepcie rozvoja 

výchovy a vzdelávania v SR na najbliţších 15-20 rokov. Všetci účastníci získali 

osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.z. 

o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a študijný materiál.  

 

         Tohto roku Haliganda oslávila svoje desiate výročie. Na nezabudnuteľné záţitky 

sa 72 detí a 7 vedúcich vybralo 17. augusta do RS na priehradu Môťová, kde strávili 

desať dní. Program bol orientovaný na záujmy detí, ktoré pracovali v tvorivých 

dielňach, napr. výtvarnej, filmovej, tanečnej, športovej. Haliganďáci sa tieţ nevyhli 

náročnému krstu, kde ich čakalo pomazanie lekvárom, ponúknutie zázračnou tekutinou 

a pohladkanie táborovou varechou. Potom uţ vyfasovali táborové tričká a moţnosť 

zarábať táborové peniaze „groše“, ktoré oplieskali na jarmoku. Deťom predviedli ţivot 

v stredoveku aj hostia – skupina historického šermu z Banskej Bystrice a kynológovia 

z polície Zvolen. Popoludnia boli vyhradené súťaţným aktivitám a bohatému relax 

programu v bazéne, na ihrisku i na turistike. Najväčší úspech zoţali večerné programy 

Let´s dance, tanečný maratón, veľkí kontra malí – kde súťaţilo druţstvo vedúcich proti 

druţstvu detí, ale aj inkognito, či retromaškaráda. Vedúcim tábora bol Mgr. J. 

Zlatňanský, oddielakmi – P. Kereš, Ing. M. Kadlec, S. Kuklová, Mgr. R. Širuček, Mgr. 

B. Horniak a zdravotníčka S. Solčianska.  

Haliganda 

 

         V školskom roku 2007/2008 nastúpilo do troch základných škôl v meste, jednej 

cirkevnej a jednej špeciálnej základnej školy celkom 1624 ţiakov. V minulom 

školskom roku to bolo len o dvanásť viac a tak pokles ţiakov bol len minimálny. 

Z toho prváčikov bolo 163. ZŠ na Robotníckej ul. otvorila aj nultý ročník, ktorý 

navštevovalo 11 ţiakov. Jeho úlohou je v priebehu jedného školského roka 

akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do 

výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo poţiadavky prvého ročníka základnej 

školy. Zriadenie nultého ročníka vychádza z potreby pomôcť deťom, ktoré pochádzajú 

zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia alebo nenavštevovali 

predškolské zariadenie a z rozličných dôvodov majú odloţenú povinnú školskú 

dochádzku.  

         Pri príleţitosti slávnostného otvorenia školského roka, dňa 3. septembra 

navštívila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová všetky základné školy v meste. Kaţdý 

prváčik dostal od primátorky kniţku a dve perá s emblémom mesta a taktieţ kaţdý 

ţiak základnej školy dostal také isté pero s emblémom mesta. Vo svojom príhovore 

v ZŠ na Mojmírovej ul. apelovala primátorka na učiteľov: „Prosím, aby ste boli 

ţiakom láskavými druhými rodičmi a nielen učiteľmi. Pri odmeňovaní sa snaţte byť 

spravodlivými a nedávajte sólové známky, to ma veľmi bolí. Učiteľ si musí nájsť 

prístup k srdcu kaţdého dieťaťa“. Starším ţiakom povedala, aby k prváčikom boli 

ohľaduplní a zastávali sa slabších. „Nie je umenie podporovať silného, ale umením 

ţivota je postarať sa o toho slabšieho“. Dodala „mojím prianím je, aby spravodlivosť 

mala prím v tomto meste“. 

Nultý 

ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  

č. 191/I 

 

 

         3. a 10. september bol dňom prekvapení pre ţiakov ZŠ na Mojmírovej ul. Poisťovňa 
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a škôlkarov MŠ na Štúrovej ul. V rámci projektu Komunálnej poisťovne „Bezpečná 

komunita“, do ktorého sa zapojili materské i základné školy zo 71 okresov Slovenska, 

sa ţrebovaním v 1. kole usmialo šťastie práve na dve naše mestské zariadenia. Ceny - 

značkové športové potreby odovzdávali v mene riaditeľky pobočky Komunálnej 

poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group - obchodní zástupcovia A. Čornáková a Mgr. 

P. Jakubis za prítomnosti zástupcov mesta Zlaté Moravce. 3. septembra prebrala ceny 

pre ZŠ riaditeľka Mgr. D. Chrenková, ktorá neskrývala radosť z výhry. Malých 

škôlkarov na Štúrovej ul. navštívili zástupcovia Komunálnej poisťovne osobne aj 

s primátorkou mesta Ing. S. Ostrihoňovou a PaedDr. K. Ivanovičovou z MsÚ. Deti nad 

rozbalenými športovými pomôckami prejavovali radosť a nadšenie, ako aj riaditeľka 

zariadenia L. Bajaníková. Suverénnymi odpoveďami na otázky primátorky, či rátaním 

do sto, deti prekvapili všetkých prítomných.  

školám 

 

         Obyvatelia m.č. Prílepy F. Kabát a jeho dcéra darovali MŠ v Prílepoch farebný 

televízor a manţelia Holuboví počítačovú techniku.  

         Rodičia detí a priatelia zariadenia MŠ na Ţitavskom nábreţí zabezpečili 

kompletnú špičkovú ozvučovaciu aparatúru, ktorá obsahuje dve reprobedne, mixáţny 

pult, mikrofón, priestorové mikrofóny, tri stojany a zosilňovač a všetky potrebné 

káble. Iniciátorkou bola Mgr. M. Belicová. Dary poskytli MUDr. I. Belica z neštátnej 

zubnej ambulancie, Ing. J. Pavol z firmy Fenestra, PaharmDr. M. Krcho z lekárne 

IRIS, MUDr. I. Fülle z gastroenterologickej ambulancie, M. Fábryová z firmy 

Účtovníctvo Fábryová, J. Demo z firmy Automarket, N. Sečkárová z kvetinárstva 

Sečkárová, V. Gejdoš z firmy Foto – Video ateliér, A. Ághová z firmy E.M.A., s.r.o.   

Dary  

pre MŠ 

 

         17. októbra sa uskutočnilo v priestoroch Materskej školy na Štúrovej ulici 

funkčné vzdelávanie riaditeliek materských škôl zo Zlatomoraveckého okresu. Témou 

bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ktorú prednášala Ing. J. Paštrnáková 

z Metodického centra z Bratislavy a s problematikou ukončenia záverečných prác 

oboznámila riaditeľky materských škôl RNDr. V. Kolbaská. Pedagogické pracovníčky 

taktieţ zaujala najmä téma šikanovanie v zamestnaní a prejavy šikanovania.  

Funkčné 

vzdelávanie  

 

         Vďaka finančným prostriedkom z protidrogového fondu za projekt „STOPY“ 

mohlo počas jesenných prázdnin 24 dievčat z RDD a RDM vymeniť priestory 

výchovného zariadenia za krásne prostredie rekreačného zariadenia Čaradice. 

Materiálne zabezpečenie poskytla p. Gajdošová z „Ľudovky“. Programová náplň bola 

orientovaná na rozvíjanie sociálnych zručností, protidrogové aktivity, výtvarné 

aktivity, hranie rolí a iné. Dievčatá si počas pobytu zašportovali, zvládli i celodennú 

turistiku na Veľký Inovec, ktorá sa neplánovane zmenila na nočnú hru. Nezabudli ani 

na Pamiatku zosnulých, ktorá bola pre mnohých veľmi emotívna. Názov projektu 

„STOPY“ bol po jeho absolvovaní výstiţný. Nakoľko ţivot nám denne prináša nové 

situácie, udalosti, ľudí, no je otázne, či v nás zanechajú stopy, na ktoré sa nezabúda. 

Pre dievčatá i pedagógov to bol priestor, počas ktorého sa lepšie spoznali, upevnili 

vzájomné väzby a priateľstvá. Navzájom si tak do duše i srdca vtlačili stopy.  

Projekt 

STOPY 
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         Sekcia riadenia pri MŠ v okrese Zl. Moravce v spolupráci s MsÚ – odd. pre 

ľudské zdroje a metodickým centrom BA pripravili pre učiteľky materských škôl 27. 

novembra v MŠ Ţitavské nábreţie odbornú prednášku na tému diagnostika detí 

predškolského veku s Doc. PaedDr. D. Valachovou, PhD., rodáčkou zo ZM. Lektorka 

veľmi zaujímavo a poučne oboznámila prítomné učiteľky s formami a metódami 

pedagogickej diagnostiky detí a priblíţila im, ţe medzi metódy diagnostiky patria 

napr.: pozorovanie, testy, metóda overovania zručností a vedomostí, analýza 

výsledkov činnosti a úloh, pedagogická dokumentácia, portfólio a  kauzistika. 

Upozornila na rôzne aspekty, ktoré majú vplyv na správny rozvoj osobnosti dieťaťa 

a ako postupovať pri jednotlivých formách a druhoch diagnostiky, čo všetko treba 

sledovať, aby správne diagnostikovali dieťa. V poslednej časti tohto dopoludnia 

prítomné učiteľky diskutovali o tom, ako uskutočňujú pedagogickú diagnostiku 

a keďţe záujem o tieto skúsenosti bol veľký, dohodli sa na ďalšom stretnutí.   

Pedagogická 

diagnostika 

 

         MsKS zareagovalo na výzvu Ministerstva kultúry SR a vypracovalo projekt na 

grant „Elektronizácia kniţnice“. Zo schválených 25 tis. Sk v mesiaci november bola 

zakúpená do Mestskej kniţnice kopírka. Je veľkým prínosom pre prácu v kniţnici a 

zvlášť pre čitateľov, ktorí si potrebujú vybrať potrebné články z príručnej kniţnice. Za 

malý poplatok si môţu prekopírovať potrebné články do formátov A3 a A4.  

Nová  

kopírka 

v mestskej 

kniţnici 

 

         V tomto roku bola opravená strecha na dvoch pavilónoch Materskej školy na 

Ţitavskom nábreţí. Strecha bola uţ v dezolátnom stave a potrebovala opravu, ktorá 

Mesto stála 201 tisíc korún. Bola vymenená krytina, spravená izolácia a kompletné 

opláštenie. Pavilón MŠ bol postavený v roku 1980 a doteraz sa tu ţiadna väčšia 

rekonštrukcia neuskutočnila.   

Oprava 

strechy  

v MŠ  

Ţitavské 

nábreţie  

 

         27. a 28. novembra sa konali v Bratislave v PKO súťaţe pod názvom JUVYR 

2007, ktorých sa zúčastnila aj Zdruţená stredná škola obchodu a sluţieb zo Zl. 

Moraviec. 28. novembra sa konala celoslovenská kadernícka súťaţ, kde ţiačka V. 

Sádovská obsadila 1. miesto z 20 súťaţiacich. Modelkou bola Z. Valkovičová 

a pripravovala ju majsterka odbornej výchov Bc. D. Mihálová. Úlohou bolo vytvoriť 

dámsky extravagantný účes na diskotéku. Ţiačka počas 40 minút vyčarila trendový 

účes, ktorého cieľom bolo byť „in“. Oblečenie, líčenie a strih účesu zvýrazňoval línie 

tváre a krásu modelky.  

         V dňoch 27. a 28. novembra sa konal jubilejný 10. ročník medzinárodného 

veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol súčasťou JUVYRU. Tento rok sa mohol pochváliť 

vysokou účasťou a profesionalitou cvičných firiem. Zo 124 zúčastnených firiem sa  

„Cestovná kancelária LIFE“ – ţiaci z 3. A triedy umiestnili na krásnom 3. mieste 

v kategórii „Najlepší katalóg“. Pripravovala ich profesorka Ing. G. Ondrejmišková. 

Toto umiestnenie bolo zároveň motiváciou k zdokonaleniu firmy, pretoţe ich bude 

reprezentovať na medzinárodnej súťaţi v marci 2008 v Prahe.  

Súťaţ 

zručnosti 

JUVYR  

 

Foto  

č. 192/I 

 
 
Veľtrh 

cvičných 

firiem 

Kultúra. 
         27. januára sa v Gymnáziu Janka Kráľa konal 15. reprezentačný ples, ktorý 

otvoril spoločenskú a plesovú sezónu v našom meste. Ples otvorila tanečná skupina 

Ples GJK 
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maturantov, ktorá predviedla prítomným hosťom fascinujúce tanečné kreácie. Hostí 

privítal riaditeľ GJK RNDr. Bátora s manţelkou a predseda rodičovskej rady MUDr. 

Rakovský. Za odbor školstva NSK sa zúčastnila Mgr. Verešová a PaedDr. Mládeková, 

prítomných pozdravila aj primátorka mesta  Zl. Moravce Ing. Ostrihoňová.  

 

         18. februára sa v MsKS v obradnej miestnosti uskutočnil koncert, ktorý pripravil 

Mgr. art. J. Tarkay – hra na husle, člen slovenskej filharmónie, jeho manţelka L. 

Tarkayová – hra na husle, členka Dámskeho komorného orchestra a syn Mgr. art. P. 

Tarkay – hra na klavír, prof. konzervatória. J. Tarkay sa narodil v Zlatých Moravciach, 

kde aj vychodil ZUŠ v hre na husliach.  

Koncert –  

Rodiny 

Tarkayovej 

 

 

         V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa konalo 22. februára 

slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do umenia, tzv. 

„Cena Fra Angelica“ za rok 2006. V kategórii hudobného umenia bol ocenený prof. J. 

Podhorný – hudobník a dirigent. Bola to odmena za jeho celoţivotný prínos pre 

kultúru a súčasne aj vysoká pocta osobnosti nášho mesta.  

Prof.  

Július 

Podhorný 

 

         Spevák, skladateľ, organizátor, moderátor, manaţér jazzového diania ako aj 

najvýznamnejšie osobnosť slovenského jazzu P. Lipa vystúpil aj so svojou skupinou 

27. februára v divadelnej sále MsKS.  

Koncert –  

Petra Lipu 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s CVČ Spektrum a MsKS zorganizovalo pre 

ţiakov základných škôl vedomostnú súťaţ Detský milionár. 3. ročník sa uskutočnil 20. 

marca v divadelnej sále MsKS. Program moderoval P. Kereš. Súťaţe sa z piatich 

oslovených škôl zúčastnili tri – ZŠ na Mojmírovej, Robotníckej a Pribinovej ul. s 12 

súťaţiacimi. Svojich spoluţiakov prišlo podporiť asi 200 školákov. Úspešnými 

súťaţiacimi sa stali M. Majerčíková, ktorá postúpila aţ po druhú garantovanú hranicu, 

kde hlavnou výhrou bol USB kľúč. T. Konečná sa prebojovala po prvú garantovanú 

hranicu a získala dve vstupenky na prestavenia v kine Tekov.  

Detský 

milionár 

 

         V MsKS sa dňa 27. marca uskutočnil slávnostný akt udeľovania pamätných 

listov a ocenení pedagógom pri príleţitosti Dňa učiteľov. Slávnosť za prítomnosti 

predstaviteľov mesta, školských inštitúcií a hostí z KŠÚ PaedDr. R. Bezákovej a NSK 

Mgr. I. Verešovej pripravilo Mesto Zl. Moravce v spolupráci so Základnou umeleckou 

školou. Kyticu ruţí z tónov hudby, spevu a teplého slova darovali pedagógom 

k sviatku učitelia ZUŠ. Pamätné listy  učiteľom odovzdala s zablahoţelala primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová a PaedDr. R. Bezáková z KŠÚ. Prevzali si ich - Mgr. M. 

Skačanová zo ZŠ na Pribinovej ul., Mgr. D. Kaiserová zo ZŠ na Robotníckej ul., Mgr. 

J. Langová z MŠ na Kalinčiakovej ul., Mgr. T. Valkovičová zo ZŠ sv. D. Bosca, M. 

Behulová zo ZŠ na Mojmírovej ul., M. Hučková z MŠ na Ţitavskom nábreţí. Na záver 

slávnosti odznela krásna charakteristika učiteľa. Učiteľ je človek s veľkým Č, 

iniciatívny, pretoţe vie, ţe toho, koho vzdeláva, musí pretvárať a dokáţe to len vtedy, 

keď má dostatok tvorivosti, ľudskosti, dokáţe sa otvorene s kaţdým ţiakom 

porozprávať a verí vo svoje poslanie.  

Deň 

učiteľov 

 

Foto  

č. 193/I 
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         19. apríla v zasadačke MsÚ prijala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 

delegáciu z Kubánskeho veľvyslanectva. Stretnutia sa zúčastnila - predsedníčka klubu 

spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku v Zl. Moravciach E. Martinovičová 

a delegácia pod vedením riaditeľa spoločnosti IKAPU pre Európu Pedra Holmeda 

Rubiu, vedúca odboru Emeriu Cabello Amadoru, podpredsedovia Spoločnosti 

priateľov Kuby na Slovensku Ing. M. Berenčík, JUDr. I. Fischer, PhD., za KSS jej 

krajský predseda J. Šiška, z okresného výboru J. Obert, predseda ZO V. Plhal a za 

Úniu ţien Slovenska v Zl. Moravciach M. Plhalová. Cieľom stretnutia bolo priblíţiť 

ţivot ľudí v oboch krajinách. Históriu mesta Zlaté Moravce a jeho okolia im priblíţil 

riaditeľ ZSm a historik M. Tomajko. Kuba je v súčasnosti prosperujúca krajina 

a Slovensko predbehla vo vzdelanosti i kultúre. Podľa JUDr. I. Fischera, to čo dosiahli 

za 40 rokov je neskutočné. Z národa analfabetov sa stal vzdelaný národ, ktorý má 

balet, divadlá, kultúru, predbehli nás v oblasti zdravotníctva i školstva. Po diskusii sa 

hostia pred odchodom podpísali do pamätnej knihy mesta. Po návšteve mesta Zlaté 

Moravce delegácia navštívila ešte zámok v Topoľčiankach a zubrý zverinec. 

Návšteva  

z Kuby 

 

         Aj tento rok si Mesto Zlaté Moravce pripomenulo Deň Zeme. V dňoch 18.-19. 

apríla sa konal štvrtý ročník premietania filmov s ekologickou tematikou pre ţiakov 

základných a stredných škôl pod názvom EKOFILM 2007. Otvorenia sa zúčastnili: V. 

Mlynek, pracovník CHKO Ponitrie, za MsÚ – Ing. J. Bacigalová, Mgr. D. Hollá, 

PaedDr. K. Ivanovičová. Filmy si pozreli ţiaci základných a stredných škôl mesta. Aj 

touto formou sa Mesto snaţí vytvárať pozitívny vzťah detí, mládeţe a dospelých 

k prírode a jej ochrane. Súčasne bola prezentovaná výstava výtvarných prác – 

ekoplagát ţiakov základných škôl a gymnázia, čím ţiaci vyjadrili svoje postoje 

k ochrane ţivotného prostredia. Výstava bola nainštalovaná v obradnej sieni od 16.-20. 

apríla. Počas týţdňa ekologických aktivít ku Dňu Zeme ploty základných škôl zdobili 

výtvarné práce ţiakov, bola vysadená zeleň v okolí škôl, uskutočnili sa vychádzky do 

prírody a uţ tradične zašívaná ozónová diera.  

         ZŠ na Mojmírovej a ZŠ na Robotníckej ul. spoločne pripravili na námestí 

aktivity týkajúce sa ochrany ţivotného prostredia. Primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová tu 22. apríla osobne zasadila stromček na Námestí A. Hlinku. Aj takto 

vystupuje ako veľká ochrankyňa prírody, milujúca lúky, kvety, stromy a lesy, ktorej 

záleţí na zeleni tohto mesta, ale aj na jeho obyvateľoch.  

         Mesto a výbory mestských častí v spolupráci so školami, školskými zariadeniami 

a občianskymi zdruţeniami usporiadali spoločnú brigádu pod názvom „Za čisté 

Moravce“ v dňoch 19.-21. apríla.   

Deň Zeme 

 

         Moje mesto – bol názov vernisáţe krajskej výtvarnej súťaţe ţiakov špeciálnych 

škôl v Mestskom kultúrnom stredisku, ktorú 24. apríla pripravila Špeciálna základná 

škola a Základná škola pri Mestskej nemocnici Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. 

v spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre. ŠZŠ uţ druhý rok spolupracuje na 

medzinárodnom projekte Socrates – Comenius. Aj v rámci tohto programu vystúpili 

ţiaci tejto školy, ktorí mali rovnaké kostými. Štvrtý ročník výstavy otvorila riaditeľka 

SOCRATES – 

COMENIUS 
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školy Mgr. Z. Záhorská. Na záver programu vystúpila nitrianska speváčka Brigita, 

ktorá svojou bezprostrednosťou roztancovala takmer všetkých ţiakov ŠZŠ. Na výstave 

malo vo výtvarných prácach zastúpenie 20 špeciálnych základných škôl z kraja, ale aj 

partnerských škôl Maďarska a Rakúska, ktorá bola inštalovaná v obradnej sieni MsKS.  

         Ţiaci Špeciálnej základnej školy na Chyzeroveckej ul. v tomto roku preţili 

výnimočnú oslavu Dňa detí. 4. júna ich navštívili ţiaci a pedagógovia zo ŠZŠ 

v Mossonmagyárovári z Maďarska. Srdečné stretnutie sa uskutočnilo v rámci 

medzinárodného projektu Socrates-Comenius. Na útulnom a vyzdobenom školskom 

dvore sa tak stretlo 140 ţiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ale pritom 

šťastných a veselých detí. „Slovenské“ deti si pripravili moderné, rómske tance 

a spevácke vystúpenie. Deti z Maďarska ich zase nadchli svojou hrou na melodické 

a rytmické hudobné nástroje a atraktívnym prevedením lukostreľby. Záver dňa patril 

tancu a diskotéke. Maďarskí špeciálni pedagógovia (12) a ich ţiaci (30) boli úprimne 

potešení z takého vrelého a štedrého pohostenia.  

 

 

 
 

 

         Na druhú májovú nedeľu 13. mája pripravilo Mesto a MsKS kultúrny program 

pre všetky mamy i staré matky v spolupráci so školami a školskými zariadeniami.  Na 

začiatku všetkých privítala primátorka mesta Ing. Ostrihoňová ktorá vo svojom 

príhovore povedala: „Kieţ by sme kaţdý deň nosili voňavé ruţe matkám alebo 

namiesto kvetov darovali im svoje srdcia plné úcty a lásky s kyticou neţných slov ako 

výraz hlbokého porozumenia“. Následne potom zástupca primátorky RNDr. Bátora jej 

odovzdal ako matke a zablahoţelal k narodeninám kyticou kvetou. Program bol 

v podaní detí vynikajúci a hľadisko MsKS bolo zaplnené do posledného miesta. 

Všetky matky boli obdarované kvietkom – karafiátom, ktorý zabezpečilo Mesto Zlaté 

Moravce 

Deň matiek 

 

Foto  

č. 194/I 

 

Príloha  

č. 7-d 

 

 

 

         Pri príleţitosti 121. výročia úmrtia Antónie Migazziovej a 120. výročia zaloţenia 

Pietneho parku bola v Zlatých Moravciach 21. mája pre verejnosť sprístupnená 

národná kultúrna pamiatka talianskeho šľachtického rodu hrobka Migazziovcov, kde 

v sarkofágoch odpočíva Viliam s manţelkou Antóniou, ktorá sa venovala chudobným 

a sirotám, zaloţila Červený kríţ, za čo ju viedenský cisár ocenil Rádom Hviezdneho 

kríţa. V súčasnosti je hrobka v zlom stave. Potrebuje rekonštrukciu, kamenné kvádre 

hrobky postupom času zvetrávajú, čo v rámci projektu „Obnov si svoj dom“ 

predstavuje 1,9 mil. Sk. V min. roku bolo pouţitých 200 tis. Sk z ministerstva kultúry 

a 20 tis. Sk z vlastného rozpočtu ZSM m.p. Opravilo sa okno v deštrukcii, na prednej 

fasáde sa vymenili niektoré kamenné prvky a boli vymenené schody. Tento deň bola 

v rámci DOD v hrobke Migazziovcov slávená sv. omša. Po nej si záujemcovia mohli 

pozrieť výstavu fotografií rodu Migazziovcov v priestoroch Ponitrianskeho múzea 

v MsKS, ktorej sa zúčastnili predstavitelia mesta a hostia z SPU v Nitre.   

Deň 

otvorených 

dverí hrobky 

Migazziovcov  

 

Foto  

č. 195/I 

 

 

         Krásne slovenské ľudové piesne zneli na krajskom kole súťaţe Slávik Slovenska 

29. mája v koncertnej sále ZUŠ v Zlatých Moravciach. Do súťaţe sa prihlásilo v troch 

kategóriách 21 ţiakov základných škôl, 8-ročných gymnázií a ZUŠ zo siedmich 

okresov Nitrianskeho kraja. V druhej kategórii druhé miesto získala ţiačka ZUŠ zo 

Slávik  

Slovenska 

 

Foto  
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Zlatých Moraviec N. Segíňová a v tretej kategórii obsadil 1. miesto D. Ondriaš.  č. 196/I 

 

         Dňa 3. júna pripravilo Mesto Zlaté Moravce, MsKS, CVČ Spektrum a Mestská 

polícia pre všetky deti rozprávkový deň detí v mestskom parku. Popoludní slávnostne 

otvoril program zástupca primátorky mesta RNDr. M. Bátora. Avšak ešte dopoludnia 

deti súťaţili v cyklistickej súťaţi O pohár olympijského víťaza Antona Tkáča, do 

ktorého sa zapojilo 34 registrovaných pretekárov. Uţ popoludní sa prišlo na dobre 

pripravený program pre deti pozrieť do amfiteátra mnoho detí v sprievode rodičov.  

         Deti privítal a popoludním sprevádzal moderátor P. Kereš. Na začiatku programu 

sa predstavila takmer hodinovým vystúpením „Klauniáda“ zo Ţeliezoviec, deťom sa 

predstavili fakírskymi výkonmi, ródeom mexických hier, orientálnymi tancami 

s brazílskym hadom a vykúzlením psíka Čivavu. Materské a základné školy popoludní 

pripravili v parku zaujímavé súťaţné disciplíny, ktoré zdolávali deti rozprávkovým 

lesom – medovníkový domček, krtko v záhrade, záhradníkova dcéra, víla Amálka, 

zakliata princezná, indiánska osada, hádzanie lopty do koša, hádzanie na cieľ, 

indiánsky stan a malí olympionici. P. Kereš mal pripravené pre deti zaujímavé súťaţe 

ako pranie peňazí (gumovanie), cukríková vojna a najťaţšiu jazykovú rozcvičku, 

v ktorej bol takmer úspešný ako jediný M. Mráz.  

         Prekvapením pre všetkých bol stánok predajne Orange Slovensko v Zlatých 

Moravciach, ktorej pracovníci rozdali asi 500 balónov, ktoré deti neskôr v súťaţnej 

disciplíne prepichovali. Víťazov v praskaní balónov a maľovaní mobilov čakali 

z mnohých cien športová bunda, ruksak, mobilný telefón a bluetooth HF. Okrem toho 

mali moţnosť deti sa povoziť na kolotoči či zaskákať si na nafukovacom hrade. Na 

podujatí vystúpili aj naše tanečné skupiny Luna a Tigra. Deti mali veľkú radosť z toho, 

ţe im svoju prácu prišli priblíţiť – na autách policajti a hasiči. V tombole sa rozdávali 

púzdra na telefóny, plyšové hračky, lopty, formula a mobilné telefóny z predajne 

Orange Slovensko v ZM, ktorá bola aj sponzorom popoludnia. Na záver organizátori 

podujatia konštatovali, ţe popoludnie hier a zábavy pre deti sa vydarilo. 

Deň detí  

v mestskom 

parku 

 

Foto  

č. 197/I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V dňoch 3.-6. júna usporiadal Reedukačný detský domov, Reedukačný domov 

pre mládeţ a Zariadenie pre matky s deťmi XXXII. ročník celoštátnych športových 

hier dievčat reedukačných detských domovov, reedukačných domovov pre mládeţ 

a detských centier. Riaditeľom pretekov bol Mgr. M. Zölder a spolupracovníkmi 

pedagogickí a výchovní pracovníci. Pozvanie na športové hry prijali: RDD Bačkov, 

RDD Čerenčany, RDM Spišský Hrhov a DC Lietavská Lúčka, netradičným hosťom 

týchto hier bol AWO-NORDHAUSEN z Nemecka. Mgr. Šestáková z KÚ v Nitre 4. 

júna slávnostne otvorila XXXII. ročník športových hier. Celé športové zápolenie 

pozorne sledoval tím rozhodcov pod vedením Mgr. J. Zlatňanského. Súboje medzi 

súťaţiacimi prebiehali na športoviskách: RDM Zlaté Moravce, Štadión -Stavbár Nitra, 

Obchodná akadémia ZM, GJK ZM, Zdruţená stredná škola obchodu a sluţieb ZM. 

Dievčatá vo všetkých disciplínach tvrdo bojovali a boli úspešné: v kategórii ţiačky - 

beh na 60m, beh na 300 m, beh na 800m, beh na 4 x 60m, vrh guľou, skok do výšky, 

v kategórii dorastenky – beh na 100m, beh na 400m, beh na 1500m, beh na 4 x 100m, 

skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou a v spoločných disciplínach – volejbal, 

Reedukačné 

domovy  

SR pre 

mládeţ  

súperili 
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hádzaná, stolný tenis – jednotlivci, druţstvá. Za najaktívnejšiu športovkyňu bola 

vyhlásená R. Bubancová a za najaktívnejšie druţstvo RDD Zlaté Moravce.   

 

         Mesto uţ kaţdoročne pred koncom školského roka oceňuje najúspešnejších 

ţiakov a pedagógov zo základných a stredných škôl v Zlatých Moravciach. 7. júna 

v obradnej sieni MsKS prijal zástupca primátorky mesta RNDr. M. Bátora všetkých 

ocenených ţiakov a pedagógov v školskom roku 2006/2007. Ocenených bolo 20 

ţiakov a 21 pedagógov, z toho 11 riaditeľov piatich základných škôl a piatich 

stredných škôl a ZUŠ, ktorí si prevzali ďakovné listy, darčeky a kvetinové dary, 

zároveň sa podpísali do pamätnej knihy mesta. Na slávnostný obrad prijali pozvanie 

Mgr. J. Zlatňanský – predseda Obecnej školskej rady, Mgr. D. Hollá – Školský úrad, 

PaedDr. K. Ivanovičová – MsÚ, prednosta Krajského školského úradu v Nitre PaedDr. 

V. Ďuga a vedúci odd. odborných a metodických činností KŠÚ Mgr. M. Moravčík. „Je 

to dobrý spôsob ocenenia, lebo tak ako dospelý čaká na pochvalu a ocenenie, dieťa to 

potrebuje ešte viac. Všimol som si, ţe ocenené deti sa zúčastnili minimálne dvoch 

súťaţí a práve oni sú ťahúňom pre školu a udávajú jej tempo a ráz“ povedal prednosta 

KŠÚ v Nitre PedDr. V. Ďuga.  

         II. ročník exkurzie pre najúspešnejších ţiakov základných škôl mesta Zlaté 

Moravce bol pod patronátom primátorky Ing. S. Ostrihoňovej do Čierneho Balogu. 

Sem sa ţiaci dostali čiernohorskou ţeleznicou, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. 

Ďalej sa účastníci zájazdu previezli z Chvatimechu na Čierny Balog. Návrat do histórie 

zaţili prepadom vlaku zbojníkmi. Potom sa opäť váčikom presunuli do cieľa exkurzie 

– Vydrovskej doliny, v ktorej sa nachádza lesnícky skanzen. Na chodníku lesného času 

spoznávali najúţasnejší a pre našu planétu najpotrebnejší ekosystém lesa. Na koniec 

dňa bolo ich zastávkou mesto Brezno a prehliadka jeho historického centra.  

Ocenenie 

najúspeš- 

nejších  

ţiakov a 

študentov 

 

Foto  

č. 198/I 

 

 

 

         OZ Priateľov dobrej knihy v spolupráci s Mestskou kniţnicou a MsKS 15. júna 

po prvýkrát zorganizovalo akciu „Rozprávková noc v kniţnici“. V minulom roku túto 

akciu pripravili pedagógovia ZŠ sv. Don Bosca ich ţiakom v priestoroch svojej školy. 

Na úvod privítala 42 detí v obradnej sále MsKS predsedníčka OZ PDK a vedúca 

kniţnice A. Šútorová, ktorá im vysvetlila program. Po odovzdaní kniţných darov 

kráľovi Knihomoľovi a zasadení stromu H.CH. Andersena sa deti v ôsmich druţstvách 

vybrali zbierať indície, aby mohli vyslobodiť kráľovnú Knihuľku. Prešli – 

„Perníkovom, Farbičkovom, Mozaikovom, Básničkovom, Hádankovom, 

Fotografkovom, Športovkovom, Drakovom“. Všetky druţstvá boli úspešné 

a poskladali indíciu „divadelná sála“ kde na osem zámkov bola zatvorená kráľovná 

Knihuľka. Po jej vyslobodení bola pre deti v kniţnici pripravená večera. Potom bolo 

pripravené divadielko „O siedmich kozliatkach“ a večerná diskotéka vo vyzdobenom 

vestibule MsKS. Obradná sála sa večer premenila na nocľaháreň a spať v kaštieli bol 

pre deti veľký záţitok. Ráno po raňajkách sa deti v sprievode rodičov pobrali domov.  

Noc 

v kniţnici 

 

 

         V závere školského roka učitelia spolu s deťmi z materských a základných škôl 

pripravili pre rodičov a verejnosť rôzne besiedky, kultúrne programy plné piesní, básní 

a scénok či uţ na pôde zariadenia alebo v Mestskom kultúrnom stredisku. 

Koniec 

školského 

roka 
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         Slávnostnou akadémiou v sále MsKS sa 20. júna rozlúčili so šk. rokom 

2006/2007 ţiaci zo školy zo ZŠ na Robotníckej ul. spolu s riaditeľkou Mgr. Z. 

Hatiarovou. Z 350 ţiakov sa mnohí prejavili mimoriadne aktívne a najúspešnejší boli 

ocenení kniţnými publikáciami.  

         Pod názvom „Hurá leto“ si pripravili rozlúčku so školskými rokom ţiaci zo ZŠ 

na Mojmírovej ul. Slávnostná akadémia bola spojená s výstavou výtvarných prác 

ţiakov školy. So školským rokom sa rozlúčilo 492 ţiakov, 35 učiteľov, 12 

nepedagogických pracovníkov spolu s riaditeľkou Mgr. D. Chrenkovou.  

         Kaţdý rok na záver školského roka ţiaci zo ZŠ na Pribinovej ul. pripravujú 

program pod názvom Škola a jej priatelia mestu. Tohtoročný sa uskutočnil 26. júna 

a bol popretkávaný slovami a piesňami z muzikálu „Neberte nám princeznú“. Hosťom 

podujatia bola MŠ z Volkoviec a MŠ na Štúrovej ul. ZŠ na Pribinovej ul. navštevovalo 

392 ţiakov, pracuje v nej 25 učiteľov a 5 nepedagogických pracovníkov, riaditeľom je 

PaedDr. I. Röhman. 

         ZŠ sv. Dona Bosca v 12 triedach navštevovalo v tomto šk. roku 281 ţiakov, 

vzdelanie tu poskytovalo 16 pedagógov, 2 vychovávateľky, 8 nepedagogických 

pracovníkov a riaditeľ školy PaedDr. J. Trubíni. Výchovný systém Jána Bosca – 

patróna školy im pomáha vytvárať spolu s rodičmi ich detí rodinný typ katolíckej školy 

zaloţený na hodnotách Evanjelia, dôvere, vzájomnej podpore a pomoci. Katolícka 

škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov ako angličtiny, nemčiny a francúzštiny. 

Ţiakom dobre slúţia aj špeciálne učebne prírodovedných predmetov, počítačov 

a cudzích jazykov. Na záver šk. roka pripravili ţiaci a učitelia spoločné posedenie 

s rodičmi spojené so zábavou. Tradične 29. júna pri odovzdávaní vysvedčení sa ţiaci 

a pedagógovia zúčastnili ďakovnej sv. omši za Boţie poţehnanie a pomoc.  

         Materské školy Dúha na Ţitavskom nábreţí, Slniečko na Kalinčiakovej ul., MŠ 

na Štúrovej ul., MŠ na Slnečnej ul., MŠ v Prílepoch pod správou mesta si ako kaţdý 

rok pripravili rozlúčkové besiedky s deťmi, ktorým v nasledujúcom školskom roku 

2007/2008 začína školská dochádza. Pozvanie prijali rodičia, starí rodičia 

a zástupcovia mesta. Po pestrom programe, ktorý sa konal v jednotlivých zariadeniach 

si deti pochutili na cukrovinkách. V závere dominovalo uznanie a poďakovanie 

zamestnancom za všetku prácu, ktorú s láskou venovali deťom. 
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Foto  

č. 199/I 

 

 

 

         Kino Tekov premietalo počas letných prázdnin filmy aj toto leto v prírodnom 

amfiteátri v Mestskom parku. Začiatky predstavení boli o 21.30 hod.  

Amfiteáter 

 

         Mesto Zlaté Moravce a Mestské kultúrne stredisko zorganizovalo  Medzinárodný 

festival kultúry a 11. Medzinárodného folklórneho festival v dňoch 29. – 30 júna a 1. 

júla. Organizátori pozvali na festival nielen domáce súbory, ale aj súbory z okolitých 

obcí a zahraničný Folklórny súbor Zeleni Jurij Črnomelj zo Slovinska, ktorý v tomto 

roku oslávil 30 rokov. V piatok popoludní slávnostným príhovorom na Námestí A. 

Hlinku otvorila prvý deň festivalu primátora mesta Ing. S. Ostrihoňová. Ľudí 

z blízkeho i ďalekého okolia prilákalo vystúpenie speváka Roba Kazíka, ktorý aj 

tentoraz navodil nezabudnuteľnú atmosféru. Zaspieval jeho najpopulárnejšie piesne 

z Repete. Ďalej piatkové festivalové popoludnie patrilo najmä zlatomoraveckým 

Medzinárodný 

festival  

kultúry  

a  

11.  

Medzinárodný 

folklórny  

festival  

 

Foto  
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materským školám a detským súborom. Predstavil sa detský spevácky súbor Dúha, 

folklórne súbory Púpavienka, Slniečko, Zvonček, Margarétka, Zlatňanka a Prílepčatá, 

ktorým primátorka odovzdala ďakovné listy a upomienkové predmety. V podvečer sa 

v divadelnej sále MsKS s premiérou divadelnej hry Faraóni od Oleksija Kolomijca 

predstavilo jedenásť účinkujúcich Zlatomoraveckého ochotníckeho kolektívu. 

Predstavenie si prišiel pozrieť a hercom zablahoţelal predseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja Doc. Ing. M. Belica, PhD. za prítomnosti pozvaných hostí. 

V sobotu bolo súčasťou festivalu prijatie vedúcich súborov a členov na slávnostnom 

obrade primátorkou mesta Ing. S. Ostrihoňovou, ktorá v príhovore zdôraznila 

pohostinnosť a pracovitosť našich ľudí, lásku k tradíciám a hrdosť akou sa hlásime 

k dedičstvu našich predkov. Predstavila im históriu mesta aţ po jeho súčasnosť. Do 

pamätnej knihy mesta sa podpásali Borut Klubučar, riaditeľ rozvojového informačného 

centra Bela krajina, Gregor Jevšček, umelecký vedúci folklórneho súboru Zeleni Jurij 

Črnomelj zo Slovinska s 23 členmi, Mitja Stopan a Vrška Tomc, vedúci a zástupca 

súboru, Ing. R. Bakaľár, vedúci FS Inovec, S. Hruška, vedúci FS Zlatňanka, PaedDr. 

K. Ivanovičová, poverená vedením odd. pre ľudské zdroje na MsÚ a primátorka mesta 

Zlaté Moravce. Sprievodnými akciami pre účastníkov festivalu bola návšteva 

Topoľčianok. Na sobotňajšie festivalové popoludnie na Námestí A. Hlinku sa prišli 

pozrieť nielen Zlatomoravčania, ale aj občania okolitých obcí. Slávnostnú atmosféru 

navodilo vystúpenie ţiakov a pedagógov ZUŠ - kvinteto. V programe ďalej vystúpili 

FS Zuzana - Sľaţany, spevácka skupina Babička - Zl. Moravce, FS Zeleni Jurij 

Črnomelj zo Slovinska, FS Vápenkár - Skýcov, DH Topoľnaka - Zl. Moravce, SS 

Širočina - Čierne Kľačany, FS Lipa - V. Vozokany, FS Prílepčianka - Zl. Moravce, TS 

Tigra, TS Luna - Zl. Moravce, Drieňovanka, FS Skerešovanka, DH Obyčanka - Obyce. 

Moderátorkou sobotňajšieho festivalu bola T. Kováčová. Nakoniec hudobná skupina 

Mini Band nemala problém roztlieskať a roztancovať dav na námestí neskoro pred 

polnocou. V nedeľu začal festival slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Michala, ktorej 

sa zúčastňujú súbory v tradičných pestrých krojoch. Popoludní smeroval do amfiteátra 

mestského praku krojovaný sprievod mestom domácich i zahraničných súborov. Tu sa 

v galaprograme predstavili domáce folklórne súbory Inovec a Zlatňanka, slovenské 

súbory FS Vozokanček, FS Dratvárik zo Slovenskej Ľupče a zahraniční hostia zo 

Slovinska - FS Zeleni Jurij Črnomelj. Ako povedala riaditeľka MsKS Ing. M. 

Lazúrová, ktorá program uvádzala „naše ľudové zvyky, náš slovenský folklór je niečo 

jedinečné, čo môţeme priniesť my do Európskej únie“. Celý festival ako povedala 

primátorka Ing. S. Ostrihoňová, bol krokom k upevňovaniu a zbliţovaniu súdrţnosti 

krajín EÚ. Pred koncom všetkým zúčastneným súborom odovzdala pamätné listy 

a dary. Bodku za festivalom dala uţ spoločná pieseň účinkujúcich súborov - Tancuj, 

tancuj, vykrúcaj na pódiu amfiteátra.  

č. 200,201, 

202,203/I 
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         „Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane“ aj týmito slovami by sa dala 

charakterizovať výstava výtvarných prác Františka Hermana a jeho syna Ing. Petra 

Hermana a fotografií Róberta Hermana. Vernisáţ rodiny Hermanových, ktorá bola 

otvorená v nedeľu 8. júla v obradnej sieni MsKS priblíţila Ing. M. Lazúrová, 

riaditeľka MsKS. Okrem piatich detí, 16 vnúčat a dvoch pravnúčat manţelov 

Vernisáţ 

rodiny 

Hermanovej 
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Hermanových sa na krásne obrazy a fotografie prišlo pozrieť veľa priateľov 

a známych. Po privítaní a predstavení autorov v kultúrnom programe sa predstavili 

hrou na klavír a husle ich vnúčatá. Po blahoţelaní k diamantovému výročiu sobáša 

manţelom Hermanovým a prípitku hostia vernisáţe vytrvali aţ do večerných hodín.  

č. 204/I 

 

 

         V čase od 4. do 10. apríla navštívil naše mesto Cirkus Aleš z Plzne, ktorý má uţ 

vyše 120 ročnú tradíciu. Dnes cirkus vedie piata generácia Alešovcov, ktorej 

riaditeľom je Antonín Aleš.  

         Od 3. do 5. augusta hosťoval v meste Cirkus Humberto z Prahy.  

         Obi dva cirkusy boli v priestoroch pri Zimnom štadióne na Továrenskej ul.  

Cirkus  

v meste 

 

 

 

         Hudobno-kultúrny festival Park Art Fest 2007 organizovaný v Zlatých 

Moravciach (A. Páleníkom, S. Valachom) sa svojou koncepciou a štruktúrou 

pribliţoval k uţ existujúcim letným festivalom. Program festivalu bol rozloţený do 

dvoch dní a to na 17. a 18 augusta. Tvorený bol prezentáciou umenia v rôznych 

formách a podobách, dopĺňali ho sprievodné akcie ako usporiadanie divadelného 

predstavenia, projekcia dokumentárnych filmov, výstava fotografií spojená 

s vernisáţou, deň otvorených dverí v miestnom múzeu, hudobná produkcia počas 

celého dňa 18. augusta spojená s afterparties na viacerých miestach, graffiti jam a wall 

painting, paintball, bikerská dráha, priestory na land a abstract art, chillout zóna, 

miesto na hranie hackyes a frisbee, rôzne turnaje a súťaţe o ceny  boli len časťou toho, 

čo festival ponúkal a čím chcel zaujať mladú ako aj staršiu generáciu návštevníkov.  

         V rámci letného festivalu Park Art Fest 2007 sa v dňoch 17.-21. augusta 

v obradnej sieni MsKS predstavili svojou zaujímavou tvorbou regionálni výtvarníci 

ako D. Pechová svojou abstraktnou kresbou a maľbou, K. Zámečníková moderným 

ponímaním rôznych výtvarných námetov, PaedDr. I. Meňhart expresívnymi, farebne 

bohato ladenými talianskymi impresiami a úspešnými fotografiami z rôznych 

svetových súťaţí. Bohatú kolekciu fotografií a zátiší návštevníkom výstavy ponúkol aj 

I. Finta.  

Park Art 

Fest 2007 
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         Uţ niekoľko rokov ţijú v Zlatých Moravciach, kam vstúpia, vzbudia pozornosť. 

On je moslim, ona moslimka. Odlišnosť kultúr a spôsob odievania vzbudzuje najmä jej 

moslimský odev, ktorý charakterizuje galabeja (šaty) a hidţáb (šatka). B. Derbala 

a Mohamed Rashad Derbala Mohamed sa spoznali cez internet. Mohamed pochádza 

z Egypta, z mesta kúsok od Alexandrie. Ich vzájomné sympatie prerástli do vzťahu 

a od r. 2004 sú manţelmi. Pani Boţena konvertovala na islam. Na Slovensku mali 

štátny sobáš a v egyptskej mešite islamský. Pánovi Mohamedovi sa tu páči, občas 

bývajú aj v Egypte. Na najväčší sviatok moslimov Ramadán chodia na bohosluţby do 

bratislavskej mešity v Mlynskej doline. Aj napriek mnohým nedostatkom 

a problémom, ktoré kaţdodenný ţivot prináša sú šťastní a plní entuziazmu.  

Moslimovia 

v ZM 

 

Foto  
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         Tento rok sa uţ po piatykrát roztočili kolesá celoslovenskej kampane „Na 

kolesách proti rakovine“. Štart kolieskovej protirakovinovej jazdy sa uskutočnil v Zl. 

Moravciach dňa 6. a 12. septembra, kedy malí a veľkí absolvovali vytýčené trasy na 

Na  

kolesách 

proti 
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prostriedkoch s kolesami poháňaných ľudskou silou na dopravnom ihrisku. Tí 

najmenší absolvovali trasy v areáloch školských zariadení. V meste Zl. Moravce sa 

vyzbieralo prostredníctvom aktivistov 32 600 korún. Do finančnej výzvy sa zapojili - 

Technické sluţby, Správa športových zariadení, Sluţbyt, Záhradnícke sluţby, materské 

školy Slnečná, Ţitavské nábreţie, Štúrova, Kalinčiakova, Prílepy, základné školy 

Pribinova, Robotnícka, Mojmírova, Základná umelecká škola a stredné Gymnázium 

Janka Kráľa, Zdruţená stredná škola obchodu a sluţieb, Stredné odborné učilište 

strojárske a elektrotechnické, poslanci MsZ, zamestnanci MsÚ a občania mesta. 

Zámerom hlavného organizátora je kaţdý rok zviditeľniť zbierku formou hračky 

JOJO, ktorú si účastníci môţu kúpiť za nimi určenú symbolickú cenu. Súčasťou 

kampane bola aj zbierka finančných prostriedkov realizovaná v tento deň v centre 

mesta prostredníctvom aktivistov. Cieľom zbierky bol nákup prístroja na sledovanie 

pulznej elektrofrézy, ktorý umoţňuje monitorovať stav chromozómov, stanoviť stupeň 

ich poškodenia a opravy na úrovni DNA. Zo zbierky sa ďalej nakúpia protézy, ortézy 

a športové vozíky pre paraolympijských športovcov.   

rakovine 
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         Do akcie „Dni dobra, zmeňme spolu svet“ sa zapojila ZŠ na Pribinovej ulici dňa 

21. septembra, pri príleţitosti Medzinárodného dňa mieru, ktorý si v tento deň celý 

svet pripomína, keď bol v roku 1981 vyhlásený rezolúciou OSN. Všetky triedy sa 

snaţili urobiť čo najlepšie skutky. Niektoré upratovali triedy alebo zbierali papiere 

okolo školy, išlo aj o pomoc útulku, či rozdávanie radostných citátov na jarmoku. 7. 

A trieda sa rozhodla ísť na detské oddelenie Mestskej nemocnice v Zl. Moravciach. 

Pozbierali a doniesli z domu veľa hračiek, ktoré spoločne zaniesli do nemocnice, kde 

ich s listom odovzdali priamo na oddelení.  

Dni  

dobra 

 

         15. jubilejný ročník Zlatomoraveckého jarmoku opäť ponúkal návštevníkom 

počas dvoch dní 21. a 22. septembra vystúpenie folklórnych, tanečných skupín a 

ľudovú hudbu. Pekné počasie, čulý ruch v centre mesta a stavanie predajných stánkov 

od Námestia A. Hlinku po Ţupnú ul. aţ k Hviezdoslavovej od skorých ranných hodín 

bolo predpokladom dobrej akcie. Centrum pri tribúne bolo vyhradené pre ľudových 

umelcov a tradičné remeslá - medovnikári, vareškári, hrnčiari, košikári, čipkári, 

rezbári, ktorí prišli z blízkeho a ďalekého okolia celého Slovenska - Novej Bane, Šale, 

Levíc, Topoľčianok, V. Krtíša, Pukanca, B. Štiavnice, M. Lehoty, aby obyvateľom 

ukázali a predviedli svoje remeslá. Stánky s textilom a spotrebným tovarom boli na 

Ţupnej a Hviezdoslavovej ulici. Na Ul. J. Kráľa a Sama Chalupku mali miesto 

kolotoče. Pred poštou na parkovisku bola pripravená nafukovacia šmýkala pre deti 

a elektrické autíčka. V piatok v obedňajšom čase, uţ tradične primátorka mesta 

usporiadala v priestoroch mestského úradu slávnostnú recepciu. Pozvanie primátorky 

zúčastniť sa Zlatomoraveckého jarmoku prijali aj hostia z partnerského mesta 

Szydlow. Zlatomoravecký jarmok slávnostne otvorila 21. septembra v popoludňajších 

hodinách primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová so ţelaním, čo najpríjemnejšie 

strávených chvíľ na jednej z najvýznamnejších akcií v roku, ktorú Mesto kaţdoročne 

pripravuje. Pred oficiálnym zahájením jarmoku  pripravila Zdruţená stredná škola 

odevná Levice módnu prehliadku, ktorá vzbudila zo strany návštevníkov jarmoku 

Zlatomora-

vecký 

jarmok 
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veľký záujem. Úvod uţ tradične patril Maţoretkám zo ZŠ na Pribinovej ul. a po 

príhovore primátorky nasledoval bohatý kultúrny program počas ktorého vystúpila 

Hudobná skupina SČAMBA z Trstenej pri Hornáde, Ľudová hudba Gaţiovci z T. 

Nemiec, FS Inovec, speváčka Krismay z T. Mlynian, domáca Hudobná skupina Alegro 

a tanečné skupiny Luna a Tigra. Sobotňajší program odštartovala zlatomoravecká 

spevácka skupina Babička, nasledovala Prílepčianka z Prílep, Folklórna skupina Turňa 

z J. Kostolian a Drieňovanka z Obýc. Zábavným programom spestrili jarmočný deň 

humoristická dvojica Kaiser a Meluš z Topoľčian, Hudobná skupina Tramp – Song, 

Dychová hudba Topoľanka, Tanečná skupina Zuzana z Hosťoviec a domáca Tigra, 

írske tance v podaní ţiačok ZŠ na Pribinovej ul. a spevom obohatila program 

Magdaléna Lippke z Čaradíc. Jarmočníci si po obidva dni mohli pozrieť 6. ročník 

Poţitavskej výstavy králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva, ktorú pripravila 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov ZM v priestoroch mestského 

amfiteátra. Jubilejný ročník jarmoku Mesto Zlaté Moravce zhodnotilo ako úspešný, 

nakoľko výborné počasie, kultúrny program a rôznorodosť tovaru prilákali do centra 

mesta jeho obyvateľov, ako aj obyvateľov z okolitých miest a obcí. 

 

         Večer 22. septembra vystúpila v divadelnej sále MsKS česká speváčka 

a gitaristka L. Filipová, ktorá v roku 1997 získala českú Cenu Grammy. Sála v MsKS 

bola úplne vypredaná a po koncerte speváčka veľmi rada rozdala svojim fanúšikom 

autogramy.   

Koncert 

Lenky 

Filipovej 

 

         V dňoch 12. a 13. októbra sa v ZŠ na Pribinovej ul. uskutočnila akcia 

„Nekonečne dlhá noc“.  Ešte predtým na ţiackom parlamente padla myšlienka, akoby 

to bolo toľko detí celú noc v škole. Výber ţiakov bol zo 4.-9. ročníka. Mali sa vybrať 

len tí najzodpovednejší, ţiaci ktorí pomáhajú pri organizácii školských aktivít, alebo sa 

zúčastnili rôznych olympiád a tí, korí sa slušne správajú. Po príchode do školy okolo 

18.00 hod., kde deti čakala zástupkyňa riaditeľa PaedDr. L. Tomajková nasledovala 

hra „Magická krabica“, kde boli pre kaţdého ţiaka rôzne úlohy. Pokračovali hrou 

„Kufor“ a súťaţou o naj „Crazy and horrible hair“, kde dostali 45 minúť na to, aby si 

pripravili účesy.  Nasledovala diskotéka, po ktorej išli spať do dvoch tried, ale nespalo 

sa. Lebo ţiaci boli rozdelení na skupiny, kde dostali tajnú abecedu a museli nájsť 

pomocou indícii „Knihu mágie“, v ktorej boli po slnení úloh ďalšie indície na hľadanie 

„elixíru mladosti“, sily a múdrosti. Elixír mladosti bola vlastne odmena – ţelatínová 

myš. Potom sa uţ skutočne spalo aţ do 7.00 h. Na raňajkách sa udelili posledné 

kredity, diplomy a certifikát o úspešnom absolvovaní „nekonečne dlhej noci“. Po čom 

si ţiaci upratali školu a rozišli sa domov.  

Nekonečne  
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         Pri príleţitosti októbra Mesiaca úcty k starším, viceprimátor RNDr. M. Bátora 

kvietkom a teplým ľudským slovom pozdravil 21. októbra všetkých prítomných 

seniorov v divadelnej sále MsKS. Povedal „ja si môţem len priať, aby celá naša 

spoločnosť pochopila, ţe starobu nemoţno vnímať ako niečo, čo treba skrývať, ale ako 

potrebu prejaviť vám zaslúţenú úctu“. Mesto Zlaté Moravce pripravilo na toto 

popoludnie pre jeho starších obyvateľov program na divadelných doskách. Hrali pre 

Mesiac  

úcty k  

starším 

 

Foto  

č. 211/I 
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nich členovia Zlatomoraveckého ochotníckeho kolektívu hru Faraóni od A. Kolomijca. 

Po ukončení predstavenia ešte viceprimátor poďakoval hercom tejto hry a obdaroval 

ich kvetom. Zároveň pozval všetkých prítomných na recepciu do obradnej sieni.    

 

         Mesto Tlmače, Mestské kultúrne stredisko a Miestny odbor Matice slovenskej 

v Tlmačoch v tomto roku odovzdali do tlače publikáciu spisovateľa, básnika 

a publicistu Miroslava Piusa s názvom Kronika znovuobjaveného času – významné 

archeologické objavy na brehoch riek Nitra, Ţitava, Hron a Ipeľ. Autor do nej zaradil 

68 pohronských, 51 poţitavských, 48 ponitrianskych a 38 poipeľských obcí. V tejto 

publikácii má svoje miesto kaţdá tekovská obec, v ktorej sa uskutočnili archeologické 

vykopávky, alebo bol vykonaný archeologický výskum a jeho výsledky boli 

publikované v odbornej, vedeckej alebo populárnej tlači. Takto sa pred našimi očami 

definujú jednotlivé obce, ich minulosť v dobe kamennej, bronzovej, ţeleznej, aţ po 

zánik Veľkej Moravy. Publikácia je predovšetkým adresovaná pre primátorov 

a starostov obcí a miest, okresné a miestne múzeá, pre oţivenie cestovného ruchu na 

Poţitaví, Pohroní a Poiplí, ale aj pre základné a stredné školy. Je bohato ilustrovaná 

fotografiami vlastných archeologických nálezov, ktoré boli publikované po prvýkrát.  

Kronika  

znovu- 

objaveného  

času 

 

         Ponitrianske múzeum má bohatú mineralogickú a paleontologickú zbierku. 

Zlatomoravčan Ing. Ernest Ivanovič vydal v tomto roku svoju publikáciu pod názvom 

„Zlato v areáli mesta Zlaté Moravce“. V publikácii sú rozšírené historické údaje o zlate 

na území mesta, podrobne sa popisujú doteraz zistené náleziská „zlatiniek“ čo dáva 

čitateľovi nové a zaujímavé údaje o zlate všeobecne a zoznamuje ho aj s výsledkom 

dvoch geologických prieskumov na zlato v Tribeči, ktoré sa nedávno uskutočnili. Ide 

o výskyt supergénneho zlata v Zoborskej časti Tribeča a carlinského typu v jeho 

východnej časti. Záujemcovia si ju mohli zakúpiť v múzeu za 120 Sk. Zároveň 

zástupca kaţdej školy Zlatomoraveckého okresu, ktorá navštívila múzeum, dostala 

uvedenú publikáciu do školskej kniţnice zdarma.  

Zlato  

v areáli  

mesta                

Zlaté  

Moravce 

 

         Protidrogové aktivity pod záštitou Mesta a CVČ Spektrum sa konali od 12. do 

19. novembra. Protidrogový týţdeň zorganizovali PaedDr. K. Ivanovičová z MsÚ 

a Mgr. D. Hollá zo Školského úradu. Cieľom tejto akcie bolo ponúknuť deťom aktivity 

pre voľný čas a besedami zameranými na prevenciu a následkami uţívania drog 

poukázať na túto problematiku. V pondelok príslušníci Mestskej polície a Krajského 

riaditeľstva PZ besedovali na tému droga so ţiakmi základných a stredných škôl. 

Ďalšie dni boli venované športovým súťaţiam v ringu, korbale, šípkach, bedmintone 

pod názvom Olympiáda netradičných športov na Správe športových zariadení. 

V penaltovom festivale si zmerali sily ţiaci a stredoškoláci Poţitavského regiónu. 

V týţdni pre deti vystúpil aj Zlatomoravecký ochotnícky kolektív ZMOK s divadelnou 

hrou Faraóni. Sprievodným podujatím bola výtvarná súťaţ detí, ţiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ 

v MsKS. Z kaţdej zúčastnenej školy boli najlepšie výtvarné práce ocenené vecnými 

cenami a zariadenie dostalo kniţnú publikáciu. NSK finančne podporil Olympiádu 

netradičných športov a Protidrogový fond zase výtvarné súťaţe a ďalšie aktivity.  

Týţdeň  

boja proti 

drogám 

 

Foto  

č. 212/I 

 

Príloha  

č. 12-d 
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         V Gymnáziu Janka Kráľa sa uskutočnil 22. novembra 9. ročník celoslovenskej 

súťaţe stredných škôl v literárnej súťaţi pôvodnej tvorby v poézii, próze a výtvarnej 

súťaţi pôvodnej tvorby pod názvom Dni Janka Kráľa. Zároveň si týmto pripomenuli 

uţ 185. výročie narodenia revolučného básnika Janka Kráľa, ktorý v našom meste ţil 

a zomrel. Vyhodnoteniu súťaţe predchádzali odborné semináre so spisovateľmi, 

poloţenie venca k pomníku J. Kráľa na cintoríne a slávnostné prijatie primátorkou 

mesta Ing. S. Ostrihoňovou v obradnej sieni mesta. Vo svojom príhovore primátorka 

priblíţila ţivot Janka Kráľa, ktorý je nerozlučne spätý s našim mestom. Po osobných 

blahoţelaniach a odovzdaní spomienkových darčekov sa ocenení študenti i hostia 

zapísali do pamätnej knihy mesta. Slávnostného odovzdávania ocenení sa zúčastnili 

úspešní študenti, zástupca NSK Mgr. I. Verešová, výtvarník F. Herman, predseda 

Spolku slovenských spisovateľov Dr. J. Tuţinský, tajomník PhD. P. Janík, spisovateľ 

Dr. M. Pius, P. S. Pius, J. Majerník, za GJK PaedDr. I. Meňhart a Mgr. V. 

Borodovčáková. 

         Do I. kategórie literárnej súťaţe sa prihlásilo 7 autorov so 14 prácami (poézia 2 

so 6 básňami, próza 5 s 8 prácami). Pre nízky počet prihlásených poézia v I. kategórii 

nebola hodnotená. V II. kategórii sa hodnotili práce 53 autorov, ktorí prispeli 141 

prácami (poézia: 27 autorov a 106 básní, próza: 26 autorov a 35 prác). Literárne práce 

hodnotila odborná komisia v zloţení P.S. Pius, básnik, predseda poroty a J. Majerník, 

básnik, prozaik, prekladateľ, publicita. Do výtvarnej súťaţe zaslali autori 86 prác, 53 

prác sa hodnotilo v I. kategórii a 33 prác v II. kategórii. Odborná porota v zloţení F. 

Herman, výtvarník – predseda poroty, I. Valovičová a I. Meňhart konštatovala dobrú 

úroveň prác v kategórii starších ţiakov, ale len priemernú úroveň u mladších ţiakov, 

a preto sa rozhodla neudeliť ceny v tejto kategórii. 

Dni Janka 

Kráľa 

 

Foto  

č. 213/I 

 

Príloha  

č. 13-d 

 

 

         6. decembra uţ tradične navštívil naše mesto Mikuláš. Na námestí ho čakali 

nadšené tváre zvedavých detí. Tie sa mohli zapojiť do pestrého programu. Tí 

odváţnejší z nich osobne Mikulášovi zarecitovali, zaspievali koledu a to všetko za 

pravú mikulášsku odmenu. Nakoniec všetci spoločne Mikulášovi poďakovali 

a popriali mu šťastnú cestu dúfajúc, ţe naše mesto neobíde ani budúce roky. Stretnutie 

vyvrcholilo uţ tradične ohňostrojom, ktorý pripravila Mestská polícia.  

Mikuláš  

 

Foto  

č. 214/I 

 

 

         „Najkrajší a najvrúcnejší cit, sprevádzajúci ľudské pokolenie od pradávnych dôb 

- je láska. Cit, ktorý spája nespojiteľné, rozlučuje nerozlučiteľné, dáva zmysel 

nezmyselnému, mení povahy a charaktery. Láska medzi muţom a ţenou nachádza 

konkrétne a hmatateľné naplnenie v spoločnom manţelskom ţivote. Vţdy je to cesta 

dvoch a vţdy je iná. V základe vzťahu musí byť vzájomná dôvera, úprimnosť a úcta. 

Prajem Vám, aby ste v manţelstve našli trvalé šťastie a porozumenie v mene svojom i 

ostatných tu prítomných, veľa zdravia a vzájomného porozumenia“. Týmito slovami sa 

prihovorili sobášiaci primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a zástupca primátorky 

RNDr. M. Bátora na sobášnych aktoch. Za rok 2007 sa v MsKS v obradnej sieni mesta 

uskutočnilo 9 sobášov a 9 sobášov v zasadačke na Mestskom úrade.  

         Na mestskom cintoríne sa uskutočnili 2 občianske pohreby, rečníkom bol M. 

Tomajko.  

Občianske 

sobáše, 

pohreby 
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         Počas roku 2007 sa prihovorila rodičom novonarodených občiankov mesta v 

obradnej sieni MsKS primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a jej zástupca RNDr. M. 

Bátora. Rodičom detí povedali „milujte ich trpezlivo a spravodlivo, aby ste z nich 

vychovali statočného človeka, človeka s čistým a otvoreným srdcom, človeka 

schopného, zdatného pre ţivot našej spoločnosti. Narodenie vášho synčeka, dcérky, je 

ţivým výrazom vašej lásky. Preto nikdy nezabudnite, ţe i vaše dieťa bude potrebovať 

vţdy a všade vašu lásku, ochranu, trpezlivosť a starostlivosť vás obidvoch“. Rodičia 

detí boli obdarovaní kvetmi, detskými kniţkami a finančným príspevkom 1 000 Sk. 

Zároveň sa rodičia novonarodených detí podpísali do pamätnej knihy mesta. Celkovo 

bolo pozvaných počas roku na slávnostné obrady ZPOZ 121 novonarodených detí. 

Novonaro- 

dené deti 

 

Foto  

č. 215/I 

 

 

         „Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom i v mene všetkých nás prítomných 

zaţelala do Vášho ďalšieho ţivota veľa radosti v kruhu svojich blízkych, veľa zdravia 

a osobného šťastia. Prijmite túto oslavu ako úprimný prejav našej úcty a vďaky. Čas 

ţivota je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi vráskami tvár. Jedno však 

nedokázal zmeniť - Váš čistý, úprimný, obdivuhodný vzťah a lásku. Som veľmi rada, 

ţe Vás preto dnes môţem privítať v obradnej sieni MsKS pri takejto príleţitosti. Do 

kytice tých najkrajších slov by som chcela uloţiť úprimné, srdečné blahoţelanie k 

Vášmu jubileu“. Aj tieto slová povedala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a jej 

zástupca RNDr. M. Bátora na slávnostných obradoch jubilujúcich občanov, ktorí 

oslávili v tomto roku okrúhle ţivotné jubileum 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Slávnostné 

obrady sa konali v obradnej sieni MsKS kaţdý štvrťrok. Z rúk primátorky a jej 

zástupcu obdrţali jubilanti kvety, darčeky, finančný príspevok 1 000 Sk a zároveň sa 

podpísali do pamätnej knihy mesta. Svoje okrúhle ţivotné jubileum oslávilo v tomto 

roku 87 jubilantov. 

Jubilanti 

 

Foto  

č. 216/I 

 

 

         Do obradnej sieni MsKS v priebehu roka priniesli rodičia k slávnostnému 

pomenovaniu tieto deti: Hanka Plšková, Jakub Hudec, Samuel Ďuráč, Nicol Nina 

Nevínová. Vo svojom príhovore zástupca primátorky mesta RNDr. M. Bátora   

rodičom detí povedal, ţe dieťa je najkrajším kvetom lásky a  je aj ich budúcnosťou, 

ktorá ich zaväzuje vytrvať pri ňom a vychovať malého človiečika v skutočného 

človeka. Rodičia detí boli obdarovaní kvetmi, darčekom a následne sa rodičia detí 

a zápisní rodičia podpísali do pamätnej knihy mesta.  

Pomenova- 

nie detí 

 

         „Veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch jeho práce. Šťastie 

človeka nespočíva v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť 

nie je v tom, koľko toho vie človek sám, ale v tom, ako svoju múdrosť dokáţe 

odovzdať iným. Zvlášť cenné je to, ţe v tejto neľahkej dobe, keď sa prosté ľudské 

vlastnosti dostávajú nastokrát na okraj záujmu človeka, sú medzi nami ľudia obetaví, 

skromní a ľudskí“. Prihovorili sa prítomným primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 

v júni a v decembri Ing. L. Leskovská, prednostka MsÚ v obradnej sieni MsKS. 

Slávnostný obrad odovzdávanie plakiet Prof. MUDr. Jána Jánskeho mnohonásobným 

darcom krvi zorganizoval Slovenský červený kríţ Nitra, za ktorý boli prítomné 

Darcovia 

krvi 
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riaditeľka SÚS SČK Nitra B. Bengyáková a predsedníčka SČK v Nitre Ing. E. 

Spišiaková. Na začiatku obradu sa o krátky kultúrny program postarali ţiaci a učitelia 

zo ZUŠ. Zišli sa tu nielen ocenení Zlatomoravčania, ale aj ostatní mnohonásobní 

darcovia krvi zo zlatomoraveckého okresu. Darcom krvi zo Zl. Moraviec boli v roku 

2007 odovzdané tieto plakety Prof. MUDr. Jana Jánskeho - 15 bronzových, 9 

strieborných, 4 zlaté – Ivan Bezák, Ľuboš Galaba, Štefan Kopunec, Róbert Kľučiar a 

diamantová plaketa bola udelená Ľubomírovi Studenému. Boli odovzdané aj dve 

plakety Prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100 odberov, ktoré získali Peter Hlavačka 

a Karol Chovanec. Všetkým oceneným darcom krvi s trvalým pobytom v Zl. 

Moravciach bol zároveň odovzdaný z rozpočtu mesta finančný príspevok 1 000 Sk. 

 

         Na Mestskom úrade 17. augusta prijala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 

pani Máriu Halandovú, rodenú Horvátovú, pri príleţitosti jej stých narodenín, ktoré 

oslávila o deň neskôr 18. augusta. Slávnostný obrad sa na MsÚ uskutočnil 

prostredníctvom účinkujúcich ZPOZ.  

         Primátorka mesta vo svojej slávnostnej reči povedala, ţe je to také významné 

ţivotné jubileum, ktorého sa doţíva len veľmi málo ľudí. Máme o to väčšiu radosť, ţe 

práve v našom meste sa naša občianka doţila takého krásneho a nevšedného veku. 

V kruhu svojej rodiny sa uţ zajtra otvorí stú stránku svojej knihy a očami, v ktorých 

ešte ani v tejto chvíli nepohasol ţiarivý lesk, s radosťou uvíta svoje sté narodeniny. 

Pani Mária sa narodila 18. augusta  roku 1907, rodičom Jozefovi a Kataríne 

Horvátovým v Zlatých Moravciach. V tom čase panovala ešte na našom území 

Rakúsko - uhorská monarchia. Okrem pani Márii, ktorá bola najstaršou dcérou jej 

rodičia vychovávali ešte dve dcéry Annu a Emíliu a jedného syna Ondreja. Vydávala 

sa v 21 rokoch a s manţelom Jánom spolu bývali v Zl. Moravciach, kde on neskôr 

pracoval ako ţelezničiar. Naplnením ich lásky boli tri dcéry najstaršia Emília, ktorá 

bývala v Prahe a Anna, ktorá bývala v ZM, no tieto uţ v súčasnosti nie sú medzi nami. 

Najmladšia Helena sa toho času o matku starostlivo stará. Jubilantka má uţ dnes štyri 

vnúčatá, z toho troch vnukov a jednu vnučku, deväť pravnúčat z toho päť pravnučiek, 

štyroch pravnukov a jednu prapravnučku. Ţivot jubilantky bol vţdy spätý s prácou. Uţ 

od svojich dvanástich rokov, keďţe bola najstaršou zo štyroch súrodencov, pracovala 

ako slúţka a pestúnka pre malé deti. Navštevovala štyri ľudové maďarské školy. Počas 

svojho ţivota preţila prvú a druhú svetovú vojnu ako aj mnoţstvo ďalších 

spoločenských zmien. Manţel Ján zomrel v máji roku 1982 ako 76 – ročný. Aj tieto 

roky jej ostrým dlátom vryli do jej tváre hlboké vrásky, naklonili telo a postriebrili 

vlas. Zvyšok voľného času od vtedy zvykla tráviť vo svojej záhradke, kde s chuťou 

pracovala aţ do 99 – roku ţivota. Ale týţdeň po oslave narodenín spadla a zlomila si 

nohu, ktorá si ţiadala aţ operačný zákrok. Od tohto obdobia aţ do stého výročia sa 

pohybuje uţ len po izbe svojho domu pomalým tempom a za pomoci svojej dcéry 

Heleny. „Mladosť rýchlo ubehla a staroba trvá dlho“, zaťaţkala si v tento deň pani 

Mária. Nad posteľou jej visí obraz Madony s malým Jeţiškom. Podľa nej dlhovekosť 

je odmena za chudobný a veľmi ťaţký ţivot. Primátorka mesta podarovala jubilantke 

zelenú deku, tri čierne sliepočky a finančný dar. Na záver slávnosti sa pani Mária 

podpísala do pamätnej knihy mesta.   

100-ročná 

jubilantka 
 

Foto  

č. 217,218/I 
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         Na Vianoce sa po štyroch mesiacoch najstaršia Zlatomoravčanka cítila po stránke 

zdravotnej veľmi dobre. „Nič ma nebolí som zdravá ako betón“, povedala pani M. 

Halandová. Tešila sa z darčeka, ktorý dostala od primátorky mesta – tri sliepočky. Pani 

Mária sa v tom čase tešila na Vianoce, na narodenie Jeţiška, lebo jej dal najväčší dar, 

ktorým je zdravie.  

Cirkevný život.             
         2. marca sa v rámci dňa Jednoty kresťanov uskutočnila spoločná ekunemická 

slávnosť evanjelickej cirkvi a.v. a rímsko-katolíckej cirkvi v evanjelickej modlitebni 

v Zl. Moravciach. Príslušníci oboch cirkví sa predstavili programom, ktorý pripravili 

evanjelici z Paraguaja. Ekunemickú slávnosť doprevádzal spevácky zbor Cantus. Za 

rímsko-katolícku cirkev sa slávnosti zúčastnili M. Javor, okresný dekan a farár v Zl. 

Moravciach, kapláni L. Kováč a P. Karol. V krátkej homílií pred zhromaţdenými 

vystúpil kaplán L. Kováč, ktorý zdôraznil, ţe hoci ţijeme v rôznych konfesiách 

evanjelická cirkev, rímsko-katolícka cirkev a pravoslávna cirkev, vyznávame a veríme 

v toho istého Boha. Na záver všetkým poďakovala za účasť evanjelická farárka Z. 

Lichvarčíková. 

Ekumenická 

slávnosť  

 

 

         Farnosť Zlaté Moravce 29. apríla na pozvanie vdp. dekana Mons. M. Javora 

navštívil pápeţský nuncius Mons. Henryk Józef Nowacki. Jeho návšteva bola spojená 

s prezentáciou Inštitútu rodiny v našom meste, ktorého riaditeľom na Slovensku je 

Doc. ThDr. Stanislav Vojtko.  

         Nuncius Nowacki bol hlavným celebrantom detskej svätej omši o 11. hodine vo 

farskom Kostole sv. Michala archanjela. A pretoţe táto nedeľa bola nedeľou Dobrého 

Pastiera, v homílii Otec nuncius vychádzal z potreby modliť sa za kňazské povolania.  

Popoludní pokračovala návšteva Otca Nowackeho a Otca Stanislava Vojtku, kedy ich 

v divadelnej sále MsKS slávnostným príhovorom privítala primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová. Primátorka predstavila históriu mesta a podotkla, ţe prvé písomné správy 

o meste súvisia so zaloţením svätobeňadického opátstva v neďalekom Hronskom 

Beňadiku. Riaditeľka MsKS Ing. M. Lazúrová predstavila vzácnym hosťom činnosť 

farnosti. V kultúrnom programe vystúpili DFS Zlatňanka, SZ Cantus, SZ kostola 

Tešiteľov a mládeţnícky zbor. Program Inštitútu rodiny predstavila spolu s manţelom 

Ľ. Pilcová, ktorí sú dobrovoľnými spolupracovníkmi tohto inštitútu. Prítomným 

v divadelnej sále bol predstavený krátky film o ţivote sv. Otca Jána Pavla II., po 

ktorom sa všetkým prihovoril Otec nuncius, ktorý je duchovným inšpirátorom 

myšlienky Inštitútu rodiny, vo svojom príhovore pripomenul dôleţitosť formovať 

a obnovovať rodiny podľa vzoru svätej rodiny a v duchu náuky Jána Pavla II. Počas 

celej prezentácie bola divadelná sála zaplnená veriacimi z celého dekanátu. Doc. ThDr. 

Stanislav Vojtko predstavil všetkým zúčastneným Inštitút rodiny, ktorý svoju činnosť 

zameriava na pomoc rodine ako základnej bunke spoločnosti a Cirkvi pri napĺňaní jej 

poslania. V závere prezentácie vdp. dekan Mons. M. Javor poďakoval vzácnym 

hosťom za ich povzbudivé slová. Po ukončení prezentácie, sa v obradnej sieni MsKS 

konala recepcia, ktorú pripravili rodiny z dekanátu. Zároveň sa vzácni hostia podpísali 

do pamätnej knihy mesta.    

Pápeţský 

nuncius 

v Zlatých 

Moravciach 
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         13. mája bola pred Domom opatrovateľskej sluţby posvätená socha Fatímskej 

Panny Márie. Bol to aj deň, kedy má narodeniny primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová. Sochu dala postaviť rodina Ostrihoňová. Bol to jej dar 

Zlatomoravčanom, ktorí sa podieľajú na zveľaďovaní mesta. Sochu dali vyhotoviť zo 

svojho vlastného rodinného rozpočtu čo predstavovalo 100 000 Sk. Je vyrobená 

z bieleho kararského mramoru v ţivotnej veľkosti (185 cm). Posvätil ju páter Ludevik 

a po modlitbách zazneli piesne na oslavu Panny Márie od 20 – členného speváckeho 

zboru pod vedením A. Martinoviča.  

Dar rodiny 

Ostrihoňovej 

 

Foto  

č. 219/I 

 

 

         „Na sviatok sv. Urbana sa v niektorých krajinách konajú procesie do viníc. Aj 

my sme sa tu zúčastnili, aby sme sa modlili k nebeskému otcovi za úrodu vo viniciach 

a poliach. Ţidia v starozákonnej dobe pokladali víno za symbol Boţieho poţehnania. 

Chlieb a víno boli dva základné produkty kaţdodennej obţivy. Víno bolo súčasťou 

ďakovania pri náboţenských úkonoch. Bol to aj liečivý prostriedok“, aj tieto slová 

povedal vdp. M. Javor, ktorý celebroval sv. omšu 26. mája v chyzeroveckých 

viniciach. Zúčastnili sa jej takmer dve stovky veriacich. Za slnečného popoludnia bolo 

počuť duchovné a ľudové piesne prítomných za doprovodu DH z Machuliniec. Potom 

ešte do neskorých večerných hodín pokračovala zábava pri dobrom víne a guláši.  

         História: Svätý Urban, langerský biskup, sa ukryl vo vinohrade pred svojimi 

prenasledovateľmi. Na odlíšenie od pápeţa Urbana I., je sv. Urban biskup zobrazovaný 

so strapcom hrozna. S týmto svätcom sa spája ľudová pranostika. Keď na sv. Urbana 

25. mája je pekne a slnečno bude veľa kvalitného vína. Jeho sochy aj práve preto stoja 

uprostred i na kraji vinohradov.  

Sviatok  

sv. Urbana 

 

         4. júna oslávil Mons. Marián Javor, okresný dekan a farár Zlatých Moraviec 

významné jubileum 60 rokov. Za kňaza bol vysvätený 19.6.1971. V roku 1992 sa stal 

farárom v našom meste. Mons. neskôr Ján Sokol, arcibiskup metropolita ho vymenoval 

za okresného dekana. Za jeho pôsobenia v našom meste bol zreštaurovaný a obnovený 

interiér farského kostola, odvlhčenie jeho múrov a opravený organ.  

Jubileum  

Mons.  

Mariána  

Javora 

 

         Zlatomoravecká kalvária bola postavená v roku 1882 na mieste staršej pútnickej 

kaplnky pri zázračnej studničke z iniciatívy obyvateľov mesta a podpory zemepánov. 

Nachádza sa nad mestom v lokalite nazývanej Háj. Má rozlohu 27 756 m² a kaplnka 

sv. Anny 48 m². Ústredný motív kalvárie v podobe troch štyri metre vysokých 

drevených kríţov s postavami ukriţovaných dopĺňa 14 zastavení Kríţovej cesty so 

samostatnými kaplnkami. Pri výstavbe kalvárie bol zachovaný pôvodný prírodný reliéf 

terénu. Podľa tradovania toto miesto bolo útočiskom našich predkov v čase pustošenia 

kraja Tatármi v rokoch 1241-1242. V minulosti sa tu konali oficiálne púte trikrát do 

roka. Hlavná púť na sviatok sv. Anny, ďalšie na Povýšenie sv. kríţa  a na Zelený 

štvrtok. Všetky procesie vychádzali z farského chrámu. Tohtoročná púť k svätej Anne 

sa uskutočnila na zlatomoraveckej kalvárii dňa  29. júla. 

Púť k  

sv. Anne 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce usporiadalo 9. novembra spomienkové stretnutie za obete 

cesty smrti I/65, ktoré aj v tomto roku vyvrcholilo slávením svätej omše za všetkých, 

Spomienkové 

stretnutie - 
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ktorých ţivot bol predčasne ukončený dopravnou nehodou na tejto ceste. Zraz 

účastníkov spomienkového stretnutia bol na Námestí A. Hlinku. Nasledoval odchod 

áut označených čiernou stuhou z námestia so zástupcami mesta, mestských podnikov, 

NSK, Hasičského a záchranného zboru, štátnej a mestskej polície, členov dotknutých 

rodín, občanov mesta a okolitých obcí. Zastavili sa pri kríţi pri kriţovatke do Zl. 

Moraviec cez Chyzerovce – I/65 a poloţili vence. Za posledných päť rokov na tomto 

mieste vyhaslo tridsaťsedem ţivotov. Potom autá smerovali aţ do Beladíc, kde sa 

otočili a smerovali späť do Zl. Moraviec, kde nasledovala sv. omša v Kostole 

Boţského srdca Jeţišovho. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová povedala „snahou je 

pripomenúť si obete na ceste smrti a zároveň apelovať na tých, ktorí rozhodujú 

o výstavbe na Slovensku, aby si uvedomili, ţe aj ich zásluhou sa môţu ľudské ţivoty 

zachrániť, keď táto cesta rýchlostnou komunikáciou bude nahradená čo najrýchlejšie“.  

obete  

cesty smrti  

I/65 

 

Foto  

č. 220/I 

 

Politický život.             
         Pri príleţitosti 62. výročia oslobodenia Zl. Moraviec sa konali 29. marca v MsKS 

spomienkové oslavy spojené s kladením vencov k pomníkom padlých. Mesto a SZPB 

privítalo ţijúcich pamätníkov oslobodzovacích bojov. Za prítomnosti predstaviteľov 

politických strán a hnutí, poslancov MsZ a NSK, riaditeľov mestských podnikov, škôl, 

inštitúcií a obyvateľov mesta sa primátorka Ing. S. Ostrihoňová poďakovala všetkým, 

ktorí sa podieľali na jeho oslobodení. Vyslovila ţelanie „aby sa vţdy našiel čas chvíľu 

postáť, zaspomínať a obsah tohto sviatku sa predniesol aj do všedných dní nášho 

ţivota“. Osláv oslobodenia mesta sa zúčastnili aj dlhoroční ţijúci pamätníci 

oslobodzovacích bojov ako E. Štift, A. Chrenko a gen. por. v.v. Ing. J. Husák. 

V kultúrnom programe vystúpili ţiaci Základnej školy na Robotníckej ul. a CVČ 

Spektrum. Po pietnej spomienke sa účastníci stretli na priateľskom posedení v Klube 

dôchodcov na Mojmírovej ul. 

Oslobodenie 

mesta 

 

 

 

 

 

 

         Mesto v spolupráci s MsKS uskutočnilo oslavy sviatku práce 1. mája spojené so 

stavaním mája a 3. výročím vstupu SR do EÚ. Stalo sa tak dňa 30. apríla na Námestí 

A. Hlinku. Dvadsaťdva metrov vysoký máj vyzdobený pestrofarebnými stuţkami 

postavili na námestí Technické sluţby. Osláv sa zúčastnili predstavitelia mesta, kde sa 

prítomným prihovorila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Začiatok slávnosti 

otvorili maţoretky zo ZŠ na Pribinovej ul.  

Stavanie  

mája 

 

         Koniec II. svetovej vojny a 62. výročie Víťazstva nad fašizmom si pripomenulo 

Mesto a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Námestí A. Hlinku 

dňa 7. mája. Program začal štátnou hymnou SR, privítaním hostí, slávnostným 

prejavom, kultúrnym programom o ktorý sa postaral FS Zlatňanka a spoločným 

kladením vencov k pamätníku. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová zdôraznila 

„povinnosť rozvíjať a vštepovať do mysle ľudí úctu k hrdinským tradíciám. 

K tradíciám a ľuďom, ktorí preţili vojnové útrapy, sú pre nás zdrojom poučenia pri 

šírení myšlienok slobody, mieru a priateľstva“. Na záver vzdali úctu účastníkom 

odboja spoločne – zástupcovia Mesta a mestských podnikov, politických strán a hnutí, 

štátnych inštitúcií, poslanci MZ, členovia ZO SZPB, obyvatelia mesta k pomníku 

partizána a padlých vojakov poloţili vence vďaky.  

Víťazstvo 

nad 

fašizmom 

 

Foto  

č. 221,222/I 
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         17. júl je dňom prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. SNR ju 

schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky 

a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky. Toto výročie je zároveň aj 

Pamätným dňom.  

         Dňa 20. júla Ľudová strana – Hnutie za Demokratické Slovensko, Slovenská 

národná strana a Smer si spoločne pripomenuli uţ 15. výročie prijatia Deklarácie 

o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Podujatia sa zúčastnili poslankyňa NR SR M. 

Damborská, predseda NSK Doc. Ing. M. Belica, PhD., predstavitelia zúčastnených 

politických strán a občania mesta Zlaté Moravce. Symbolickú vatru v mestskom parku 

vedľa amfiteátra spoločne zapálili poslankyňa NR SR a predseda NSK.  

Vatra  

zvrchovanosti 

 

 

         Pri príleţitosti 63. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnila 28. 

augusta na Námestí A. Hlinku pietna spomienka na znak úcty a vďaky ţijúcim 

odbojárom a padlým vojakom. Zúčastnilo sa jej pribliţne 80 ľudí. Spomienkové oslavy 

pripravilo Mesto v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

v ZM za účasti ich popredných predstaviteľov, zástupcov politických strán a hnutí, 

štátnej správy, poslancov MsZ a riaditeľov mestských podnikov a inštitúcií ako aj 

Zlatomoravčanov. Po hymne a básni sa prihovorila k účastníkom osláv primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá sa poďakovala všetkým ţijúcim a všetkým tým, ktorí 

obetovali svoje ţivoty na bojiskách SNP. Kultúrnym programom spestrilo podujatie 

vystúpenie FS Inovec. Nasledoval sprievod cez mesto k pomníku partizána na 

Námestie hrdinov. Na znak úcty poloţili účastníci osláv vence aj k pamätníku 

partizána na mestskom cintoríne, pri farskom kostole a na Beňadickej ceste.   

Oslavy SNP 

 

Príloha  

č. 14-d 

 

 

         1. septembra 1992 bol prijatý základný zákon štátu – Ústava SR. Pri príleţitosti 

jej 15. výročia pripravila ĽS-HZDS štafetový beh naprieč Slovenskom. Štafetu s tromi 

trasami – západ, sever, východ odštartovali 27. augusta osobnosti športového 

a spoločenského ţivota ako hokejisti Skalice spolu so Ţ. Pálfym, hádzanárky Iuventy 

Michalovce a populárna maratónkyňa Ľ. Šuňová. 

         Počas šiestich dní štafeta prešla 1318 km a navštívila 222-miest všetkých ôsmich 

krajov Slovenska. V 83 mestách a medzi nimi aj v Zl. Moravciach, mali štafetári 

zastávku. Štafetový kolík beţci F. Jančo a B. Levický z Viesky nad Ţitavou prevzali 

v Skýcove a pokračovali cez Topoľčianky do Zl. Moraviec, kam dobehli 29. augusta 

o 20-tej hodine. Na druhý deň ráno 30. augusta symbolicky priviazali stuhu na ktorej 

bolo napísané „Mesto Zlaté Moravce pozdravuje Štafetu Ústavy Slovenskej republiky“ 

na štafetový kolík viceprimátor mesta Zl. Moravce RNDr. M. Bátora a poslanec NR 

SR J. Kovarčík. Stretnutia sa ďalej zúčastnil starosta obce Vieska nad Ţitavou Š. 

Mladý, štafetári, poslanec MsZ Ing. P. Hollý a poslankyňa NSK Ing. L. Fórrová. 

Štafeta ďalej smerovala cez obce nášho regiónu do Kozároviec, kde bol odovzdaný 

štafetový kolík Levickému okresu. Štafetu Ústavy SR a celoslovenské oslavy Dňa 

ústavy, ktoré pripravila ĽS – HZDS vyvrcholili v Prievidzi 1. septembra veľkým 

galavečerom.  

Štafeta k  

15. výročiu 

Ústavy SR 
 

 
 

Foto  

č. 223/I 

 

Príloha  

č. 15-d 
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         Aj tento rok sa 31. decembra stretli občania mesta na Nám. A. Hlinku, aby 

spoločne oslávili príchod nového roka. Počet ľudí bol rovnaký ako vlani – do tisícky. 

Na námestí bol pripravený kultúrny program, o ktorý sa postarala DH Topoľanka. Pred 

polnocou sa k občanom prihovorila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 

v spoločnosti predstaviteľov mesta. Zaţelala im všetko dobré do nového roku 2008. 

O polnoci zaznela štátna hymna SR a nasledoval ohňostroj, ktorý pripravila Mestská 

polícia. Na námestí bol pre Zlatomoravčanov pripravený varený punč a víno. 

Ohňostroj a oslavy privítania nového roku sa uskutočnili aj v m.č. Prílepy. 

Silvester – 

Nový rok 

Spolky a organizácie.             
         Od 1.1.2007 sa vo Folklórnom súbore Zlatňanka zmenil predseda OZ. Z funkcie 

odstúpil Ing. Cyril Lazúr a vedúcim FS Zlatňanka sa stal Stanislav Hruška, ktorý je od 

tohto dňa jeho štatutárnym zástupcom.  

FS Zlatňanka 

 

         22. apríla usporiadala ZO SZZ Zlaté Moravce – Chyzerovce v Kultúrnom dome 

v Chyzerovciach XX. Ročník degustácie vín. Odborná porota pod vedením Ľ. Kováča 

hodnotila z 59 vzoriek stobodovým systémom vinohradníkov z 9 miest a obcí. Kaţdý 

pestovateľ mohol zaslať ľubovoľný počet vzoriek, kde kaţdá z nich obsahovala 2 ks 1 

lit. fľaše tmavej farby. Šampiónom výstavy bielych vín bol J. Valent zo Zlatých 

Moraviec RVVB 88 bodov a červených vín J. Horváth Topoľčianky AL 87 bodov. 

Zlatú medailu získali vzorky Ing. Rybára RV 87 bodov, Ing. Šupu SAu 85 bodov, J. 

Valenta TR 87 bodov a Ing. Raffaja CS 86 bodov.  

Slovenský 

zväz 

záhradkárov 

Zlaté Moravce 

– Chyzerovce 

 

         16. februára zlatomoravecká ZO Jednoty dôchodcov Slovenska usporiadala 

fašiangovú zábavu v aule ZSŠ. Predaných bolo okolo 200 vstupeniek. Zábavu 

oficiálne otvorila predsedníčka Jednoty dôchodcov Emília Páleníková s manţelom 

Františkom. Do tanca a k dobrej zábave hrala HS Mini Band. Na fašiangovú zábavu 

prišla aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

         Na výročnej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov 16. marca jej členovia 

zhodnotili prácu za uplynulé volebné obdobie. Volil sa aj nový výbor a schvaľoval 

plán činnosti na nastávajúce obdobie. O kultúrny program sa postarali speváčky 

a speváci z JD za doprovodu harmoniky z Rybníka nad Hronom. Nasledovala správa 

o činnosti ZO JDS za rok 2006. Rokovania sa zúčastnila aj primátorka mesta Ing. 

Ostrihoňová, Ing. Gajdoš ved. ĽZ na MsÚ, predseda okr. org. JDS Ing. Lisý, predseda 

ZŤP Mgr. Andor. Schôdzu ukončila predsedníčka ZO JDS E. Páleniková výrokom 

Šalamúna: „Boh je večne mladý, aj doba je večne mladá, len človek starne, môţe mať 

však mladého ducha“.  

         Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska a Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých usporiadali 29. septembra exkurziu do Čajkova na 7. ročník Čajkovského 

vinobrania. Dôchodcovia tu mali moţnosť vidieť krojovaný sprievod obcou 

s alegorickými vinohradníckymi vozmi umocnený dychovou hudbou Kozárenka 

a nechýbala ani Čajkovská cimbalová muzika. Pochutnali si na jedlách a špecialitách 

charakterizujúcich tento región, nechýbal burčiak a varenie lekváru v podaní domácich 

Čajkovaniek.  

         Organizácie Jednota dôchodcov a Zdravotne postihnutých zo Zl. Moraviec, na 

Jednota 

dôchodcov 

Slovenska  

- Zlaté  

Moravce 

 

Foto  

č. 224,225, 

226/I 
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jeseň zorganizovali štyri autobusy do Novej Bane na prehliadku obrazov 

s náboţenskou tematikou inštalovanú v rím.-kat. chráme z ovocia a iných plodov 

zeme.  

         Dňa 20. októbra sa stretli rodáci z Tesárskych Mlynian, ktorí ţijú uţ roky so 

svojimi rodinami v Zl. Moravciach, či v blízkom okolí a majú v meste významné 

spoločenské postavenie, zamestnanie a aj občiansky sa angaţujú. Na stretnutie s nimi 

prišla aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a starosta obce Tesárske Mlyňany Ľ. 

Benc, ktorý prišiel rodákov pozdraviť a rozprávať o aktualitách z rodnej obce.  

 

         16. februára ZMVS uskutočnil školenie vinohradníkov priamo vo viniciach firmy 

Sovex za ţelezničnou stanicou v ZM. Hlavnou témou školenia vinohradníkov bol rez 

viniča spojený s praktickou ukáţkou. Po jej skončení sa uskutočnilo v areáli Sovexu 

spoločné fašiangové posedenie. Podujatia sa zúčastnilo 42 členov ZMVS. 

         Vo februári sa uskutočnilo aj valné zhromaţdenie Zlatomoraveckého 

vinohradníckeho spolku v ZKO na Robotníckej ul. Predseda ZMVS J. Valent 

predniesol správu o činnosti za uplynulý rok 2006. V tomto roku sa upriamili hlavne 

na školenia vinohradníkov na tému rez viniča, chemická ochrana viniča a spracovanie 

hrozna pre výrobu vína. Na valnom zhromaţdení sa zúčastnili aj hostia z Nitrianskej 

kráľovskej vínnej cesty Jan Všetečka-Constanty ako prezident NKVC a viceprezident 

Ing. arch. Vladimír Libant. 

         ZVS usporiadal v dňoch 30.-31. marca výstavu vín. V Klube odborov na 

Robotníckej ul. sa posudzovalo podľa odrôd 196 vzoriek. V kategórii bielych vín bolo 

prihlásených 151 a v kategórii červených 45 vzoriek. V súťaţi boli vzorky od 

domácich vinárov ale aj zo zlatomoraveckého regiónu. Za šampióna bolo vyhlásené 

biele víno z Vinárskych závodov Topoľčianky, ktoré si odniesli tri zlaté a dve 

strieborné medaily. Medzi červenými vínami sa šampiónom stalo víno Alibernet 

z Národného ţrebčína Topoľčianky. Výstavu obohatilo vystúpenie ľudovej folklórnej 

hudby Gaţiovci z Tekovských Nemiec. Celkovo získali biele vína 18 zlatých medailí, 

48 strieborných a 23 bronzových. Viac ako 85 bodov získali vína od F. Sýkoru, S. 

Valkoviča, Ing. L. Šupu zo Zl. Moraviec. Medzi červenými vínami boli udelené 4 zlaté 

medaily, 10 strieborných a 11 bronzových. Zlaté medaily získali Ing. M. Beňo 

z Topoľčianok, Agrovinol, s.r.o., Vinodol a F. Holko z Levíc. 

Zlatomora- 

vecký  

vinohrad- 

nícky spolok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  

č. 16-d 

 

 

         V KD na Mojmírovej ul. sa uskutočnilo 19. februára fašiangové popoludnie za 

účasti členov ÚNSS – Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Na fašiangovom 

stole nechýbala chutná kapustnica a typické fašiangové lahôdky - šišky a fánky. 

Únia  

nevidiacich a  

slabozrakých 

Slovenska 

 

         Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Nitre pripravila 

pre záujemcov o osvojenie dieťaťa alebo o pestúnsku starostlivosť výcvikový program 

PRIDE na prijatie dieťaťa do rodiny, ktorý prezentovala na besede so záujemcami 2. 

apríla v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach. 

Úsmev ako 

dar NR 

 

         21. marca bola podpísaná v obradnej sále MsKS dohoda o otvorení Občianskeho OZ  

Umelecká 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2007 

 

 

                                                                                                                                                                    152 

zdruţenia Umelecká beseda, pri MsKS v Zl. Moravciach. Predsedom OZ Umelecká 

beseda  sa stal Ing. Gustáv Stopka. OZ zdruţuje tvorcov – amatérov zlatomoraveckého 

regiónu, ako básnikov, poviedkárov, humoristov, satirikov, maliarov, grafikov, 

sochárov, rezbárov, záujemcov o dekoratívne a úţitkové umenie, tvorcov plagátov, 

fotografov i filmárov. Ich prvé stretnutie sa uskutočnilo 18. apríla v obradnej 

miestnosti MsKS v Zl. Moravciach. 4. júla sa v Umeleckej besede predstavil jej 

predseda a zakladateľ Ing. G. Stopka. Počas roka títo regionálny tvorcovia: 

spisovateľka J. Šidlovská z Nemčinian; maliar, grafik a karikaturista F. Valenta; 

manţelia Hlôškovci – Milan a Anzelma z Nitry a spisovateľka M. Čeretková – Gállová 

zo Zbehov pri Nitre.  

beseda 

 

Foto  

č. 227/I 

 

 

         OZ Prílepčianka a Mesto Zlaté Moravce usporiadali 4. mája v poradí uţ IV. 

Národopisný ples v jedálni Zdruţenej strednej školy v Zlatých Moravciach. Nechýbal 

spev, tanec a dobrá hudba o ktorú sa postarali FS Prílepčianka z Prílep, Skerešovanka 

z Obýc, Vápenkár zo Skýcova, HS Mini Band a tombola so zaujímavými cenami. 

Sprievodným podujatím tohto plesu bolo i vystúpenie ľudových súborov oblečených 

do krojov prezentujúcich svoju obec a tým aj určitú časť regiónu. Počas programu 

nechýbala tombola so zaujímavými cenami, večera bola batôţková.  

OZ  

Prílepčianka 
 

Foto  

č. 228/I 
 

Príloha  

č. 17-d 

 

         Folklórny súbor Inovec sa tohto roku predstavil domácemu publiku 22 - krát. 

Svojimi vystúpeniami opäť dokázal, ţe patrí medzi popredné folklórne súbory zo 

Slovenska zachovávajúci naše tradičné piesne a tance. FS Inovec pracoval v 27 

člennom kolektíve pod vedením Ing. R. Bakaľára. Zahraničné vystúpenia mal 3 a to v 

Nemeckom meste Mörlenbach a v Poľskom meste Lodţ a Szydlow.  

FS Inovec 

 

         V MsKS sa 6. mája uskutočnila premiéra hry Stanislava Štepku Slovenské tango 

– hra na city, alebo zo ţivota futbalového rozhodcu. Hru Slovenské tango, ktorú 

predstavil ZMOK, bol nahliadnutím sa do bytu súčasného manţelského zväzku, 

okorenené typicky „Štepkovským“ humorom odzrkadľujúcim sa v monológoch 

a dialógoch tejto hry. Hlavné úlohy obsadili Jana Krajčíková – L. Tomajková, Laco 

Krajčík – P. Kereš, poštárka – M. Zlatňanská, jej vnučka Marta – V. Podbehlá, 

Technická spolupráca – B. Horniak, réţia – P. Kereš. Hru si prišlo pozrieť pribliţne 

tristo divákov, čo členov kolektívu veľmi potešilo.  

         ZMOK navštívil 10. a 11. novembra vo veľkofatranskej doline obce – Turčianske 

Jaseno a Belá – Dulice, kde sa predstavil s hrou „Faraóni“. Okrem prvého zimného 

počasia s prekrásne zasneţenou prírodou, ich srdečne privítali starostky týchto obcí. 

Divadelné prestavenie sa členom súboru vydarilo, čomu nasvedčoval veľký potlesk 

prítomných občanov a po predstavení bohaté občerstvenie, ktoré pripravili starostky. 

PaedDr. K. Ivanovičová odovzdala obom starostkám srdečný pozdrav od primátorky 

Zl. Moraviec Ing. S. Ostrihoňovej a upomienkové predmety. Kolektív súboru 

odchádzal domov s veľmi peknými dojmami, čo bolo aj zásluhou reţiséra Bc. P. 

Kereša.   

ZMOK 

 

Príloha  

č. 18-d 

 

 

         ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých rodiča spolu s deťmi, mládeţou Slovenský  



Kronika mesta Zlaté Moravce 2007 

 

 

                                                                                                                                                                    153 

a dospelými v Zlatých Moravciach pripravili 27. apríla výstavu ručných prác, ktorú 

prezentovali v Klube dôchodcov na Mojmírovej ul., práve pre jeho bezbariérovosť pre 

túto skupinu obyvateľov. Na výstave si mohli všetci návštevníci prezrieť kresby, 

kraslice, zdobené perníky, maľované poháre, obrazy, vyšívané a háčkované obrusy, 

svietniky a výrobky z dreva. Práce z dielne zdravotne postihnutých vystavovali deti – 

P. Novotný, K. Ocetová a dospelí členovia M. Búryová, T. Pilčíková, V. Madola, M. 

Gubo, B. Herdová zo Zlatých Moraviec a Machuliniec.  

         V dňoch 26. aţ 29. októbra pripravila organizácia  súťaţno-výstavnú akciu pod 

názvom Heloween. Zdravotne postihnuté deti spolu s rodičmi vyrezávali a upravovali 

tekvice, zdobili ich gaštanmi, lístím a rôznymi prírodnými materiálmi v KD na 

Mojmírovej ul. Do prác sa zapojilo 9 rodičov so svojimi ratolesťami. Výstavu si 

pozrelo počas dvoch dní 348 ľudí, z toho bolo 293 ţiakov a 55 dospelých, vrátane 

pedagógov zo základných a materských škôl. O celkovú výzdobu sa postarala kultúrna 

referentka T. Pilčíková, organizačne akciu zabezpečili predsedníčka J. Búryová, 

tajomníčka A. Ocetová, členovia výboru p. Podhányiová, M. Búryová a študentky 

z pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, E. Krchová a E. Balčiráková.  

zväz  

zdravotne 

postihnutých 

 – detská 

organizácia 

 

 
 

Foto  

č. 229/I 

 

 

         V priebehu  mesiaca jún zorganizoval Mestský úrad, oddelenie pre ľudské zdroje 

poznávacie zájazdy pre dôchodcov z mesta Zlaté Moravce. Prvý sa uskutočnil 26. júna 

do pútnického miesta Skalka pri Trenčíne, na Trenčiansky hrad a do kúpeľného mesta 

Piešťany. Sprievodcu dôchodcom z mesta robil PaedDr. P. Biely. Časť dôchodcov asi 

pätnásť z mestskej časti Prílepy absolvovalo prehliadku mesta Piešťany so 

sprievodkyňou A. M.-Kudrejovou. Navštívili Thermia kúpele v Piešťanoch, kostol, 

kúpeľný areál, prešli námestím a občerstvili sa v reštaurácií a cukrárni. 28. júna 

smeroval autobus s dôchodcami z mesta a sprievodcom Mgr. Ľ. Andorom na 

poznávací zájazd opäť do kúpeľného mesta Piešťany. Nálada účastníkov poznávacieho 

zájazdu bola veselá, druţná a vzájomne priateľská.  

         Kúpacie zájazdy sa oddelenie pre ľudské zdroje tohto roku rozhodlo 

zorganizovať do Termálparku Veľký Meder. Záujem o tento druh zájazdov je kaţdým 

rokov čoraz väčší. 4. júla vyrazil prvý autobus dôchodcov so sprievodkyňou E. 

Páleníkovou do kúpeľného strediska Veľký Meder. Po ceste vládla dobrá nálada. 

Bazény a areál novovybudovaného kúpaliska poskytovali dostatočnú moţnosť 

oddýchnuť si a to aj pri nepriaznivom počasí, nakoľko bazény boli vonku i kryté. 

Termín ďalšieho zájazdu bol naplánovaný na 10. júla so sprievodcom Mgr. Ľ. 

Andorom a 12. júla so sprievodcom PaedDr. P. Bielym.  

Mestské 

zájazdy 

dôchodcov 

 

         Materské centrum Mami Oáza usporiadalo 12. mája symbolický pochod 

z Námestia A. Hlinku po Ţupnej ulici a späť k fontáne. Bolo to celoslovenské 

podujatie ku Dňu matiek, do ktorého sa zapojilo aj naše mesto. Dĺţka trate bola 1,6 km 

a zapojili sa najmä mamičky s kočíkmi. Podporiť ich prišla aj primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová, ktorá po trase sprevádzala deti, ich matky a zároveň ich obdarúvala 

lízankami. Prejdenie míle bolo však poznačené silným lejakom a krupobitím. Deti 

zabávala bábkoherečka O. Hoffmanová s rozprávkou O zvedavom sloníkovi. Úspech 

mala aj jazda majstra sveta v cyklotriale P. Bartáka. V rámci podujatia „Míľa pre 

MC  

Mami – Oáza 

 

Foto  

č. 230/I 
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mamu“ sa uskutočnila verená zbierka. Predalo sa 2151 ks pohľadníc a vyzbieralo 

48 593 korún. Toto podujatie bolo spolufinancované z EÚ v rámci projektu Equal 

Svet. Na Slovensku sa zapojilo do pochodu míľa pre mamu 24 miest. 

         Tento rok rozbehli v MC výchovný projekt formou kurzov „Hráme sa zdravo“  

určený pre deti vo veku 2-3 roky, ktoré sa pripravujú na nástup do škôlky. Na jeseň 

zase začali realizovať projekt „Sviatky-hrátky“, ktorého cieľom bolo pomôcť rodičom 

naučiť svoje deti vnímať sviatky, ktoré sa slávia počas celého roka. Zo vzdelávacích 

podujatí sa dobre ujala poradňa dojčenia a starostlivosti o novorodencov a bábätká 

s poradkyňou dojčenia Ing. S. Predáčovou a cyklus prednášok a diskusií so 

psychologičkou PhDr. E. Prvou z Inštitútu rodiny v BA. MC veľmi úzko spolupracuje 

s Úniou materských centier a zúčastňuje sa viacerých celoslovenských kampaní (Ako 

vychovávať naše deti, Vstúpte s dieťaťom, Dieťa potrebuje rodinu). Dôleţitými 

podporovateľmi centra sú aj prispievatelia 2% z daní.  

         3. decembra uplynulo 6 rokov od slávnostného otvorenia Materského centra 

MAMI-OÁZA. Narodeninovú oslavu spojili v MC s návštevou svätého Mikuláša, 

ktorý s radosťou prišiel potešiť aj tých najmenších centráčikov.  

 

         Branimír Lang a Stanislav Levický tvoria hudobnú skupinu Mini Band. V tejto 

zostave hrajú od 1.1.1983 a to hlavne na zábavách, plesoch, stuţkových, pri ţivotných 

jubileách a občas v Country Pube. HS vznikla ešte v roku 1988, jej v poradí uţ druhým 

vedúcim je p. Lang, ktorý predtým pôsobil v skupine Melódia. Názov skupiny je 

odvodený od toho, ţe je v skupine málo členov. Hrajú rôzne štýly od ľudoviek 

a country aţ po pop a rock. Ich publikum je prevaţne zo strednej a staršej vekovej 

generácie. Úlohy v skupine majú rozdelené tak, ţe B. Lang hrá na gitare a spieva, S. 

Levický hrá na klávesy a spieva.  

HS  

Mini Band 

 

Foto  

č. 231/I 

 

 

         8. júna sála v MsKS praskala vo švíkoch, keď všetci sa výborne bavili, lebo sa tu 

uskutočnila uţ v poradí piata tanečná show – vystúpenie tanečného krúţku CVČ 

Spektrum. Úvod patril TS Tigra, päť – šesť ročným s choreografiou „Kým sme ešte 

detičky“, nasledovali choreografie – „Na skle maľované, Učiteľka tanca, Čo o mne 

vieš, Country, Let´s get love, Bubny, Hip-hop“. Na záver zatancovali choreografiu na 

pesničku Honey. Bonbónikom, ako povedal moderátor Bc. P. Kereš, bolo tanečné 

vystúpenie v uţ spomenutej choreografii vedúcej krúţku. Bodkou za programom boli 

„Tri slová“ od M. Gombitovej a 12 detí na javisku s veľkou tortou a piatimi sviečkami, 

s vrelým poďakovaním detí a primátorky mesta vedúcej tanečného krúţku Bc. S. 

Kuklovej.  

TS Tigra 

 

Foto  

č. 232/I 

 

 

         Členovia jednoty SD Zl. Moravce a ich rodinní príslušníci sa zúčastnili v dňoch 

18.-27. mája pobytu na pieskových talianskych pláţach. Od 7.-16. septembra sa opäť 

zúčastnili pobytu v Taliansku a navštívili aj  Benátky. Na tento zájazd im Jednota SD 

Nitra poskytla príspevok 1150 Sk na člena.   

Jednota SD 

 

         Okresná organizácia Únie ţien Slovenska Zlaté Moravce zaregistrovala na 

Ministerstve vnútra 12. marca 2006 Základnú organizáciu Únie ţien Slovenska v ZM. 

Únia ţien 

Slovenska 
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Vzhľadom na to, ţe staršie vzniknutá organizácia /dolné mesto/ sa rozpadla a následne 

zrušila, ostala iba jedna ZO ÚŢS Zlaté Moravce – horné mesto. Za predsedníčku 

organizácie bola zvolená A. Kiššová, ktorá vystupuje ako jej štatutárna zástupkyňa. Za 

revízorku bola zvolená M. Hoková a za hospodárku M. Plhalová. Členky organizácie 

sa zúčastňujú akcií, ktoré schválili v Pláne činnosti na príslušný rok a tieţ aj akcií, 

ktoré usporadúva Krajská organizácia ÚŢS alebo, ktoré organizujú iné spoločenské 

organizácie. V roku 2007 sa organizácia rozrástla o 10 členiek. Vzhľadom k tomu, ţe 

finančné prostriedky organizácie sú minimálne, tvorí ho prevaţne členské, poţiadali 

t.r. o fin. dotáciu Mesto ZM pri zabezpečovaní činnosti ako: literárna súťaţ Vansovej 

Lomnička, ukáţka viazania ozdobných kytíc, návšteva kubánskej delegácie, výlet do 

Veľkého Medera na zrelaxovanie síl a Úcta k starším. Na pozvanie sa zúčastnili osláv 

Oslobodenia mesta, SNP, zájazdu do Kremničky a Banskej Bystrici do Múzea SNP.   

 

         13. júna bola zaloţená Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska (ZO 

ZDS) v meste Zlaté Moravce. Svoje stretnutia organizuje ZO kaţdú druhú stredu od 

16.00 do 18.00 hod. (vţdy v párnom týţdni) v Klube dôchodcov na Mojmírovej ul. 

Organizácia má 49 členov a jej predsedníčkou je A. Gubová. Na tieto stretnutia chodia 

tí, ktorých diagnóza diabetes mellitus (cukrovka) zaujíma. Spoločne sa tam môţu 

medzi sebou podeliť o recepty a skúsenosti, zapojiť do diskusií o ochorení, vypočuť si 

rady od iných diabetikov ako i odborné prednášky, ktoré im pomôţu cukrovku 

kompenzovať, predchádzať komplikáciám a prípadne ich efektívne liečiť.  

         Klub zorganizoval Oslavy dňa diabetikov 14. novembra v jedálni na poliklinike 

v Zl. Moravciach. V rámci programu bola prezentovaná praktická ukáţka – prípravy 

stravy pre diabetikov, prednáška – Prevencia a liečba diabetickej nohy – prípravok 

Betadine. Zároveň bolo pre širokú verejnosť pripravené meranie glykémie zdarma vo 

vestibule polikliniky počas ordinačných hodín. 

Klub 

diabetikov  

 

         V CVČ Spektrum sa zišli záujemcovia o stolný tenis, aby si zmerali zručnosti 

natrénované v priebehu roka. V podvečer 14. marca otvoril turnaj predseda ZO SZZP 

Mgr. Ľ. Andor v Zl. Moravciach. Nad dodrţiavaním pravidiel dohliadal PaedDr. M. 

Širuček. 1. miesto získal vedúci krúţku B. Černák, 2. miesto PaedDr. M. Širuček a 3. 

miesto J. Ţembery. Predseda organizácie po vyhodnotení, odovzdaní diplomov a cien 

všetkým víťazom poblahoţelal. Poďakoval zvlášť organizátorovi riaditeľovi CVČ 

Mgr. J. Zlatňanskému za sponzorské dary a všetkým prítomným zaţelal veľa síl, 

zdravia a úspechov i rodinnej pohody. 

         14. júna sa v Klube dôchodcov na Mojmírovej ul. uskutočnil snem okresnej 

organizácie zdravotne postihnutých. Predseda okresnej organizácie V. Madola privítal 

delegátov základných organizácií a funkcionárov Ústredia organizácie pánov Šúriho 

a Nagya, ktorí vyslovili slová vďaky a uznania, ďalej primátorku mesta Ing. S. 

Ostrihoňovú a PaedDr. K. Ivanovičovú z MsÚ. Staronový predseda V. Madola 

poďakoval za prácu a nezištnú pomoc funkcionárom v uplynulom volebnom období 

a novozvoleným poblahoţelal a poprial veľa zdravia a tvorivých síl a porozumenia. 

Podrobnú analýzu spolupráce s funkcionármi organizácií zdravotne postihnutých 

a dôchodcov vôbec ako aj celkovú starostlivosť o ľudí vekovo pokročilých a zdravotne 

Slovenský  

zväz  

zdravotne 

postihnutých  
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postihnutých vystihla vo svojom príhovore aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Jej vzácne slová prítomní odmenili potleskom.  

 

         Odborná pracovníčka Krajského osvetového strediska v Nitre Mgr. Ľ. Struková 

zorganizovala 7. júna v obradnej sieni MsKS v Zlatých Moravciach stretnutie 

kronikárov z okresov Levice a Zlaté Moravce. Zúčastnila sa ho aj kronikárka 

z Mojmíroviec Mgr. D. Kozáková, víťazka celoslovenskej súťaţe Slovenská kronika. 

Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 43 poslucháčov. Títo získali dôleţité informácie 

o opísaní kroniky, ktoré sú v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. a 184/1999 Zb., ako 

aj o tom, ako si môţu uľahčiť svoju prácu písaním na počítačoch, ako postupovať 

s vytlačenými hárkami a s dokumentačnými prílohami.  

Stretnutie 

kronikárov 

 

         Dňa 9. februára sa konala výročná členská schôdza ZO – Slovenského zväzu 

záhradkárov Zlaté Moravce. Za účasti 53% prítomných členov bol schválený plán 

činnosti na rok 2007. Na zasadnutí bol zvolený aj nový výbor ZO – SZZ, nakoľko časť 

starého výboru sa vzdala pre svoj vysoký vek. Predsedom sa stal M. Bančák, 

podpredsedom Bc. S. Jurik, tajomníčkou A. M. – Kudrejová, pokladníčkou M. 

Rumanková, členovia Ing. J. Svetlanský, M. Oravec, E. Kühtreiberová.  Prítomní si 

vypočuli aj prednášku hosťa Prof. Ing. I. Hričovského, DrSc., a obracali sa na neho 

ohľadne rezu stromov a odstránenie rôznych škodcov. Za Mesto Zlaté  Moravce sa 

zúčastnil RNDr. M. Bátora, zástupca primátorky mesta. Noví členovia výboru na záver 

prisľúbili členom ZO-SZZ, ţe spresnia všetkých  členov v osadách a budú sa zaoberať 

ich poţiadavkami.  

         5. a 6. októbra usporiadala ZO SZZ výstavu pribliţne 60 exponátov výpestkov, 

ktoré do Mestského kultúrneho strediska priniesli záhradkári. Cenu o najkrajšie jablko 

výstavy získal M. Belovič zo Zl. Moraviec za odrodu idaret. Vystavované boli rôzne 

odrody ovocia a zelenia: mišpula od p. Dubajovej, starkinson, idaret, spartan od S. 

Juríka z SOUse, starting, šampión, šípové ruţe rôznych farieb od M. Oravca, delicious, 

starkinson od M. Bančáka,  jablká jonatánky, banánové, zlatý delícius, batul od Ing. J. 

Svetlanského, delicius, vlašské orechy a drobné chryzantémy od Ing. M. Lazúrovej. 

Okrasné dreviny zo Záhradníckych sluţieb dopĺňali celkovú dekoráciu. Na výstavu 

zavítali aj hostia ako primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, prednostka MsÚ Ing. L. 

Leskovská a právnička JUDr. T. Lang. Po skončení výstavy boli vystavované plody 

(bez chemických postrekov) odovzdané detskému a internému odd. mestskej 

nemocnice v Zl. Moravciach. Podľa predsedu organizácie bola výstava starostlivo 

pripravená najmä vďaka členom organizácie – A. M. Kudrejovej a E. Kühtreiberovej, 

ktoré tu trávili tieto dni.  
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         V rámci Zlatomoraveckého jarmoku pripravila ZO Slovenského zväzu 

chovateľov v mestskom amfiteátri 6. ročník Poţitavskej výstavy králikov, holubov 

a exotického vtáctva. Po roku sa tak opäť chceli drobnochovatelia prezentovať svojimi 

kúskami z celého regiónu. Vystavovalo tu 65 chovateľov – 183 králikov z 35 plemien 

(44 farebných variácií), 90 holubov 17 kolekcií a 29 kolekcií hydiny. Kaţdý výstavný 

kus prešiel drobnohľadom delegovaných posudzovateľov. Na výstave boli odovzdané 
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aj 3 víťazné poháre, 23 čestných cien a 7 cien mladým chovateľom. Dva víťazné 

poháre zostali v Zl. Moravciach a to za králika Novozélandského červeného bol 

udelený mladému chovateľovi Š. Klimekovi. V expozícii holubov víťazný pohár za 

nemeckého výstavného Čierneho tigra dostal 82-ročný J. Bolla, najstarší člen 

organizácie. V kolekcii hydina dominoval Susexky a víťazný pohár patril O. Bačovi zo 

Sľaţian. Ceny a víťazné poháre odovzdávali chovateľom primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová a riaditeľka MsKS Ing. M. Lazúrová. Všetky vystavované zvieratá boli 

z chovu členov zlatomoraveckej ZO a od členov základných organizácii zo Ţitavian, 

Sľaţian, Vrábeľ, Loviec, Levíc, Skýcova, Jelenca, Kozmáloviec, Hostí a Topoľčianok. 

Pochvalne sa k výstave vyjadrila ja primátorka mesta: „Skláňam sa pred našimi 

chovateľmi, príprave výstavy v našom parku venovali týţdeň bez akejkoľvek náhrady 

mzdy, na úkor rodín a svojho voľna. To málokto v dnešnej dobe dokáţe“. Pripravená 

bola aj tombola, kde dvoch králikov na chov venovala primátorka mesta 

a upomienkové predmety. Výstavu navštívilo pribliţne 1000 detí a ţiakov 

z materských a základných škôl mesta Zlaté Moravce, ku ktorým je potrebné prirátať 

ešte širokú verejnosť z mesta a okolitých obcí.  

 

         Názov ornitológia je odvodený od gréckeho „ornis“ – vták. Pred osemdesiatymi 

rokmi bola zaloţená Československá ornitologická spoločnosť. V roku 1986 vznikla 

samostatná Slovenská ornitologická spoločnosť. V súčasnosti má SOS/BirdLife 

Slovensko vyše 1200 aktívnych členov. Nájdu si tu svoje uplatnenie tak profesionálni 

pracovníci zo štátnej ochrany prírody, ale aj dobrovoľní záujemcovia a milovníci 

prírody, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do ochrany voľne ţijúceho vtáctva. Pri napĺňaní 

poslania sa SOS venuje predovšetkým ochrane ohrozených druhov, biotopov a vtáčích 

území, ochranárskemu výskumu vrátane krúţkovacej činnosti, environmentálnej 

výchove, práci s deťmi a mládeţou. Kaţdý ochranca prírody si svoje poslanie môţe 

napĺňať aj individuálne. Jedným z členov SOS je aj Zlatomoravčan Ľ. Chládek, ktorý 

tento rok začal rozvíjať spoluprácu so ZŠ sv. Don Bosca. Na prvej prednáške sa 

zúčastnilo vyše päťdesiat ţiakov a pedagógov.  

         Tohto roku uţ po tretí krát hniezdili v centre mesta bociany biele (L. Ciconia 

ciconia). Pár bocianov priletel zo zimoviska z Afriky uţ 23. marca. Koncom apríla sa 

vyliahlo päť mláďat. O tri dni uţ bolo jedno nájdené ako uhynuté. Krúţkovanie mláďat 

na všetkých hniezdach v okrese Zlaté Moravce sa uskutočnilo 13. júna. Zúčastnil sa ho  

Dr. Slobodník, predseda sekcie krúţkovania Slovenskej ornitologickej spoločnosti 

Bird Life a Ľ. Chládek, člen SOS Bird Life, ktorí okrúţkovali dvanásť mladých 

bocianov. Z toho štyri v Zl. Moravciach, tri v Tesárskych Mlyňanoch a Čiernych 

Kľačanoch a dve v Slepčanoch. Neobsadených bolo v tomto roku sedem hniezd. 
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         Krajské osvetové stredisko v Nitre zorganizovalo 5. ročník prehliadky 

chrámových zborov pod názvom Chrámové piesne. V obci Tesárske Mlyňany 

v Rímskokatolíckom kostole sa 7. októbra predstavil Detský spevácky zbor Srdiečko 

zo Sľaţian, Vráble reprezentoval Detský spevácky zbor Piesok, ďalej Spevácky zbor 

Lipka z Dolných Krškán, Carmina Vocum zo Zl. Moraviec s umeleckou vedúcou L. 

Komárovou a Spevácky zbor Chrámu Tešiteľov zo Zl. Moraviec, ktorý dirigoval A. 

Carmina 

Vocum 
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Martinovič.   

 

         V Starom Tekove sa 28. júla v spolupráci s armádou SR uskutočnilo podujatie, 

na ktorom vyše dvestopäťdesiat členov Klubov historických bojov z celého Slovenska 

a zo zahraničia predviedlo svoje umenie. Nechýbali ani predstavitelia vlády SR, NR 

SR a zástupcovia diplomatických zborov na Slovensku. Minister obrany SR F. 

Kašický odovzdal ocenenia niekoľkým priamym účastníkom bojov II. svetovej vojny. 

Medailu vojnový veterán obdrţal z rúk ministra aj E. Štift, predseda ZO SZPB v ZM.  

         2. decembra zomrel člen SZPB Eugen Štift. Nekrológom odbojárov 

a sympatizantov nielen zo Zl. Moraviec, ale z celého regiónu sa pri hrobe 5. decembra 

všetci rozlúčili slovami generála poručíka vo výsluţbe Ing. Husáka. Povedal - odišiel 

vojnový veterán, bývalý športovec, oddaný priateľ, ochotný poradca a skromný človek. 

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre, kde bol 

Janko (ako ho všetci priateľa volali) členom predsedníctva, vzdalo na svojom 

plenárnom zasadnutí 6. decembra hold menovanému minútou ticha za jeho dlhoročnú 

činnosť v SZPB a za pomoc ţijúcim bojovníkom, ktorých v súčasnosti je uţ málo. 

Členom ZO SZPB v Zl. Moravciach bude predseda ešte dlho chýbať. Bol zapáleným 

zástancom odboja. Vţdy zdôrazňoval, ţe sa v našej spoločnosti nesmie zabúdať na 

účastníkov oslobodzovacích bojov a je jedno, či bojovali na východnom, západnom 

fronte alebo v SNP. Zaslúţia si našu úctu, uznanie a nevädnúce kvety vďaky. Našou 

povinnosťou je ale vysvetľovať mladým, ţe púť za slobodou bola neľahká, zloţitá 

a bolestne slávna. Jeho odkaz je – nebáť sa pravdy a pravdu všemoţne brániť. 

         Na Slovensku má SZPB 24 tisíc členov, z toho uţ len šesťtisíc priamych 

účastníkov bojov. V súčasnosti sa im nedarí omladzovať členskú základňu, nakoľko 

v roku 2008 bolo prijatých len 47 nových členov, z toho dvadsať mladých. V Zlatých 

Moravciach ZO SZPB v roku 2007 evidovala 91 členov, z toho 46 muţov a 45 ţien, do 

60 rokov 16 členov, od 60 do 70 rokov 14 členov, od 70 do 80 rokov 15 členov a nad 

80 rokov 46 členov. 

Slovenský 
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         15. februára sa konalo v zasadačke Mestského úradu v Zlatých Moravciach valné 

zhromaţdenie regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Horné Poţitavie, zloţenej zo 

štyroch mikroregiónov – (Hrušovsko-beňadický, Poţitavie-Širočina, Podtribečie-

Drevenica a Podtríbečské obce – Záhrada Európy) a Mesta Zlaté Moravce, Zdruţenie 

podnikateľov Slovenka – krajská organizácia Zl. Moravce a OZ Platan Zl. Moravce. 

Na programe rokovania bola správa o činnosti za rok 2006, kde z pohľadu RRA bol 

minulý rok úspešný len čiastočne. Nepodarilo sa vytvoriť stále sídlo kancelárie 

a čerpanie finančných prostriedkov na svoju činnosť. Najväčším problémom bolo 

rozbehnúť agentúru. Riaditeľom RRA je v súčasnosti Ing. Jozef Káčer. RRA sa 

podarilo sa pripraviť časť podkladov potrebných pre zásobník projektov regionálneho 

významu, ktorý sa viaţe na budúce programovacie obdobie – Národný strategický 

a referenčný rámec na roky 2007-2013, práva o hospodárení a plán činností RRA na 

rok 2007. RRA odsúhlasila aj členov správnej rady: V. Ďurčeková, J. Ďuriač, Ing. J. 

Farkaš, Ing. I. Hók, PaedDr. K. Ivanovičová, Ing. S. Ostrihoňová, Mgr. K. Šurdová a 

dozornej rady: J. Demo, Ing. P. Gajdoš, J. Mesko.  

RRA Horné 

Poţitavie 
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         Od septembra bolo Mesto Zlaté Moravce vylúčené z členstva v RRA Horné 

Poţitavie a nebol zaplatený členský príspevok na rok 2007. Od vzniku RRA Mestom 

Zl. Moravce nebola vznesená poţiadavka na RRA o vypracovanie projektu. RRA sídli 

v priestoroch bývalého Okresného úradu na Ul. Sládkovičovej č. 3.  

 

         Počas roku 2007 (ako aj v predchádzajúcich rokoch) sa OZ Maják sústredilo na 

sociálnu činnosť v regióne Zlatých Moraviec, ako sociálne poradenstvo pre ľudí v 

hmotnej a sociálnej núdzi, pre týrané osoby a pod. Naďalej aktívne fungoval odevný a 

potravinový sklad určený pre občanov v hmotnej núdzi, najmä pre matky s deťmi, ľudí 

bez domova a starších ľudí.  

         V OZ Maják pracujú zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s psychiatrickou 

diagnózou, starší ľudia a ľudia po výkone trestu. Ťaţko zamestnateľné skupiny osôb 

tak majú šancu prekonať svoju ťaţkú sociálnu situáciu a hmotnú núdzu. Chránená 

dielňa OZ Maják dostala pravidelnú zákazku a tak začala dodávať dekoračné výrobky 

pre Baumax, úspešne dodala výrobky na vianočnú zbierku (315 000 kusov výrobkov) 

pre Tesco na Slovensko aj pre Českú republiku. Pravidelne spolupracuje aj s firmou 

Danfoss s.r.o. v ZM, pre ktorú zdravotne postihnutí sekajú buţírky a balia matice.  

         Maják úspešne zrealizoval projekt „Učíme sa pracovať“, ktorý bol 

spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. V projekte sa tak prevzdelalo 60 

ľudí z najrizikovejších sociálnych skupín. Niektorí z nich našli svoje uplatnenie v 

Majáku, iní si s pomocou sociálnych pracovníkov OZ Maják našli zamestnanie.         

Pracuje s celou rodinou, preto realizuje aj sociálne programy zamerané na deti. 

Pokračovalo vzdelávanie prostredníctvom počítačov, organizovali sa voľnočasové 

aktivity pre „deti ulice“ najmä z ulice 1.mája v Zlatých Moravciach. Deti navštevujúce 

sociálne centrum pravidelne, sú zaradené do individuálnej alebo skupinovej práce, 

ktorú vedie skúsený lektor. Maják rozšíril repertoár svojich aktivít aj o špeciálne 

programy pre deti s poruchami správania na ktoré má akreditáciu z Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny. Začal vzdelávať odborníkov z pomáhajúcich profesií ako 

pracovať s trestanými osobami. Toto vzdelávanie je jediné svojho druhu na Slovensku 

a je akreditované Ministerstvom školstva. Vzdelávanie podporila Nadácia Pontis. Uţ 

štvrtý rok organizoval aj vydávanie vianočnej kapustnice pre ľudí osamelých a 

núdznych dňa 24. decembra v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v ZM. OZ 

Maják úspešne riešil mnoţstvo sociálnych prípadov, čoho dôkazom sú aj ocenenia 

sociálnej práce z výstupov viacerých kontrol - napr. MPSVaR SR, VÚC Nitra a pod. 

OZ Maják 

 

         V roku 2006 boli ukončené 2 výzvy, v rámci ktorých bolo vypracovaných 11 

projektov v lokálnej kancelárii Fondu sociálneho rozvoja pre okres Zlaté Moravce, pre 

ktoré bola v roku 2005 zriadená.  

         V roku 2006 bolo zaloţené partnerstvo sociálnej inklúzie okresu (PSI) Zlaté 

Moravce s cieľom podporiť sociálnu inklúziu a zvyšovanie zamestnanosti a 

zamestnateľnosti skupín so špecifickými problémami a potrebami v okrese Zlaté 

Moravce, predovšetkým so zameraním na komunity a jednotlivcov, postihnutých a 

ohrozených sociálnym vylúčením a so sťaţeným prístupom na trh práce. Jedná sa 

najmä o dlhodobo nezamestnaných, marginalizované a izolované rómske komunity, 
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zdravotne a mentálne postihnutých, osoby trpiace rôznymi závislosťami a ďalšie 

skupiny, ktoré majú sťaţený prístup na trh práce.  

PSI je nezávislé lokálne zdruţenie pre vytvorenie partnerského vzťahu a spolupráce 

medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom.  

Pre spoluprácu pri riešení problémov obyvateľstva postihnutého sociálnym vylúčením 

boli oslovení strategickí partneri v lokalite a aj organizácie a subjekty z regiónu z 

radov mimovládnych organizácií, samosprávy a občianskeho sektora.  

Rada partnerstva z radov partnerských organizácií vykonáva svoju činnosť dodnes a 

má 9 členov. Rada LPSI pravidelne zasadá, v roku 2006 sa rozšírila o členov z okresu 

Nitra. V súčasnosti má LPSI 27 členov, z toho 8 zástupcov miestnej samosprávy, 1 

zástupca regionálnej samosprávy (ÚNSK), 1 zástupca ÚPSVR, 9 zástupcov komunít a 

mimovládnych neziskových organizácií, 4 podnikateľské subjekty, 1 cirkevná 

organizácia, 3 vzdelávacie inštitúcie (školy). V roku 2006 PSI zamestnávalo 2 

zamestnancov na pracovný pomer. V súčasnosti PSI nemá zamestnancov, aktivity sú 

vykonávané členmi PSI na dobrovoľníckej báze.  

Rada partnerstva si určila pre rok 2007 nasledovné ciele:  

- nájsť alternatívne riešenia a pripraviť kanceláriu partnerstva na samostatné 

fungovanie /tento cieľ sa podarilo zabezpečiť pretoţe kancelária PSI existuje a funguje 

aj po skončení projektu.  

- zlepšiť prepojenosť informačných tokov - zabezpečiť lepšiu výmenu skúseností, 

ktorá môţe byť prínosom pre organizácie s menšími skúsenosťami.  

- prostredníctvom diskusií a organizovania podujatí, vyhľadávať aktívnych ľudí z 

radov dobrovoľníkov, organizovať školenia v rámci dobrovoľníckej práce.  

- v budúcom období sa zamerať aj na iné cieľové skupiny, napr. zdravotne a telesne 

postihnutých, formou zabezpečovania sociálneho poradenstva a prípravy na 

zamestnanie.  

- technicky zabezpečiť a odborne vyškoliť členov (vytipovať vhodných kandidátov z 

radov komunity) v sociálne postihnutých komunitách - zlepšenie počítačovej 

gramotnosti. 

Šport. 
         19. januára sa v CVČ Spektrum uskutočnil tradičný Stolnotenisový turnaj 

bezpečnostných a záchranných zloţiek okresu Zl. Moravce doplnený druţstvami 

Vinárskych závodov a Energostroj – Mochovce. Výsledky zápasu boli nasledovné: 1. 

miesto Vinárske závody Topoľčianky, 2. miesto Energostroj – Mochovce, 3. miesto 

OR Hasičského a Záchranného zboru, 4. miesto Mestská polícia Zl. Moravce, 5. 

miesto Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca Zl. Moravce, 6. miesto OO PZ Zlaté 

Moravce 

         CVČ Spektrum zorganizovalo 7. februára z poverenia KŠU v Nitre a KR SAŠŠ 

školské majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v basketbale ţiakov základných škôl. Do 

podujatia sa zapojilo 75 ţiakov. Postup na MK si vybojovalo druţstvo GJK Zl. 

Moravce. 

         V areáli Športových zariadení, m.p. usporiadalo CVČ Spektrum z poverenia 

KŠÚ v Nitre a KR SAŠŠ 25. októbra Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce vo veľkom 

futbale ţiakov so 65 účastníkmi. 1. miesto získala ZŠ Robotnícka ZM, 2. miesto ZŠ 
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Topoľčianky, 3. miesto ZŠ Pribinova ZM, 4. miesto ZŠ Červený Hrádok, 5. miesto ZŠ 

Ţitavany, 6. miesto ZŠ Sľaţany, 7. miesto ZŠ Tesárske Mlyňany, 8. miesto ZŠ 

Mojmírova ZM, 9. miesto GJK ZM, 10. miesto ZŠ Obyce.  

         V šachu ţiakov a ţiačok ZŠ, SŠ zorganizovalo CVČ Spektrum 29. októbra 

školské Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce s 51 účastníkmi. Postup do krajského kola 

si zabezpečili prví dvaja v kaţdej v kategórii: ţiaci SŠ – 1. miesto Š. Paulov, GJK ZM, 

2. miesto R. Gašparík, ZSŠ ZM, ţiačky SŠ – 1. miesto V. Tomková, GJK ZM, 2. 

miesto V. Miháliková, GJK ZM.  

         V rámci Týţdňa boja proti drogám zorganizovalo CVČ Spektrum Olympiádu 

netradičných športov pre druţstvá ţiakov a ţiačok ZŠ v Zlatých Moravciach. Dňa 13. 

novembra sa uskutočnila súťaţ v ringu, korfbale a šípkach. 14. novembra sa uskutočnil 

penaltový festival ţiakov a ţiačok ZŠ, SŠ za účasti 134 súťaţiacich. Súťaţ 

v bedmintone ţiakov a ţiačok ZŠ sa uskutočnila 15. novembra s 38 účastníkmi.  
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         Na zimnom štadióne 20. januára odovzdal zástupca sponzorskej firmy Hrivis 

holding, s.r.o., Ing. Roman Zrubák primátorke mesta Ing. S. Ostrihoňovej 20 kusov 

kompletnej hokejovej výstroje pre malých hokejistov HC Zl. Moravce. Stalo sa tak za 

účasti zástupcov mestského hokejového klubu, Technických sluţieb mesta m.p. a 

hokejovej verejnosti. Sponzorský dar bol odovzdaný trénerovi hokejistov prípravky 

a predprípravky J. Mačkayovi priamo na hokejovej ploche. Firma Hrivis holding, 

s.r.o., pripravila celoslovenský projekt marketingovej spolupráce v spolupráci so 

Slovenským zväzom ľadového hokejového, ktorý je pôvodne dohodnutý na tri roky. 

Výstroj je určená hlavne pre talentované deti zo sociálne slabších rodín. Sponzorská 

pomoc hokejovým klubom bola v minulom roku poskytnutá 27 mestám a medzi nimi 

aj Zlatým Moravciam. Odovzdávanie výstroje sa skončilo milým prekvapením. Na ľad 

vykorčuľovali zlatomoraveckí hokejisti muţi a jeden po druhom zablahoţelali 

prípravkárom, ktorí sa tohto dňa, ako hovorí tréner, nemohli dočkať. Malým 

hokejistom osobne zablahoţelala aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 

         Hokejové druţstvo starších ţiakov HC Zlaté Moravce začalo novú sezónu 

súťaţným stretnutím II. LIGY – STRED v Púchove dňa 28. októbra. Naši mladí 

hokejisti zvíťazili vysoko v pomere 10:0. Góly: Mráz, D. Danáč, M. Danáč, Kršiak, 

Zimmermann, Toman a Solčiansky. 4. novembra uţ zohrali stretnutie v Partizánskom, 

kde sa im opäť darilo a zvíťazili 14:2. Góly: M. Danáč, Mráz, Vaško, Ráček, Kršiak 

a Solčiansky. Uţ 7. novembra cestovali na dohrávku 1. kola do Detvy, kde sa im 

podarilo zvíťaziť aj napriek značne oklieštenej zostave v pomere 6:1. Góly: M. Danáč, 

Zimmermann, Toman, Ráček. Prvé medzinárodné stretnutie v sezóne odohrali 

hokejisti v poľskom Nowom Targu 18. novembra. Domáci okrem dokonalej 

pohostinnosti po spoločenskej stránke boli pohostinní aj na ľade, kde našim podľahli 

2:8. Góly: Kováč, Ozimák, Ráček, M. Danáč, Mráz. 25. novembra hrali 

u spolufavorita súťaţe v Ţiari nad Hronom, kde po peknom výkone remizovali 

v pomere 3:3, keď góly za Zlaté Moravce strelili A. Zimmermann a M. Danáč. 19. 

decembra zdolali hokejistov z Rimavskej Soboty v pomere 6:3. Góly: R. Mráz, M. 

Toman, J. Kršiak, M. Vaška, A. Zimmermann. V pred štedrovečerný deň deklasovali 

Lučenec na jeho ľade 1:11 v prospech ZM. Góly: R. Mráz, M. Danáč, D. Danáč, M. 

Hokejový  

klub HC 

Zlaté 

Moravce 
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Ráček, M. Vaško a J. Kršiak. 

 

         3. ročník výstupu na Benát sa uskutočnil dňa 1. mája za krásneho a slnečného 

počasia. Mesto a CVČ Spektrum boli organizátormi podujatia O pohár primátorky 

mesta. Takmer po štvorhodinovom výstupe sa na Benáte stretlo 175 ţiakov základných 

škôl a GJK, zástupcov štátnej správy, rodičov detí a pedagógov. Pohár primátorky 

s najväčšou účasťou 135 detí získala ZŠ na Mojmírovej ul., zároveň táto škola 

pripravila pre deti na Benáte aj opekačku.  

Prvomájový 

výstup na 

Benát 

 

         V Klube odborov sa 26. mája zišlo 37 súťaţiacich z celého Slovenska na 4. 

kvalifikačnom kole v riešení logických úloh. Hlavolamy riešili súťaţiaci od 6 do 67 

rokov. Z Košíc pricestoval na súťaţ aj P. Hudák - majster Slovenska logických úloh, 

bronzový majster sveta v sudoku, ktorý v tomto turnaji skončil opäť na 1. mieste. 

Zlatomoravčanka K. Čulíková skončila na 14. mieste. Zostaviť úlohy a hlavolamy do 

súťaţe sa podujal len 14 - ročný študent GJK v Zl. Moravciach M. Demiger, ktorý sa 

vo februári t.r. zúčastnil v Ţiline I. majstrovstiev Slovenska sudoku, kde spomedzi 163 

súťaţiacich  skončil na 15. mieste, pričom bol najmladší v prvej dvadsiatke.  

         V tento istý deň sa mnohí súťaţiaci zúčastnili ešte 2. celoslovenského turnaja 

v riešení kríţoviek a hádaniek v ZM. Na tejto súťaţi sa lúštilo aţ v troch kategóriách – 

A,B,C, čím chceli Zelenáči prilákať všetkých bez rozdielu skúseností a najmä 

obyvateľov z blízkeho okolia. Prekvapila ich vysoká účasť súťaţiacich, ktorých prišlo 

takmer 60 z celého Slovenska. V riešení kríţoviek v kat. A - skúsení vyhral M. Chudý 

z Prievidze, kat. B – pokročilí J. Prekop z Trenčína a v kat. C - amatéri M. Lukáčová 

z BA. Zlatomoravčanka K. Čulíková sa umiestnila na 8. mieste. V hádankárskej súťaţi 

sa v kat. C umiestnili Zlatomoravčania - na 4. mieste K. Čulíková, na 7. mieste O. 

Krpalová a na 10. mieste M. Mráz.   

Kríţovkársky 

krúţok 

Zelenáči 
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         V sezóne 2006/2007 sa z Klubu pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce 

zúčastnili medzinárodných podujatí ME do 21 rokov v hale hráčky – Šabová B., 

Šabová P., Švecová, Krogmanová, Jonisová a do 21. rokov na tráve hráčky – 

Krogmanová, Jonisová, Dobiašová, Líšková, Šabová P. V tejto sezóne sa druţstvo ţien 

umiestnilo v pozemnom hokeji na II. mieste a halovom hokeji na III. mieste, druţstvo 

ţien – Interliga na III. mieste, druţstvo dorasteniek v pozemnom hokeji na III. mieste 

a v halovom hokeji na II. mieste, druţstvo ţiačok v pozemnom hokej na II. mieste 

a v halovom hokej na III. mieste. Najlepšou hráčkou bola v druţstve ţien A. Eliašová, 

v druţstve dorasteniek V. Krogmanová, v druţstve ţiačok  L. Jonisová. 

Klub 

pozemného 

hokeja  

HOKO  

 

         16. mája sa na MŠ na Kalinčiakovej ul. konali 1. olympijské hry detí 

predškolského veku Poţitavského regiónu, ktoré zorganizovala sekcia telesnej 

výchovy a Školy podporujúcej zdravie. Stretlo sa tu 44 detí a 25 učiteliek z 22 

okolitých MŠ. Deti začali súťaţiť po slávnostnom ceremoniáli zapálením 

olympijského ohňa a vytýčením olympijskej zástavy. Nasledoval sľub rozhodcov 

a detí, aby sa mohli začať súťaţe ako: skok do diaľky, beh cez prekáţky, hod loptou do 

diaľky a hod do koša. Rozhodcami boli Mgr. Zlatňanský, Bc. Kereš, Ing. Kadlec a na 

1. olympijské 

hry detí 

predškolského 

veku 
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prvých troch miestach sa umiestnili deti Š. Vanko, D. Solčiansky a A. Rajtar, ktorým 

boli odovzdané olympijské poháre. Hosťami podujatia boli prednosta MsÚ Ing. 

Zuzčák, za MsÚ PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Hollá a A. Zelenková, ako vedúca 

kabinetu predškolskej výchovy. Vďaka učiteľke tejto MŠ Mgr. Langovej, ktorá podala 

projekt na NSK, boli získané fin. prostriedky na podujatie vo výške 15 tis. Sk                

a  pouţité na zakúpenie náradia, náčinia, olympijských medailí a víťazných pohárov.   

 

         V sobotu 9. júna sa v RS Areál zdravia Jedľové Kostoľany uskutočnil tretí ročník 

súťaţe pre druţstvá ţiakov ZŠ okresu Zlaté Moravce pod názvom Kľúče od pevnosti. 

Organizátorom bolo CVČ Spektrum a Mesto Zlaté Moravce. V deviatich disciplínach 

na trase dlhej cca 3 km bolo úlohou súťaţiacich na jednotlivých stanovištiach získať 

kľúč za splnenie úlohy a indíciu na základe ktorej najlepšie druţstvo malo moţnosť 

vylúštiť heslo a získať hlavnú cenu. Na trasu odštartovalo päť štvorčlenných druţstiev 

v desať minútových odstupoch. Výsledné poradie bolo 1. miesto druţstvo č. 5 zo ZŠ 

na Mojmírovej ul., 2. miesto druţstvo  č. 1 zo ZŠ Volkovce, 3. miesto druţstvo č. 3 zo 

ZŠ Ţitavany, 4. miesto druţstvo č. 4 zo ZŠ na Pribinovej ul., 5. miesto druţstvo č. 2 zo 

ZŠ na Robotníckej ul. Hlavná cena – hotovosť 3.000 Sk, však zostala bez výhercu, 

pretoţe ani jedno z prvých dvoch druţstiev neuhádlo na základe získaných indícií 

heslo. Obe druţstvá vyuţili vo finále ešte odpovedať na dve hádanky a rovnako obe 

druţstvá uväznili dvoch svojich členov, no napriek tomu neuhádli heslo. Hodnota 

pokladu sa navýšila do budúceho ročníka súťaţe na 5.000 Sk. Po skončení súťaţe 

všetkých účastníkov čakal spoločný obed.  

Kľúče od 

pevnosti – 

druţstvá 

ţiakov 
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         Mesto Zlaté Moravce a OZ Platan zorganizovali 27. októbra v rekreačnom 

stredisku Breziny – v obci Skýcov športový deň pod názvom „Kľúče od pevnosti“. 

Kľúče sa pokúsilo získať 8 trojčlenných zmiešaných druţstiev – Mestského úradu, 

Mestskej polície, OZ Platan, ZŠ Mojmírovej, MŠ Ţitavské nábreţie, MŠ Kalinčiakova, 

OZ pri MŠ Ţitavské nábreţie a SD Jednota. Kaţdé druţstvo absolvovalo 9 

samostatných disciplín – Tajomné nádoby, Triafačka, Majster tesár, Presná muška, 

Väznica, Záchranári, Zvon, Palisády, Pohyblivý kmeň. Po úspešnom splnení úlohy 

druţstvo získalo kľúč a indíciu k vylúšteniu hesla. Zvíťazilo druţstvo Mestskej polície, 

ktoré získalo 8 kľúčov s celkovým časom 39 minút. Na základe indícií vylúštili heslo 

a získali hlavnú cenu – 3.000 Sk, ktorú darovali po tisíc korún MŠ Kalinčiakovej, MŠ 

Ţitavské nábreţie a ZŠ Mojmírovej. K zakúpeniu cien prispel finančnou podporou aj 

Nitriansky samosprávny kraj. Popoludní sa všetky druţstvá stretli na karaoke–šou pod 

vedením Bc. P. Kereša a prišla aj primátorka Ing. S. Ostrihoňová s manţelom. Na 

príprave a realizácii športového podujatia sa významnou mierou podieľali Bc. P. 

Kereš, Ing. M. Kadlec, D. Petrţel, Mgr. B. Horniak, PaedDr. K. Ivanovičová a Mgr. D. 

Hollá.  

         Ţiaci 2. B triedy zo ZŠ na Mojmírovej ul. navštívili v novembri mestských 

policajtov. Vlastnoručne maľovaným obrazov vyjadrili poďakovanie policajtom za 

finančný dar v sume 1.000 Sk. Dvadsaťjeden ţiakov v sprievode triednej učiteľky 

Mgr. V. Strieškovej a riaditeľky ZŠ Mgr. D. Chrenkovej prijal policajt MsP R. Jenis. 

Obraz deti maľovali na hodine výtvarnej výchovy. Sú na ňom zobrazené stanovištia 

Kľúče od 

pevnosti – 

zmiešané 

druţstvá 
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šport. disciplín a víťazné druţstvo. K obrazu pripojili aj veľký symbolický papierový 

kľúč s poďakovaním. Obraz od ţiakov visí na stene chodby mestskej polície.  

 

         22. júna sa na mestskom futbalovom štadióne SŠZ uskutočnil 11. ročník 

futbalového turnaja Bezpečnostných a záchranných zloţiek okresu Zlaté Moravce. 

Turnaj otvoril zástupca primátorky mesta RNDr. M. Bátora. Účastníci boli rozlosovaní 

do dvoch skupín. Prvá – Hasičský a záchranný zbor, Obvodné odd. PZ SR, Mestská 

polícia a druhá – Ústredné sklady Ministerstva vnútra, Partner Security, lekári. Po 

zápasoch v skupinách sa hralo o celkové umiestnenie. Víťazom turnaja sa stalo 

muţstvo Ústredných skladov Ministerstva vnútra pred Obvodným odd. PZ SR. Na 

treťom mieste sa umiestnilo druţstvo Partner Security, štvrtý skončil Hasičský 

a záchranný zbor, na piatom mieste Mestská polícia a na šiestom mieste lekári.  

11. ročník 

futbalového 

turnaja 

Bezpečnost-

ných a  

záchranných 

zloţiek  

okresu Zlaté 

Moravce 

 

         V tomto roku si zlatomoravecké kúpalisko pripomenulo 40 rokov prevádzky. 

V roku 1967 bolo postavené na tie časy ako jedno z mála kúpalísk dosahujúce veľmi 

dobré parametre. Jeho prevádzkovateľom je v súčasnosti mestský podnik Správa 

športových zariadení, ktorý má v správe celý areál kúpaliska a futbalového štadióna. 

Má jeden veľký plavecký bazén a dva detské. Za sezónu stojí napustenie bazénov 300 

aţ 450 tisíc korún. Bazény majú hĺbku – plavecký od 1,10 do 2,60 m a dva detské od 

0,5 do 0,9 m. Kapacita kúpaliska je 780 návštevníkov. V areáli kúpaliska je pre 

športové vyţitie návštevníkov asfaltové ihrisko – v súčasnosti pokryté umelou 

trávnatou plochou, dve pláţové ihriská, hojdačky, detské ihrisko. Celý areál je 

stráţený. Podľa P. Martinca, riaditeľa SŠZ m.p. je potrebná rekonštrukcia kúpaliska. 

Hlavný problém je s presakovaním vody cez dno bazéna a bočnými stenami.  

         Ceny vstupného: deti do 3 rokov mali t.r. vstup na kúpalisko zdarma, od 3 rokov 

do 10 rokov zaplatili 25 Sk. Vstupenka pre dospelých stála 35 Sk. Po 16.00 h dospelí 

zaplatili 20 Sk a deti od 3 do 10 rokov 15 Sk. Otváracia doba kúpaliska bola: pondelok 

12.00-18.00 h, utorok – piatok 10.00-18.00 h, sobota – nedeľa 9.00-18.00 h. 

Letné 

kúpalisko 
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         Zlatomoravčan M. Borkovič s jeho priateľom a švagrom P. Ťapajom sa vybrali 

v polovici augusta na Zakarpatskú Ukrajinu, do mestečka Jasiňa. Je to malé mestečko, 

ktoré je centrom turistiky v oblasti Hoverla, čo je najvyšší kopec Ukrajiny, vrchol 

2061 m /po ukrajinsky Goverla/. Ubytovali sa v malom hoteli, kde majiteľ ich zaviedol 

s hrdosťou do apartmánu, aký by u nás ťaţko za takú cenu našli. Deň po ich príchode 

do Jasine ich čakal výstup, po ktorom nasledoval nádherný panoramatický výhľad na 

okolie s kopcami Petros a Pop Ivan, celý hrebeň Čiernohorskej poloniny a roztrúsené 

dedinky v podhorí. Aţ tam sa dozvedeli, ţe Ukrajina v tomto čase oslavovala 15. 

výročie samostatnosti a asi kaţdý Ukrajinec si povaţoval za povinnosť vystúpiť na 

Hoverlu.   

Výstup  

na  

Hoverlu 

 

         Prvý septembrový týţdeň sa konal na vodnej nádrţi Liptovská Mara Kaprársky 

maratón 2007. Zúčastnilo sa ho 79 rybárskych dvojíc. Pre nepriazeň počasia bol 

maratón na 10 hodín prerušený a v jeden deň bol pre silný vietor a veľké vlny zákaz 

vyváţania. V dôsledku zlého počasia cca 20 tímov súťaţ nedokončilo a predčasne 

Kaprársky 

maratón  

na 

Liptovskej 

Mare 
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odišlo domov. Maratón s medzinárodnou účasťou vyhral Zlatomoravčan Peter Kováč 

so synom Petrom. Podarilo sa im chytiť najdlhšieho kapra súťaţe: mal dĺţku aţ 95 

centimetrov a váţil 15,44 kilogramu, čím bol druhým najväčším úlovkom súťaţe. 

Celkovo chytili 235 kilogramov bodovanej ryby. Do celkového bodového hodnotenia 

sa nerátali kapry pod päť kilogramov. Kaprársky maratón organizoval Slovenský 

rybársky zväz v spolupráci s redakciou časopisu Ryby, rybky, rybičky. Na súťaţi sa 

lovilo nonstop sedem dní. Súťaţiaci  mali vyznačené miesto, P. Kováč so synom lovili 

pri Dechtárskom salaši. Nad celým priebehom súťaţe dohliadal tím rozhodcov. Kaţdý 

súťaţiaci tím mohol pouţívať štyri prúty, chytalo sa na návnadu boiles – vyrobenej 

z rybej múčky, ingrediencií a prísad, ktoré sa dodávajú ako chuťové prísady, návnada 

bola povolená akákoľvek, okrem ţivočíšnej. Súťaţ vyhrali Kováčovci a porazili tak aj 

tímy z Českej republiky, ktoré doteraz vţdy v súťaţi vyhrávali. Týmto urobili dobré 

meno rybárskej organizácii v Zl. Moravciach i na Slovensku. Kováčovci sa vlani 

zúčastnili maratónu po prvý raz, keď z 88 tímov skončili na trinástom mieste. P. 

Kováč sa rybárčeniu venuje od svojich siedmich rokov, kedy so strýkom lovil ryby. 

Jeho doteraz najväčší úlovok bol v Maďarsku robustný kapor, ktorý váţil 21,6 

kilogramu. Medzi jeho obľúbené rybárske miesta patrí vodná nádrţ v Slepčanoch, 

Vozokanoch, Nemčiňanoch a Kráľovej. 
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         V Dubnici nad Váhom sa 16. septembra uskutočnil 8. ročník celoslovenského 

finále súťaţe Hľadáme nového Jozefa Plachého, za pomoci Slovenského atletického 

zväzu a za finančnej podpory firmy PosAm, ako aj súčasťou medzinárodného 

atletického mítingu Most 2007. Cieľom kaţdého ročníka súťaţe je prostredníctvom 

behu vyhľadávať talenty a získavať ich pre pravidelnú športovú prípravu a prezentovať 

mladej generácii osobnosť patróna súťaţe JUDr. J. Plachého, ako vzoru vynikajúcej 

športovej výkonnosti, svedomitosti a morálky. Súťaţ je určená pre ţiakov základných 

škôl a gymnázií, ročník narodenia 1994 a mladší. V tomto roku sa tejto súťaţe 

zúčastnilo 15 796 chlapcov a dievčat. Z nášho okresu sa do finále prebojovala ţiačka 

z Gymnázia Janka Kráľa Zl. Moravce E. Ivanová, ktorá skončila na 5. mieste. 

Súťaţiaci do 6. miesta si vybojovali účasť na záverečnom sústredení vo Vysokých 

Tatrách pod vedením skúsených trénerov a patróna súťaţe JUDr. J. Plachého.  

Hľadáme 

nového  

Jozefa 

Plachého 

 

         3. októbra sa v popoludňajších hodinách konal uţ 32. ročník Večerného behu. 

Organizátormi tejto akcie boli Mesto Zlaté Moravce, Komisia mládeţe, športu 

a voľnočasových aktivít pri MZ, CVČ Spektrum, ZŠ Mojmírova a Mestská polícia. Na 

štart sa tohto roku postavilo v 14 kategóriách 179 beţcov a beţkýň zo škôl 

a beţeckých klubov zo Zlatomoraveckého a Levického okresu. Kategórie – deti 

predškolského veku, ţiaci a ţiačky 1.-2. roč. ZŠ, ţiaci a ţiačky 3.-4. roč. ZŠ, ţiaci 

a ţiačky 5.-6. roč. ZŠ, ţiaci a ţiačky 7.-9. roč. ZŠ, dorastenci, dorastenky, ţeny, muţi, 

veteráni. Štart a cieľ bol pred areálom Základnej školy na Mojmírovej ul. V kaţdej 

kategórii boli prví traja beţci odmenení diplomami a vecnými cenami. Osobitnú Cenu 

primátorky mesta Zl. Moravce pre školu s najvyšším počtom štartujúcich (43,6%) 

získala ZŠ na Mojmírovej ul. Víťazný pohár si prevzala z rúk viceprimátora RNDr. M. 

Bátoru a predsedu Komisie mládeţe a športu I. Malého, riaditeľka školy Mgr. D. 

Večerný  

beh  

mestom 
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Chrenková. Táto základná škola pohár získala uţ za sebou viac rokov. Do súťaţe sa 

zapojili aj deti navštevujúce MŠ Slniečko a ţiaci zo všetkých zlatomoraveckých 

základných škôl, zo Špeciálnej základnej školy, ZŠ Topoľčianky, Sľaţany, 

Reedukačného domova, Gymnázia J. Kráľa, SOUse, OA a Párovského gymnázia 

v Nitre. V kategórii muţi sa na 1. mieste umiestnil M. Valkovič – V. Vozokany, 2. L. 

Ivan – BLK Mochovce, 3. D. Krupa – Zl. Moravce. V kategórii veteráni bol na 1. K. 

Hudeček – Tlmače, 2. J. Pobuda – Nitra, 3. L. Urbanovič – Mochocvce.  

 

         29. septembra usporiadal Tenisový klub Zlaté Moravce 21. ročník tenisového 

turnaja Burčiak cup. Turnaj sa konal v troch kategóriách. Registrovaní hráči do 35 

rokov, neregistrovaní hráči plus registrovaní hráči nad 35 rokov a štvorhry. 

Registrovaných do 35 rokov vyhral Ľ. Valkovič, druhý bol I. Frajka, tretí D. 

Jakubovič. Dvojhry neregistrovaných a registrovaných nad 35 rokov sa hrali v štyroch 

skupinách po piatich hráčoch. Vo finále zvíťazil Z. Goga, keď porazil M. Vonkomera 

6/0. Štvorhry sa hrali v štyroch skupinách po štyroch dvojiciach. Zvíťazila dvojica J. 

Varga – J. Peterka, keď vo finále porazila dvojicu I. Holečka – Z. Goga 6/3. 

         V sobotu 17. novembra sa konal v Trnave Detský Davis Cup Západoslovenského 

regiónu, ktorého usporiadateľom bol Slovenský tenisový zväz. Na turnaji hrali deti 

narodené v roku 2000 a mladšie. V Davis Cup sa zúčastnilo 11 druţstiev a FED CUP 9 

druţstiev. Chlapci TK Zlaté Moravce hrali v šesťčlennej skupine, prvé štyri zápasy 

vyhrali. Po dvojhrách bol stav 2:2 v rozhodujúcej štvorhre o víťazstvo v skupine viedli 

9:7. K víťazstvu im chýbali dve loptičky, no záver stretnutia nezvládli a štvorhru 

prehrali 10:11. V skupine skončili druhý a prehrali aj zápas o tretie miesto. Chlapci 

v Davis Cup skončili celkovo na štvrtom mieste. Pozoruhodný výkon podal J. Gajdoš, 

keď z dvanástich dvojhier vyhral jedenásť. Dievčatá vo FED CUP v päťčlennej 

skupine začali veľmi dobre. Prvé dva zápasy vyhrali, ale ďalšie dva zápasy prehrali 

a skončili v skupine na 3. mieste. V boji o piate  miesto zvíťazili hladko 5:0.  

Tenisový 

klub Zlaté 

Moravce 

 

Burčiak 

CUP 
 

 

 

Detský 

Davis Cup 

 

Foto  

č. 243/I 

 

 

 

         Priaznivci off-roadov, štvorkoliek a terénnych motoriek si mohli 2. novembra 

pozrieť súťaţné posádky na Námestí A. Hlinku pri príleţitosti posledného podujatia 

medzinárodných majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky v Cross country rally. 

Medzi takmer päťdesiatkou štartujúcich nechýbali jazdci zvučných mien. Favoritmi 

boli najmä domáci jazdci Jozef Sýkora so synom Marekom. Silnú konkurenciu mali 

v Čechoch Kakrdovi so spolujazdcom Singerom a Zapletalovi so spolujazdcom 

Zábranským. Podujatie na námestí odštartovala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová.  

         V sobotu čakali na pretekárov zo štyroch európskych krajín ostré kilometre. Tých 

bolo počas víkendu takmer 170, rozdelené boli do 32 rýchlostných skúšok a 6 sekcií, 

pričom celá trať merala 376 km. Jazdilo sa v lesoch okolo Inovca a Ostrého vrchu. 

Víťazné prvé tri priečky obsadili J. Sýkora so synom Marekom na Mitsubishi Pajero, J. 

Kakrda so spolujazdcom T. Singerom na Isuzu Vexicross a M. Zapletal so 

spolujazdcom P. Zábranským na Mitsubishi Pajero.  
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         Zlatomoravecké hokejbalové zdruţenie je dobrovoľným zdruţením občanov, 

ktorí prostredníctvom neho vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove a športe. 
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V roku 2007 vzniklo ako občianske zdruţenie a má 220 hráčov. Hokejbalová liga 

v Zlatých Moravciach má bohatú športovú históriu. Jej prvý ročník sa hral v roku 1986 

a zúčastnili sa ho štyri muţstvá. V súčasnosti je predsedom výboru Š. Vaňo, 

podpredsedom J. Holý. Členovia výboru: V. Rajnoha, M. Kováč, M. Páleník, Š. Vaňo, 

P. Lisý, M. Jurík, P. Špaňúr, J. Šinka, J. Holý, S. Búry, J. Koţiak, R. Štukovský. 

Dozorná rada sa skladá z členov: Ing. A. Karaffa, M. Ondreáš, M. Obuch. Muţstvá: 1 - 

ZVER, 2 - TITANIC, 3 - ROUTINERS, 4 - PENGUINS, 5 - SABRES, 6 - 

BENETTON, 7 - CORGONS, 8 - BEVILS, 9 - SCORPIONS, 10 - HLAVOBOL, 11 - 

LEMONS.  

         V súťaţnom ročníku 2006/2007 súťaţ vyhralo muţstvo CORGONS.  

hokejbalové 

zdruţenie 

 

         Zimný štadión bol otvorený od 22. decembra pre verejnosť. Ceny za sluţby sa 

oproti minulému roku nezmenili. Verejnosť zaplatila za lístok pre jednotlivca 20 

korún. Jedna hodina prenájmu stála 1700 korún a hokejový zápas 5000 korún.  

Zimný 

štadión 

 

         „A“ muţstvo – FC ViOn v jarnej časti ročníka 2007 hralo v prelínacej súťaţi – 

baráţ o „Corgoň ligu“. Po odohratí 14 kôl zápasov sa umiestnilo na treťom mieste 

konečnej tabuľky so ziskom  22 bodov z toho doma získalo 10 a vonku 12 bodov, čím 

postúpilo do I. slovenskej futbalovej ligy „Corgoň ligy“. Dosiahlo najvyššie víťazstvo 

hostí (R. Sobota – FC ViOn) 0:3, hralo 4 zápasy bez inkasovaného gólu, 5 zápasov bez 

streleného gólu, 5 zápasov (9. aţ 13. kolo) hralo na víťazné série, 6 zápasov (9. aţ 14. 

kolo) hralo bez prehry. Strelcami gólov FC ViOn z „A“ muţstva boli – 5 gólov 

Kuračka, 3 góly Greguška, 2 góly Černák, Číţ, Chren, Ondrejka, 1 gól Klabal, Choma, 

Hőz, Hnilica. Najviac divákov sa prišlo pozrieť na zápas FC ViOn – Trnava a to 

4 120.V súťaţi o Slovenský pohár vo futbale 2007 odohralo základné kolá ešte na 

jeseň 2006. V roku 2007 sa stretli vo štvrťfinále FC ViOn – FC Nitra (1:0), semifinále 

Artmedia BA – FC ViOn (1:0) a odveta FC ViOn – Artmedia BA (4:2).  

         8. mája sa na bratislavských Pasienkoch uskutočnilo finále o Slovenský pohár vo 

futbale.  Stretli sa v ňom druţstvá FC Senec a FC ViOn. Na toto jedinečné finále 

v histórii klubu FC ViOn bolo objednaných 10 autobusov pre fanúšikov zo Zl. 

Moraviec a mnohí išli aj vlastnými autami. V bratislavskom hľadisku sledovalo zápas 

3119 divákov, ktorý bol zároveň vysielaný aj na STV 2. Po 90 minútach hry muţstvo 

FC ViOnu vyhralo nad FC Senec rozdielom 4:0. Autorom dvoch gólov sa stal Maroš 

Choma a po jednom góle ešte pridali Marek Plichta a kapitán Zl. Moraviec Peter 

Černák. V publiku povzbudzovala futbalistov aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, 

ktorá ich povzbudzovala „Moravce do toho, ViOn do toho“. Trénerom muţstva FC 

ViOnu, ktorý priviedol muţstvo k zisku Slovenského pohára bol Ján Rosinský. Na 

Námestí A. Hlinku uţ dve hodiny pre príchodom rozvášnení fanúšikovia spievali a 

tancovali obalení transparentmi. Skandovaním a pokrikom „majstri, majstri“ vítali 

futbalistov FC ViOn fanúšikovia nielen z mesta. Po celý deň mestský rozhlas 

informoval Zlatomoravčanov o víťazstve vioňáckeho klubu a o oslave, ktorá sa bude 

konať na námestí. Po záverečnom odpískaní prepukli u fanúšikov Zlatých Moraviec 

búrlivé oslavy. Neskoro večer dorazil do Zlatých Moraviec autobus s hráčmi ViOnu a 

pre víťazov Slovenského pohára sa stala sieňou slávy obradná miestnosť v MsKS, 

FC ViOn  
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v ktorej ich privítala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a viceprimátor mesta 

RNDr. M. Bátora. Všetci spoločne z balkóna pozdravili rozvášnený dav za zvukov 

vioňáckej hymny, ktorú zloţil syn M. Kopála – Andrej a poţiadal otca, aby zloţil k nej 

hudbu. V jej slovách sa spieva „ViOn je hviezda, ViOn je naša hviezda, ViOn je 

najlepší“. Majiteľ klubu V. Ondrejka povedal: „dnes sme dobyli Bratislavu a od zajtra 

tiahneme na Európu“ a zároveň mu primátorka mesta odovzdala Čestné uznanie mesta 

Zlaté Moravce. V obradnej sieni, na námestí strieľalo šampanské a v pohostinstvách sa 

pilo na účet majiteľa futbalového klubu. Vyvrcholením osláv bol ohňostroj, ktorý 

pripravila Mestská polícia.  

         Klub FC ViOn vznikol v roku 1995 na území mesta Zlaté Moravce. Okrem 

muţstva dospelých má aj futbalovú prípravku a muţstvo mladších ţiakov. Majiteľom 

a zakladateľom klubu je Viliam Ondrejka. Ziskom Slovenského pohára sa muţstvo FC 

ViOnu prebojovalo do pohárovej súťaţe v Európe - UEFA.   

         30. mája sa stretli na ihrisku FC ViOn hráči FC ViOn Zlaté Moravce a AS 

Trenčín. Uţ po druhý krát v sezóne bolo vypredané publikum – 3680 divákov. 

Muţstvo ViOn-u nastúpilo do zápasu s jednoznačným cieľom neprehrať a tomu 

podriadili aj svoju taktiku. Po záverečnom hvizde oslavovali obidve muţstvá so 

svojimi fanúšikmi priamo na ihrisku. Stav zápasu bol 0:0, čím sa FC ViOn Zlaté 

Moravce prebojoval do najvyššej súťaţe I. ligy a AS Trenčín sa v nej zachránil.  

         7. júla sa MŠK Ţilina ako víťaz Corgoň ligy stretol na futbalovom ihrisku 

v Senci s víťazom Slovenského pohára 2007 FC ViOn Zlaté Moravce, kde sa hralo 

o Slovenský SUPERPOHÁR 2007. Výsledok zápasu bol 1:1 (0:0). Góly: 90. Pavlenda, 

85. Nemec. O zápase tak rozhodli strely zo značky pokutového kopu.  FC ViOn - MŠK 

Ţilina – 4:5 na P.K. 

         Štadión FC ViOn Zlaté Moravce v júni pred začiatkom zápasov o pohár UEFA 

prešiel výraznou rekonštrukciou, nakoľko bola rozšírená kapacita futbalového štadióna 

na počet miest 4000, z toho 1600 na sedenie. Rozmery hracej plochy sú 105m x 68m. 

         Na Zlaté Moravce čakal 19. júla premiérový zápas vo futbalovej Európe. 

Súperom bol víťaz Kazachšského pohára FC Alma - Ata. Zápas skončil víťazstvom 

domácich FC ViOn – FC Alma - Ata 3:1 (0:0). Počet divákov 2880. Góly: 51. a 77. 

Gibala, 71. Greguška – 81. Larin.  Zostava FC ViOn: Peškovič – Pavlenda, Greguška, 

Choma, Číţ – Hözl (46. Gibala), Ondrejka (90. Farkaš), Černák, Kuračka, Juska – 

Chren (85. Pelegríni). 

Tréner – J. Rosinský: „Prvý polčas bol plný očakávania a to z oboch strán bol opatrný. 

V druhom polčase nám vyšlo striedanie, Gibala priniesol dravý ťah na bránu, rozbehol 

obranu hostí a dostával ju do neistoty. Vytvorili sme si moţnosti, dostali sme sa do 

pekného náskoku. Škoda inkasovaného gólu, myslím si, ţe výsledok 2:0 by bol pre nás 

lepší ako 3:1. Pred odvetou sú šance vyrovnané“. 

         Odveta 1. predkola sa hrala 2. augusta na ihrisku Kazachšského súpera. Počet 

divákov dosiahol 15250. Zápas sa skončil remízou FC Alma - Ata – FC ViOn 1:1 

(0:0). Góly: 56. Irismetov – 78. Černák. Zostava FC ViOn: Peškovič – Pavlenda, 

Greguška, Choma, Číţ – Hözl – Ondrejka (80. Balát), Kuračka, Černák, Juska (70. 

Farkaš) – Gibala (46. Chren). 

Tréner – J. Rosinský: „Domáci začali jednoducho, ale kvalitne a účelovo. Prísne 
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nariadený pokutový kop a následne nepremenený, nás postavil na nohy. Do konca 

polčasu sme sa dostávali aj do šancí. Zásluhou Černáka sme vyrovnali a po vylúčení 

domáceho hráča bolo jasné o postupujúcom. Chlapcom patrí poďakovanie“.  

         Hralo sa na domácom ihrisku 16. augusta. Súperom FC ViOn Zlaté Moravce bol 

ruský tím Zenit Sankt PETERBURG. Zápas skončil prehrou domácich FC ViOn – 

Zenit Sankt PETERBURG 0:2 (0:1). Počet divákov 3368. Góly: 37. Hagen, 90. Jonov. 

Zostava FC ViOn: Peškovič – Pavlenda, Klabal, Choma, Číţ – Hözl – Ondrejka (46. 

Balát), Kuračka, Greguška, Juska (82. Pelegríni) – Gibala.  

Tréner – J. Rosinský: „Škoda, ţe proti kvalitnému súperovi sme v tlaku nevydrţali 

dlhšie, doplatili sme na naše šance. Po 25. minútach začal Zenit diktovať tempo. 

Petrohrad vyhral zaslúţene, ďakujem mojim hráčom za odvedený výsledok“.  

Tréner – D. Advocaat (Zenit): „Vyhrali sme zaslúţene. Zápas mohol vyzerať inak, ak 

by domáci premenili šancu na začiatku. V 2. polčase sme kontrolovali hru, výsledok 

2:0 je výborný“.  

         Odveta 2. predkola sa hrala 30. augusta na ihrisku ruského súpera. Počet divákov 

bol 16500. Zápas sa skončil výhrou domácich Zenit Sankt PETERBURG - FC ViOn 

3:0 (1:0). Góly: 10. Pogrebňjak, 61. Maximov, 71. Kim Dong – jin. Zostava FC ViOn: 

Peškovič – Pavlenda, Greguška, Choma, Číţ (75. Ţembera) - Hözl (58. Farkaš) – 

Ondrejka, Černák, Kuračka, Juska (68. Chren) – Gibala.  

Tréner – J. Rosinský: „Myslím si, ţe zápas bol vyvrcholením nášho účinkovania 

v tomto roku. Mali sme v posledných týţdňoch nahustený program a niekedy to bolo 

nad naše sily. Zenit hral ešte lepšie ako v prvom zápase, mal nebezpečné protiútoky, 

nepríjemne zamestnával našu obranu. Predviedol kvalitný výkon a postúpil zaslúţene“.  

Tréner – D. Advocaat (Zenit): „Zaslúţili sme si víťazstvo, niektorí hráči si mohli aj 

oddýchnuť. Striedali sme, aby sme ich nasadili na ďalšie ligové kolá. Som rád, ţe sme 

sa presadili strelecky a postúpili do prvého kola pohára UEFA“.  

         Káder tvorili háči: Patrik Brezina, Michal Peškovič, Peter Pahulyi, Peter Farkaš, 

Maroš Choma, Ondrej Číţ, Patrik Pavlenda, Jiří Klabal, Peter Černák, Martin 

Ondrejka, Ján Hőzl, Miloš Gibala, Ján Juska, Martin Chren, Peter Kuračka, Roman 

Ţembera, Ladislav Ţák, Michal Števko, Vladimír Balát, Pavol Mackovčín, Roman 

Greguška, Lukáš Pelegríni, Miroslav Tóth. Realizačný tím – tréner J. Rosinský, 

asistent trénera R. Vincúr, od 9. kola M. Nemec, J. Solčiansky, V. Švec. Lekár – 

MUDr. J. Mada. Vedúci muţstva – V. Červený. Športový riaditeľ: Mgr. M. Galaba. 

Masér – F. Ondrejka, P. Minár.  

Prehľad kôl: 

1. kolo- 15.7.: Artmedia PETRŢALKA – FC ViOn 5:0 (1:0)  

2. kolo- 22.7.: FC ViOn – Slovan BRATISLAVA 1:0 (1:0)  

3. kolo- 28.7.: MFK Ruţomberok – FC ViOn 3:0 (0:0)  

4. kolo- 7.8.: FC ViOn – MFK KOŠICE 2:1 (0:1)  

5. kolo- 11.8.: FC NITRA - FC ViOn 2:0 (0:0)  

6. kolo- 19.8.: FC ViOn – Dukla B. BYSTRICA 3:2 (2:2)  

7. kolo- 24.8.: FC SENEC – FC ViOn 1:1 (0:1)  

8. kolo- 2.9.: FC ViOn – FC Spartak TRNAVA 0:0  

9. kolo- 15.9.: ZTS DUBNICA - FC ViOn 4:1 (2:0)  
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10. kolo- 22.9.: AS TRENČÍN - FC ViOn 4:0 (1:0)  

11. kolo- 30.9.: FC ViOn – MŠK ŢILINA 1:2 (1:1)  

12. kolo- 7.10.: FC ViOn - Artmedia PETRŢALKA 1:3 (0:1)  

13. kolo- 20.10.: ŠK Slovan BRATISLAVA – FC ViOn 2:2 (0:1)  

14. kolo- 28.10.: FC ViOn – MFK RUŢOMBEROK 1:2 (0:2)  

15. kolo- 3.11.: MFK KOŠICE – FC ViOn 3:0 (1:0)  

16. kolo- 11.11.: FC ViOn – FC NITRA 0:0  

17. kolo- 14.11.: Dukla B. BYSTRICA - FC ViOn 1:0 (1:0)  

18. kolo- 2.12.: FC ViOn – FC SENEC 1:0 (1:0)  

Zhodnotenie jesennej časti: 

Po jesennej časti skončilo v tabuľke muţstvo FC ViOn Zlaté Moravce na 10. mieste 

z dvanástich. Celkovo získalo 16 bodov. 18. zápasov FC ViOn v Corgoň lige spolu 

videlo 46365 divákov, čo stačilo na celkové 9. miesto, z toho doma 22839 – najviac 

v 8. kole s Trnavou (4386 divákov), vonku 23526 – najviac v 5. kole v Nitre (7090 

divákov), čo bola aj 7 najvyššia návštevnosť zo všetkých zápasov. V zápasoch sa 

vystriedalo 21 hráčov, z toho 12, ktorí po prvý krát obliekli ligový dres a jeden 

legionár – Klabal (ČR). Najlepším strelcom bol Černák – 4. góly. V zápasoch hráči 

uvideli 3 x červenú kartu a 33 x ţltú. Počet zápasov FC ViOn bez inkasovaného gólu 

bol 4 a bez streleného gólu 8. FC ViOn hral 11 zápasov bez víťazstva (7. – 17. kolo) 

a bez bodu 4 zápasy (9.-12.) kolo.  

Tréner – J. Rosinský (aká bude jar na FC ViOn) „Pokúsime sa, aby bola víťazná. Tak 

ju musia vnímať aj hráči. Ale nestačí len na to myslieť, no pre úspech treba odvádzať 

všetko. Na tom bude stáť aj zimná príprava, ktorú sme podľa toho aj naplánovali“.  

         I. Ligu – druţstvo starších dorastencov FC ViOn v sezóne 2006/2007 tvorili 

hráči: Maťašovský, Čapo – Novota, Rybár, Marták, Ţembera, Kováč, Sovčík, Molnár, 

Hajnovič, Bielik, Danko R., Turan, Mesároš, Pelegríny, Teplanský, Valkovič, Béreš. 

Trénerom druţstva bol  I. Horvát, vedúcim V. Martinec, masérom M. Horvát.  V tejto 

sezóne dorastenci odohrali 30 zápasov, pričom 7 vyhrali, 5 remizovali, 18 prehrali, 

skóre dosiahli 33:69 a celkovo získali 26 bodov. Najlepšími hráčmi boli: Maťašovský, 

Ţembera, Pelegríny, Kováč, Turan. Medzi najdôleţitejšie zápasy v tejto sezóne patrila 

výhra v Púchove 0:3 a doma s Bardejovom 4:0. Muţstvo sa zachránilo v najvyššej 

súťaţi v I. lige. Tréner I. Horvát povedal: „Muţstvo sa zachránilo vďaka zlepšeným 

výkonom v jarnej časti súťaţného ročníka 2006/2007. Mali sme šnúru 10 zápasov bez 

prehry. Nakoniec sme zostali medzi slovenskou elitou i nasledujúci ročník 

2007/2008“. 
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         Klub slovenských turistov MsO Zl. Moravce mal k 31.12.2007 presne 172 

členov. Z tohto počtu bolo 42 detí a mládeţe, 97 dospelých členov a 33 dôchodcov. 

Najstarším členom bol 86 ročný E. Štift a najmladšia A. M. Partlová, ktorá nemala ani 

rok. Činnosť KST MsO organizačne zabezpečoval výbor v nezmenenom zloţení.  

         Organizačne a technicky zabezpečoval klub činnosť v súlade s kalendárom 

turistických podujatí KST MsO Zlaté Moravce na rok 2007. Od januára to bol: Zimný 

prechod pohorím Tríbeč, Slovenský zimný zraz turistov v Martine, vo februári 

zorganizovali lyţiarsky zájazd na Krahule, Skalku a na Kremnické vrchy, prechod cez 
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J. Kostoľany - Hostie - Zl. Moravce na beţkách. V marci to bolo otvorenie jarnej 

cykloturistickej sezóny do Zubrej obory a otvorenie jarnej turistickej sezóny na 

Hrušove. V apríli  zorganizovali cyklotúru po trase Vráble, Ţitavský luh a späť, počas 

ktorej mali moţnosť pozorovať v spoločnosti ornitológa vodné vtáctvo a v spolupráci s 

OcÚ Hostie a J. Kostoľany zorganizovali 13. ročník spomienkového podujatia - Po 

Kapolkovom chodníku. V máji to boli akcie: Májový výstup na Benát, na bicykloch do 

Arboréta Mlyňany a zájazd do Veľkej Fatry, kde z Revúc vystúpili na hlavný hrebeň a 

po ňom cez Ploskú, Ostredok na Kríţnu so zostupom do Starých hôr. Cykloturisti 

absolvovali aj trasu cez Sedlo, Šturec do Starých hôr a cez Španiu dolinu späť do 

Starých hôr. V júni to uţ bol 25. roč. prechodu Pohronským Inovcom z Hronského 

Beňadika na Veľký Inovec, Pochod priateľstva cez J. Kostoľany – Hostie. 

Zorganizovali dvojdňový poznávací turistický zájazd po trase Pieniny, Červený 

Kláštor, Stará Ľubovňa a do poľského Zakopaného. V júly sa členovia zúčastnili 54. 

Slovenského zrazu turistov v Turzovke okr. Čadca a na Zraze vysokohorských turistov 

vo Vysokých Tatrách, zorganizovali turistický zájazd na Poľanu s prechodom do 

Hrochote a Hriňovej. V auguste to bol zájazd do Vysokých Tatier na Národný výstup 

na Kriváň, zúčastnili sa a boli aj spoluorganizátormi najmasovejšieho turistického 

podujatia v zlatomoraveckom okrese, ktorý pod názvom Partizánskym chodníkom po 

trase medzi obcami Skýcov a Zlatno zaznamenal uţ devätnástu kapitolu. Jedenásť 

cykloturistov sa zúčastnilo 29. Celoslovenského zrazu cykloturistov v Michalovciach. 

Jeden z nich P. Košuth na zraz prišiel na bicykli, keď počas dvoch dní sám absolvoval 

vyše 350 kilometrov. V septembri sa turisti sústredili na zorganizovanie osláv 60. 

výročia výstavby turistickej chaty na Veľkom Inovci. V rámci prípravy sa rozhodli  

pomôcť zlepšiť stav chaty. Zamerali sa najmä na rekonštrukciu vonkajšej fasády, 

natretie strechy, výmeny zvodov, obloţenie chodby a vymaľovanie vnútorných 

priestorov. Na týchto prácach sa najviac podieľali: J. Pecho, V. Truchlík, Ľ. Chládek, 

D. Valkovič, P. Kvaššai, M. Valkovič, M. Laktišová, Ľ. Kováč, M. Babkovičová, M. 

Černá, S. Lopúch s manţelkou, L. Valkovič s manţelkou, R. Bošiak, J. Cigáň, J. 

Lipčei a ďalší. Materiálne pomohli na chate a pri oslavách Ľ. Mihálov, E. Mačkay, S. 

Lopúch a J. Pecho. V októbri zorganizovali zájazd do Malej Fatry na Slovenské 

stretnutie turistov veteránov. Stretnutie sa uskutočnilo na vrchu Suchý. V novembri to 

bol 2. ročník - Po stopách zašlej slávy baníctva na Hornom Poţitaví. V decembri sa 

turisti stretli na chate pri tradičnom Štefanskom výstupe na V. Inovec, na ktorom sa aj 

tento krát zúčastnilo mimoriadne veľa turistov. V posledný deň roka na Silvestra sa 

turisti stretli pod Lyscom, kde sa asi štyridsať turistov zo širokého okolia neformálne 

rozlúčilo so starým rokom.               

         29. septembra zorganizoval Klub slovenských turistov - MO Zlaté Moravce 

oslavy pri príleţitosti 60. výročia od postavenia svojej turistickej „Chaty KST na 

Veľkom Inovci“. Osláv sa zúčastnili najvyšší predstavitelia KST – predseda ÚR KST 

Ing. M. Herchl, výkonný tajomník Dr. L. Khandl, predseda regionálnej rady KST Nitra 

J. Lupták, ale aj poslanec VÚC BBSK S. Lopúch, primátorka Novej Bane Mgr. A. 

Mihaliková, starosta Čaradíc Ing. P. Bača a vyše 150 turistov z miest a obcí blízkeho 

i vzdialeného okolia. Oslavy otvorila vystúpením Ľudová hudba Gaţiovci z  

Tekovských Nemiec a Drieňovanka z Obýc. Predseda KST – MO Zl. Moravce Ľ. 
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Chládek prítomných privítal a oboznámil ich s históriou Chaty KST na Veľkom 

Inovci. Vyzdvihol skutočnosť, ţe turisti, členovia Klubu československých turistov a 

lyţiarov odbor „Tekov“ Zl. Moravce, uţ v roku 1938 postavili prvú turistickú chatu, 

ktorá niesla názov „Jubilejná“ (pretoţe bola postavená v roku 50. výročia zaloţenia 

klubu českých turistov). Počas II. svetovej vojny v roku 1944 bola chata úplne zničená. 

Súčasnú chatu na Veľkom Inovci sa rozhodli znovu postaviť zlatomoraveckí turisti 

členovia Klubu slovenských turistov a lyţiarov v roku 1946. Finančné prostriedky 

získali z Ústredia KSTL, ako aj zbierkou medzi členmi a sympatizantmi. Slávnostné 

otvorenie novovybudovanej chaty sa uskutočnilo 28. septembra 1947, za prítomnosti 

asi tristo činovníkov a turistov z celého Československa a odvtedy úspešne slúţi 

svojmu ušľachtilému poslaniu. Chatu potom prevádzkovali rôzne organizácie, ale 

v roku 1992 ju späť získali pôvodní vlastníci, členovia KST MO Zl. Moravce. Na 

chate sa za ten čas vystriedali dve desiatky chatárov. Jednému z nich. E. Štiftovi bolo 

aj odovzdané Čestné členstvo KST ako prejav vďaky za celoţivotné zásluhy pri 

zveľaďovaní majetku a rozvoji turistiky v Zl. Moravciach. Predsedovi Ľ. Chládekovi 

bolo odovzdané vyznamenanie za zásluhy na rozvoji turistiky a príkladné 

zorganizovanie 28. Slovenského zrazu cykloturistov. Poslanec VÚC za BBSK S. 

Lopúch ďalej prisľúbil pomoc pri riešení havarijného stavu na prístupovej ceste 

k chate. Potom pokračovali oslavy do neskorého popoludnia pohostením vo veselej 

nálade pri vystúpení speváckych súborov a sólistov.                                            

 

         Zimný štadión bol od 22. decembra otvorený pre verejnosť. Ceny za sluţby sa 

oproti minulému roku nezmenili. Verejnosť zaplatila pre jednotlivca 20 korún. Jedna 

hodina prenájmu stála 1700 korún a hokejový zápas 5000 korún.  

Zimný 

štadión 

 

         Komisia mládeţe a športu pri MsZ, vyhodnotila ešte pred koncom roka 2006 pod 

vedením jej predsedu Mgr. M. Galabu na základe ankety o najlepšieho športovca, 

športovkyňu a kolektív mesta za rok 2006, ktorí boli nominovaní športovými klubmi 

Zlatých Moraviec.   

         Slávnostné vyhodnotenie na Mestskom úrade sa konalo 14. februára t.r., kedy 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová prijala najlepších športovcov a kolektívy mesta 

za rok 2006. Ocenení športovci prevzali z rúk primátorky a predsedu Komisie 

mládeţe, športu a voľnočasových aktivít pri MsZ I. Malého - diplomy a víťazné 

poháre a to za prítomnosti viceprimátora RNDr. M. Bátoru, prednostu Ing. M. Zuzčáka 

a bývalého predsedu komisie Mgr. M. Galabu, ako aj ďalších členov komisie 

a pozvaných hostí. Po slávnostnom príhovore primátorka mesta zablahoţelala 

oceneným k ich dosiahnutým úspechom a poďakovala im za úspešnú reprezentáciu 

doma i v zahraničí.  

Za najlepší oddiel – kolektív bol vyhlásený: 

1. miesto – FC ViOn Zlaté Moravce: SD – starší dorastenci, za postup do I. 

dorasteneckej ligy.  

2. miesto – FC ViOn Zlaté Moravce: „A“ muţstvo, za postup do I. slovenskej 

futbalovej ligy. 

3. miesto – Tenisový klub HANAKA Zlaté Moravce, druţstvo detí do 9 rokov: Patrik 

Najlepší 

športovec, 

športovkyňa 

a kolektív 

mesta 

 

Foto  

č. 248, 249/I 
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Néma, Dávid Rajnoha, Adam Noga – za 7. miesto z  86 druţstiev na finále detského 

DAVIS CUPU. 

Komisia udelila Čestné uznanie: 

Klubu Slovenských turistov Mestská organizácia Zlaté Moravce – za úspešnú 

reprezentáciu a propagáciu mesta Zlaté Moravce pri organizovaní veľkého mnoţstva 

turistických podujatí, ale najmä vynikajúco zorganizovaného Slovenského zrazu 

cykloturistov s medzinárodnou účasťou v roku 2006 v Zlatých Moravciach.  

Za najlepšieho športovca mesta získali: 

1. miesto – Horolezecký klub Zlaté Moravce 

Timotej Šumný, ročník 1991 /športové lezenie na umelej stene/, 2. miesto v celkovom 

hodnotení Slovenského pohára ročníka 2006 v kategórii do 15. rokov za obtiaţnosť 

v športovom lezení a reprezentácia Slovenska v kategórii do 16. rokov na svetových 

súťaţiach. 

2. miesto – Tenisový klub Zlaté Moravce 

Adrián Kováč, ročník 1997, na turnajoch organizovaných Slovenským tenisovým 

zväzom úspešne reprezentoval mesto Zlaté Moravce. Vyhral turnaje: 1. miesto - 

Bojnice, 2. miesto - Levice, 3. miesto - Zlaté Moravce - TK HANAKA, ďalej 

v Partizánskom, Topoľčanoch, Trenčíne a v Trnave. 

3. miesto – Hokejový klub HC Zlaté Moravce 

Filip Francisty, ročník 1984, v sezóne 2005/2006 bol hráčom HC Zlaté Moravce, II. 

liga seniorov, bol najproduktívnejším hráčom HC Zlaté Moravce – 13 zápasov, 6 

gólov, 12 asistencií, 18 bodov. 

Komisia udelila Čestné uznanie: 

Ľudovítovi Chládekovi (z Klubu slovenských turistov) – za mimoriadne zásluhy pri 

organizovaní Slovenského zrazu cykloturistov s medzinárodnou účasťou. Taktieţ za 

dlhoročnú obetavú prácu – od roku 1975 na rôznych postoch v športových 

organizáciách v Zlatých Moravciach. Bol zakladateľom atletického oddielu – 1975, 

Horolezeckého klubu – 1987, Klubu slovenských turistov MsO – 1992. Bol predsedom 

TJ Slávia 1985-1987, TJ Sokol 1991-1994, Klubu turistov a Klubu slovenských 

turistov MsO 1980 – aţ doteraz. 

Za najlepšiu športovkyňu mesta získali: 

1. miesto – Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce 

Andrea Eliašová, ročník 1978, kapitánka druţstva ţien, účastníčka finále interligy 

v pozemnom hokeji, hráčka reprezentácie Slovenska - seniorky, účastníčka 

Majstrovstiev Európy ţien v halovom hokeji - 4. miesto (ME - La Spezia  

TALIANSKO). 

2. miesto – Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce 

Beáta Šabová, ročník 1987, stabilná hráčka základného kádra dorasteniek a ţien, 

účastníčka finále interligy v pozemnom hokeji, hráčka reprezentácie Slovenska 

juniorky, účastníčka Majstrovstiev Európy v halovom hokeji do 21 rokov - 3. miesto 

(ME-U21 Albeba BULHARSKO).  

3. miesto – Tenisový klub HANAKA Zlaté Moravce 

Palušková Hana - ročník 1993, kategória staršie ţiačky, v celoslovenskom rebríčku 34. 

miesto, 1. miesto turnaj Bojnice - dvojhra a štvorhra, 1. miesto turnaj Hanaka Cup – 
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štvorhra, 1. miesto turnaj Ruţomberok – štvorhra, 1. miesto turnaj Kremnica – 

štvorhra, 2. miesto turnaj Trnava – dvojhra. 

Blahová Natália - ročník 1994, kategória mladšie ţiačky, v celoslovenskom rebríčku 

22. miesto,  1. miesto turnaj Levice – dvojhra, 2. miesto turnaj Trnava – štvorhra. 

 

         Krajské športové centrum (KSŠ) v Nitre uskutočnilo 21. marca 

v Západoslovenskej kolibe v areáli Agrokomplexu ocenenie najúspešnejších 

športovcov NSK za rok 2006 v kategóriách jednotlivcov, kolektívov, športovcov 

telesne postihnutých, trénerov a osobností za celoţivotný prínos za rozvoj športu. 

Vyhlásenia najúspešnejších športovcov kraja sa zúčastnili zástupcovia MsÚ a poslanci 

MsZ v Zl. Moravciach, poslanci NSK a ocenení športovci z nášho regiónu. Pri tejto 

príleţitosti prítomných pozdravil predseda KŠC Doc. PhDr. Z. Belaj, CSc. a Ing. H. 

Psotová za NSK. V závere príhovoru predseda KSŠ poďakoval organizáciám, 

inštitúciám, sponzorom, primátorom miest a starostom obcí za pomoc, ktorú v tejto 

oblasti vykonávajú. Za ZM jedno z ocenení pre najúspešnejší kolektív kraja dostal FC 

ViOn Zlaté Moravce za postup do prelínacej súťaţe 1. slovenskej futbalovej ligy 

v sezóne 2005/2006. Ocenenie prevzali tréner muţstva J. Rosinský a R. Greguška, 

hráč. V kategórii tréneri bol ocenený I. Horvát, tréner druţstva starších dorastencov FC 

ViOn za postup druţstva do 1. dorasteneckej ligy. Medzi najúspešnejšími športovcami 

v kategórii seniori bol ocenený J. Sýkora, slovenský jazdec v Cross Country Rally zo 

Zl. Moraviec, ktorý v roku 2006 získal 1. miesto v Európskom pohári v Cross Country 

Rally Baja Espaňa na automobile Mitsubishi Pajero a 5. miesto v pretekoch Baja Italia 

v kategórii Cross Country Rally v Taliansku. Ocenenie si prevzal syn a zároveň 

spolujazdec Marek. Čestnú cenu za celoţivotný prístup k športu prevzal 86 – ročný E. 

Štift. Bol aktívnym členom Klubu slovenských turistov a lyţiarov a funkcionárom 

v rôznych športových organizáciách. Zúčastnil sa 19-krát Národného výstupu na 

Kriváň, výstupov na vrcholy a prechody cez Vysoké a Nízke Tatry, Malej a Veľkej 

Fatry a ďalších pohorí nielen na Slovensku, ale i v Čechách. Pri príleţitosti 90. výročia 

organizovanej turistiky získal pamätnú medailu za výrazné zásluhy na rozvoji 

a propagácii turistiky.  

Vyhodnotenie 

športovcov 

NSK za rok 

2006 

 

Foto  

č. 250/I 

 

Príloha  

č. 19-d 

 

Počasie.             
Január: 

súhrn zráţok:   77,9 mm                          priemerná teplota:   3,9°C 

maximálna teplota:    13,1°C  dňa  10. 

minimálna teplota:    - 7,0°C  dňa   26., 27.  

Február: 

súhrn zráţok:   51,1 mm                          priemerná teplota:    4,3°C 

maximálna teplota:    11,9°C  dňa 14. 

minimálna teplota:    - 1,3°C  dňa  23. 

Marec: 

súhrn zráţok:    49,6 mm                         priemerná teplota:   7,6°C 

maximálna teplota:    19,7°C  dňa  14. 

minimálna teplota:    - 1,7°C  dňa    5. 

Apríl: 
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súhrn zráţok:   0,0 mm                           priemerná teplota:   12,4°C 

maximálna teplota:    25,4°C  dňa  28. 

minimálna teplota:    - 1,4°C  dňa   5. 

Máj: 

súhrn zráţok:   68,4 mm                          priemerná teplota:  17,0°C 

maximálna teplota:     31,2°C  dňa  22. 

minimálna teplota:     - 1,8°C  dňa   2. 

Jún: 

súhrn zráţok:   53,3 mm                          priemerná teplota:  20,4°C 

maximálna teplota:    33,5°C  dňa  21. 

minimálna teplota:       8,8°C  dňa  29. 

Júl: 

súhrn zráţok:   18,8 mm                          priemerná teplota:  22,0°C 

maximálna teplota:     38,3°C  dňa  20. 

minimálna teplota:       6,1°C  dňa  31. 

August: 

súhrn zráţok:   105,2 mm                         priemerná teplota:  21,0°C 

maximálna teplota:     33,0°C  dňa 16. 

minimálna teplota:       8,4°C  dňa  31. 

September: 

súhrn zráţok:   82,3 mm                          priemerná teplota:  13,2°C 

maximálna teplota:    24,1°C  dňa  17. 

minimálna teplota:       2,4°C  dňa  20. 

Október: 

súhrn zráţok:   32,3 mm                          priemerná teplota:   9,5°C 

maximálna teplota:     23,0°C  dňa  3. 

minimálna teplota:     - 2,8°C  dňa 20. 

November: 

súhrn zráţok:   57,6 mm                          priemerná teplota:   3,3°C 

maximálna teplota:    16,1°C  dňa  3. 

minimálna teplota:    - 6,2°C  dňa 30. 

6. novembra napadol prvý sneh. 11. novembra prišiel podľa pranostiky Martin na 

bielom koni. Husto sneţilo po celý deň. 

December: 

súhrn zráţok:    28,8 mm                         priemerná teplota:   - 1,04°C 

maximálna teplota:      8,8°C  dňa  3. 

minimálna teplota:    - 7,2°C  dňa  27. 
 

 

                                                  Kronikársky zápis za rok 2007 spracovala a zapísala 
 

 

 

                                                                                                     Viera Vaňová 

                                                                                                      kronikárka mesta. 


