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         V roku 2008 sa narodilo 124 detí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach 

z toho 65 chlapcov a 59 dievčat. Najčastejšie mená boli u dievčat Natália, Viktória 

a u chlapcov Matúš, Peter. Zomrelo 117 obyvateľov mesta z toho 61 muţov a 56 ţien, 

70 párov poţiadalo o uzavretie manţelstva na matrike v Zlatých Moravciach a 89 

párov uzavrelo manţelstvo, kde aspoň jeden z manţelov bol obyvateľom mesta. Počas 

roka 2008 sa do Zlatých Moraviec prisťahovalo 147 osôb a odsťahovalo 231 osôb. 

         1. januára o 18.42 hodine sa narodil prvý Zlatomoravčan Peter Šuba, manţelom 

Petrovi a Andrei Šubovým s hmotnosťou 3500 g a 52 cm. Je im  druhým dieťaťom. 

         K 31.12.2008 bolo v meste Zlaté Moravce prihlásených 13 220 obyvateľov 

(6 390 muţov a 6 830 ţien) z toho v Mestskej časti Prílepy 462 obyvateľov 

a v Mestskej časti Chyzerovce 720 obyvateľov.  

 

 

 

 

 

 
 

Foto  

č. 251/I 

 

Mestské  zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 36 zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ), z toho 19 bolo 

mimoriadnych zasadnutí MsZ.  

         MsZ v Zlatých Moravciach schválilo: 

- obstaranie 1 ks nového zvozového vozidla na komunálny odpad (5.201 tis. Sk s 

DPH) kúpou z vlastných zdrojov z prostriedkov rezervného fondu organizácie. 

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

2 dopĺňa o odsek d). 

- prenájom pozemkov,  

parc. č. - 1462/3 zastavaná plocha o výmere 519 m2,  

parc. č. - 1462/4 zastavaná plocha o výmere 950 m2 a  

parc. č. - 1462/5 zastavaná plocha o výmere 2382 m2  

areálu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach 

pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre za sumu 1 Sk/ročne 

na dobu určitú od 01.01.2008 do 31.12.2053. 

- aby Mesto Zlaté Moravce vyhlásilo výberové konanie podľa Obchodného zákonníka 

na prenájom Tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce za podmienok určených 

komisiou zloţenou z poslancov Mestského zastupiteľstva, primátorkou mesta, a 

odborníkov určených primátorkou mesta v súčinnosti s Mestskou radou v termíne do 

14 dní. 

- a) Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu: 

„Rekonštrukcia a modernizácia objektov areálu Základnej školy na Pribinovej ulici“,  

ktorý je realizovaný pre ZŠ Pribinova v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté 

Moravce a ktorý  je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 

resp. strednodobými prioritami mesta Zlaté Moravce, 

b)  zabezpečenie realizácie projektu po  schválení ţiadosti o NFP, 

c) financovanie projektu vo  výške 5 % z celkových oprávnených  výdavkov  na 

projekt (do maximálnej výšky 1 350 000 Sk). 

- delegovanie – zástupcov zriaďovateľa do rady školy a školského zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce a zástupcu obce do rady školy, ktorá má sídlo 

v meste Zlaté Moravce:  

 Ing. Peter Hollý, Viliam Rumanko, p. Ľubov Konečná do Rady školy pri 

Základnej škole na Mojmírovej ulici č. 2 v Zlatých Moravciach 
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 p. Erika Babocká, Ing. Peter Hollý, Mgr. Pavel Šepták do Rady školy pri 

Základnej škole na Pribinovej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach 

 Ing. Monika Andrýsková, MVDr. Peter Dvonč, MUDr. Ladislav Kadlec do 

Rady školy pri Základnej škole na Robotníckej ulici č. 25 v Zlatých 

Moravciach 

 PharmDr. Ivona Vicianová  do Rady školy pri Materskej škole na Štúrovej ulici 

č. 15 v Zlatých Moravciach 

 JUDr. Daniela Kúseková, Ing. Ján Solčiansky do Rady školy pri Materskej 

škole  na Ţitavskom nábreţí  č. 1 v Zlatých Moravciach 

 Juliana Hlásna, Mgr. Pavel Šepták, p. Helena Tomajková do Rady školy pri 

Materskej škole na Kalinčiakovej ulici  č. 12 v Zlatých Moravciach  

 Jozef Tonkovič do rady školy pri Materskej škole na Slnečnej ulici č.2 

v Zlatých Moravciach 

 Ivan Hritz pri Materskej škole na Parkovej ulici  č. 6 v Zlatých Moravciach 

 Ivan Malý, Marián Tomajko do Rady školy pri Základnej umeleckej škole na 

ulici J. Kráľa č. 4 v Zlatých Moravciach 

 Ivan Malý do Rady školy pri Centre voľného času Spektrum na Rovňanovej 

ulici v Zlatých Moravciach 

 MUDr. Štefan Valkovič do Rady školy pri Reedukačnom detskom domove 

Reedukačnom domove pre mládeţ a Zariadenie pre matky s deťmi na 

Prílepskej  ceste v Zlatých Moravciach 

 Jozef Tonkovič do Rady školy pri Špeciálnej základnej škole a ZŠ pri NsP 

Zlaté Moravce na Chyzeroveckej ul. č. 80  v Zlatých Moravciach 

 Ľudovít Chládek do Rady školy pri Zdruţenej strednej škole obchodu a sluţieb 

na ul. SNP č. 5 v  Zlatých Moravciach 

 MUDr. Štefan Valkovič do Rady školy pri Zdruţenej strednej škole na ul. SNP 

č.2 v  Zlatých Moravciach 

 Ing. Peter Lisý do Rady školy pri Obchodnej akadémii na Bernolákovej ulici č. 

26 v  Zlatých Moravciach 

 Ing. Ján Solčiansky do Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa na ulici SNP č. 3 

v Zlatých Moravciach  

 RNDr. Marián Bátora do Rady školy pri Strednom odbornom učilišti 

strojníckom a elektrotechnickom na  ul. 1 mája 22 v Zlatých  Moravciach. 

- delegovanie RNDr. Mariána Bátoru a Ing. Jána Solčianskeho za členov Mestskej 

školskej rady. 

- zámenu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a Eduardom Huňadym, Slaţany. 

- zvýšenie finančných prostriedkov o sumu 120 000 Sk na rok 2008 pre SAD, a. s. 

Nitra z dôvodu rozšírenie spojov MHD č. 13, 15, 17, 21 na linke 407101 v Zlatých 

Moravciach, t. j. zvýšenie predpokladanej výšky záloh zo 750 000 Sk na 870 000 Sk. 

- zakúpenie varného kotla a škrabky na zemiaky pre ZŠS pri ZŠ Mojmírova v Zlatých 

Moravciach v sume do 180 000 Sk. 

- zámer „Rekonštrukcia Ţupného domu“ a spolufinancovanie Mesta vo výške 5% z 

celkových oprávnených nákladov. 
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- návrh na udelenie „Plakety mesta Zlaté Moravce“ Špeciálnej základnej škole 

a základnej škole pri mestskej nemocnici s poliklinikou v Zlatých Moravciach pri 

príleţitosti 20. výročia jej zaloţenia za rozvoj špeciálneho školstva v našom meste. 

- bezodplatné odňatie majetku zo správy mestskej organizácie Sluţbyt v rozsahu 

predmetu  nájomnej zmluvy. 

- zmluvu o dlhodobom prenájme, prevádzkovaní a modernizácii tepelného 

hospodárstva Mesta Zlaté Moravce medzi Mestom Zlaté Moravce, so sídlom ul. 1. 

mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (ako prenajímateľ) a Prvou energetickou a teplárenskou  

spoločnosťou, s.r.o. so sídlom Rácová 3, 841 03 Bratislava IČO: 35 785 225 (ako 

nájomca)  na dobu určitú v trvaní 20 rokov. 

         Splnomocnilo primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú podpísať nájomnú 

zmluvu a riaditeľa mestskej organizácie Sluţbyt p. Gabriela Kordoša podpísaním 

príslušných protokolov. 

         Uloţilo Mestskému úradu ako výkonnému orgánu primátorky a mestského 

zastupiteľstva vykonať všetky úkony s realizáciou odňatia majetku zo správy mestskej 

organizácie Sluţbyt a vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou nájomnej  

zmluvy.      

         Ďalej MsZ schválilo: 

- záverečný účet Mesta Zlaté Moravce za rok 2006 a celoročné hospodárenie Mesta 

Zlaté Moravce s výhradami: 

1. Záverečný účet 2006 neobsahuje vyjadrenie hlavného kontrolóra. 

OPATRENIE: doplniť chýbajúce stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

k Záverečnému účtu mesta Zlaté Moravce. 

2. Záverečný účet za rok 2006 neobsahuje reálne vykonané investície v roku 2006 

OPATRENIE: k veci doplniť vyjadrenie hlavného kontrolóra mesta Zlaté 

Moravce. 

3. Kaţdá zmena v rozpočte musí byť odsúhlasená mestským zastupiteľstvom. 

OPATRENIE: Materiály o zmene rozpočtu predkladať mestskému 

zastupiteľstvu včas. 

Mestský úrad zabezpečí realizovanie opatrení na výhrady do 10 dní. 

- spoločný zámer mesta Zlaté Moravce so Zdruţenou strednou školou vybudovať 

parkovisko na pozemku Zdruţenej strednej školy SNP 2 v roku 2008. 

- opravu uznesenia č. 94/2007 z 2. MMZ konaného dňa 12.04.2007 a to z pôvodného 

na nové, kde sa schvaľuje zriadenie vecného bremena zaťaţujúce pozemky v k.ú. Zlaté 

Moravce, zmluva bude uzavretá po formálnom ukončení zmluvného vzťahu medzi 

Mestom Zlaté Moravce a LIDL-Slovenská republika v.o.s., Vajnorská 160, 831 04 

Bratislava. 

- rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2008, v prípade získania finančných 

prostriedkov nad plánovaný rámec rozpočtu z predaja nehnuteľností alebo inou formou 

sa prioritne budú rekonštruovať v roku 2008 a v ďalších rokoch ulice Murgašova, 

Hurbanova, B.S. Timravy, ul. I. Kraska a havarijné stavy chodníkov pre chodcov 

v meste Zlaté Moravce. 

- rozpočet na rok 2008 mestskej príspevkovej organizácie: 

 Technické sluţby mesta Zlaté Moravce, m. p.   
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 Mestské kultúrne stredisko mesta Zlaté Moravce   

 Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce, m. p.  

 Správa športových zariadení mesta Zlaté Moravce, m. p.  

 Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca   

- vyhlásenie verejnej súťaţe na strategického investora Mestskej nemocnice Prof. 

MUDr. R. Korca Zlaté Moravce formou dlhodobého prenájmu. Mestské zastupiteľstvo 

trvá na tom, aby si vyhlasovateľ verejnej súťaţe v podmienkach vyhradil právo 

odmietnuť všetky doručené návrhy. 

- obmedzenie vystúpenia občanov na Mestských zastupiteľstvách maximálne 5 minút. 

- udelenie „Plakety Mesta Zlaté Moravce“ Základnej umeleckej škole v Zlatých 

Moravciach pri príleţitosti 65. výročia jej zaloţenia. 

- zmenu lokality pre stavbu „Separovaný zber KO“ z pôvodnej lokality na Tekovskej 

ul. v k.ú. Zlaté Moravce. Navrhovaná lokalita sa nachádza pod „Skládkou TKO“. 

- prílohy č.: D1 a D2 k dodatku č.:1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 

finančných prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na rekonštrukciu Dlhej  

ulice. 

- dodatočný odpredaj pozemkov pod bytovými domami Bytového druţstva v Zlatých 

Moravciach. 

- zrušenie obchodnej verejnej súťaţe na prenájom zdravotníckeho zariadenia Mestská 

nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 34 

Zlaté Moravce a vypracovanie strategickej analýzy Mestskej nemocnice v Zlatých 

Moravciach. 

- vstup Mesta Zlaté Moravce do Partnerstva Nitriansky vedomostný región 

a spoluprácu na projekte „Nitriansky vedomostný región“ za nasledujúcich 

podmienok, ţe: 

a) projekt bude predloţený ako pilotné riešenie národného projektu 

b) finančná spoluúčasť Mesta Zlaté Moravce bude predloţená na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu a to maximálne vo výške 5 % z celkových nákladov 

projektu pripadajúcich na mesto 

c) integrované technické riešenie projektu bude v maximálnej miere rešpektovať 

súčasnú funkcionalitu IKT samosprávy mesta. 

- zloţenie výboru mestskej časti Prílepy nasledovne: Ivan Hritz – predseda VMČ, 

Milan Repa, Štefan Pálenik, Anna Michalkoc-Kudrejová, Irena Vencelová, Marián 

Holub, Viera Radobická, Ľudevít Repa, Tibor Krchňavý a Ing. Boris Kraus. 

- úpravu sadzieb pre odmeňovanie sobášiacich, slávnostných rečníkov, matrikárok 

a ostatných účinkujúcich pri obradoch k zásadám činnosti Zboru pre občianske 

záleţitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach podľa predloţeného 

materiálu. 

- prevádzkový poriadok pohrebiska. 

- odpredaj bytov do vlastníctva. 

- odkúpenie nehnuteľností – pozemkov v lokalite „Pláne 1“ v katastrálnom území Zlaté 

Moravce od VION, a. s. Zlaté Moravce, za kúpnu cenu 1,– Sk.    

- zaradenie do rozpočtu na rok 2009 vypracovanie geometrického plánu lokality  

Nábreţie za majerom v zmysle návrhu Ing. Petra Hlubinu zo dňa 08.01.2007 na účel 
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IBV pre 14 rodinných domov. 

- odpredaj domu súpisné číslo 293 pre PAČ ŢITAVA s.r.o. so sídlom Námestie 

hrdinov č. 4, Zlaté Moravce za cenu 4 100 000,- Sk.  

- odpredaj neupotrebiteľného majetku Technických sluţieb mesta, ktorým je vozidlo 

Škoda Felícia Combi za cenu znaleckého posudku. 

- novelizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta, podľa ktorej sa dopĺňa článok 13 

bod 1 o písmeno d): 

Článok 13 

Stanovenie sadzby ročnej úhrady za uţívanie nebytových priestorov a pozemkov 

v majetku mesta. Tieto zásady určujú sadzby nájomného z nebytových priestorov 

a pozemkov v majetku mesta. 

1. Stanovenie minimálnej ceny, regulovanej ceny a ceny nájomného za prenájom 

nebytových priestorov. 

d) Prenajímané priestory, ktoré sa uţívajú v budove MsKS ako múzeum  

a Pamätná izba J. Kráľa sa prenajímajú za cenu 1,-Sk/rok. 

- novelizáciu VZN č.1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Zlatých 

Moravciach: Upravuje školský obvod pre obec Hosťovce nasledovne v čl. 1 ods. 1 

písm. b), ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. b):  

Hosťovce – ročník 3. – 9. v školskom roku 2008/2009 

    ročník 4. – 9. v školskom roku 2009/2010 

    ročník 5. – 9. od školského roku 2010/2011 

- VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku rodičov a zákonných zástupcov detí 

a ţiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté 

Moravce podľa predloţeného návrhu vypracovaného Mgr. Danušou Hollou dňa 

12.08.2008. 

- odpredaj pozemkov parciel KN registra „C“ č. 1462/4 o výmere 950 m2, č. 1462/3 

o výmere 519 m2 a č. 1462/5 o výmere 2382 m2 pre Krajské riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64 Nitra 11 za cenu 500 Sk/m2  

a uloţilo kupujúceho v zmluve zaviazať ţe, prípadné nároky na pozemky parciel č. 

1462/3, č. 1462/4 a č. 1462/5 tretích osôb, bude v budúcnosti znášať Krajské 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre. 

- v súlade §30, ods.1 a §31, ods.1, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) predloţený 

návrh na zmenu ÚPN SÚ Zlaté Moravce, na Ul. Prílepská, parc. Č. 1851/1 sa môţe 

pouţiť na výstavbu penziónu „Along“ – viacúčelová budova 

a uloţilo v súlade s §30, ods.4 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) orgánu 

územného plánovania, Mestu Zlaté Moravce, zabezpečiť prostredníctvom svojho 

výkonného orgánu – MsÚ Zlaté Moravce doplnenie ÚPN SÚ Zlaté Moravce 

o horeuvedenú zmenu pri jej najbliţšej revízii, resp. úprave. 

- v súlade §30, ods.1 a §31, ods.1, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) návrh na 

zmenu ÚPN SÚ Zlaté Moravce. Pozemok parc. č. 4400, sa môţe pouţiť na výstavbu 

servisu na opravu cestných motorových vozidle – viacúčelová budova 

a uloţilo v súlade s §30, ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) orgánu 

územného plánovania, Mestu Zlaté Moravce, zabezpečiť prostredníctvom svojho 

výkonného orgánu – MsÚ Zlaté Moravce doplnenie ÚPN SÚ Zlaté Moravce 
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o horeuvedenú zmenu pri jej najbliţšej revízii, resp. úprave. 

- v súlade §30, ods.1 a §31, ods.1, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) návrh na 

zmenu ÚPN SÚ Zlaté Moravce. Pozemky parc. č. 569, p.č. 570, p.č. 571 sa môţu 

pouţiť na výstavbu skladovej haly  

a uloţilo v súlade §30, ods.4 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) orgánu územného 

plánovania, Mestu Zlaté Moravce, zabezpečiť prostredníctvom svojho výkonného 

orgánu – MsU Zlaté Moravce doplnenie ÚPN SÚ Zlaté Moravce o horeuvedenú 

zmenu pri jej najbliţšej revízii, resp. úprave. 

- v súlade §30, ods.1 a §31, ods.1, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) návrh na 

zmenu ÚPN SÚ Zlaté Moravce. Pozemok parc. č. 3344, sa môţe pouţiť na výstavbu 

rodinného domu 

a uloţilo v súlade s §30, ods.4 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) orgánu 

územného plánovania, Mestu Zlaté Moravce, zabezpečiť prostredníctvom svojho 

výkonného orgánu – MsÚ Zlaté Moravce doplnenie ÚPN SÚ Zlaté Moravce 

o horeuvedenú zmenu pri jej najbliţšej revízii, resp. úprave. 

- odpredaj časti pozemkov pre Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, Nitra, 

spolu za cenu 1 Sk. 

- zvýšenie príspevku pre Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce o 2 000 000,- Sk na 

rok 2008, ktoré budú pouţité na vyrovnanie dlhu Záhradníckych sluţieb mesta Zlaté 

Moravce voči príspevkovej organizácii Sluţbyt m.p.  

- finančný príspevok pre kongregáciu Bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach vo 

výške 75 000 Sk (t.j. cca 50 percent vynaloţených finančných nákladov). 

- finančný príspevok z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na činnosť Spoločného 

obecného úradu v Zlatých Moravciach v roku 2008 vo výške 312 200,- Sk v zmysle 

uznesenia zo zasadnutia starostov obcí zdruţených do SOcÚ z 08.02.2008 (1400,- Sk x 

223 podaných ţiadostí v roku 2007). 

         Uznieslo sa: 

- na novelizácii č. 1 VZN č. 6/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

o drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 01.01.2009. 

- na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 2/2008 o udeľovaní 

ocenení mesta Zlaté Moravce. 

         Zobralo na vedomie zánik poslaneckého mandátu MUDr. Ladislava Kadleca za 

volebný obvod č. 3. Konštatovalo, ţe p. Ladislav Boršč zloţil zákonom predpísaný 

sľub do rúk primátorky mesta. Vyhlásilo v zmysle § 51 ods. 2 zákona  č. 346/1990 Zb. 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie p. 

Ladislava Boršča za poslanca Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach za 

volebný obvod č. 3. 

         Zmenilo uznesenie č. 119/2007 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Zlatých Moravciach konaného dňa 28. mája 2007 nasledovne: na prešetrenie 

sťaţnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného 

kontrolóra je príslušná komisia zriadená obecným zastupiteľstvom – Komisia kontroly. 

         Zrušilo uznesenie č. 107/2007 na obstaranie zvozového vozidla na komunálny 

odpad formou finančného leasingu zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Zlatých Moravciach. 
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         Odvolalo v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov MUDr. Imricha Tótha z funkcie riaditeľa 

Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach ku dňu 31.01.2008. 

         Menovalo Doc. MUDr. Viktora Ţáka CSc. na pozíciu riaditeľa Mestskej 

nemocnice Prof. MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach v zmysle § 11 ods. 4 písm. l 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

         Poverilo štatutárneho zástupcu riaditeľa Mestskej nemocnice v Zlatých 

Moravciach MUDr. Viktora Ţáka CSc. prostredníctvom poslankyne NR SR Marty 

Damborskej rokovaním o riešení situácie Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach 

ohľadne zazmluvnenia so VšZP s ministrom zdravotníctva SR. Po stretnutí 

s ministrom zdravotníctva bezodkladne zvolať MMZ k riešeniu Mestskej nemocnice. 

         Odvolalo z komisie dopravy a správy mestských komunikácií pri MZ v Zl. 

Moravciach p. Vladimíra Kuruca, bytom Dlhá 86, Zlaté Moravce a zvolilo p. Michala 

Adamca, bytom Ľ. Podjavorinskej 82, Zlaté Moravce. 

         Splnomocnilo: 

- primátorku mesta na objednanie vypracovania energetickej koncepcie mesta Zlaté 

Moravce v sume do 120 000 Sk v termíne do 1 mesiaca. 

- primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú na podpis „Zmluvy o výkonoch vo 

verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave, vykonávanej autobusmi na rok 

2008“. 

         Zobralo na vedomie:           

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

- rozpočet Mesta Zlaté Moravce na roky 2009-2010. 

- rozpočet mestskej príspevkovej organizácie Technické sluţby mesta Zlaté Moravce 

na roky 2009-2010. 

- rozpočet mestskej príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Zlaté 

Moravce na roky 2009-2010. 

- rozpočet mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke sluţby mesta Zlaté 

Moravce, m. p. na roky 2009-2010. 

- rozpočet mestskej príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Zlaté 

Moravce, m. p. na roky 2009-2010. 

- rozpočet mestskej príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 

Rudolfa Korca na roky 2009-2010. 

- správu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 

s majetkom subjektov územnej samosprávy v meste Zlaté Moravce. 

 

         7. novembra vo veku nedoţitých 70 rokov zomrel poslanec MsZ MUDr. Ladislav 

Kadlec.  

Zomrel MUDr. 

L. Kadlec 

Výstavba.             
Rekonštrukcia Mestskej kniţnice 

         Rekonštrukcia mestskej kniţnice začala 23. júna a práce vykonala firma 

STAFIMI. Boli vymenené podlahy, linoleá, natiahla sa nová omietka, samonivelizačná 

stierka na podlahy, čím sa podlaha vyrovnala, lebo bola krivá a v dezolátnom stave. 

Potom sa poloţila podlahovina z PVC, natierali sa dvere i okná. Dvere i okná pri 
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bezbariérovom vstupe boli vymenené za plastové a na prístupový chodník bola 

poloţená dlaţba. V tej časti základnej školy, kde teraz sídli kniţnica, bola taktieţ 

potrebná oprava strechy. V budove ZŠ na Robotníckej ul. má kniţnica vyhradené celé 

prízemie s rozlohou 573 m² aj s bezbariérovým vstupom, pričom v MsKS to bolo len 

353 m². Kniţnica má bezbariérový prístup a bezbariérové sociálne zariadenie, ktoré 

v starých priestoroch chýbali.  

Rekonštrukcia budovy ZŠ pre potreby kniţnice stála 600 tis. Sk. 

Chodník na Hviezdoslavovej ul.  

         Na Hviezdoslavovej ul. bol v septembri vybudovaný nový chodník a upravené 

ryhy pri ňom medzi panelákmi. Chodník bol vybudovaný zo zámkovej dlaţby 

a nerovnosti medzi ním a cestou sa zakryli asfaltom. Jeho dĺţka je 108 metrov. Práce 

vykonala firma STAFIMI. 

Vybudovanie chodníka si vyţiadalo z rozpočtu mesta 200 tis. Sk. 

Parkovisko pri cintoríne v m.č. Prílepy  

         Pri cintoríne v mestskej časti Prílepy bolo vybudované parkovisko zo zámkovej 

dlaţby.   

Práce vykonala firma STAFIMI. 

Investícia bola vo výške 199 tis. Sk. 

Kultúrny dom v Chyzerovciach  

         Kultúrny dom v Chyzerovciach sa v chladnejších mesiacoch nevyuţíval. 

V rozpočte mesta bolo na jeho opravu schválených 720 tis. Sk. Centrálne kúrenie bolo 

splynofikované a namiesto drevenej podlahy bola poloţená dlaţba. Tri okná 

sponzorsky vymenila firma ŠIPS, vchodové dvere a barový pult firma STAFIMI. Po 

zavedení kúrenia môţu občania priestory KD vyuţívať na takmer všetky kultúrne 

podujatia. 

Stavebné práce vykonala firma STAFIMI a plynofikáciu firma ŠIPS. 

V septembri schválilo Ministerstvo financií účelovú dotáciu na čiastočnú úhradu 

nákladov na rekonštrukciu kúrenia v KD Chyzerovce v sume 270 tis. Sk.  

Modernizácia mestského rozhlasu 

         V tomto roku bol mestský rozhlas v ďalších častiach mesta napojený na 

bezdrôtový systém. Boli to Ulice Nitrianska, E. M. Šoltésovej, Čajkovského 

a Murgašova. Zároveň bola na strechu Mestského úradu inštalovaná anténa na príjem 

a vysielanie signálu bezdrôtového rozhlasu. Drôtovým rozhlasom bola napojená Ulica 

Tribečská.  

Práce vykonala firma Seak Prešov. 

Náklady Mesta boli vo výške 33 tis. Sk. Dotácia z Ministerstva financií SR bola vo 

výške 200 tis. Sk.  

Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

         Staré svietidlá boli vymenené za nové úsporné sadové svietidlá 1 x 36 W 

v celkovom počte 90 kusov na uliciach: M. Benku, Staničná, Rovňanova, Obrancov 

mieru, Brezová, Nitrianska, časť Hviezdoslavova. 

Práce vykonali Technické sluţby mesta m.p.  

Rekonštrukcia verejného osvetlenia vyšla 112 tis. Sk. Z toho bola 100 tis. Sk dotácia 

z Ministerstva financií SR.  
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Bezpečnostný kamerový systém 

         Rozšírený bol bezpečnostný kamerový systém o tretiu kameru umiestnenú na 

Ţupnej ul., ktorá vyplnila hluchý priestor medzi uţ umiestnenými kamerami na 

Námestí A. Hlinku a Námestí hrdinov.  

Finančné krytie investície bolo zabezpečené ešte v roku 2007.  

 

         Mesto Zlaté Moravce ešte 28. 8. 2007 poţiadalo o vydanie stanoviska Spoločný 

obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch ako príslušný stavebný úrad na rozšírene 

nebytových priestorov prevádzky ZOS v prízemí na ul. Rovňanova č. 3, na nové 

uţívanie priestorov „Jedáleň a rozdeľovňa stravy pre pacientov“. Ďalej poţiadalo 

o zmenu v uţívaní pôvodných nebytových priestorov stavby Klub dôchodcov 

/Rovňanova č. 3/ na nové uţívanie „Bytové priestory – 2 izbový byt s príslušenstvom“. 

Jednoizbový byt na Rovňanovej  č. 1, ktorý uţíval p. Šabík bol pridelený ako výdajňa 

stravy pre klientov v ZOS. P. Šabíkovi bol pridelený dvojizbový byt, ktorý dovtedy 

slúţil ako Klub dôchodcov. Z pôvodnej jedálne s kuchynkou bola vytvorená 3 - 

lôţková izba s čajovou kuchynkou. Izby boli vymaľované a vystierkované, vybavené 

sú polohovateľnými posteľami, novými nočnými stolíkmi, veľkým stolom, stoličkami 

a na oknách sú ţalúzie. Týmito zmenami sa dosiahlo rozšírenie priestorov ZOS o 3 

lôţka pre chorých a ťaţko zdravotne postihnutých klientov. Dňa 24. 4. 2008 bolo 

Mestu Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre doručené 

rozhodnutie, ktorým RÚVZ súhlasil s uvedením daných priestorov do prevádzky. 

Spolu sa v ZOS tak teraz nachádza 13 lôţok, ktoré sú po celý rok plne vyuţité. ZOS 

v Zlatých Moravciach slúţi pre krátkodobý pobyt chorých na lôţku po dobu troch 

mesiacov pre spádovú oblasť Zlatomoraveckého regiónu. Na jej prevádzku sú pouţité 

finančné prostriedky z Ministerstva financií a Mesta Zlaté Moravce.  

Náklady na túto akciu boli hradené z Ministerstva financií v roku 2007 vo výške 191 

tis. Sk (zdravotné postele 91 tis. Sk, stavebné úpravy 51 tis. Sk, vybavenie do kuchyne 

49 tis. Sk). 

Rozšírenie  

ZOS na 

Rovňanovej  

ul. 

 

Foto  

č. 253/I 

 

Cesta Martinský breh III/06433 Zlaté Moravce.       
         Náklady na druhú etapu opravu cesty Martinský breh boli 10 mil. Sk.                 

Oprava cesty bola realizovaná na úseku dlhom  asi 600 m. Šírka cesty v korune cca 6,5 

– 7,3 metra bola rozšírená aţ na 7,5 metra. Na piatich úsekoch boli postavené oporné 

múry z drôtokamenných košov. Stavebné práce sa robili za chodu a ich súčasťou bolo 

aj vyčistenie priekop. Na oboch stranách cesty regulovali dopravu semafory, pretoţe 

pre stavebné práce bol prejazdný len jeden jazdný pruh. Pre zabezpečenie 

normatívneho usporiadania cesty bolo potrebné jej rozšírenie, čo sa dosiahlo 

realizáciou oporných múrov. Od 30. mája bol plne prejazdný úsek cesty Martinský 

breh v oboch smeroch. Náklady na rekonštrukciu cesty činili vyše 27 mil. korún, do 

toho patrí okrem samotnej realizácie opravy zosuvu a priecestia Martinského brehu aj 

projektová dokumentácia, stavebný a technický dozor. Zhotoviteľom diela bola firma 

SATES, a.s. Povaţská Bystrica.  

         Zrekonštruovaný úsek cesty III/06433 – Martinský breh v smere Sľaţany – Zlaté 

Moravce bol 11. júla oficiálne odovzdaný do uţívania. Slávnostného prestrihnutia 

pásky sa zúčastnil doc. Ing. M. Belica, Csc. ako predseda NSK, RNDr. I. Michna 
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vedúci odboru dopravy ÚNSK, poslanec NR SR T. Galbavý, primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová, prednosta MsÚ Ing. M. Šlosár, poslanec NSK a MsZ v ZM V. Klučiar, 

poslanec NSK Mgr. M. Kéry.  

Doprava. 
         Uţ od r. 2007 sa  SAD Nitra, a.s. pripravovala prechod firmy na EURO a to 

zabezpečením novej bankovej techniky, nového SW a HW vybavenia pre manipuláciu 

s novou menou v účtovných a dopravných systémoch spoločnosti. Prechod na EURO 

menu v súčasnom období kladie nové nároky aj na odbavovacie systémy pre 

cestujúcich a to z pohľadu certifikácie pokladne a zabezpečenia duálneho zobrazovania 

a tlače celkovej sumy za tovar (cestovné). Na cestovnom lístku bola vytlačená celková 

cena cestovného do 31. 12. 2008 v poradí SKK a ako informatívny údaj EUR. Od 1. 1. 

2009 do 31. 12. 2009 by sa malo toto poradie zobrazovaných mien vymeniť. Uţ 

v tomto roku bolo ale moţné zakúpiť si na predajných miestach spoločnosti - EZČK 

(elektronickú zálohovú čipovú kartu), ktorá prinesie okrem pohodlia pri zmene meny 

na EURO aj ďalšie výhody – na mestskej doprave a prímestskej doprave platí jedna 

spoločná karta, pri kaţdej jazde v prímestskej doprave má cestujúci zľavu (obyčajné 

cestovné), kredit na kartu je moţné dobiť priamo u vodiča autobusu, cestujúci nemusí 

mať hotovosť, zrýchľuje sa tým manipulácia pri vybavovaní – spoje nemeškajú a 

vyuţívať EZČK je moţné vo všetkých autobusoch SAD.  

         Slovenská autobusová doprava Nitra, a.s., oblasť Zlaté Moravce na linke 

mestskej dopravy 407101 Ţelezničná stanica – Dlhá ul. - Chyzerovce – Ţelezničná 

stanica na základe objednávky Mesta Zlaté Moravce od 1. júna 2008 zmenila cestovný 

poriadok nasledovne: 

- spoj č. 13 s odchodom zo ţelezničnej stanice premáva aj počas školských 

prázdnin 

- spoj č. 15 premáva v sobotu a v nedeľu zo ţelezničnej stanice o 8.10 h 

- spoj č. 17 premáva v sobotu a v nedeľu zo ţelezničnej stanice o 13.30 h 

Nové poje sú: 

- spoj č. 23 premáva v sobotu a v nedeľu zo ţelezničnej stanice o 15.30 h 

- spoj č. 21 premáva pondelok aţ piatok zo ţelezničnej stanice o 16.15 h 

         Druhý novembrový týţdeň Mesto Zlaté Moravce distribuovalo všetkým 

obyvateľom do schránok anketové lístky o prieskume spokojnosti cestujúcich 

autobusmi Veolia Transport, a.s. (predtým SAD Nitra). Obsahovali 7 otázok 

s bodovým ohodnotením od 1 do 5. Do dotazníka bolo moţné doplniť aj návrhy na 

zlepšenie dopravy. Anketový lístok bolo potrebné odovzdať do 21. novembra do 

podateľne MsÚ.  

SAD Nitra,  

a.s. 
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         Cesta 1/65 nazývaná aj cesta smrti medzi Nitrou a Zlatými Moravcami si 19. 

marca po 16. hodine vyţiadala ďalšie ľudské ţivoty. Smrteľná nehoda sa stala na 

kriţovatke pri ZM. Škodu 100 šoféroval 86 – ročný vodič, ktorý pri vychádzaní 

z vedľajšej cesty od Prílep na hlavnú pravdepodobne nedal prednosť vjazde ťahaču 

Daf. Pri dopravnej nehode zahynuli traja Zlatomoravčania - matka, otec a ich dcéra.  

Smrteľná 

nehoda  

na ceste  

1/65 
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         Pri archeologických prácach v Čiernych Kľačanoch, ktoré sa robia pred 

spustením výstavby rýchlostnej komunikácie R1 sa našlo stredoveké pohrebisko z 11. 

storočia. Hroby sa našli v hĺbke 40 aţ 60 centimetrov, časť z nich bola porušená orbou. 

Našlo sa tu asi 15 kostier, ale za ich zlý stav mohla agresívna ílovitá pôda a hnojenie. 

Predpokladaný termín výstavby úseku Beladice – Tekovské Nemce je rok 2009, 

ukončenie rok 2012. 

Výstavba 

rýchlostnej 

komunikácie 

R1 

Výberové konanie - obchodná verejná súťaž na prenájom tepelného 

hospodárstva Mesta Zlaté Moravce v správe mestskej organizácie 

SLUŽBYT. 
         Zasadnutiu mimoriadneho MsZ predchádzalo výberové konanie – obchodná 

verejná súťaţ na prenájom tepelného hospodárstva. Do súťaţe sa prihlásili dve 

spoločnosti. Vo výberovom konaní bola úspešná 1. energetická a teplárenská 

spoločnosť, s.r.o., Bratislava, ktorá splnila všetky podmienky obchodnej súťaţe. 

Projekt predloţený spoločnosťou bol zaloţený okrem iného na zmene palivovej 

základne zo zemného plynu na drevnú štiepku. V nájomnej zmluve spoločnosť 

jednoznačne deklaruje zníţenie ceny tepla o 80 Sk/GJ s termínom najskôr od prvého 

dňa nasledujúceho mesiaca po uvedení technológie do trvalej prevádzky. Podľa 

kalkulácie spoločnosti základné úspory vychádzajú z toho, ţe cena tepla za odobratý 

jeden GJ sa zníţi o 80,- Sk. Ročná úspora nákladov na byt s rozlohou 70 m² by mala 

byť od 3750,- Sk do 4560,- Sk. Celková úspora však bude závisieť od konkrétnej 

spotreby tepla v byte. Podpisom nájomnej zmluvy sa Mesto odbremenilo od 

starostlivosti o tepelné hospodárstvo. Získalo garanciu kaţdoročných výnosov 

z tepelného hospodárstva, čo mu umoţní kalkulovať s uvedenými finančnými 

prostriedkami v rozpočte. Spoločnosť garantuje túto cenu tepla počas 20 rokov. JUDr. 

J. Vereský, konateľ spoločnosti povedal: „cena bude stúpať, tak ako je uvedené 

v zmluve podľa vzorca, variabilná zloţka sa zvýši len porovnateľne ako sa bude 

zvyšovať cena štiepky na medzinárodnom trhu nielen na Slovensku a fixná zloţka sa 

zvýši len o mieru inflácie. Stabilizujú tepelné hospodárstvo v Zlatých Moravciach tak, 

aby bolo špičkové a najlepšie na Slovensku“. Prvá energetická a teplárenská 

spoločnosť chce zároveň prispievať na šport, zdravotníctvo a školstvo v meste. Hlavné 

ciele projektu boli: 1. Zníţiť cenu tepla pre obyvateľov o 80,- Sk /GJ voči stavu ceny v 

roku 2007 a garantovať takto upravenú cenu. 2. Ročne platiť do pokladne mesta 

nájomné vo výške 1 mil. Sk/rok. 3. Odvádzať kaţdoročne 15% z hospodárskeho 

výsledku spoločnosti v prospech mesta. 4. Vybudovať nový tepelný zdroj spaľujúci 

drevnú štiepku v celkovej hodnote cca 55 mil. Sk. 5. Zabezpečiť financovanie 

vybudovania tepelných zdrojov a rekonštrukcie rozvodov bez potreby garancie mesta. 

6. Prevádzkovať a udrţiavať novovybudovaný zdroj tepla na vlastné náklady po dobu 

nájmu (20 rokov). 7. Postupne rekonštruovať rozvodový systém tepla v celom meste. 

8. Pôsobiť v meste ako odborný garant pre energetické hospodárstvo. 9. Po uplynutí 

doby nájmu vybudované dielo odovzdať mestu za symbolickú cenu 1.000,- Sk. 

Vybudovanie novej kotolne a jej spustenie do prevádzky bolo naplánované pred 

začiatkom vykurovacej sezóny 2009/2010. 

Výberové 

konanie - 
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verejná súťaţ  
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         Tepelné hospodárstvo mestského podniku Sluţbyt prešlo od augusta 2008 do 

dlhodobého prenájmu Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti so sídlom 

v Bratislave. Podpisom nájomnej zmluvy medzi Mestom Zlaté Moravce a Prvou 

energetickou a teplárenskou spoločnosťou sa spoločnosť zaviazala okrem iného, ţe 

zamestnanci Sluţbytu pracujúci v tepelnom hospodárstve (TH) neprídu o zamestnanie, 

naopak, dostanú moţnosť zvýšenia kvalifikácie. Deväť zamestnancov si uplatnilo 

výhradu voči prechodu práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov a tak naďalej 

ostali zamestnancami Sluţytu. Ten však nemal pre nich adekvátnu prácu a tak sa stali 

nezamestnanými zamestnancami, ktorým počas troch mesiacov nebola vyplácaná 

mzda. Na návrh poslanca, s ktorým sa stotoţnila aj primátorka a niektorí poslanci 

Mesto vyčlenilo z rozpočtu dva milióny korún pre Záhradnícke sluţby, ktoré ich 

dlhovali Sluţbytu a ten peniaze vyplatil deviatim zamestnancom.  

Sluţbyt 

vyplatil ušlú 

mzdu 

zamestnancom 

 

Prednosta MsÚ.        
         Ing. Lýdia Leskovská pôsobila vo funkcii prednostky Mestského úradu v Zlatých 

Moravciach do 31. januára, kedy odstúpila a našla si nové miesto v súkromnej sfére. 

Na uvoľnené miesto prednostu nastúpila od 11. marca Ing. Soňa Ďurišová. Narodila sa 

v Bratislave, kde po skončení strednej školy pracovala na ministerstve 

poľnohospodárstva a výţivy, ako odborný referent. Počas svojho pôsobenia 

v Bratislave diaľkovo ukončila VŠ – Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví. 

Potom sa vydala do Nitry a odvtedy bola spätá s nitrianskou nemocnicou. Pracovala 

v nej od apríla 1979 (vtedy to bol Okresný ústav národného zdravia) do januára 2008, 

naposledy vo funkcii personálno – ekonomickej námestníčky Fakultnej nemocnice 

v Nitre. Je vydatá a býva v Nitre a s manţelom Róbertom majú tri deti. Vo funkcii 

prednostky MsÚ pôsobila do 30. apríla 2008 a z postu odišla na vlastnú ţiadosť. 

         Na poste prednostu Mestského úradu v Zlatých Moravciach bol od 1. júla Ing. 

Miroslav Šlosár. Pochádza z Nitry a býva v Janíkovciach. Predtým pracoval 

v Slovenskom plynárenskom priemysle. Má 40 rokov, je ţenatý a má dvoch synov. 

Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Ruţomberku, potom 

Mechanizačnú fakultu SPU v Nitre. Pätnásť rokov pôsobil v SPP, má skúsenosti 

s riadením ľudí či uţ ako majster dopravy, vedúci infraštruktúry a vedúci oddelenia 

podporných sluţieb. Na MsÚ chce hlavne zlepšiť komunikáciu a súčinnosť medzi 

oddeleniami, komunikáciu úradu s verejnosťou a tak skvalitniť sluţby obyvateľstvu.  

Ing. Soňa 

Ďurišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav 

Šlosár 

Požitavské regionálne združenie.             
         V Topoľčiankach sa 3. apríla konalo zasadnutie členov Poţitavského 

regionálneho zdruţenia, ktoré otvoril jeho predseda J. Ďuriač. Starostovia boli 

informovaní o presune kompetencie - vyplácanie sociálnych dávok obcami od roku 

2009, táto kompetencia zatiaľ nebude obcami realizovaná, ďalej ţe ZMOS bude 

pripomienkovacím orgánom pri tvorbe legislatívy, ZMOS odmietol budovanie 

záchytných miest pre opitých ľudí obcami, zastavilo sa rušenie matrík, 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť pripravuje ţiadosť na získanie finančných 

prostriedkov na dobudovanie vodovodov a kanalizácií v okresoch Nitra, Zlaté 

Moravce a Topoľčany, bude novelizovaný zákon 369/90 Zb., ZMOS sa usiluje, aby 6. 

september bol uznaný ako pamätný deň samosprávy, zmenil sa školský zákon v rámci 
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ktorého sa zvýšil počet členov v školskej rade a zrovnoprávnil postavenie 

zriaďovateľov štátnych a súkromných škôl a školských zariadení, ZMOS podpísalo 

deklaráciu o zavedení EURA. Ing. S. Ostrihoňová, ako členka Rady ZMOS predniesla 

informácie, ktoré odzneli na rade: školský zákon zvýšením počtu členov v školských 

radách škôl a školských zariadení umoţní samosprávam zvýšiť svoj vplyv v nich 

a podieľať sa  viac na chode týchto zariadení, ZMOS poukazuje na to, ţe je 

duplicita najmä v kontrolnej činnosti, pretoţe obce majú hl. kontrolórov a ešte ich 

kontroluje aj NKÚ. J. Ďuriač predniesol Správu o činnosti PRZ za rok 2007, ktorú 

zdruţenie zobralo na  vedomie. Ing. E. Valkovičová, pokladníčka PRZ predniesla 

správu o hospodárení PRZ za rok 2007, ktorú zdruţenie zobralo na vedomie. Predseda 

zdruţenia predniesol návrh Rozpočtu na rok 2008, ktorý zobralo zdruţenie na 

vedomie. Členovia zdruţenia prejednali problematiku separovaného zberu a dohodli sa 

na komplexnom riešení odpadového hospodárstva pre mesto a všetky obce 

Poţitavského regiónu. Zároveň uloţili predsedovi zdruţenia odoslať výpis uznesenia 

k danej téme poslancom Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. Ing. S. 

Ostrihoňová podala komplexnú informáciu o odstúpení riaditeľky nemocnice 

a o výberovom konaní na nového riaditeľa. K danej téme, najmä k financovaniu 

nemocnice sa rozprúdila široká diskusia s tým, ţe túto problematiku treba riešiť 

komplexne.  

         24. októbra sa zasadnutia PRZ na MsÚ v Zl. Moravciach zúčastnil aj predseda 

NSK Doc. Belica. Primátorka mesta Ing. Ostrihoňová informovala, ţe Mesto prispieva 

na chod nemocnice 9 mil. Sk za rok. Spádová oblasť je 45 000 obyvateľov 

a nemocnica neslúţi iba obyvateľom mesta, ale aj obyvateľom jednotlivých obcí 

a preto by obce mali prispievať na chod nemocnice v pomere 1:1. Námestníčka 

riaditeľa nemocnice Ing. Tomanová informovala o nedostatku finančných prostriedkov 

z dôvodu nezazmluvnenia niektorých oddelení VšZP. Predseda NSK Doc. Belica 

informoval, ţe nemôţe pomôcť nemocnici, pretoţe NSK nemôţe prispievať na cudzí 

majetok. Zároveň vyjadril presvedčenie, ţe ak by chceli obce prispievať na chod 

nemocnice, mal by sa zmeniť model nemocnice. Pred rokom mal stretnutie s 

riaditeľkou VšZP a apeloval, aby sa rovnako financovali úkony v nemocniciach. Podľa 

neho najlepšie by bolo nájsť investora, ktorý by bol schopný ekonomicky zvládnuť 

chod nemocnice. Starostovia PRZ sa zhodli, ţe v súčasnosti je bezpredmetné hovoriť 

o financovaní nemocnice obcami, pretoţe nie je vyriešené jej prevádzkovanie. MUDr. 

Horniaková informovala, ţe po uzatvorení detského oddelenia zostal v nemocnici 

detský stacionár a detská lekárska pohotovosť. Na pohotovosť prispieva VšZP 50 tis. 

Sk/mesiac. Zároveň zrušením detského oddelenia sa zrušila moţnosť financovania 

miezd lekárov. Aby detská pohotovosť pokračovala, musia obce prispieť 50 tis.  

Sk/mesiac. PRZ odporučilo starostom jednotlivých obcí prejednať na obecných 

zastupiteľstvách do 15. 11. 2008 dotáciu pre detskú lekársku pohotovosť v sume 1,20 

Sk/obyv./mes. po dobu troch mesiacov (t. j. október, november, december), čím by sa 

situácia vyriešila aspoň do konca roka 2008. Členovia PRZ na zasadnutí ďalej schválili 

vypracovanie ţiadosti na získanie finančných prostriedkov na zaobstaranie projektovej 

dokumentácie na vybudovanie zberného dvoru. Predseda NSK Doc. Belica informoval 

o stave rýchlostnej cesty Zlaté Moravce – Nitra, podľa jeho informácií práce pokračujú 
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a bola vytýčená trasa. Jej vybudovanie by mohla spomaliť len finančná kríza, pretoţe 

nie je isté, či banky budú ochotné a schopné alokovať potrebné finančné prostriedky. 

Starosta Topoľčianok vyjadril nespokojnosť s celkovou situáciou v okrese, pretoţe 

dochádza k zhoršovaniu takmer všetkých sluţieb a ich dostupnosti. Doc. Belica ešte 

informoval o širokopásmovom internete, ktorý presadzuje EÚ.  

         19. decembra na zasadnutí v Topoľčiankach starosta p. Mesko informoval o tom, 

ţe Západoslovenská vodárenská spoločnosť podala projekt „Sever“ a teraz podáva 

projekt „Stred“, kde je riešená aj Zlatomoravecká ČOV. Členovia zdruţenia prejednali 

situáciu ohľadne prevádzky a financovania Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach. 

Ing. S. Ostrihoňová sa opýtala starostov, či ďalej podporia detskú pohotovosť. Starosta 

Sľaţian povedal, ţe detskú nemocnicu mali podporiť do konca roka a ďalej mal byť 

predloţený návrh na systémové riešenie tohto problému. Diskusia bola ukončená tým, 

ţe sa musí vypracovať koncepcia a nájsť investor, ktorý by vyriešil problémy 

nemocnice.     

 

         V bratislavskom Grassalkovichovom paláci sa 16. januára uskutočnilo stretnutie 

predstaviteľov ZMOS s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, ktorého sa zúčastnila 

aj primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. S. Ostrihoňová.   

Stretnutie s  

prezidentom SR  

Foto č. 256/I 

Príprava na euro menu. 
         Dňa 23. apríla bol na Mestský úrad v Zlatých Moravciach umiestnený 

Multifunkčný informačný panel k informačnej kampani o zavedení eura na Slovensku 

(EUROPANEL). Súčasťou panela boli drţiaky na informačné materiály určené pre 

občanov, ktoré slúţili k lepšej informovateľnosti o zavedení eura ( € ) na Slovensku.  

         Európska komisia (EK) odporučila Slovensko ako 16. člena eurozóny od januára 

2009. Ministri financií Európskej únie na svojom zasadnutí 8. júla v Bruseli rozhodli, 

ţe konečným kurzom koruny a eura, s ktorým Slovensko vstúpi do eurozóny, bude 

definitívne kurz 30,126 koruny za jedno euro. Uţ od augusta sa na cenovkách, 

faktúrach či výplatných páskach objavili dve meny. Korunové sumy sa tak podľa 

konečného kurzu prerátali na eurá. Dvojaké cenovky mali umoţniť, aby si ľudia zvykli 

na euro. Dvojaké oceňovanie bude povinné do konca roka 2009.  

EUROPANEL 

 

Foto č. 257/I 

 

Príloha č. 3-d 

 

Duálne 

zobrazovanie 

 

 

Činnosť podnikov v meste.      
         Obvodné oddelenie Policajného zboru Zlaté Moravce má územnú pôsobnosť v 

meste Zlaté Moravce a v obciach Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, 

Hostie, Hosťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Lovce, 

Machulince, Malé Vozokany, Mankovce, Martin nad Ţitavou, Nemčiňany, Neverice, 

Nevidzany, Obyce, Skýcov, Sľaţany, Slepčany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, 

Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Ţitavou, Volkovce, Zlatno, 

Ţikava. Od 15. januára vydáva OO PZ nové cestovné doklady s biometrickými údajmi. 

Tie obsahujú, zatiaľ, len jeden biometrický údaj – čiernobielu fotografiu tváre, ktorá je 

nasnímaná tak, ţe zachováva súradnice tváre a jej pevné body, ktoré nepodliehajú 

počas ţivota zmenám. Platnosť nových cestovných pasov je rovnaká ako doteraz – 10 

rokov. Pri vybavovaní pasov je potrebné predloţiť – ţiadosť o vydanie pasu, občiansky 

preukaz (u detí rodný list), 1000-korunový kolok (osoby nad 13 rokov), 400-korunový 

Obvodné 

oddelenie 

Policajného 

zboru Zlaté 

Moravce 
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kolok (deti od 5 do 13 rokov), 250-korunový kolok (deti mladšie ako 5 rokov), 4000-

korunový kolok pri ţiadosti o expresné vybavenie pasu do 24 hodín. Oddelenie 

dokladov Zlaté Moravce, Sládkovičova 109/B vydáva občianske preukazy, cestovné 

doklady a vodičské preukazy v stránkové dni od 7.30 hod. - v pondelok do 15.00 hod., 

v stredu do 17.30 hod. a v piatok do 12.00 hod. 

         Od júla vydáva Obvodné oddelenie PZ nové občianske preukazy, ktoré majú 

formát Európskej únie. Poplatky sa nezmenili. Pokiaľ ţiadateľ potrebuje nový preukaz, 

pretoţe starý stratil platnosť, neplatí ţiaden poplatok. Pri zmene údajov je poplatok 

150 Sk a v prípade straty či poškodenia preukazu 500 Sk. Novinkou je, ţe ţiadateľ 

o vydanie OP uţ nenosí fotky, jeho podobu si nasnímajú priamo na oddelení dokladov. 

Zmena nastala pri vydávaní dokladu, ţiadateľ ho nedostane na počkanie, ale aţ do 

tridsiatich dní. Občianske preukazy starého formátu, ktorým sa neskončila platnosť, 

meniť netreba.  

 

         Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., expozitúra v Zlatých Moravciach bola od 3. 

marca presťahovaná do nových priestorov na Bernolákovej ul. č. 59 (oproti 

poliklinike).  

Všeobecná 

zdravotná 

poisťovňa a.s. 

 

         Od 16. apríla bola zrušená prevádzka obchodnej siete Coop Jednota na 

Továrenskej ul.  

Coop Jednota 

Slovensko a.s.  

 

         S cieľom ďalšieho zvyšovania kvality a ponuky sluţieb káblovej televízie 

a internetu spoločnosť CATV Tekov, s.r.o. uzavrela partnerstvo s celoslovenským 

telekomunikačným operátorom Slovanet, a.s. Spoločnosť Slovanet sa tak stala novým 

vlastníkom CATV Tekov.  

         Slovanet je alternatívnym poskytovateľom internetu, telefónnym operátom 

a novým poskytovateľom modernej káblovej a digitálnej televízie. Na trhu pôsobí uţ 

od roku 1995 a je jednou z najviac rastúcich technologických firiem na Slovensku. 

Slovanet okrem sluţieb pre domácnosti poskytuje internetové, telefónne a iné 

telekomunikačné sluţby, virtuálne privátne siete a bezpečnostné riešenia pre mnohé 

významné firmy a organizácie. Prvoradým cieľom zmeny vlastníka je priniesť svojim 

zákazníkom kvalitnejšie a nové sluţby káblovej televízie, internetu a čoskoro aj 

lacnejšie telefonovanie. Obchodná kancelária bola presťahovaná na Nám. A. Hlinku – 

OREGON Centrum.   

CATV Tekov, 

s.r.o. 

 – zmena na 

Slovanet, a.s. 

 

Foto č. 258/I 

 

Príloha č. 4-d 
 

 

         Na Továrenskej ul. smerom do SE Bordnetze – Slovakia s.r.o., sa nachádza uţ 

dva roky v dvoch oblúkových halách motokárová dráha. Pre malých i veľkých ponúka 

moţnosť zábavy na 4 kolesách pod jednou strechou. Je tu 6 benzínových motokár 

v dvoch výkonových radách (6 a 9 k). Po „náročnej“ rally areál ponúka moţnosť 

občerstviť sa v Racing Bare.  

Motokárová 

dráha  

 

Príloha  

č. 5-d 

 

         Fitnescentrum Hawai na Poľnej 2 ponúka svoje sluţby päťkrát v týţdni. Vo 

vnútri je okrem fitnescentra aj bazén, ktorý je v prevádzke počas letných mesiacov,  

ďalej masáţe, sauna, ring pre bojové športy, billiard a coctail bar. Fitnescentrum je 

Fitnescentrum 

Hawai  
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zariadené v štýle Hawai, kde jeho interiér dopĺňajú palmy a akváriá s rybičkami 

a hadmi.  

 

         PIZZA EL DIABLO v Zlatých Moravciach pečie pizzu, pripravovanú podľa 

klasickej receptúry s dlhoročnou tradíciou. Na slovenskom trhu je od roku 2002. 

Objednať je ju moţno telefonicky, on-line alebo si po ňu zákazník môţe prísť osobne 

na Murgašovu ul. Zákazníci si môţu taktieţ priobjednať alko, nealko nápoje a cigarety, 

ktoré firma doručí.  

Pizza  

El Diablo 

 

         Pri príleţitosti MDD pripravila kaviareň a zmrzlináreň TWIST v OD Tekov 

akciu pre všetky deti. V základných a materských školách rozdali kupóny a dieťa, 

ktoré s týmto kupónom prišlo v priebehu troch dní do TWISTU dostalo zaň dva 

kopčeky zmrzliny. Podobnú zmrzlinovú akciu firma pripravila v Banskej Bystrici. 

Oslovili aj viaceré detské domovy, kde kladná odpoveď prišla z DSS Klasov. Prišlo 33 

klientov v sprievode štyroch vychovávateliek a zdravotnej sestry, ktorí neskrývali 

radosť a vďačnosť.   

Kaviareň  

a zmrzlináreň 

TWIST 

 

         Reklamná agentúra a tlačiarne Kontrast v Zlatých Moravciach zmenili obchodné 

meno. V závere roka 2007 sa stala ich majoritným vlastníkom španielska spoločnosť 

Novoprint a tak názov firmy sa zmenil na Novoprint Slovensko, s. r. o. S novým 

vlastníkom začala aj komplexná modernizácia výrobných priestorov. Tlačiarne dostali 

nové výrobné technológie, vrátane tlačiarenského stroja Roland 702P HiPrint, ktorý je 

prvým strojom Roland 700 v prevedení HiPrint na Slovensku. Špičková kvalita, 

konkurencieschopné ceny, najmodernejšia tlačiarenská technológia sú atribúty, ktoré 

sa teraz pripisujú firme Novoprint v Zlatých Moravciach. Novoprint patrí v Španielsku 

k popredným polygrafickým firmám. Pri príleţitosti odovzdania nových výrobných 

priestorov do uţívania boli 27. júna do Zlatých Moraviec pozvaní A. Bellido, predseda 

Správnej rady Novoprint a generálny riaditeľ Novoprint Španielsko, S. Bellido, 

konateľ Novoprint Slovensko a člen Správnej rady, Ing. D. Rusnák, generálny manaţér 

v zastúpení dcéry Kristíny, E. Monraba, člen Správnej rady, J. Faya, člen Správnej 

rady Novoprint, Hatayama, generálny manaţér SONY, zástupcovia SONY Španielsko 

– O. Segura, L. Montes, M. Betin, manaţér výroby, Z. Korman, obch. manaţér SONY 

Slovakia, I. Bajchy, finančný manaţér, P. Kolmačka, obchodný manaţér, primátorka 

Zlatých Moraviec Ing. S. Ostrihoňová, poslankyňa NR SR M. Damborská, technický 

vedúci Ing. J. Sarka, zamestnanci tlačiarní a ďalší hostia.  

         Jedna z najdôleţitejších klientov Novoprintu japonská spoločnosť SONY začala 

v roku 2006 montovať svoje LCD televízory na Slovensku a vybudovala nový závod 

v Nitre. Spoločnosť Novoprint chce pokračovať v spolupráci so značkou SONY i na 

Slovensku. Španielska spoločnosť hľadala vhodnú fungujúcu firmu a tak došlo 

k spojeniu tlačiarne Kontrast a spoločnosti Novoprint. Nová firma Novoprint 

Slovensko prevzala zákazníkov, zamestnancov a aj vybavenie tlačiarne Kontrast. 

V súčasnosti má Novoprint v Zlatých Moravciach 32 zamestnancov. Do budúcnosti 

plánuje rozšírenie výrobných plôch a nákup nových strojov a zariadenia.  

Novoprint 

Slovensko,  

s. r. o. 

 

Foto  

č. 259/I 
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         Slovenská autobusová doprava Nitra, a.s., od 1. júla zmenila obchodné meno 

spoločnosti na Veolia Transport Nitra, a.s.  

Veolia  

Transport   

 

         Spoločnosť Danfoss ako jedna z najväčších dánskych firiem oslávila tento rok 

75. výročie zaloţenia. V roku 1933 vznikla ako súkromná firma Madsa Clausena. 

Odvtedy sa Danfoss rozrástol a stal globálnou spoločnosťou, ktorá produkuje vyše 

250 000 komponentov kaţdý deň vo viac ako 70 závodoch v 25 krajinách. Danfoss 

zamestnáva viac ako 22 000 ľudí na celom svete. Z toho 1600 zamestnancov taktieţ 

u nás v Zlatých Moravciach malo moţnosť zúčastniť sa na oslavách, ktoré sa niesli 

v športovom duchu. Zamestnanci a hlavne ich deti si mohli 11. júla zmerať sily 

v rôznych disciplínách, skákať na skákacích hradoch, rozvinúť svoju fantáziu pri 

tvorení obrázkov, maľovaní či modelovaní alebo odtlačiť svoju ruku na spoločný obraz 

vytvorený pri tejto príleţitosti. Tí pasívnejší si mohli pozrieť futbalový zápas, 

sokoliarov alebo folklórnu skupinu Tamburaškí orkester Dobreč, ktorý im prišiel 

spríjemniť popoludnie z ďalekého Slovinska. 

Danfoss  

oslavoval  

75. výročie 

zaloţenia 

 

Príloha  

č. 6-d 
 

 

 

         Astra salón vznikol v decembri 2007. Nachádza sa na Továrenskej ul. č. 20 

(ruţový dom), asi 200 metrov od OD TEKOV smerom na Topoľčianky. V príjemnom 

a exkluzívnom prostredí poskytuje širokú škálu kozmetických ošetrení, nechtové 

štúdio, opálenie nástrekom Tanline, kaderníctvo, nové turbosolárium a od mája 2008 aj 

pedikúru. Samozrejmosťou je kávička, čaj alebo minerálka zdarma.  

Astra salón 

 

         V letných mesiacoch bola na Nám. A. Hlinku 26 pri Pizzerii OREGON 

novootvorená klenbová pivničná vináreň OREGON s kapacitou 74 miest. Ponúka 

príjemné posedenie v štýlových klenbových pivničných priestoroch pri stálej teplote 

18°C, široký výber slovenských a zahraničných vín, alko a nealko, kvalitnú kávu 

a mnoţstvo miešaných nápojov, usporiadanie spoločenských akcií, stretávok, 

rodinných osláv, firemných akcií s moţnosťou zabezpečenia programu, moţnosť 

výberu jedál, pizze, cestovín z jedálneho lístku OREGON reštaurácie a počas víkendov 

posedenie pri ţivej hudbe alebo DVD koncertoch 60, 70 a 80- tých rokov.  

         OREGON-PUB na Nám. A. Hlinku 20, ponúka moţnosť posedenia v príjemnom 

prostredí. Usporadúva - rodinné udalosti, rôzne spoločenské udalosti s hudobnou 

produkciou, školské stretávky a je tu moţnosť uzavretej spoločnosti v salóne. 

OREGON PUB tvoria 2 podlaţia, 3 bary, 2 salóny, herňa a jedáleň. Na prízemí 

funguje wi-fi sieť s bezplatným pripojením na internet. V piatok, sobotu a voľné dni tu 

býva diskotéka. V rámci týchto priestorov sa tu nachádza aj Pizzeria OREGON, ktorá 

ponúka donáškovú sluţbu. Komplex poskytovaných sluţieb dopĺňa Taxi Oregon.   

OREGON 

vináreň  

 

Príloha  

č. 7-d 

 

 

 

 

OREGON 

-PUB 

 

         V letných mesiacoch bola zrekonštruovaná časť prízemia Ţupného domu (pri 

ZUŠ). Otvorená tu bola prevádzka Pizzerie Ţupan. Okrem pizze pripravenej podľa 

pravej talianskej receptúry opekanej v peci vykurovanej drevom, ako jediná ponúka 

v Zlatých Moravciach prírodné nepasterizované pivné špeciály z Pivovaru Kaltenecker 

s.r.o z Roţňavy.   

Pizzeria 

Ţupan 
 

Príloha 
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         16. septembra bola na Bernolákovej ul. č. 5 otvorená nová lekáreň Oliva. 

Lekáreň prevádzkuje spoločnosť SOBEK s.r.o., Ţitavany. Odbornou vedúcou je Mgr. 

M. Čepcová.  

Lekáreň Oliva 

 

         Vo dvore na Ul. Ţupnej 44 bola v októbri otvorená nová prevádzka – CHILLI 

PIZZA RISTORANTE. Je zameraná na taliansku kuchyňu, ponúka pizzu, cestoviny, 

polievky, mäsá na grile, šaláty, dezerty, kávu Manuel a poskytuje aj rozvoz v meste 

Zlaté Moravce a ďalších obciach.   

CHILLI PIZZA 

RISTORANTE 

 

Príloha č. 9-d 

 

         Od 14. novembra doplnila komplex poskytovaných sluţieb spoločnosti ViOn na 

Továrenskej ul. 64 nová predajňa ViOn BAUMARKET s.r.o. Ponúka stavebný 

materiál, stavebnú chémiu, sadrokartónový systém, dlaţby, obklady, sanitu, náradie, 

poţičovňu náradia, elektro – ţeleziarstvo, spojovací materiál, inštalačný materiál, farby 

– laky, miešanie farieb.  

ViOn 

BAUMARKET 

s.r.o. 

 

         10. decembra otvorila svoju prevádzku v priestoroch dolnej pošty na Duklianskej 

ul. č. 4 spoločnosť Drevona Slovakia s.r.o. Tento objekt bol počas roka 2008 moderne 

zrekonštruovaný a nachádzajú sa tu ďalšie obchodné priestory. Nový obchodný dom 

by mal zvýšiť nákupný komfort pre občanov Zlatých Moraviec, ktorí tak uţ nemusia 

cestovať za nákupmi nábytku a bytových doplnkov.  

Drevona  

Slovakia s.r.o. 

 

Foto č. 260/I  
Príloha  

č. 10-d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Organizačné zmeny v mestských podnikoch. 
         Z postu riaditeľky Mestského kultúrneho strediska dala výpoveď k 31. máju Ing. 

M. Lazúrová. Poverená vedením MsKS bola A. Hlavatá. 

         Po problémoch v súvislosti s prenájmom tepelného hospodárstva sa dlhoročný 

riaditeľ Sluţbytu G. Kordoš vzdal funkcie. Poverený vedením m.p. bol od novembra Š. 

Ďuriač. 

         Riaditeľ Technických sluţieb M. Adamec poţiadal o odchod v posledných 

novembrových dňoch. Primátorka  mesta s tým súhlasila, lebo mala výhrady voči 

fungovaniu Technických sluţieb. Vedením podniku bol poverený Ing. J. Baláţik.  

MsKS 

 
Sluţbyt 

 

 
Technické 

sluţby 

mesta 

Mestská polícia. 
         Rok 2008 bol uţ sedemnástym 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 1,31% nárast v počte prejednávaných priestupkov oproti 

predchádzajúcemu roku: rok 2007 – 790, rok 2008 – 812. Objasnenosť priestupkov 

MsP dosiahla výšku 76,717%, blokové pokuty boli uloţené vo výške 81.300,- Sk. 

V priebehu roka bolo prostredníctvom bezpečnostného kamerového systému zistených 

78 priestupkov.  

         V priebehu roka sa občania obrátili na mestskú políciu telefonicky 256 x,  8 x e-

mailom a 5 x faxom, buď so ţiadosťou o pomoc, alebo aby oznámili priestupok, alebo 

inú protispoločenskú činnosť.            

17. rok  

MsP 

 

Foto č. 261, 

262, 263/I 
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         V rámci prevencie MsP pokračovala v realizácii projektu „Správaj sa normálne“, 

ktorý je v rámci celého Slovenska určený pre ţiakov 5-tych ročníkov základných škôl, 

kde pravidelne 1x mesačne počas celého školského roka preventista MsP pracuje so 

ţiakmi na preberaní jednotlivých tém projektu, pričom ţiaci sú aktívne zapájaní do 

procesu realizácie. V priebehu roka sa tohto projektu zúčastnilo 193 ţiakov.  

         Na základe poţiadaviek jednotlivých škôl a materských škôl MsP vykonala 

besedy, prednášky, alebo ukáţky zo svojej činnosti, ktoré boli prispôsobované 

vekovým kategóriám, kde v rámci projektu „Poraď si sám“ (na tento projekt MsP 

získala dotáciu od štátu vo výške 60.000,- Sk) mestskí policajti oboznamovali ţiakov 

s ich právami, povinnosťami, kde a ako vyhľadať pomoc v prípade problémov – 

šikana, správne vyuţitie voľného času, vyhýbanie sa kriminálnemu a patosociálnemu 

prostrediu – alkohol, drogy, gamblerstvo, tabakové výrobky, vandalizmus, 

záškoláctvo, oboznámenie sa s globálnym významom zákonov, VZN a spôsoboch ich 

uplatňovania.  

         Pre študentov a hlavne študentky stredných škôl pripravila MsP prednášky 

a besedy na tému „Obchodovanie s ľuďmi“, kde boli aj pomocou audiovizuálnej 

techniky a skutočných prípadov z minulosti priblíţili študentom nebezpečenstvá, 

s ktorými sa môţu stretnúť v budúcnosti v ďalšom študentskom alebo pracovnom 

pobyte hlavne v zahraničí, kde k takýmto „obchodom“ dochádza oveľa častejšie neţ 

doma. Prednášok sa zúčastnilo 233 študentov stredných škôl mesta. 

        V rámci týţdňa boja proti drogám zabezpečila MsP študentom stredných škôl 

prednášky so zameraním sa na nebezpečenstvo drog, na ich uţívanie, šírenie, ale 

hlavne na dôsledky uţívania drog pre jednotlivca a pre spoločnosť.   

         Na základných školách na Ul. Mojmírovej, Pribinovej, Špeciálnej ZŠ a na 

základe ţiadostí na ZŠ v Čiernych Kľačanoch, Hostiach a na stredných školách GJK, 

ZSŠOaS, OA, ZSŠ vykonala MsP besedy so ţiakmi a študentmi zameriavané na 

jednotlivé projekty a na činnosť mestskej polície v oblasti ochrany majetku, zdravia 

občanov, oboznámili ţiakov kde, kedy a ako sa obrátiť o pomoc v prípade problémov, 

kde si čo môţu vybaviť, o záškoláctve, šikanovaní a o návykových látkach. Besied sa 

celkovo zúčastnilo 506 ţiakov.  

         Uţ druhý rok bola MsP zapojená do projektu Európskej komisii na zvýšenie 

bezpečnosti na cestách v Európe „Európska charta bezpečnosti cestnej dopravy“, kde 

zámerom projektu je preventívnou činnosťou aj s novými, netradičným riešeniami 

prispievať k ochrane zdravia a ţivotov účastníkov cestnej premávky.  

         Od septembra MsP opätovne spustila projekt „Nočné havrany“. Počas 

víkendových nocí sa zapojilo do tohto projektu niekoľko dobrovoľníkov – poslanci 

MsZ, úradníci MsÚ, rodičia, učitelia. Tieto hliadky sa pohybovali hlavne v miestach, 

kde sa pohybuje veľké mnoţstvo mládeţe – okolie reštaurácií, diskoték, na sídlisku, 

SAD v centre mesta a pod.  

         Od roku 2006 funguje v priestoroch MsP „chránená dielňa“, kde štyria operátori 

so zníţenou pracovnou schopnosťou v 4-hodinových pracovných zmenách monitorujú 

prostredníctvom kamier dianie v centre mesta. V súčasnosti pouţívajú na 

monitorovanie 3 kamery. V decembri 2008 začala MsP pracovať na rozšírení BMKS 

o kamery na Ul. Janka Kráľa – S. Chalúpku, kde podporu rozšírenia získali aj 
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u niektorých podnikateľov. Na základe ţiadostí PZ SR a iným oprávneným osobám 

poskytli 17 x záznamy BMKS na ďalšie vyuţitie v trestnom konaní a umoţnili 

nahliadnutie na záznam BMKS pri preverovaní oznámení (výtrţníctvo – bitky, 

poškodzovania majetku, dopravných nehodách, pohybe podozrivých osôb, vozidiel) 

u ktorých bol predpoklad, ţe mohli byť zaznamenané BMKS.  

         V roku 2008 MsP zasahovala napr. pri neoprávnenom zneškodnení odpadu 

odloţením odpadu mimo vyhradených miest (pri chránenom vodnom zdroji). Išlo 

o priestupcu, ktorý nebol zo Zlatých Moraviec. V centre mesta boli v súčinnosti 

hliadky a cyklohliadky MsP odchytené dva nebezpečné navzájom na seba útočiace 

psy. Nezodpovedné konanie niektorých ľudí sa prejavilo aj pri šteniatku odloţenom na 

verejné priestranstvo bez moţnosti šance na preţitie. Hliadkou bolo umiestnené 

v dočasnom útulku. Úspešná akcia mestských policajtov bola aj pri odhalení 

a následnom zadrţaní dvoch páchateľov priamo pri vykrádaní objektu v centre mesta. 

Na základe oznámenia viacerých občanov zabezpečila hliadka MsP odchytenie 

rozdráţdeného, uţ agresívneho hada, ktorý sa zdrţiaval pri hoteli ViOn a následné 

vpustenie do jeho prirodzeného prostredia. V závere roka zabezpečila MsP verejný 

poriadok a odpálenie ohňostroja v meste a v MČ Prílepy. 

Záhradnícke služby mesta, m.p.             
         Záhradnícke sluţby mesta, m.p. v priebehu roka 2008 v meste Zlaté Moravce 

okrem beţnej starostlivosti o verejnú zeleň mesta, správy cintorínov, starostlivosti 

o detské ihriská, prevádzkovanie dočasného útulku pre psov, Turisticko informačnej 

kancelárie, zabezpečovania pohrebnej sluţby ako aj zabezpečovania maloobchodu 

v rozsahu voľných činností v roku 2008, m.p. zabezpečoval nasledovné finančné akcie: 

ochranné oplotenie pre smetné nádoby na cintorínoch v Prílepoch a Zlatých 

Moravciach v čiastke 108 tis. Sk, vykonanie hydrogeologického a inţinierskeho 

prieskumu na cintoríne v Zlatých Moravciach v čiastke 47 tis. Sk, opravu 

elektroinštalácie v Dome smútku 20 tis. Sk, opravu fontány na pitie na Nám A. Hlinku 

45 tis. Sk, doplnenie 7 ks psích búd v dočasnom útulku pre psov na Robotníckej ul. 31 

tis. Sk, doplnenie detských ihrísk v meste – hojdačky, autá na pruţine, pony, vespa 

a pod v hodnote 135 tis. Sk. 

         Centrálny cintorín sa skladá zo starej a novej časti. Má viac ako sto rokov. Nová 

časť cintorína z roku 1976 s rozlohou 3 ha má 4 600 hrobov. Plánuje sa s jeho 

rozšírením o 7 153 m² čím by vzniklo viac ako 1000 nových hrobových miest. 

V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia osadenia jednotlivých hrobových miest, 

prístupových ciest a chodníkov. Bude potrebné oplotenie celého areálu. Uvedená 

plocha sa musí zrekultivovať a zatrávniť. V jeho staršej časti obdivujú návštevníci 

cintorína príjemné prostredie zalesnené ihličnatými a listnatými stromami. Miestom 

posledného odpočinku je aj pre štyri rádové sestry sv. Kríţa, ktoré boli 

ošetrovateľkami v nemocnici bývalej Tekovskej ţupy. Sú tu hroby vojakov z I. a II. sv. 

vojny a talianskych zajatcov. Zlaté Moravce majú ďalšie dva cintoríny v m. č. 

Chyzerovce a Prílepy, kde sú voľné hrobové miesta na niekoľko desiatok rokov. 

Pietny park v Zlatých Moravciach je miestom posledného odpočinku 30 neznámych 

nemeckých vojakov, ktorí padli v II. sv. vojne na našom území. Pomníky sú obklopené 

záhradou, v ktorej sú vysadené vzácne smútočné smreky. Ich sadenice obstaral gróf 
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Migazzi z parku Sánssouci pri Postupimi. 

Sociálna činnosť.              
         V priestoroch Zdruţenej strednej školy v Zlatých Moravciach sa 23. apríla 

konala prvá Burza práce. Zorganizovali ju zamestnanci odboru zamestnanosti Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, detašovaného pracoviska v Zlatých Moravciach. 

Miera nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce sa v súčasnosti pohybuje okolo 6%, 

čím sa radí na druhé miesto medzi siedmymi okresmi kraja. Tejto burzy sa zúčastnilo 

okolo 850 návštevníkov, záujemcov o prácu a študentov posledných ročníkov 

stredných škôl. Bolo tu 14 zamestnávateľov, ktorí poţadovali prevaţne strojárske 

profesie, ale záujem bol aj o profesie v oblasti gastronómie, sluţieb 

a poľnohospodárskej produkcie. Bolo moţné získať pracovné ponuky do zahraničia 

prostredníctvom agentúry zamestnávania za úhradu. Informácie o podmienkach 

zamestnávania v krajinách EÚ poskytla na burze práce euresporadkyňa ÚPSVaR 

Nitra. V prieskume, ktorý uskutočnili zamestnanci úradu, jednoznačne prevládal 

pozitívny ohlas a potreba organizovať podobné podujatia pravidelne. Spokojnosť 

prevládala aj na strane zamestnávateľov, ktorí ocenili záujem zúčastnených o voľné 

pracovné pozície a získali mnoţstvo kontaktov na potencionálnych zamestnancov.  

         V zasadačke Mestského úradu sa uskutočnilo 20. mája stretnutie 90 aktivačných 

pracovníkov ohľadom realizácie aktivačných prác. Avizovaný legislatívny problém 

trojpercentného financovania koordinátorov bol všemoţne riešený. Snahou vedenia 

mesta bolo, aby ţiaden z aktivačných pracovníkov nebol ukrátený o svoju mzdu, ktorú 

by prostredníctvom ÚPSVaR poberali za obecné sluţby. Pri práci s evidenciou 

pomohli koordinátorky S. Ďuriačová, A. Bezáková, E. Rajnohová. Aktivačné práce 

trvali do 30. apríla a znovu boli obnovené od 27. mája. Od novembra funguje 

aktivačná činnosť bez koordinátorov. 

         Komunitná práca trvala do 30. marca 2008. Svoju činnosť opäť obnovila 16. 

októbra a komunitnou sociálnou pracovníčkou sa stala S. Ďuriačová a jej asistentkou 

Z. Knihová. 

Burza  

práce 

 

Foto  

č. 264/I 
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Eurofondy.             
         Na 16. MMZ boli prijaté potrebné uznesenia na projekt pre ZŠ na Pribinovej ul., 

ktorým sa má škola modernizovať. Výška alokácie je 27 miliónov korún, mesto by sa 

malo podieľať piatimi percentami. Počíta sa s prístavbou školských dielní, výmenou 

okien a celkovou opravou budovy.  

         V rámci grantového programu a následnej výzvy na operačný program 

zamestnanosti a sociálnej inklúzie vyhlásenej v roku 2007 Mesto Zlaté Moravce 

získalo dotáciu na rozvoj komunitnej sociálnej práce na základe predloţeného 

projektu. S rozpočtom viac ako 960 tisíc Sk so spolufinancovaním Mesta sumou 48 

tisíc, sa tento projekt bude realizovať počas dvoch rokov. Financie získané z ESF budú 

pouţité na výkon komunitnej sociálnej práce – starostlivosť a pomoc o znevýhodnené 

sociálne skupiny obyvateľstva, starších ľudí a inú klientelu, ktorá si vyţaduje náš 

záujem týmto ľuďom napomôcť.  

         O zapojení sa do projektu s názvom „vedomostný región“ rozhodovali mestské 

zastupiteľstvá všetkých okresných miest kraja (Topoľčany, Levice, Nové Zámky, 
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Komárno, Šaľa, Zlaté Moravce) spolu s Archeologickým ústavom SAV, 

rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Nitra a s Nitrianskym samosprávnym krajom. 

O vstupe Zlatých Moraviec do partnerstva poslanci MsZ rozhodli 20. októbra na 27. 

MMZ. Projekt má nájsť riešenia podľa potrieb samospráv a následne bude predloţený 

slovenskej vláde ako pilotné riešenie v oblasti informatizácie prepojení e-governmentu 

s digitalizáciou, vizualizáciou a sprístupnením historického, kultúrneho, duchovného 

a intelektuálneho dedičstva na území Nitrianskeho regiónu. Medzi hlavné prínosy 

projektu budú okrem iného patriť rôzne internetové sluţby obyvateľstvu prístupné cez 

regionálny portál a ústredný portál verejnej správy, budovanie infokioskov, 

poskytovane čipových vernostných kariet obyvateľom mesta a podnikateľom, 

dotykových monitorov s čítačkou čipových kariet v domácnostiach obyvateľov, ale aj 

digitalizované, národné a regionálne, kultúrne a historické dedičstvo. Vytvorením 

partnerstva okresných miest má projekt reálnu šancu dosiahnuť nulovú spoluúčasť 

partnerov na jeho financovaní. Z EÚ by potom bolo hradených 85 % nákladov a 15 % 

zo štátneho rozpočtu.  

         Na Nitrianskom hrade sa 7. novembra zišli štatutárni zástupcovia okresných 

miest NSK, nitriansky sídelný biskup, riaditeľ archeologického ústavu SAV v Nitre 

a podpredseda vlády, aby slávnostne podpísali Zmluvu o partnerstve a spolupráci na 

projekte „Nitriansky vedomostný región“. Svojim podpisom ju spečatila aj primátorka 

Zlatých Moraviec Ing. S. Ostrihoňová.  

Cestovný ruch.             
         Autor Pius Biely, milovník histórie, vydal v máji ďalšiu publikáciu o tekovskom 

kraji, o osídlení, hospodárskom vývoji za feudalizmu, o organizácii zemianskej 

samosprávy a iných oblastí pod názvom Tekov 2. Verí, ţe táto práca splní svoje 

poslanie a poslúţi pri osvetlení jednej zo zaujímavých stránok našich národných dejín. 

Záujemcovia si ju mohli zakúpiť v mestskom múzeu alebo na recepcii hotela ViOn za 

350 Sk. 

Tekov 2 

 

         Obyvatelia m.č. Prílepy si 7. septembra pripomenuli ľudový sviatok vyjadrujúci 

radosť z bohatej úrody – tradíciu doţiniek pod názvom „Prílepské zvyky“. Slávnosti 

organizované OZ Prílepčianka a  Mestom začali sprievodom Prílepčanov nesúcich 

doţinkový veniec. Za horúceho letného počasia slávnosť otvorila predsedníčka OZ 

Prílepčianka A. M. – Kudrejová. Privítala primátorku mesta Ing. S. Ostrihoňovú, hostí 

z druţobného partnerského mesta Velké Přílepy, starostu Machuliniec, poslancov 

MsZ, riaditeľov mestských podnikov, rodákov a účinkujúce folklórne súbory. 

Podujatie poctil svojou návštevou aj predseda NSK Doc. Ing. M. Belica, PhD. Pre 

návštevníkov bola pripravená výstava prekrásnych ručne zdobených obrusov, 

ľanových odevov, do ktorých sa obliekali naše staré mamy a dedovia. Nechýbali 

ošietky, krčahy, črpáky, zvlášť jeden mal okolo 150 rokov a zdedila ho po svojich 

rodičoch V. Radobická. Vystúpil FS Zlatňanka zo ZM, Skerešovanka z Obýc, Benát 

z Machuliniec a Prílepčianka z Prílep. Na záver všetky súbory dostali upomienkové 

darčeky a pamätné listy.  

         Pred dvomi rokmi boli Zlaté Moravce hosťujúcim mestom vrcholového 

turistického podujatia „28. Slovenského zrazu cykloturistov“, kde kultúrny program 

Deň 

agroturistiky  

v Prílepoch 

 

Foto  

č. 265, 266/I 
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obohatila aj Prílepčianka. Na doţinkových slávnostiach bola OZ Prílepčianka 

odovzdaná videokazeta, vlajočka a odznaky medzinárodného cykloturistického zrazu 

od zástupcov Klubu slovenských turistov.  

 

         Jediná Zubria zvernica na Slovensku v správe Odštepného závodu Topoľčianky, 

š.p., LESY SR na výmere 140 h oslávila 10. októbra svoje 50. výročie vzniku. 

Umiestnených je tu aţ 19 zubrov. V areáli zvernice sa uskutočnil slávnostný program 

a krst populárno-náučnej publikácie o histórii, ţivote a zvykoch topoľčianskych zubrov 

– „50 rokov Zubrej zvernice“. Autom je lesník J. Šabo, ktorý ju zostavoval na základe 

poznatkov z archívov, odbornej literatúry a dlhoročných vlastných pozorovaní. 

Zároveň boli pokrstené aj štyri tohtoročné zubrie teliatka. Program vrcholil 

sprístupnením Lesníckeho náučného chodníka Zubria zvernica. Odhalená bola 

pamätná tabuľa za účasti generálneho riaditeľa š.p. Lesy SR J. Mindáša, štát. 

tajomníka ministerstva pôdohospodárstva V. Turanského, organizačného riaditeľa š.p 

Lesy SR J. Djubeka, riaditeľa odšt. závodu Topoľčianky C. Határa, predsedu NSK M. 

Belicu, primátorky Zl. Moraviec a poslankyni NSK S. Ostrihoňovej, riaditeľov KCHO 

a ďalších významných hostí. Popoludní pricestoval aj minister hospodárstva Ľ. 

Jahnátek. 

Odštepný  

závod 

Topoľčianky, 

š.p.- Zubria 

zvernica 

 

Foto  

č. 267/I 

 

 

         Pri príleţitosti osláv 10. výročia uvedenia I. bloku Atómovej elektrárne 

Mochovce do prevádzky bolo pripravených niekoľko zaujímavých podujatí napr. 

odborná konferencia v Nitrianskom agroinštitúte a slávnostný večer Dňa energetiky 

v levickej športovej hale. V nadväznosti na tieto akcie pripravila Základná organizácia 

odborárov JE Mochovce na 29. októbra cyklotúru zamestnancov AE Mochovce. Jej 

poslaním bolo aj takto prezentovať 10-ročnú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku atómky 

v jej blízkom regióne netradičným spôsobom. V tento deň pelotón 30 cyklistov prešiel 

okruh po mochovskom regióne so zastávkami v Zlatých Moravciach, Vrábľoch, Kalnej 

nad Hronom, Leviciach a Tlmačoch. Do ZM na Námestie A. Hlinku dorazili hneď 

ráno o 8. hodine, kde ich privítala primátorka mesta. Zástupcovia EMO si 

v prítomnosti predstaviteľov samosprávy a obyvateľov Zlatých Moraviec krátko 

zrekapitulovali, čo regiónu atómová elektráreň priniesla.  

10. výročie 

uvedenia  

I. bloku 

Atómovej 

elektrárne 

Mochovce 

do 

prevádzky 

 

Foto  

č. 268/I 

 

 

         OZ Prílepčianka pripravilo v rámci agroturistiky stretnutie prílepských rodákov 

narodených v rokoch 1928-1938-1948-1958-1968-1978-1988 dňa 21. novembra v KD 

Prílepy, kde sa takto stretávajú uţ od roku 1968 pravidelne. V tomto roku sa stretli: 

sedemdesiatnik M. Zajac s manţelkou (z Nitry) a J. Nehéz s manţelkou, šesťdesiatnici 

M. Páleníkova, E. Gabrhelová a A. Páleníkova, M. Kršáková s manţelmi. 

Štyridsiatnici V. Horvát, J. Nehéz ml., Ľ. Páleník s manţelkami a M. Horvátová 

s manţelom. Ostatní, aj keď neboli jubilantmi, sa veľmi dobre zabávali. Na stretnutí 

hrala ţivá hudba z Novej Bane a nechýbala ani tombola.  

Stretnutie 

prílepských 

rodákov 

Zdravotníctvo.             
         Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie malo dvoch kmeňových lekárov, troch 

lekárov z obvodov, desať zdravotných sestier a pomocný personál. Povereným 

vedením gyn.-pôr. oddelenia bol MUDr. Ľ. Ţifčák. V roku 2007 odd. vykonalo 257 

Gyn.-

pôrodnícke 

oddelenie 
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pôrodov, 171 veľkých operácií, 285 malých operačných výkonov. V minulosti 

nezáujem lekárov o prácu v zlatomoraveckej nemocnici sa pripisoval k jej nezaradeniu 

do minimálnej siete nemocníc, s ktorými zdravotné poisťovne podpísali zmluvy. Preto 

bolo potrebné presvedčiť rodičky, ţe naše gyn–pôr. oddelenie poskytovalo kvalitnú 

zdravotnú starostlivosť. V nemocnici boli rodičkám k dispozícii dve moderné pôrodné 

postele s masáţou a pôrodný polohovateľný stôl, zaviedla sa psychoprofylakcia 

tehotných mamičiek a vyuţívala sa muzikoterapia a arómaterapia. Operačná sála bola 

vybavená klimatizáciou, zabezpečujúcou filtráciu vzduchu zodpovedajúcu európskym 

normám. Oddelenie ponúkalo aj moţnosť hospitalizácie na izbách s nadštandardným 

vybavením (televízor, chladnička, varná kanvica) s moţnosťou prítomnosti aj 

rodinného príslušníka počas celého pobytu pacientky.  

mestskej 

nemocnice 

 

         Od 1. februára začal Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. R. Korca, CSc., v Zlatých 

Moravciach viesť bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice v Nitre MUDr. Viktor Ţák. 

MUDr. I. Tóth odstúpil z postu riaditeľa nemocnice k 31. januáru 2008. Zároveň 

primátorka mesta Ing. Ostrihoňová odovzdala MUDr. Ţákovi menovací dekrét 

s poverením riadenia nemocnice na pol roka. Ako dôvody svojho odchodu MUDr. 

Tóth uviedol zdravotný stav, ale aj to, ţe bol súčasne riaditeľom dvoch nemocníc. 

Okrem šéfovania v zlatomoraveckej nemocnici riadil súčasne aj nemocnicu 

v Bánovciach nad Bebravou, kde aj býva. Ako sám povedal, keď sa dozvedel 

o odvolaní Ţáka, ktorý bol jeho priateľom, rozhodol sa zostať v bánovskej nemocnici 

a na svoje miesto odporučil Ţáka. Povedal, ţe „Zlatomoravecká nemocnica dostala 

šéfa, ktorý je skúsenejší ako on, pozná región a lekárov a vie aj personálne pomôcť.“ 

MUDr. Tóth podľa vlastných slov za svojho pôsobenia v nemocnici podrobne 

zanalyzoval a stabilizoval situáciu. Podpísal zmluvy so Všeobecnou zdravotnou 

poisťovňou, rozbehol proces úspory, centralizácie a reštrukturalizácie, v ktorom bude 

MUDr. Ţák pokračovať. MUDr. Ţák viedol nitriansku nemocnicu 15 rokov. K 1. 

januáru 2008 ho minister zdravotníctva odvolal z tohto postu bez udania dôvodu.  

MUDr.  

V. Ţák 

poverený 

riadením 

nemocnice 

 

         Od 31. marca 2008 podľa novely Zákona o zdravotnej starostlivosti lekár uţ 

nemôţe odmietnuť poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá má v jeho 

rajóne trvalý alebo prechodný pobyt. Takto obnovením tzv. rajonizácie a určením 

zdravotných obvodov sa podľa Ministerstva zdravotníctva zabezpečilo právo kaţdého 

občana na dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Popritom sa ale 

nevylučuje, aby osoba nemohla zostať na základe uzatvorenej dohody u svojho 

doterajšieho všeobecného lekára, ambulantného gynekológa alebo ambulantného 

zubného lekára nezávisle od toho, či má, alebo nemá trvalé alebo prechodné bydlisko 

v určenom zdravotnom obvode tohto poskytovateľa. Zdravotné obvody určuje VÚC 

v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Na vyšetrenie k špecialistovi sa uţ chodí 

s odporúčaním (výmenným) lístkom od všeobecného lekára.  

Rajonizácia 

pacientov 

 

         Mestská nemocnica v júni dostala nový EKG prístroj a tlakový holter. Na tento 

dar sa finančne poskladali tri súkromné firmy pôsobiace v Zlatých Moravciach. Tieto 

oslovilo so ţiadosťou o pomoc riaditeľstvo nemocnice a poslanec MsZ Mgr. P. Šepták. 

Sponzorský  

dar pre 

nemocnicu  
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Vytipovali a oslovili firmy etablované v ZM – ViOn V. Ondrejku, Stavebniny 

PRAMOS Ing. V. Račeka a Fenestru SK Ing. P. Orsága. V priebehu dvoch týţdňov 

bolo všetko vybavené. Takéto prístroje sú pouţívané aj v americkej armáde. Doteraz 

boli na internom oddelení dva EKG prístroje, obidva však boli staré, mali viac ako 

desať rokov a nespĺňali európske smernice. Tlakový holter na monitorovanie krvného 

tlaku pritom vôbec nemali. Nový tlakový prístroj teraz umoţňuje 

dvadsaťštyrihodinové monitorovanie krvného tlaku a podrobné analýzy. Jeho výhoda 

je aj v papieri, záznamy z neho nevyblednú, vydrţia 15 rokov. Za tieto špičkové 

prístroje zaplatili podnikatelia 186 tis. korún.  

– od 

podnikateľov  

z mesta 

 

Foto  

č. 269/I 

 

 

         Nemocnica do konca roka prepustila niekoľko desiatok pracovníkov, pričom 

k júlu dosiahol dlh nemocnice 24 mil. Sk. Svoj nesúhlas s prepúšťaním a úpravou 

platov zamestnanci nemocnice vyjadrili protestným mítingom 1. júla pred budovou 

riaditeľstva. Za Mesto – zriaďovateľa nemocnice prišla primátorka Ing. Ostrihoňová, 

prednosta MsÚ Ing. Šlosár a situáciu vysvetľoval riaditeľ nemocnice MUDr. Ţák.  

         Dlh nemocnice začal narastať ešte v roku 2007, kedy prudko poklesla výkonnosť 

nemocnice.  

Protestný 

míting 

zamestnancov 

nemocnice 

 

Príloha  

č. 11-d 

 

         MUDr. V. Ţák bol poverený riadením Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. 

Korca do 31. júla a ako jediný sa prihlásil aj do výberového konania na obsadenie tejto 

funkcie. Získal hlasy všetkých 11 členov výberovej komisie. Keďţe ho poslanci na 

prvý raz do funkcie neschválili, riadením nemocnice bola od 1. augusta poverená Ing. 

Z. Tomanová, doterajšia námestníčka riaditeľa.  

Vedením 

nemocnice 

poverená  

Ing. Z. 

Tomanová 

 

         Na 5. augusta bolo zvolané 22. MMsZ, kde po predloţení správy MUDr. V. Ţáka 

zo svojho rokovania s ministrom zdravotníctva R. Rašim, bol MUDr. V. Ţák 

schválený na post riaditeľa zlatomoraveckej nemocnice. Následne potom MsZ pre zlú 

finančnú situáciu v nemocnici schválilo vyhlásenie verejnej súťaţe na strategického 

investora formou dlhodobého prenájmu. Taktieţ, ţe vyhlasovateľ verejnej súťaţe 

môţe odmietnuť všetky doručené návrhy. Od 1. februára sa zvýšila výkonnosť 

nemocnice o 20%, napriek tomu tieto výkony VšZP neuhradila.  

Riaditeľom 

nemocnice 

MUDr.  

V. Ţák 

 

         Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca bola v polovičke roka v ťaţkej 

situácii. Všeobecná zdravotná poisťovňa nezazmluvnila dve nemocničné oddelenia. 

Vedenie nemocnice pozastavilo ich činnosť od 15. augusta. Mestská nemocnica 

dočasne zavrela dve oddelenia: gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké.  

         Na 28. MsZ riaditeľ nemocnice informoval primátorku mesta, poslancov ako aj 

občanov mesta o aktuálnom stave nemocnice, jej hospodárení, personálom obsadení, 

stave jednotlivých oddelení a o zmluvách so zdravotnými poisťovňami, o návrhoch 

riaditeľa nemocnice a primátorky mesta na riešenie nepriaznivej situácie v nemocnici, 

návrhom Mesta na zmenu právneho subjektu mestskej nemocnice v Zlatých 

Moravciach. Nemocnica nemala zazmluvnených 2 mil. Sk na zdravotné výkony od 

najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá v našom regióne zastupuje 91 

percent poistencov. Potreba bola na hranici 7,7 mil. Sk zdravotných výkonov za 

VšZP 

nezazmluvnila 

dve oddelenia 

nemocnice 
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mesiac, no pokrytých bolo len 5,7 mil. Sk. Takýto stav podnecoval zastaviť prevádzku 

na gynekologicko - pôrodníckom oddelení a novorodeneckom oddelení. Nakoniec bol 

prijatý návrh zrealizovať stretnutie riaditeľa nemocnice s ministrom zdravotníctva, 

ktoré sprostredkovala poslankyňa NR SR M. Damborská.  

 

         Na oddelení hematológie zlatomoraveckej nemocnice sa uskutočnila 16. 

septembra primátorská kvapka krvi. Podujatie bolo pripravené Mestom Zlaté Moravce, 

mestskou nemocnicou a miestnou organizáciou SČK uţ po druhý raz. Príleţitosť 

darovať krv vyuţilo 30 ľudí, ktorí zareagovali na výzvu podrobiť sa odberu krvi.  

Primátorská 

kvapka krvi 

 

         Poslanci MsZ na 27. mimoriadnom zasadnutí dňa 20. októbra schválili zrušenie 

obchodnej verejnej súťaţe na prenájom zdravotníckeho zariadenia Mestská nemocnica 

Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce a vypracovanie strategickej 

analýzy Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach. Zodpovedné osoby: primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová a námestníčka riaditeľa MsN Ing. Z. Tomanová. 

Zrušenie 

obchodnej 

verejnej 

súťaţe  

 

         Pohotovostná lekárska sluţba pre deti a dorast je prevádzkovaná na detskom 

oddelení zlatomoraveckej nemocnice v pracovných dňoch od 15.30 hod. do 7.00 hod. 

a 24 hodín nepretrţite počas víkendu a sviatkov. Pre detských pacientov je naďalej 

poskytovaná detská hospitalizácia na dennom stacionári na základe odporučenia 

všeobecného lekára pre deti a dorast od 7.00 do 15.30 hod. v pracovných dňoch.  

         Z podnetu primátorky Zlatých Moraviec sa stretli starostovia obcí Poţitavského 

regionálneho zdruţenia (PRZ) 24. októbra na pôde Mestského úradu v ZM. Na 

pracovnom stretnutí za účasti zástupcov zlatomoraveckej nemocnice bola podaná 

informácia o súčasnom stave nemocnice. Ďalším bodom bolo zachovanie 

pohotovostnej lekárskej sluţby pre deti a dorast, doposiaľ zastrešované LSPP pri 

detskom oddelení Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca. Na stretnutie prijal 

pozvanie aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. M. Belica, PhD. Po 

niekoľkohodinovej diskusii starostovia PRZ uznesením odporučili prerokovať 

v obecných zastupiteľstvách dotáciu na detskú pohotovosť vo výške 1,20 Sk na 

obyvateľa na tri mesiace do konca roka. Primátorka Ing. Ostrihoňová poţiadala 

starostov obcí, keďţe nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť aj pre ich občanov, 

aby prispeli, tak ako Zlaté Moravce sumou cca 9-miliónov korún na nemocnicu.  

Pohotovostná 

lekárska 

sluţba pre  

deti a dorast 

Školstvo a vzdelávanie.           
         V ZŠ na Mojmírovej ul. sa uskutočnilo 17. januára obvodné kolo recitačnej 

súťaţe v prednese slovenskej povesti pod názvom „Šaliansky Maťko“. Do súťaţe bolo 

zapojených 47 ţiakov zo 17 škôl nášho okresu. Ţiaci súťaţili v troch kategóriách. V I. 

kategórii súťaţilo 14. ţiakov. Na 3. mieste sa umiestnila ţiačka B. Bošanská zo ZŠ 

Pribinova. V II. kategórii súťaţilo 18 ţiakov. V III. kategórii súťaţilo 14 ţiakov. Na 1. 

mieste sa umiestnil M. Trubán zo ZŠ sv. Don Bosca Zl. Moravce a na 3. mieste Ľ. 

Linková zo ZŠ Mojmírova.  

Šaliansky 

Maťko 

 

         Ministerstvo školstva SR aj v školskom roku 2007/2008 pokračovalo 

v Celoplošnom testovaní ţiakov 9. ročníkov základných škôl z matematiky, 

Monitor 9 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2008 

 

 

203                                                                                                                                                             

vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka. Termín uskutočnenia testovania bol 6. február. 

V našom meste na štyroch základných školách bolo testovaných 229 ţiakov. Testy 

z matematiky a jazyka sa v tomto školskom roku skladali z dvoch testovacích zošitov. 

Prvá časť mala charakter certifikačný (vedomostný) ako aj v doterajších celoplošných 

meraniach. Nová bola druhá časť testovania, ktorá bola zameraná na overenie 

matematickej gramotnosti, čitateľskej a jazykovej gramotnosti zo štátneho jazyka. 

Ţiaci mohli pouţívať rysovacie pomôcky a kalkulačku. Ţiaci zo škôl so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami mohli mať kompenzačné pomôcky. Výsledky 

testov vyhodnotil Štátny pedagogický ústav na reprezentatívnej vzorke. Základné 

školy si vyhodnotili 2. časť testu samostatne a porovnali ju s výsledkom, ktorý 

zverejnil ústav po oprave testov z tejto vzorky škôl.  

 

         Od 1. marca bolo v platnosti metodické usmernenie Ministerstva školstva SR 

o aktualizácii učebných osnov, podľa ktorého sa ţiaci základných a stredných škôl 

zoznamovali s eurom a procesom jeho zavedenia. Ţiaci sa eurom zaoberali nielen na 

hodinách matematiky a slovenského jazyka, ale aj na 1. stupni vlastivedy a prvouky, 

na 2. stupni – na hodinách dejepisu, zemepisu, cudzích jazykov a výchovných 

predmetov: občianskej, etickej, výtvarnej a hudobnej. Do škôl sa dostala učebná 

pomôcka Eurorotoautomat, ktorú dostali ţiaci 1-7. ročníka základných škôl, ţiaci 8-9. 

ročníka a strených škôl dostali učebnú pomôcku Euroinfo.  

Euro v 

školách 

 

 

         Nitriansky samosprávny kraj a krajské osvetové stredisko v Nitre, Nitrianska 

hvezdáreň pri Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove a Centrum voľného času 

Spektrum v Zlatých Moravciach zorganizovali obvodné kolo Celoslovenskej výtvarnej 

súťaţe „Vesmír očami detí“. Práce detí materských škôl a ţiakov základných škôl boli 

sprístupnené verejnosti v dňoch 17. - 28. marca v CVČ Spektrum. Do súťaţe bolo 

prihlásených 74 prác. Do celoslovenského kola porota vybrala práce ţiačok, kde v 3. 

kategórii boli úspešné práce E. Kováčovej ZŠ Pribinova, I. Kukučkovej ZŠ 

Mojmírova, M. Holečkovej ZŠ Mojmírova. 

         V týchto priestoroch sa uskutočnila 28. marca aj  vedomostná súťaţ „Čo vieš 

o hviezdach“. Obsahovú náplň tvorili otázky z okruhov astrofyziky, všeobecnej 

astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov a vyuţitia kozmonautických 

prostriedkov v astronómii. Súťaţilo 22 ţiakov základných a stredných škôl z Čiernych 

Kľačian, Jedľových Kostolian a GJK v Zl. Moravciach.  

 „Čo vieš o  

hviezdach“ 

 

 

 

 
 

 

 

 „Vesmír 

očami detí“ 

 

 

         10. apríla sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka projektu 

výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „Dúhový kolotoč“ realizovaného pod 

záštitou B. Obrimčákovej, štátnej tajomníčky MŠ SR a S. Gašparovičovej, manţelky 

prezidenta SR. Galavečera v hoteli Holiday Inn v Bratislave sa zúčastnila riaditeľka 

MŠ Štúrova L. Bajaníková, ktorá pripravovala a zaslala práce do súťaţe. Ocenená bola 

práca 6-ročnej V. Podhányiovej. Práce hodnotila 5-členná odborná porota a z 388 prác 

bolo ocenených deväť. Materská škola získala diplom, finančné prostriedky na 

zakúpenie výtvarného materiálu pre deti, odbornú pedagogickú literatúru, program do 

počítača a škôlkarka Veronika lego. MŠ Štúrova dosiahla za posledné roky i ďalšie 

Ocenenie 

pre MŠ 

Štúrova 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2008 

 

 

204                                                                                                                                                             

ocenenia vo výtvarných súťaţiach. „Šport vo fantázii“ Peking 2008 v medzinárodnej 

súťaţi v kreslení a maľovaní S. Valovič získal ocenenie za víťaznú prácu, „Svet okolo 

nás“ za víťaznú prácu Z. Pavlendová a T. Drienovská 1. miesto vo výtvarnej súťaţi 

„Hravo, zdravo“. 

 

         Moja rodina bol názov výstavy prác detí rôznych vekových kategórii zo 

špeciálnych základných škôl Nitrianskeho kraja, ktorú organizovali Špeciálna základná 

škola a ZŠ pri mestskej nemocnici v Zl. Moravciach a Krajský školský úrad Nitra 

v čase od 5. do 9. mája. Do súťaţe sa zapojilo 18 základných škôl, ktoré integrujú deti, 

22 špeciálnych základných škôl, 2 zahraničné – projektové školy, ktoré spolu zaslali 

301 prác, ktorým odborná porota udelila diplomy a čestné ocenenia. Piaty ročník 

výtvarnej súťaţe sa niesol pod mottom „Svet, ktorý prosto svojou čistotou, výpoveďou 

otvára pohľad na rodinu.“ Z rúk riaditeľky školy si 7. mája prevzalo ocenia 24 detí a 5 

základných škôl. Súťaţiaci získali za svoje práce vecné odmeny. Slávnostného 

programu a otvorenia vernisáţe sa zúčastnili hostia z KŠÚ Ing. M. Mladá, riaditelia 

zlatomoraveckých škôl i špeciálnych ZŠ v kraji. K atmosfére vernisáţe prispeli svojím 

kultúrnym programom v divadelnej sále MsKS i ţiaci ŠZŠ v našom meste pod 

vedením svojich pedagógov a dokázali, ţe sú síce iní, ale nie horší ako zdraví 

rovesníci. Súčasťou programu bolo i utajované vystúpenie M. Chrenka z Vrábeľ zo 

súťaţe Superstar.  

ŠZŠ 

výstava 

– moja 

rodina 

 

         1. júna otvorili v Zlatých Moravciach svoju prevádzku detské jasle VIKTORKA. 

Pani J. Legényová pracovala v detských jasliach, ktoré voľakedy fungovali 

v materských školách. Verí, ţe rodičia o sluţby jaslí prejavia záujem, kapacita je 20 – 

25 detí. Zariadenie poskytuje starostlivosť o deti vo veku od jedného do troch rokov. 

V súčasnosti je otvorené jedno oddelenie, ktoré má svoju herňu, spálňu, kúpeľne 

a prezliekáreň. Je tu poskytovaná včasná logopedická starostlivosť, čo zahŕňa nácvik 

správneho dýchania, orofaciálne cvičenia – cvičenia jazyka a hovoridiel zamerané na 

úspešný artikulačný rozvoj. Cena za pobyt dieťaťa v zariadení činí mesačne 5 800 Sk. 

Otvorené je od 6.15 do 17.15 h. Kapacita je 10 detí. Zariadenie sa nachádza na 

Hviezdoslavovej 78 (oproti  Daňovému úradu). 

Detské 

jasle 

Viktorka 

 

          

         Dievčatá zo Zdruţenej strednej školy obchodu a sluţieb z odboru kozmetička 

vykonávajú v rámci vyučovania prax v školskom kozmetickom salóne Junior na 

Štefánikovej ul. Táto prevádzka vznikla v roku 2003 a v súčasnosti ju vedú majsterky 

odborného výcviku M. Bezušková, K. Pichňová a Mgr. Ľ. Frličková, ktoré poskytujú 

dievčatám pri činnostiach na praxi odborné rady a tie najšikovnejšie z nich pravidelne 

pripravujú na rôzne súťaţe z oblasti kozmetiky. V tomto roku sa dievčatá zúčastnili 

dvoch súťaţí na výstave kozmetiky Laugaricio Trenčín spojenej s prezentáciou škôl, 

kde N. Baková z 3.C predviedla líčenie pod názvom Morská panna a na krajskej súťaţi 

v Komárne reprezentovala školu J. Jankulárová zo 4.C s líčením Ruţový sen a tieţ 

s plesovým líčením. Pre verejnosť poskytujú všetky sluţby aj na objednávku cez 

telefón a okrem tohto ponúkajú bohatý sortiment dekoratívnej kozmetiky.  

         Škola zabezpečuje teoretické aj praktické vyučovanie pre svojich ţiakov vo 

ZSŠ 

obchodu 

a sluţieb – 

kozmetický 

salón 

JUNIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné 
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všetkých odboroch. Čašníci i kuchári vykonávajú prax striedavo v školskej jedálni na 

Štefánikovej ul., na pracovisku praktického výcviku v Reštaurácii Prima na Ul. J. 

Kráľa a v mnohých iných zariadeniach v meste a v blízkom okolí, napr. v Eminente, 

Bowlingu a podobne. Kaţdoročne sa zúčastňujú na prezentácii učebných odborov 

s názvom Študent - mladý tvorca na Agrokomplexe Nitra.  

odbory 

 

Foto  

č. 270/I 

 

 

         Národná agentúra SR schválila SOU strojárskemu a elektrotechnickému 

v Zlatých Moravciach mobilitný projekt Leonardo da Vinci s názvom SOLAR 

MUSIC. Dvojročný projekt je zameraný na vyuţitie elektrickej energie 

z alternatívnych zdrojov. Výstupom projektu je ţiakmi skonštruovaný prototyp 

solárneho MP3 prehrávača. Projekt prebiehal v partnerskej škole COPT v Kroměříţi 

v Českej republike. 2-týţdňového turnusu sa zúčastnili ţiaci 3. ročníka maturitného 

odboru mechanik – mechatronik. Odbornú prax vykonávali v českej firme Vermos, 

ktorá sa zaoberá získavaním energie z alternatívnych zdrojov. Na záver turnusu ţiaci 

obdrţali Certifikát o absolvovaní stáţe a Europass mobilita, ktorý im zabezpečí 

uznanie zahraničnej praxe v rámci krajín EÚ. Projekt bol financovaný z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programu celoţivotného vzdelávania 2007-

2013. 

SOLAR 

MUSIC 

 

         V ZŠ na Mojmírovej ul. bol v dňoch 2. aţ 6. júna realizovaný projekt Veda hrou. 

Tento vzdelávací program realizovala projektová skupina SCHOLA LUDUS, Centrum 

pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoţivotného neformálneho vzdelávania fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt bol 

realizovaný s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu. Projekt pod názvom 

„Ako sa to kreslí“ bol zameraný na hlbšie pochopenie pojmov pohyb (rovnomerný, 

nerovnomerný), čas, rýchlosť, zmena, vývoj a na podporu a rozvoj vizuálneho 

myslenia. Celého projektu sa zúčastnili ţiaci základných škôl v meste ako aj zo 

Sľaţian, Ţitavian a T. Mlynian. Výstava obsahovala originálne exponáty so 

sprievodnými textami, kde ţiaci mohli sledovať olejové a bublinové plásty, 

prelievajúce sa piesky, farebné víry, meniace sa machule. Mohli si ich vyskúšať, 

experimentovať s nimi a uvaţovať, všímať si detaily a uvedomiť si fyzikálne 

zákonitosti prebiehajúcich procesov.  

         V dňoch 24.-28. novembra sa v ZŠ na Mojmírovej ul. uskutočnil piaty vzdelávací 

modul pod názvom TICHO, ktorý bol venovaný povahe, vlastnostiam a prejavom 

zvuku. Realizáciu zabezpečovala SCHOLA LUDUS. Celého modulu sa zúčastnili 

ţiaci základných škôl v meste, ako aj ţiaci z Obýc, Jedľových Kostolian, Volkoviec, 

Sľaţian, Tekovských Nemiec a Tesárskych Mlynian. Ţiaci a pedagógovia boli 

s realizáciou modulu nadmieru spokojní.  

SCHOLA 

LUDUS 

 

Foto  

č. 271/I 

 

 

         Prestrihnutím pásky 9. júna bola oficiálne odovzdaná nová budova Špeciálnej 

základnej škole v Zlatých Moravciach a Základnej škole pri mestskej nemocnici 

v Zlatých Moravciach. Špeciálna základná škola (ŠZŠ) v ZM tak bola po dvadsiatich 

rokoch presťahovaná z Chyzeroviec do nových priestorov – štvorpodlaţnej budovy. Po 

rokovaniach s Krajským ekonomickým riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre 

Špeciálna 

základná 

škola 

v nových 

priestoroch 
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a Krajským školským úradom v Nitre sa dostala do budovy na Ul. Janka Kráľa, ktorá 

v minulosti slúţila policajtom. Budovu po polícii získala ako prebytočný majetok 

štátu. „Stretli sme správnych ľudí, ktorí rozhodli, ţe prebytočný majetok štátu sa dostal 

práve nám, ktorí sme to najviac potrebovali. Zvlášť ďakujeme krajskému 

ekonomickému riaditeľovi Ing. I. Kováčikovi, ktorý má na tom veľkú zásluhu. Pri tejto 

slávnostnej príleţitosti chcem poďakovať všetkým nielen za účasť, ale predovšetkým 

za pomoc na ceste na vrchol, za ktorý pokladám dnešný slávnostný deň“, takto 

neskrývala dojatie a radosť riaditeľka školy Mgr. Z. Záhorská. Odovzdanie budovy 

a 20. jubileum špeciálnej školy v meste sa konalo za účasti významných osobností 

politického a kultúrneho ţivota. Zablahoţelať prišli: štátna tajomníčka ministerstva 

školstva Mgr. B. Obrimčáková, poslanec NR SR J. Richter, prednosta KŠÚ v Nitre 

PaedDr. V. Ďuga, vedúca Kancelárie prednostu KŠÚ Mgr. S. Šestáková, školská 

inšpektorka PaedDr. Z. Piklerová, primátorka Zlatých Moraviec Ing. S. Ostrihoňová, 

riaditelia materských, základných a stredných škôl v meste, riaditelia špeciálnych 

základných škôl, zástupcovia Projektovej školy z Maďarska, primárka detského odd. 

mestskej nemocnice MUDr. Zelníková, priatelia školy, zástupcovia stavebných firiem 

a sponzori. Počas opravy prešla budova rozsiahlou rekonštrukciou – vymenili sa 

podlahy, okná, priečky a dvere, hygienické zariadenia, opravila sa strecha, vymenili sa 

rozvody a nechýba tu bezbariérový prístup. Škola mala doteraz triedy aj v škole na 

Robotníckej ul. a v Materskej škole na Štúrovej ul. Teraz je tu 12 tried a päť oddelení 

školského klubu (výtvarná trieda, rehabilitačná, hudobná, logopedická, učebňa lego), 

kuchynka a učebňa PC so špičkovým vybavením, s vyuţívaním učebných pomôcok, 

ktoré sa v Chyzerovciach z priestorových dôvodov vyuţívať nedali a budú sa venovať 

aj tradičným remeslám. Chcú otvoriť aj praktickú školu, aby ţiaci mali moţnosť 

pokračovať v ďalšom vzdelávaní, ako naučiť sa tkať a vyrábať keramiku. Zariadenie 

teraz poskytuje komplexnú špeciálno – pedagogickú starostlivosť od predškolskej 

výchovy aţ po praktickú školu, kde končia 25-roční ţiaci. Základné vzdelanie 

poskytuje deťom z celého zlatomoraveckého regiónu. V súčasnosti majú 109 ţiakov 

s ľahkým a stredným postihnutím, ale aj ţiakov s autizmom. Stará sa o nich 27 

zamestnancov, z toho 25 pedagógov. Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

chorých a zdravotne oslabených ţiakov v priestoroch nemocnice počas ich 

hospitalizácie. Za 20 rokov sa tu vystriedalo 62 pedagógov. K stáliciam patria tri 

zamestnankyne – H. Končálová, I. Skačanová, Ľ. Vaňová. Základné vzdelanie doteraz 

škola poskytla 1378 ţiakom, z toho povinnú školskú dochádzku ukončilo 158 detí. 

Rekonštrukcia ŠZŠ začala 8. januára a trvala do konca mája. Náklady na rekonštrukciu 

dosiahli 11 mil. Sk.  

Špeciálna základná škola, predtým osobitná vznikla v Zl. Moravciach 1. septembra šk. 

roku 1987/88 ako jedna trieda v priestoroch ZŠ na Pribinovej ul. Od roku 1997 získala 

právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Nitre. Základná 

škola pri Mestskej nemocnici prof. MUDr. R. Korca je pričlenená k ŠZŠ od roku 1997 

ako jeden právny subjekt. Pri príleţitosti 20. výročia zaloţenia školy primátorka mesta 

In. S. Ostrihoňová odovzdala škole Plaketu mesta, ktorú schválilo MZ na svojom 20. 

MMZ dňa 27. mája.  

 

Foto č. 272, 

273, 274/I 
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         V Zlatých Moravciach na piatich stredných školách pristúpilo k ústnym 

maturitným skúškam 462 maturantov, z toho na Obchodnej akadémii 99 ţiakov, 

v Gymnáziu J. Kráľa 111, Zdruţenej strednej škole 147, Zdruţenej strednej škole 

obchodu a sluţieb 91 a Strednom odbornom učilišti strojárskom a elektrotechnickom 

14 ţiakov. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky trvala od 19. mája do 6. júna.  

Maturity 

 

 

         PaedDr. J. Trubíni, riaditeľ ZŠ sv. Don Bosca bol v roku 1999 arcibiskupským 

úradom v Trnave menovaný do funkcie riaditeľa ZŠ sv. Don Bosca v Zlatých 

Moravciach, odkiaľ po deviatich rokoch pôsobenia odišiel do dôchodku.  

         1. augusta sa stala riaditeľkou ZŠ sv. Don Bosca Ing. M. Lazúrová. V rámci 

zmeny diecéz na Slovensku škola dostala nového zriaďovateľa, ktorým je 

Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra. Škola získala financie na základe viacerých 

projektov, ako pre školskú kniţnicu v sume 95 000 Sk na digitalizáciu a nákup 

literatúry. V súčasnosti školu navštevuje 262 ţiakov, má 12 tried, 18 pedagógov a 8 

technicko-hospodárskych pracovníkov. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu 

a duchovnej formácie detí a učiteľov sa škola zapojila do celoslovenských projektov – 

Medzinárodný týţdeň vzdelávania, Týţdeň slovenských kniţníc a Deň detskej knihy. 

Pre ţiakov 1.-5. ročníka zorganizovali učitelia podujatie – Noc u kráľa Knihomoľa 

v rámci medzinárodného projektu Noc s Andersenom. 

PaedDr. J. 

Trubíni, 

riaditeľ ZŠ 

sv. Don 

Bosca 

odišiel do 

dôchodku, 

nová 

riaditeľka 

Ing. M. 

Lazúrová 

 

         V novom školskom roku 2008/2009 zasadlo do školských lavíc v  4 

zlatomoraveckých školách po prvýkrát 134 prváčikov. Z toho 48 v ZŠ na Mojmírovej 

ul., 27 v ZŠ na Pribinovej ul., 30 v ZŠ na Robotníckej ul. a 20 v ZŠ sv. Don Bosca. 

V ZŠ na Robotníckej ul. bol opäť otvorený nultý ročník s počtom 9 ţiakov. Primátorka 

mesta všetkým prváčikom osobne odovzdala knihu – Brumkove príbehy, ktorá im 

bude pripomínať tento slávnostný deň. Zároveň pozdravila ţiakov, rodičov, pedagógov 

a zaţelala všetkým veľa úspechov, zdravia, radosti, vzájomnej úcty a tolerancie. 

Základné školy v školskom roku 2008/2009 začalo navštevovať 1361 ţiakov, čo je o 7 

percent menej ako v minulom školskom roku.  

Nový 

školský rok 

2008/2009 

 

Foto  

č. 275/I 

 

 

         Dievčatá z Reedukačného domova pre mládeţ a Zariadenia pre matky s deťmi 

Zlaté Moravce boli na rekondično-resocializačnom pobyte pod názvom „PÚŤ 2008“ 

koncom augusta v rekreačnom zariadení v Čaradiciach. Ich pobyt trval od 16. augusta 

celých 8 dní. Za týţdeň stihli prejsť bohatý program, okrem iného aj návštevu 

Informačného centra v Mochovciach, kláštora v Hronskom Beňadiku, zdolali aj 

turistiku na Veľký Inovec, výlety do krásnej prírody a kúpanie v bazéne. Nevynechali 

ani primárnu protidrogovú prevenciu, ako nosnú časť programu, pretoţe celý projekt 

bol financovaný z Nadácie Protidrogového fondu SR, s ktorým domov uţ osem rokov 

spolupracuje. Pobytu v Čaradiciach sa zúčastnilo celkovo 31 dievčat zo všetkých 

oddelení. Podarilo sa ho zrealizovať aj vďaka spolupráci s prevádzkovateľom 

rekreačného zariadenia v Čaradiciach p. Kašprákom a firme Simona – M. Záchenský 

zo Zlatých Moraviec.  

         V zariadení v Zlatých Moravciach je v súčasnosti 123 dievčat, kde majú tri 

samostatné oddelenia. Prvé je oddelenie reedukačného detského domova, kde sú 

Reedukačný 

domov pre 

mládeţ 

a Zariade-

nie pre 

matky 

s deťmi 

 

PÚŤ 2008 

 

Foto  

č. 276/I 
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dievčatá vo veku od 12 do 16 rokov, ďalej je to zariadenie pre mladistvé matky 

s deťmi, ktorým umoţnili, aby po narodení dieťaťa mohlo dieťa s matkou zotrvať 

a tretia časť je reedukačný domov pre mládeţ – oddelenie pre dievčatá, ktoré si plnia 

dochádzku v SOU, v odbore šička – pletiarka.  

         Od 7. júla 2008 nastala zmena na poste riaditeľa, ktorým sa stal Mgr. Miroslav 

Kováč. 

         Od 28. októbra do 2. novembra bol pre dievčatá z Reedukačného centra počas 

jesenných prázdnin pripravený pobyt v Rekreačnom zariadení Čaradice. Projekt vyšiel 

za pomoci Bc. E. Matyoóvej a Mgr. M. Chrenovej, zrealizoval sa vďaka finančným 

prostriedkom z protidrogového fondu. P. Čepček z Best foto prispel sponzorským 

darom v podobe vecných cien. Na prázdninový pobyt odcestovalo 24 dievčat, kde pre 

ne boli činnosti naplánované tak, aby si uţili prázdniny. Pritom absolvovali aj výstup 

na Inovec cez Novú Baňu a Starú Hutu.  

 

 

 
 

Nový 

riaditeľ 

RDD  

 

Kriţovatky 

 

         Firma Danfoss darovala MŠ v Prílepoch sponzorský dar – drevenú maľovanú 

detskú kuchynku v hodnote 8 tisíc korún. Za základe písomnej poţiadavky riaditeľky 

zariadenia M. Orságovej spoločnosť Danfoss poţiadavke vyhovela a nielen ţe zakúpila 

detskú kuchynku, ale ju aj priviezla na firemnom aute.  

         Rodina J. Kabáta z m.č. Prílepy, ktorej deti navštevujú túto MŠ, darovala 

v októbri sponzorský dar – notebook.  

Sponzorský 

dar pre MŠ 

v Prílepoch 

 

  

 

         Základná umelecká škola oslávila 65. výročie svojho zaloţenia. Pôvodne 

Mestská hudobná škola bola zaloţená so zámerom prehĺbiť vzťah k hudbe a vytvoriť 

priestor pre realizáciu milovníkov hudobnej tvorby a nadaným poslucháčom. 

Výsledkom sú stovky absolventov, ktorí odovzdávajú ľuďom umenie ako dar. Za toto 

obdobie si získala umeleckou kvalitou škola prestíţ porovnateľnú s podobnými 

zariadeniami. Z jej radov vyšli vynikajúci speváci, hudobníci, umelci takých zvučných 

mien ako sú R. Rikkoň, J. Vargic, J. Tarkay či E. Horná. Na slávnostnom koncerte 26. 

septembra v divadelnej sále MsKS sa predstavili absolventi, ktorí študujú na 

umeleckých školách a absolventi, ktorí sú uţ uznávaní umelci a pôsobia na 

významných operných či divadelných scénach alebo v hudobných telesách. Niektorí 

z nich prijali pozvanie Mesta a ZUŠ, kde počas dvojhodinového programu obohacovali 

svojim hudobným majstrovstvom publikum. Z bývalých absolventov to boli: J. 

Tarkay, Ľ. Varhaníková, S. Dubanová, K. Šabová, G. Šabová, M. Németh. Pozvanie 

prijali aj pedagógovia a ţiaci partnerských miest z českého mesta Hulín a Společnej 

školy muzičnej z Poľska. Domácich účinkujúcich striedali hostia z Poľska: G. 

Domanski, M. Twardowski, E. Jezierska, K. Mrowinska, A. Lewandowski. Koncert 

otvoril dychový súbor ZUŠ slávnostnou fanfárou. Moderátorkou podujatia bola T. 

Kováčová. Pri príleţitosti jubilea školy prevzal jej riaditeľ G. Hlavatý významné 

ocenenie - plaketu mesta Zlaté Moravce a ďakovný list od primátorky mesta, 

zástupcov Krajského školského úradu Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pre 

všetkých pozvaných hostí bola pripravená v obradnej sále MsKS slávnostná recepcia. 

Slová uznania a vďaky za snahu rozvíjať u mládeţi talent a cit pre krásu vyslovila 

súčasným i bývalým pedagógom primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Stalo sa tak 

65 rokov ZUŠ  

 

Príloha  

č. 12-d 

 

Foto  č. 277, 
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dopoludnia na priateľskom stretnutí zástupcov partnerských miest a domácich 

pedagógov na pôde mestského úradu a na slávnostnom príhovore počas koncertu. 

         K pätnástemu septembru chodilo do ZUŠ 499 ţiakov v štyroch odboroch – 

hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno–dramatickom. Pôsobilo tu 18 učiteľov 

interných a 4 externí.  

 

         Dňa 8. októbra sa zaplnili priestory Klubu odborov na Robotníckej ul. mladými 

ľuďmi. Uskutočnila sa tu Burza povolaní a informácií pod názvom „Správna voľba 

povolania“. Organizátorom podujatia bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, 

detašované pracovisko Zlaté Moravce. Prezentovali sa tu stredné školy zo Zlatých 

Moraviec, Nitry – Zdruţená stredná škola, Zdruţená stredná škola obchodu a sluţieb, 

Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické, Obchodná akadémia, 

Gymnázium Janka Kráľa, Stredná priemyselná škola stavebná z Nitry a Stredné 

odborné učilište na Dvorčianskej ul. v Nitre.  Stredné školy prezentovali svoje učebné 

študijné odbory a stánky zaplnili výrobkami, technikou, oceneniami zo súťaţí, 

študijnou literatúrou a letáčikmi, obsahujúcimi študijné a učebné odbory a inými 

materiálom. Mnohí priamo na burze predvádzali svoje remeslo. Snaţili sa čo najviac 

zaujať ţiakov základných škôl, ktorí prišli, aby si za pomoci burzy vybrali svoje 

budúce povolanie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informoval o rozhodujúcich 

zamestnávateľoch okresu, ich výrobnom programe a profesiách, ktoré zamestnávajú, 

ktoré sú najţiadanejšie a nedostatkové profesie na regionálnom trhu práce, o počte 

zamestnancov a priemernej výške mzdového dohodnotenia v jednotlivých odvetviach 

ekonomických činností v okrese Zlaté Moravce, o úspešnosti umiestňovania 

absolventov do zamestnania, o vzdelávacích kurzoch, vývoji miery nezamestnanosti 

v okrese Zlaté Moravce, prehľade voľných pracovných miest v okrese Zlaté Moravce 

a Nitra, prezentoval firmu Danfoss Compressors, spol. s.r.o. a jej výrobné priestory 

ako model súčasnej modernej strojárskej firmy.  

Burza 

povolaní  

 

Foto  

č. 280/I 

 

 

         V dňoch 16.-17. októbra sa uskutočnil v Poprade medzinárodný kongres o 

školskom stravovaní, ktorý zorganizovalo Ministerstvo školstva SR. Prvý deň boli 

prednášky zamerané na program školské mlieko, prevencia detskej obezity a moţnosti 

jej realizácie v školskom stravovaní. Prítomní sa oboznámili s najnovšou legislatívou 

týkajúcou sa školského stravovania a boli prezentované najúspešnejšie projekty. 

Bodkou za celým podujatím bolo oceňovanie najlepších zamestnancov v oblasti 

výţivy a školského stravovania detí a mládeţe v rámci SR. Celkom bolo ocenených 80 

pracovníčok, za kaţdý kraj 10. Z nášho okresu čestné uznanie za iniciatívnu prácu 

v oblasti výţivy detí a mládeţe v školskom stravovaní dostala H. Králiková, vedúca 

zariadenia školského stavovania v ZŠ na Mojmírovej ul.  

Medziná-

rodný 

kongres 

o školskom 

stravovaní  

Kultúra. 
         6. januára sa uskutočnil vo farskom kostole koncert, ktorý pripravila Základná 

umelecká škola v Zlatých Moravciach. Koncert dramaturgicky reagoval na vianočné 

obdobie a zároveň zavŕšil rad vianočných a sviatočných koncertov. Uţ tradične 

zaplnený chrám vďačných poslucháčov ocenil umelecký výkon účinkujúcich 

dlhotrvajúcim potleskom.  

Trojkráľový 

koncert 
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         Mestské kultúrne stredisko usporiadalo 5. februára v  divadelnej sále Posledný 

fašiang a Pochovávanie basy. Kostýmy, pestrofarebné kroje detí, pesničky, scénky 

a rozlúčka s basou 5. februára ukončili fašiangové obdobie. Účinkovali maţoretky zo 

ZŠ na Pribinovej ul., tanečná skupina z CVČ, tanečné štúdium Jumbo, ţiaci ZŠ sv. D. 

Bosca a Folklórne súbory Zlatňanka a Inovec.  

Pochovávanie 

basy 

 

         Bývalý ţupný dom nachádzajúci sa v centre Zlatých Moraviec je významnou 

historickou pamiatkou, ktorá siaha aţ do roku 1573. Pri príleţitosti 250. výročia jeho 

prestavania na reprezentačné sídlo pre potreby Tekovskej ţupy a 455. výročia udelenia 

erbu a pečate Tekovskej ţupe sa uskutočnila 13. februára slávnostná akadémia v ZUŠ. 

V koncertnej sále v podaní váţnej hudby vystúpili pedagógovia a ţiaci školy S. 

Meňhetová, G. Šabová, M. Németh, Mgr. Art. Š Jurík, B. Urbanec, Mgr. 

Z. Molnárová, Ľ. Lastovicová, M. Predáčová. J. Šabo. Prítomných privítal riaditeľ 

ZUŠ G. Hlavatý. M. Tomajko, riaditeľ Záhradníckych sluţieb, ktorý sa venuje 

regionálnej histórii prešiel dejinami Tekovskej ţupy a mesta Zl. Moravce. Upozornil 

na to, ţe ţupný dom dlhodobo chátra a súrne potrebuje rekonštrukciu a ţe pomoc, by 

mohla prísť z fondov EÚ. Príhovor predniesol aj predseda NSK Doc. Ing. M. Belica, 

Phd.: „Slovensko je celé posiate veľmi vzácnymi historickými pamiatkami a medzi 

nimi je skvostom ţupný dom na území Zlatých Moraviec. Kaţdý z nás si veľmi dobre 

uvedomuje, ţe Mesto, keby aj ako chcelo, za súčasných podmienok pri istých 

pravidlách čo vyţadujú pamiatkari, nie je schopné túto vzácnu kultúrnu pamiatku dať 

do takého stavu, aby sme mohli byť spokojní a pyšní.“ Za zviditeľňovanie kultúrnych 

pamiatok osobne poďakovala M. Tomajkovi primátorka mesta a predseda NSK. 

Poďakovanie za návštevu  patrilo aj starostke Starého Tekova, ţe si uctila sídlo 

Tekovskej ţupy svojou návštevou. Ing. S. Ostrihoňová povedala: „Všetci, ktorí tu 

ţijeme, sme hrdí na minulosť nášho mesta a snaţíme sa toto vštepovať i mladej 

generácii“. Organizátorom slávnostnej akadémie bol Spolok pre okrášľovanie 

a zachovanie kultúrneho a historického dedičstva Zl. Moraviec a regiónu za spolupráce 

Mesta Zl. Moravce, Ţitavskej komunity, ZUŠ, Záhradníckych sluţieb mesta, 

Mestského kultúrneho strediska a Ponitrianskeho múzea pobočka Zlaté Moravce, kde 

bola pre hostí pripravená recepcia.   

455. výročie 

udelenia 

erbu  

a pečate 

Tekovskej 

ţupy 

 

 

         Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v Zlatých Moravciach 14. 

februára privítala legendu českej populárnej hudby, speváčku H. Zagorovú. Spolu 

s ňou vystúpil aj P. Rezek, s ktorým vystupuje uţ desiatky rokov.  

Koncert  

H. Zagorovej 

 

         Uţ po tretíkrát mali moţnosť ţiaci ZŠ sv. Don Bosca zapojiť sa do Noci 

s Andersenom. Tento rok sa zúčastnili aj medzinárodného projektu podporovaného 

vydavateľstvom Slovart a Slovenským rozhlasom. Do projektu sa zapojilo asi 70 

slovenských škôl a kniţníc a spolu sa nocovalo asi v 800 kniţniciach v Čechách, na 

Slovensku a v Poľsku. Podujatie pozdravila aj dánska kráľovná a L. Klausová, 

manţelka českého prezidenta.  

         28. marca deti prišli do školy poriadne nabalené, nechýbali spiace vaky, 

Noc 

s Andersenom 
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hygienické potreby, pyţamá, plyšáci a lampáš. Začali s divadlom o Červenej čiapočke 

a po večeri rýchlo zhotovili strom Rozprávkovník. Nasledovala súťaţ, kde druţstvá 

súťaţili v rôznych disciplínach za ktoré mohli získať časť šifry, kde sa ukrýval poklad. 

Zistili, ţe poklad sa ukrýva v kniţnici a bol ním stredoveký hrad – torta, ktorú upiekla 

p. učiteľka I. Brojová. Nasledovala nočná prechádzka mestom. Zapálili si lampáše 

a vydali sa hľadať obrov, jeţibaby a iné rozprávkové postavy, ktoré sa tento rok 

ukrývali na Šoltésovej ul. Po návrate sa trochu vyskákali na pyţamovej party a potom 

šup do spacákov. Čakal na nich ešte horor, ktorý im prečítal Čítajbrýl Ušatý. Deti si 

ráno spolu s ďalšími darčekmi odniesli domov tričká s emblémom podujatia, ktoré im 

do rána zhotovili panie učiteľky.  

 

         „Pri príleţitosti Dňa učiteľov, ktorý sa uţ desaťročia spája s dňom narodenia 

pedagóga a mysliteľa Jána Amosa Komenského, dovoľte mi váţené panie učiteľky, 

váţení páni učitelia, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravila a poďakovala za vašu 

obetavú prácu, ktorú ste doteraz vykonali v prospech detí, v mene ich rodičov ako aj 

nášho mesta,“ zaznelo v príhovore primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej v divadelnej 

sále MsKS 31. marca. Tu privítala učiteľov základných a materských škôl, CVČ 

Spektrum, ZUŠ, ktorým sa v tento deň dostalo veľkej pozornosti a uznania. Primátorka 

mesta im udelila čestné uznania za výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno-

vzdelávacieho procesu. Ocenenia si prevzali Mgr. M. Kojnoková, ZŠ Mojmírova, Mgr. 

V. Rajčanová, ZŠ Pribinova, ktorej ešte Ďakovný list odovzdala za Krajský školský 

úrad Nitra Mgr. Ľ. Kováčová, Mgr. Z. Hatiarová, ZŠ Robotnícka, S. Meňhertová, 

ZUŠ, R. Czermáková, MŠ Kalinčiakova a D. Absolónová, MŠ Ţitavské nábreţie. 

Kultúrny program pripravili pedagógovia a ţiaci ZUŠ. Na záver sa v obradnej sieni 

mesta konala pre všetkých prítomných recepcia. Všetci učitelia boli obdarení 

karafiátom. 

Deň 

učiteľov 

 

Foto  

č. 281/I 
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         31. marca oslávil významné ţivotné jubileum František Herman. Ako sám 

hovoril „narodil som sa v ten istý deň a mesiac ako Van Gogh, on bol slávnejší, ale ja 

ešte ţijem. Pokúsim sa dostať aspoň k jeho tieňu. A ešte máme jednu spoločnú vec – 

maľovanie, ktoré bolo tieţ Van Goghovým ţivotným krédom. Bez maľovania mi 

nemoţno ţiť, okrem ktorého mám ešte dve lásky, spev a divadlo. Kedysi som hrával 

s nár. umelcom Jozefom Krónerom v Martinskom divadle. Aj poézia sa stala elixírom 

môjho ţivota, ktorá vyšla roku 1994 v zbierke básní pod názvom IMPRESIE Františka 

Hermana“. O svojich ţivotných láskach hovoril nasledovne: „v deň, v ktorom 

nenamaľujem aspoň jeden obraz a nenapíšem jedinú báseň, ...v ktorom si 

nezatrénujem, je pre mňa stratený! Teda uţ 60 rokov sa venujem kultúre. Nestačil som 

si nahromadiť svetské statky. Nemám auto, ba ani len bicykel. Ale zato nestrácam 

nikdy svoje sebavedomie a humor. Keď sa niekomu predstavím, poviem rázne svoje 

meno a nezabudnem k tomu pridať, „som síce chudobný, ...ale ...zeman! Veľmi rád si 

zaspievam aj zbojnícke piesne, no obdivujem aj gregorián. Keď som ţivotom 

zgniavený, rád si zaspievam, ...zmiluj sa Boţe nado mnou, podľa veľkosti svojho 

milosrdenstva. A keď je moje srdce plné beznádeje, z hĺbky duše si zaspievam, 

...v teba Pane som dúfal, nebudem zahanbený na veky.“ 

85 rokov 

oslávil 

František 

Herman  
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         V divadelnej sále MsKS sa 10. apríla zišli nominovaní učitelia, ich kolegovia 

a ţiaci, aby osobne podporili potleskom, transparentom alebo hlasnými ováciami 

svojho nominanta. Spolu osem pedagógov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta a osemročného Gymnázia Janka Kráľa sa dostalo do ţiackej ankety 

o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatomoravecký Amos 2008. Najobľúbenejším učiteľom 

sa stal Mgr. M. Skubeň, 30 – ročný učiteľ zo ZŠ na Pribinovej ul. a bol zároveň 

nominovaný ţiakmi aj do celoslovenského Amosa v Košiciach. Moderátorom tohto 

dopoludnia bol Bc. P. Kereš z CVČ a vystúpilo TŠ Jumbo. Nominovanými 

a ocenenými učiteľmi boli z osemročného GJK – Mgr. O. Gubová, Mgr. P. Černo, zo 

ZŠ na Mojmírovej ul. Mgr. K. Beneová, Mgr. R. Bezák, zo ZŠ na Pribinovej ul. Mgr. 

S. Halgačová, Mgr. M. Skubeň, zo ZŠ na Robotníckej ul. Mgr. M. Gubov a Mgr. D. 

Končál. V závere slávnostného vyhodnotenia ţiackej ankety si najobľúbenejší učitelia 

prebrali diplomy a upomienkové darčeky z rúk RNDr. M. Bátoru, viceprimátora mesta 

a Mgr. D. Hollej zo školského úradu v Zl. Moravciach. Cieľom prvého ročníka ţiackej 

ankety bola popularizácia práce učiteľa. 

Zlatomora-

vecký  

AMOS 2008 

 

Foto  

č. 282/I 

 

 

         V piatok 18. apríla sa konala Krajská prehliadka programov ZPOZ (Zborov pre 

občianske záleţitosti) pod názvom „Slávnosti sŕdc“, ktorú zorganizovalo Zdruţenie 

ZPOZ Človek človeku Obce Topoľčianky v ich obradnej sieni. Z Nitrianskeho kraja sa 

prehliadky programov zúčastnilo Mesto Zlaté Moravce s jubilejným sobášom, obec 

Ivanka pri Nitre so sobášom, obec Machulince s uvítaním detí a obec Topoľčianky so 

sobášom. ZPOZ pri MsZ v Zlatých Moravciach reprezentovali primátorka mesta Ing. 

S. Ostrihoňová, matrikárka Ing. L. Krpalová, účinkujúci ZPOZ - T. Kováčová, S. 

Meňhertová, Mgr. M. Belicová a Ľ. Lastovicová zo ZUŠ. Za „zlatých“ manţelov 

poţiadala primátorka mesta prítomného člena ústrednej kontrolnej a revíznej komisie 

ZPOZ - V. Kiša s manţelkou. Pripravenosť prihlásených súborov bola na vysokej 

úrovni, čo konštatovali aj členovia hodnotiacej komisie JUDr. S. Bečica, prednosta 

OcÚ v Bernolákove a G. Hlavatý, riaditeľ ZUŠ v Zlatých Moravciach. Po štvrtej 

prehliadke obradu uzavretia manţelstva v obci Topoľčianky nasledovalo ešte čepčenie 

nevesty, ktorú pripravil Folklórny súbor Topoľnica z Topoľčianok. Po oficiálnej časti 

prehliadky sa konala recepcia, prekvapením ktorej bola veľká ozdobená torta v tvare 

pamätnej knihy, ktorú upiekla a vyzdobila členka ZPOZ z Ivanky pri Nitre. 

Nasledovalo vyhodnotenie regionálnej prehliadky programov ZPOZ a ocenenie 

kolektívov. Porota určila prvé miesto a zároveň súbor, ktorý bude reprezentovať 

Nitriansky kraj na celoslovenskej prehliadke 22. mája v Zichyho paláci v Bratislave. 

Pocty a dôvery sa dostalo práve Zdruţeniu ZPOZ zo Zlatých Moraviec. Ako uviedla 

primátorka mesta, je to pre nás úloha, na ktorú sa musíme zodpovedne pripraviť. 

Kaţdý zo štyroch zúčastnených súborov ZPOZ obdrţal kyticu a dar, kde boli praktické 

veci, ktoré  poslúţia na kaţdom obecnom úrade. Z Krajskej rady ZPOZ Nitrianskeho 

kraja sa prehliadky zúčastnil  predseda I. Remeň a jednotliví členovia ako V. 

Ďurčeková starostka obce Malé Vozokany, F. Drgoňa starosta obce Choča, B. Bielik 

starosta obce Machulince, P. Guzmický starosta obce Ivanka pri Nitre, obec 

Topoľčianky zastupovala poslankyňa Ing. Adamičková s prednostom OcÚ A. 

Krajská 

prehliadka 

programov 
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„Slávnosti  
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Topoľčiankach 
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Segíňom. Za Mesto Zlaté Moravce sa prehliadky zúčastnila primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová a JUDr. D. Kúseková poverená vedením odd. pre ľudské zdroje na MsÚ, 

ako aj ďalší pozvaní hostia.    

 

         Pri príleţitosti Dňa pamiatok bolo 18. apríla sprístupnené Mauzóleum rodiny 

Migazziovcov pre širokú verejnosť. Vidieť interiér hrobky a vypočuť si odborný 

výklad vyuţili stovky návštevníkov. Previsnuté smreky v parku sú ešte pôvodné a boli 

vysadené Viliamom Migazzim v rokoch 1887-1896. Mauzóleum a pietny park 

spravujú Záhradnícke sluţby mesta, sprístupnené pre verejnosť býva štyrikrát do roka, 

na poţiadanie ho otvoria aj inokedy.  

Deň 

otvorených 

dverí hrobky 

Migazziovcov 

 

         Pri príleţitosti Dňa Zeme pripravilo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci so 

Štátnou ochranou prírody SR, Správou chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v dňoch 

23.-24. apríla 5. ročník premietania filmov s environmentálnou tematikou EKOFILM 

2008. Premietania EKOFILMU sa zúčastnila primátorka mesta Ing. Ostrihoňová, 

viceprimátor RNDr. Bátora, Ing. Valkovič za ţivotné prostredie na MsÚ a Mgr. Hollá 

za školský úrad. „Toto podujatie vytvára príleţitosť nevtieravou formou osloviť širokú 

verejnosť. To je náš cieľ, aby sa myšlienky ochrany a tvorby ţivotného prostredia 

dostali do vedomia kaţdého jednotlivca. Osobne povaţujem za najdôleţitejšie poslanie 

Ekofilmu oslovenie vás – mladej generácie,“ prihovoril sa ţiakom základných škôl V. 

Mlynek, správca Štátnej ochrany prírody SR, regionálne centrum ochrany prírody 

a Správy CHKO Ponitrie. Všetkých prítomných pozdravila aj primátorka Ing. 

Ostrihoňová a odporučila ţiakom výlet do Arboréta Mlyňany a na Staré Hory.  

         V MsKS bola pre verejnosť sprístupnená výstava výtvarných prác ţiakov 

materských a základných škôl v dňoch 21. - 28. apríla. Prezreli si ju stovky ţiakov, ale 

aj široká verejnosť. 25. apríla sa uskutočnilo jej vyhodnotenie, ktorého sa zúčastnila aj 

primátorka mesta.  

Deň Zeme 

 

Foto  

č. 283/I 

  

 

         Oproti firme Danfoss 6. mája na parkovisku na Továrenskej ulici, predviedli 

divákom svoju show filmoví kaskadéri z Monsters Trucks Auto Rodeo. Ich vystúpenie 

trvalo od 18. do 20. hodiny. Diváci videli skoky na motorkách cez horiace bariéry, 

jazdu na štvorkolke, automobilové akrobácie a kaskadéri ukázali aj jazdu na dvoch 

kolesách auta. Veľkým lákadlom prísť, boli aj dve najväčšie štvorkolesové 

„valcovacie“ autá v Európe, ktoré sú známe ako Big Footy a v Zlatých Moravciach 

zošrotovali dva vraky áut. Organizátorom autoródea bol Fabrice Lesieur z Levíc so 

svojimi kolegami z Nemecka. V týchto dňoch sa kaskadéri predstavili so svojou show 

aj v mnohých ďalších mestách na Slovensku.  

Monsters 

Trucks  

Show  

Auto  

Rodeo 

 

Foto  

č. 284/I 

 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce pripravilo na 11. mája, t.j. druhú májovú nedeľu 

v divadelnej sále MsKS pre všetky matky slávnostný program. Vystúpili deti 

z materských škôl Kalinčiakova, Štúrova, Slnečná, Ţitavské nábreţie, Základnej školy 

Pribinova, Mojmírova, Robotnícka, sv. D. Bosca, Tanečná skupina CVČ Spektrum, 

DFS Zlatňanka, DSZ Nádej a TŠ Jumbo. Na úvod všetky matky pozdravila primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá povedala aj tieto slová: „Len jedna mama vie dať 

Deň matiek 

 

Foto  

č. 285/I 
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ţivot, rozdávať horúcu materinskú lásku a liečiť pohladením. Hľadajme pramene 

dôvery a tešme sa, ţe to, čo objavíme v ľuďoch bude sa podobať bohatstvu materinskej 

lásky, ţenskej neţnosti a hlbokej ľudskej úprimnosti.“ Kaţdá mamička pred vstupom 

do divadelnej sály bola odmenená kvietkom, ktoré zabezpečilo Mesto. Kyticu ruţí od 

viceprimátora RNDr. M. Bátoru si odnášala aj primátorka mesta.  

 

         Zdruţenie ZPOZ (Zbory pre občianske záleţitosti) pri MsZ v Zl. Moravciach 

postúpilo z krajskej prehliadky (Nitrianskeho kraja), ktorá sa konala 18. apríla v 

Topoľčiankach na celoslovenský festival vybratých programov ZPOZ „Slávnosti 

sŕdc“, ktorý sa konal 22. mája v Zichyho paláci v Bratislave. Festival sa niesol v duchu 

55. výročia Zdruţenia ZPOZ Človek – človeku v SR. Téma - uzavretie manţelstva a 

jubilejný sobáš, na ktorú boli obsahovo zamerané účinkujúce kolektívy so svojim 

programom bola vopred určená. Otvorenia festivalu sa zhostila predsedníčka zdruţenia 

Mgr. A. Ťureková. Privítala všetky účinkujúce kolektívy ako aj hostí, medzi ktorými 

bol prítomný vedúci Kancelárie prezidenta SR akademik JUDr. M. Čič DrSc., Dr. h. 

c.. V priebehu dňa sa predstavilo v obradnej miestnosti Zichyho paláca deväť 

kolektívov ZPOZ z celého Slovenska. Gemerská Poloma s odobierkou snúbencov od 

rodičov, Štrba s uzavretím manţelstva, Bernolákovo s jubilejným strieborným 

sobášom, Belá – Dulice s uzavretím manţelstva, Bojnice s prijatím novomanţelov po 

obrade v zahraničí, Prakovce s uzavretím manţelstva, Sása s jubilejným strieborným 

sobášom, Zlaté Moravce, Topoľčianky s čepčením nevesty a jubilejným zlatým 

sobášom, Poltár s jubilejným diamantovým sobášom. Ešte na krajskej prehliadke 

v Topoľčiankach, primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová povedala, ţe by bola veľmi 

rada, keby FS Topoľnica účinkoval spolu so Zlatými Moravcami na celoslovenskom 

festivale, čo sa nakoniec aj organizačne podarilo. 11 členný kolektív Topoľnice zaujal 

prítomných svojím folklórnym vystúpením – Čepčením nevesty, kde v rámci scenára 

nasledujúceho jubilejného zlatého sobáša účinkujúci predviedli, ako to bolo pred 50-

timi rokmi. Náš kolektív zo Zlatých Moraviec zastupovala primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová s ďalšími piatimi členmi ZPOZ, ktorými sú matrikárka Ing. L. Krpalová, 

ďalej T. Kováčová, G. Hlavatý, S. Meňhertová a Mgr. M. Belicová. Zlatých manţelov 

opäť robili figuranti V. Kiš s manţelkou. Po prehliadke na odbornom seminári 

štvorčlenná porota vyzdvihla pripravenosť jednotlivých kolektívov. Vyjadrila 

presvedčenie, ţe takéto obrady patria do samosprávy a práve uzavretie manţelstva 

súvisí aj so zákonom o rodine. Poukázala na niektoré nedostatky či uţ v komunikácii, 

prepojenosti slova, adresnosti prejavu, neverbálnej komunikácii, z ktorých si 

zúčastnené kolektívy zobrali poučenie. Na Topoľčiankach vyzdvihla krásne kroje 

a výkony členov folklórneho súboru, na Zlatých Moravciach vhodne vybratých 

účinkujúcich a dobre prepojenú tému prejavu. V závere primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová prevzala od zástupcov Zdruţenia ZPOZ Človek – človeku pamätnú 

plaketu za účasť na XV. celoslovenskom festivale a XVI. Celoslovenskej prehliadky 

Slávnosti sŕdc.  

XV. festival 

vybratých 

programov  

ZPOZ 

„SLÁVNOSTI 

SŔDC“  

v Zichyho  

paláci  

v Bratislave 
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         25. mája vystúpila v MsKS vokálna skupina Close Harmony Friends, kde rock, 

pop, jazz znie ako ľudské hlasy namiesto hudobných nástrojov. Vďaka tomu sa 

Close  

Harmony 
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skupina dostala do Kolumbie, Austrálie, Škandinávie a Japonska. Friends 

 

         Na mestskom štadióne sa v nedeľu 1. júna konalo zábavné popoludnie plné hier, 

súťaţí, prekvapení a sladkých odmien. Deň detí slávnostne otvorila primátorka mesta 

Ing. S. Ostrihoňová o 14. hodine. Dopoludnia odštartovala cyklistická súťaţ - O pohár 

olympijského víťaza Antona Tkáča, kde sa do 6. ročníka zapojilo 31 registrovaných 

pretekárov. Súťaţiaci boli rozdelení do dvoch nepostupových a šiestich postupových 

kategórii.  

         Popoludnie otvorili tančekmi deti MŠ na Kalinčiakovej ul. a Ţitavskom nábreţí. 

Kaţdé dieťa po zaregistrovaní sa, dostalo ţrebovateľnú kartičku a účastnícky list, 

ktorými sa zapojilo do zaujímavých hier a súťaţí – beh vo vreci, hod na cieľ, hod do 

terča, hod kruhmi, beh s pingpongovou loptičkou, skok z miesta, preťahovanie lanom 

a iné, ktoré pripravili materské a základe školy mesta, za absolvovanie ktorých dostali 

sladkú odmenu. Moderátorom podujatia bol Bc. P. Kereš. Veľkým lákadlom pre deti 

i dospelých boli ukáţky prác kynológov a športové súťaţe, napr. súťaţ rodín 

o víkendový pobyt pre celú rodinu, ktorý venovala cestovná agentúra My travel, 

internetový stánok spoločnosti Slovanet, súťaţ v kreslení s vernisáţou v prírode, 

pripravené boli tieţ ukáţky prác policajtov a hasičov, najmä o autá bol veľký záujem. 

V rámci sprievodných akcií si mohli deti pozrieť ukáţky techniky Ozbrojených síl SR. 

V areáli boli tieţ predajné stánky s občerstvením a atrakcie zadarmo pre deti ako 

nafukovacia šmýkaľka, hrad, rodeo býk – spojený so súťaţou o auto na víkend, ktoré 

venovala firma BMC Nitra, elektrické autíčka a hudobná produkcia karaoke Star. 

Diskdţokejom bol M. Kukla – Kuko. Súťaţilo sa aj o najaktívnejšiu materskú 

a základnú školu. Darčekové koše dostali ZŠ na Mojmírovej ul. a MŠ na Štúrovej ul., 

rádiomagnetofón MŠ Dúha na Ţitavskom nábreţí a multifunkčné zariadenie MŠ 

Slniečko na Kalinčiakovej ul. Organizátorom zábavno - športového podujatia bolo 

Mesto a firma PROFI ELEKTRO – EURONICS, CVČ Spektrum a Mestská polícia.  

Deň detí 

 

Foto č. 287, 

288, 289, 
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         Močenské divadlo „Dominus“ sa 3. júna prestavilo Zlatomoraveckej verejnosti 

tragédiou španielskeho dramatika Federica Garciu Lorcu „Dom Bernardy Alby“. 

Pozoruhodné výkony protagonistiek hry, zvlášť herecké kreácie Bernardy v podaní 

Márie Blehovej a Poncie Antónie Plevkovej, podčiarkli nekonečný zápas lásky 

a šťastia. Pred neveľkým počtom divákov močenskí ochotníci opäť presvedčili, ţe 

dokáţu naštudovať hry, ktoré poučia, pobavia a prinútia divákov zamyslieť sa nad 

zmyslom ţivota a nad šťastím v ňom.  

Močenské 

divadlo 

„Dominus“ 

 

         V obradnej sieni MsKS si 10. júna na slávnostnom obrade v dopoludňajších 

hodinách prevzali ďakovné listy, darčeky a kvetinové dary najúspešnejší ţiaci 

a pedagógovia základných, stredných škôl, ZUŠ, za mimoriadne úspešné 

reprezentovanie mesta v šk. roku 2007/2008 z rúk primátorky mesta Ing. Ostrihoňovej. 

Ruţou s poďakovaním za prácu v prospech mesta boli obdarovaní všetci zúčastnení, 

vrátene zamestnancov Mesta. Na záver slávnostného aktu sa všetci ocenení a hostia 

podpísali do pamätnej knihy. Primátorka mesta oceneným ţiakom povedala: „Vţdy 

siahnite po knihe, ktorá nás spája s minulosťou, odkrýva nám nepoznané v prítomnosti 

Ocenenie 

najúspeš- 

nejších  

ţiakov  

a študentov 
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a dáva tušiť budúcnosť“, všetkým zaţelala ešte veľa síl, elánu a zdravia.  

         Mesto Zlaté Moravce pripravilo výlet pre najúspešnejších ţiakov základných 

škôl a ZUŠ podľa ich vlastného výberu. Ráno 12. júna čakalo 39 naradostnených 

ţiakov spolu so svojimi pedagógmi na určenom mieste. Srdečne sa zvítali s pani 

primátorkou a vyštartovali po trase: Staré Hory – Vlkolínec – Ruţomberok. I keď trasa 

bola krásna, počasie nie veľmi, no po príchode na Staré Hory sa vyjasnilo. Najskôr 

vyšli k Studničke so sochou Panny Márie, známej ako pútnické miesto. Prezreli si 

neskorogotický kostol Panny Márie, ktorý bol v r. 1990 pápeţom povýšený na 

Baziliku Minor. Ďalšou zastávkou bol Vlkolínec, typicky vrchárska obec, ktorá je 

Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a od r. 1993 zapísaná do zoznamu 

Setového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Unavení a hladní sa 

naobedovali v reštaurácii Biely dom v Ruţomberku. Poslednou zastávkou cesty bolo 

mesto Ruţomberok, kde navštívili centrum mesta a Galériu Ľ. Fullu.  

 

Príloha  

č. 16-d 

 

 

 

         V dňoch 12. aţ 15. júna mal pri Zimnom štadióne rozloţené šapitó Cirkus 

Romanza. Od ostatných českých cirkusov sa odlišuje programom, kde komediálne 

scénky doplňujú hlavnú časť programu, ktorými sú akrobatistické čísla vo vzduchu i 

na zemi. Je rodinným podnikom, ktorý sa dedil z generácie na generáciu. Zaloţený bol 

v roku 1848 ako Grasarini. Meno Romanza dostal pred niekoľkými rokmi, kedy cirkus 

nanovo zaloţili manţelia Tříškovi.  

         V čase od 29. septembra do 5. októbra v Zlatých Moravciach hosťoval Cirkus 

SALTO z Prahy. Ďalší český Cirkus Alegrie z Hradce Králové tu bol v čase od 11. do 

23. novembra. 

Cirkus 

 

         Mesto Zlaté Moravce vydalo novú publikáciu o najstarších kostoloch v regióne 

pod názvom„Najstaršie kostoly na Ponitrí, Poţitaví a Pohroní“. Podobnú knihu mesto 

zatiaľ nemá. Návrh na jej vydanie bol schválený v rozpočte mesta na rok 2008. Kniha 

vyšla v náklade 500 kusov s investíciou mesta pribliţne 112 tisíc korún. Má 120 strán 

s obrázkovou prílohou. Autorom je spisovateľ, publicista M. Pius, rodák zo Zl. 

Moraviec teraz ţijúci v Leviciach.  

Mesto  

vydalo knihu  

 

         18. ročník celoslovenskej speváckej súťaţe v interpretácií slovenskej ľudovej 

piesne sa uskutočnil 25. aţ 26. júna v meste Zlaté Moravce v divadelnej sále MsKS. 

Celoslovenské finále sa uskutočnilo pod záštitou majstra P. Dvorského a bolo 

venované storočnici Eugena Suchoňa s vernisáţou výstavy. Spoluúčinkoval orchester 

ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Mgr. M. Dudíka a celý 

program uvádzala A. Heribanová. Galaprogram 26. júna bol nahrávaný Slovenským 

rozhlasom. Vo finále účinkovali víťazi krajských kôl 18. ročníka celoslovenskej 

speváckej súťaţe SLÁVIK SLOVENSKA 2008 v I., II. a III. kategórií (ţiaci 

základných škôl z celého Slovenska). Vstup na celé podujatie bol voľný. 

V galaprograme spoluúčinkoval aj garant súťaţe P. Dvorský. Program organizačne 

zabezpečovala Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach pod vedením jej 

riaditeľa G. Hlavatého.  

         Uţ od ranných hodín bolo počuť 25. júna v areáli MsKS trilkovanie „slávičích“ 

18. ročník 

celoslovenskej 

speváckej  

súťaţe Slávik 

Slovenska 
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hláskov. O pol jedenástej A. Heribanová predstavila prvého speváka I. kategórie. 

Počas dvoch hodín sa na javisku vystriedalo 24 spevákov zo všetkých krajov 

Slovenska, súťaţiacich v troch kategóriách. Títo sa na celoslovenské finále prebojovali 

z 30 000 účastníkov. Finálové kolo bolo spojené s vernisáţou výstavy k storočnici 

národného umelca, hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, ktorá bola otvorená o 16. 

hodine vo vestibule MsKS. Pri tejto príleţitosti odovzdala dcéra národného umelca 

PhDr. D. Štilichová – Suchoňová primátorke mesta Pamätný list. Potom sa 

v divadelnej sále uskutočnilo vyhodnotenie. Porotu pod vedením Doc. P. Dvorského 

tvorili PhDr. S. Bachleda, prof. J. Hatrik, PhDr. D. Štilichová-Suchoňová, PhDr. O. 

Demo, PaedDr. A. Vargicová, Ing. M. Veselský, MUDr. S. Hikkel a G. Hlavatý. Pred 

samotným vyhodnotením odovzdal majstro Dvorský všetkým účinkujúcim laureáta 

Slávika Slovenska. Po odovzdaní upomienkových predmetov primátorkou nášho 

mesta, ešte riaditeľ ZUŠ odovzdal všetkým plaketu venovanú storočnici E. Suchoňa, 

zhotovenú výtvarným odborom v ZUŠ.  

Víťazi:   

1.kategória (6-8 rokov) - 3. miesto: R. Hakelová – Hriňová, 2. miesto: A. Sokoľáková 

– Str. Lubovňa, 1. miesto: H. Pavleová – Prievidza. 

2. kategória ( 9-12 rokov) - 3.  miesto: D. Šavlík – Bratislava, 2. miesto: Z. Sabová – 

Tisovec, 1. miesto: M. Bystričanová – Likavka. 

3. kategória (13-15  rokov) - 3.  miesto: N. Ujházyová – Krupina, 2. miesto: A. 

Šimková – Sečovce, 1.  miesto: E. Šutá – Kysucký Lieskovec. 

Cenu Nadácie Matice slovenskej získala S. Kačmárová zo Svidníka, cenu primátorky 

mesta B. Verešová z Vinodolu, cenu majstra E. Suchoňa M.  Pruţinec z Novej 

Dubnice, cenu P. Dvorského  P. Koranček z Bánoviec nad Bebravou. 

         Na slávnostnom galakoncerte víťazov Slávika Slovenska 26. júna účinkovali 

víťazi celoslovenskej speváckej súťaţe v I., II., III. kategórii. Dopoludnia ich ešte na 

MsÚ slávnostne prijala primátorka mesta Ing. Ostrihoňová a odovzdala im 

upomienkové predmety. Hosťami galakoncertu boli B. Ferancová, S. Švajdová, M. 

Seredič, J. Malík. Účinkujúcich sprevádzal OĽUN SRo Bratislava pod vedením M. 

Dudíka a uvádzala A. Heribanová. Preplnená sála tlieskala víťazom súťaţe a hosťom 

galakoncertu. Na záver organizátori zaţelali laureátom a hosťom, aby sa aj naďalej 

stali dobrými a srdečnými šíriteľmi myšlienky Slávika, oslovili svoje okolie a boli hrdí 

na to, čo dosiahli.  

 

         Posledná júnová nedeľa sa niesla aj tento rok v znamení ľudového folklóru. 

Konal sa uţ 12. ročník Festivalu kultúry pod patronátom Mesta Zlaté Moravce za 

účasti dvanástich folklórnych súborov. O 15. hodine prechádzal krojovaný sprievod 

folkloristov mesta za doprovodu dychovej hudby Machulince do amfiteátra mestského 

parku, kde sa uskutočnil galaprogram. Otvorila ho slávnostným slovom primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová za krásneho aţ tropického počasia. Moderovania sa zhostila 

T. Kováčová. Vystúpil detský folklórny súbor Jelenček z Jelenca, nasledoval 

Vretienok z Kozároviec a domáci DFS Zlatňanka. Príjemnú atmosféru ďalej navodil 

spevácky súbor Babička zo Zlatých Moraviec, Folklórny súbor Lipa z Veľkých 

Vozokán, Zlatňanka - Zlaté Moravce, Turňa - Jedľové Kostoľany, Hostianka - Hostie, 

Festival 

kultúry 
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Prílepčianka - Prílepy, Chočanka - Choča, Skerešovanka - Obyce a Inovec – Zlaté 

Moravce. Záver programu bol srdečný a niesol sa v znamení poďakovania všetkým 

zúčastneným za bohatý kultúrny program a umelecký záţitok, ale aj sponzorom, ktorí 

prispeli a pomohli. Víno pre účinkujúce súbory darovali Vinárske závody 

Topoľčianky, ďalej bola pripravená štrúdľa a výborné rezne. Pamätné listy mesta Zlaté 

Moravce a upomienkové darčeky si odniesli domov všetky zúčastnené súbory (vyše 

dvesto účinkujúcich), ktoré im odovzdala primátorka mesta. Na koniec si ešte všetci 

spoločne zaspievali pieseň Tancuj, tancuj, ktorá dala slávnostnú bodku za krásnym 

popoludním. 

 

         Aj tento rok premietalo filmy Kino Tekov v mestskom amfiteátri počas letných 

prázdnin. Začiatok predstavení bol o 21.30 h. 

Kino Tekov 

 
         V období od 1. do 2 júla vystavovala svoje obrazy v pobočke Ponitrianskeho 

múzea v Zl. Moravciach Mgr. A. Remišová pod názvom Akryl 2008.  

Výstava 

obrazov 

 
         Mesto Zlaté Moravce, oddelenie pre ľudské zdroje kaţdý rok umoţňuje 

dôchodcom z mesta počas letných prázdnin oddych v podobe jednodňových 

poznávacích a relaxačno-rehabilitačných zájazdov. Na júl pripravilo dva poznávacie 

zájazdy a tri relaxačno – rehabilitačné zájazdy, na ktorých sa spolu zúčastnilo 245 

dôchodcov z Mesta Zlaté Moravce a prímestskej časti Prílepy. Poznávací zájazd tohto 

roku bol organizovaný do kúpeľného mesta Bojnice za spoznávaním histórie 

Bojnického zámku, ktorý patrí k najnavštevovanejším zámkom v Strednej Európe, 

najstaršiu ZOO na Slovensku a moţnosťou osvieţenia sa v termálnom kúpalisku Čajka 

či v Bojnických kúpeľoch. Túto trasu absolvovali dva autobusy dôchodcov, ktorých 

sprievodcami boli Mgr. Ľ. Andor a A. M. Kudrejová. Tretí autobus so sprievodcom 

PaedDr. P. Bielym bol zameraný na prehliadku a spoznávanie Slovanského múzea A. 

S. Puškina v Brodzanoch, Rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci, Pamätníka na 

Jankovom vŕšku a kultúrnohistorickou pamiatkou v Kostoľanoch pod Tríbečom, 

ktorým je kostolík svätého Juraja vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Relaxačno 

– rehabilitačné zájazdy aj tento rok smerovali na termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove, 

na ktorých sa zúčastnili sprievodcovia PaedDr. P. Biely, Mgr. Ľ. Andor, E. Páleníková. 

         Pracoval celý ţivot ako učiteľ. Ani po odchode do zaslúţilého dôchodku 

nezaháľa, ale plne sa venuje dopisovaniu do Tekovských novín a iných novín, zastáva 

funkciu predsedu ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v našom meste, 

organizuje poznávacie a relaxačno – rehabilitačné zájazdy pre dôchodcov. Patrí k tým 

ľuďom, ktorí si zachovávajú aj napriek vyššiemu veku určitú gracióznosť. V Zlatých 

Moravciach býva so svojou manţelkou Barborou. 

Zájazdy pre 

dôchodcov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. 

Ľudovít 

Andor 

 

 

         Július Podhorný, bývalý člen profesorského zboru GJK v ZM a dlhoročný vedúci 

speváckeho zboru Schola Cantorum ako aj spevokolu Tekov v ZM sa 15. augusta doţil 

95 rokov. Je otcom dvoch synov a dvoch dcér, dnes ţije v Zl. Moravciach s dcérou 

Piou. Pri tejto príleţitosti bola 13. augusta o 7. hodine vo farskom Kostole sv. Michala 

95 rokov 

Július 

Podhorný  
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archanjela slúţená sv. omša.  

         

         Aj tohto roku sa v Zlatých Moravciach uskutočnil hudobno-kultúrny festival 

Park Art Fest. Organizovaný bol 23. augusta (S. Valachom) v priestoroch Mestského 

kultúrneho strediska a v Parku Janka Kráľa. Dominantnou bola hudobná zloţka, ktorú 

vytvorili tri ţánrovo diferencované pódiá. Na nich sa predstavili účinkujúci 

prezentujúci predovšetkým elektronickú hudobnú scénu. Headlinerom pódia bol 

svetovo uznávaný progressive-house/trance producent T. Haverlík, ktorý sa na 

domácej, zlatomoravskej pôde predstavil po prvý raz. V priebehu dňa od 16.00 do 

24.00 hod. sa nachádzal na nádvorí MsKS ACTIVITY stage. Jeho úlohou bolo 

vytvárať zvukovú kulisu k umeleckým, pohybovým aktivitám a k plánovaným 

workshopom odohrávajúcim sa v Parku Janka Kráľa a na nádvorí MsKS ako – 

výtvarný krúţok – maľovanie v prírode, umelecký - tvorba prírodného umenia LAND 

ART, hravá výstava – výstava na stromoch v parku. Medzi tým sa tu prezentovali 

slovenské neziskové organizácie ako Ľudia proti rasizmu, Greenpeace Slovensko a v 

Ponitrianskom múzeu prebiehal deň otvorených dverí. V pivničných priestoroch MsKS 

bol od 20.00 do 06.00 hod. nasledujúceho dňa DRUM´N´BASS stage. Na ňom 

vystúpilo viacero hostí z ČR /konkrétne Omek a Drewo/ a početná skupina kvalitných 

slovenských DJ-ov. Vo vestibule bol ďalší CHILL IN & OUT stage, kde hrala hudba 

ako reggae, ska, dub, dance hall, world music, chillout.  

         Podujatie Park Art Fest 2008 bolo zároveň prezentované s podporou projektu: 

Nitra – kandidát na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013.   

Park Art 

Fest 2008 

 

 

 

         Zlaté Moravce sa uţ po šiesty raz zapojili do celoslovenskej kampane „Na 

kolesách proti rakovine“. Hlavným organizátorom kampane bol Slovenský 

paralympijsky výbor, ďalšími nadácia SPP a nadácia Výskum rakoviny. V našom 

meste sa do športovo – kultúrno-vzdelávacieho projektu dňa 10. septembra zapojili 

všetky materské a základné školy v meste. Deti menšie i väčšie absolvovali vytýčenú 

trať na ľubovoľnom nemotorovom kolieskovom prostriedku v areáloch školských 

zariadení a v mestskom parku. Súťaţilo sa aj o najmasovejšiu účasť a najoriginálnejšie 

nemotorové kolieskové vozidlo. S najväčším počtom zúčastnených ţiakov 250 vyhrala 

ZŠ na Mojmírovej ul. a najoriginálnejšie čudo predstavili ţiaci zo ZŠ sv. Don Bosca. 

Súčasťou kampane bola aj zbierka finančných prostriedkov na nákup laserového 

mikrodisekčného mikroskopu MICROM a ďalšia časť bude pouţitá na nákup protéz, 

ortéz a športových vozíkov pre paraolympijských športovcov. Na MsÚ bolo 

vyzbieraných v tento deň 31 355 korún. Do finančnej zbierky sa zapojili: Technické 

sluţby mesta, Správa športových zariadení, Mestské kultúrne stredisko, Záhradnícke 

sluţby mesta, Sluţbyt, MŠ na Kalinčiakovej, Štúrovej a Slnečnej ul., Ţitavskom 

nábreţí, MŠ Prílepy, Základná škola na Pribinovej, Mojmírovej, Robotníckej ul., ZŠ 

sv. Don Bosca, Základná umelecká škola, ZO diabetikov, OZ Prílepčianka, Jednota 

dôchodcov Slovenska – Zlaté Moravce, MsÚ, obyvatelia mesta a poslanci MsZ.  

Na kolesách 

proti 

rakovine 

 

Foto č. 298, 

299/I 

 

Príloha  

č. 19-d 

 

 

         V obradnej sieni MsKS v dňoch 8.-19. septembra vystavovala novobanská 

maliarka M. Búryová, ktorá sa radí k insitným maliarom. Okrem maľovania sa venuje 

Výstava  

M. Búryovej 
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aj písaniu poézie a mapovaniu historických objektov Slovenska. Vo svojej výtvarnej 

tvorbe sa zameriava na maľovanie krajinomaľby, maľby historických budov 

dýchajúcich históriou a maľbe daného dominantu v danom regióne Slovenska. Maľuje 

technikou suchého a mastného pastelu, akvarelom a olejovými farbami na plátno, v 

ktorých sa snaţí zobraziť čistú líniu obrazu, svetlosť a hru farieb ako i estetickú 

autentičnosť danej scenérie.  

 

         V Zlatých Moravciach sa 12.-13. septembra uskutočnil jarmok, ktorý sa stal uţ 

jeho neodmysliteľnou súčasťou. Okrem širokého sortimentu spotrebného tovaru, jedál 

a nápojov, jeho šestnásty ročník počas dvoch dní ponúkal zábavu vo forme humoru, 

tradičnej folklórnej hudby a prezentáciu výrobkov ľudových remeselníkov. Od skorých 

ranných hodín bol v centre mesta čulý ruch, bolo počuť stavanie predajných stánkov 

a hrala hudba. Dobrú náladu umocňovalo ešte krásne a slnečné počasie. Bol tu veľký 

výber odevov, obuvi, biţutérie, kozmetiky, suvenírov a ukáţky prác ľudových 

remesiel, medzi ktorými nechýbali výrobky rezbárov, čipkárov, vareškárov, košikárov, 

hrnčiarov a tkáčov, ktorí prilákali do mesta stovky návštevníkov. Šikovné deti 

z tvorivej dielne Mami - Oáza sa popoludní na námestí prezentovali vlastnými 

výrobkami. Súčasťou tohto dňa bola aj slávnostná recepcia na Mestskom úrade, ktorej 

sa na pozvanie primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej zúčastnilo niekoľko desiatok 

hostí ako predseda NSK, poslanci MsZ a NSK, riaditelia škôl, mestských podnikov, 

zástupcovia z radov podnikateľov a záujmových zdruţení pôsobiacich na území mesta. 

Pozvanie prijal aj primátor poľského partnerského mesta Szydlow.  

         V popoludňajších hodinách sa na zaľudnenom námestí po slávnostnom otvorení 

jarmoku primátorkou mesta začal kultúrny program. Oficiálny úvod sprevádzalo 

vystúpenie Folklórneho súboru Benát z Machuliniec a po ňom uţ tradične otvorili prvý 

jarmočný deň maţoretky zo ZŠ na Pribinovej ul. Krátko po nich sa módnou 

prehliadkou predstavili ţiačky Zdruţenej strednej školy odevnej z Levíc so svojimi 

modelmi. V piatok sa o pohodu a jarmočnú atmosféru ďalej starali domáce súbory FS 

Zlatňanka, FS Inovec, speváčka Krismay, TS CVČ Spektrum s dvoma vstupmi a ĽH 

Gaţiovci. Pre mnohých bolo najväčším lákadlom vystúpenie speváčky Marcely 

Laiferovej, ktorá pre svojich fanúšikov po hodinovom koncerte usporiadala priamo na 

námestí autogramiádu. Tento vydarený jarmočný deň ešte vo večerných hodinách 

zavŕšilo vystúpenie domácej kapely Embryo. Sobota začala domácimi i hosťujúcimi 

skupinami ako SS Babička, FS Chočanka, FS Lipa, TS JUMBO, Tramp Song. Na 

dopoludňajší program lákal jarmočníkov svojim vystúpením Ander z Košíc a vokálne 

duo ADJA (Andrea Majtnerová a Ján Koščák). Posledným vystúpením 

v popoludňajších hodinách sa predstavila skupina Rytmix z Čaradíc. Program po 

obidva dni moderoval Bc. P. Kereš.  

         Z atrakcií sa mladšia generácia tešila najmä kolotočom, nafukovacej šmýkalke, 

hradu Madagaskar či elektrickým autíčkam. Spestrením jarmoku bola aj výstava 

králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva v priestoroch mestského amfiteátra. 

Zlatomoravecký 

jarmok 

 

Foto č. 300/I, 

301, 302, 303, 

304, 305, 306/II 

 

Príloha  
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         Pri príleţitosti hodov v Zlatých Moravciach vystúpila na Námestí A. Hlinku 28. 

septembra dychová hudba Maguranka z Kanianky. V súčasnosti skupinu tvorí 15 

Koncert DH 

Maguranka 
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členov vo veku priemerne 20 rokov.  Umelecký vedúci a dirigent je známy slovenský 

hudobný skladateľ J. Baláţ. Na hodovú nedeľu ponúkli asi 200 divákom piesne 

slovenské, moravské a české. Repertoár tvorili piesne z regiónu, ľudové piesne, 

muzikálové melódie, sólové skladby a piesne z vlastnej tvorby.  

 

Foto  

č. 307/II 

 

 

         V divadelnej sále MsKS sa uskutočnil 13. októbra koncert legendy českého folku 

Honzu Nedvěda. V programe vystúpil aj Vojta Nedvěd, Petr Kocman, Milan Plechatý 

a Jarda Petrásek.  

Koncert 

Honzu 

Nedvěda 

 

         V priestoroch pobočky Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach v októbri 

vystavovala zbierku čepcov A. M. Kudrejová z Prílep. Zbierka zahŕňala sviatočné 

čepce korálové, vyšívané a čipkové na kaţdú nedeľu ako aj čepce, ktoré ţeny nosili do 

poľa alebo okolo domu. Má ich ešte od svojej matky, jej dvoch sestier a od strynej. 

Dostala ich darom a sú z čias, keď ešte všetky ţili. Na výstave bol aj šíkový čepiec, 

ktorý má vyše 100 rokov a nosil sa v nedeľu. Mladšie ţeny nosili korálkové, staršie 

vyšívané, či čipkové čepce. V jej zbierke sa nachádza aj 23 krojov z Poţitavského 

regiónu, ktoré majú charakteristické znaky níţinnej oblasti Slovenska. Prejavujú sa 

v nich rozdiely podľa pohlavia, veku a stavu, ako aj spoločenskej príleţitosti, pri ktorej 

sa kroj pouţíval. Jej zbierku tvorí aj 100 ručníkov, z toho 30 šáfolových. Tie hrubšie 

ručníky má zrolované a šáfolové poskladané. Dvakrát do roka ich musí oprať 

a vysušiť. A. M. Kudrejová si oblieka kroj pri rôznych slávnostných príleţitostiach, tak 

doma ako i v zahraničí. V kroji bola na audiencii u sv. otca, na púti v Medţugorí, 

v Čenstochovej, v Lurdoch i vo Fatime.  

Zbierka 

čepcov 

starých 

mám 

 

Foto  

č. 308/II 

 

 

         „V ţivote človeka sú okamihy, kedy si uvedomujeme, čo znamenajú roky jesene 

ţivota. Predovšetkým sú to bohaté ţivotné skúsenosti, múdrosť a najmä moţnosť 

povedať si, ţil som tak, ako som mohol a konal tak, ako som chcel, aby iní konali 

a v tom spočíva zmysel ľudského ţivota.“ Týmito slovami sa prihovorila 27. októbra 

v MsKS primátorka Ing. S. Ostrihoňová na stretnutí, ktoré sa konalo pri príleţitosti 

Mesiaca úcty k starším. Podujatie navštívil aj predseda NSK Doc. Ing. M. Belica, PhD. 

S kultúrnym programom vystúpili deti zo zlatomoraveckých školských zariadení. 

Úvod patril spoločenskému tancu detí MŠ na Ţitavskom nábreţí. Potom sa striedali 

básne a piesne škôlkarov MŠ zo Slnečnej ul., ľudovým pásmom pod názvom 

Moravecký jarmok a vinšom starej mame zaujali škôlkari z MŠ na Kalinčiakovej ul. 

a tančekom zase deti z MŠ na Štúrovej ul. Publikum ďalej tlieskalo tanečnej skupine 

Tigra z CVČ Spektrum aţ dvakrát. Ľudovým tancom zaujali tretiaci zo ZŠ na 

Mojmírovej ul. a pohladením duše bola báseň v podaní M. Sršeňa zo ZŠ na Pribinovej 

ul. Nasledoval tanec ţiačok 8. ročníka ZŠ na Robotníckej ul. a Pomáda v podaní detí 

Špeciálnej ZŠ. Záver patril Základnej umeleckej škole. Hrou na akordeón sa 

predstavila M. Ivanová, spevom L. Dubcová a T. Majlátová. So ţelaním moderátora 

programu Bc. P. Kereša, aby sa všetci takto stretli o rok, sa seniori obdarení kvietkom 

odobrali do obradnej sieni na slávnostnú recepciu pripravenú Mestom Zlaté Moravce.  

Úcta 

k starším 

 

Príloha  

č. 21-d 
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         V rámci Týţdňa boja proti drogám sa v posledný novembrový týţdeň uskutočnili 

na SŠZ m.p. športové dni pod názvom Olympiáda netradičných športov, ako penaltový 

festival s počtom účastníkov 146 a súťaţ v ringu, kroftbale a šípkach pre druţstvá 

ţiakov a ţiačok ZŠ so 60 účastníkmi, majstrovstvá okresu ZM v bedmintone ţiakov 

a ţiačok ZŠ so 42 účastníkmi. Pripravený bol taktieţ v spolupráci s Univerzitou 

Komenského Bratislava – Centrom pre podporu výchovy k vede a rozvoju 

celoţivotného neformálneho vzdelávania projekt Veda hrou. Je to uţ piaty vzdelávací 

modul pod názvom TICHO, ktorý bol venovaný vlastnostiam a prejavom zvuku. 

Skladá sa zo 4 častí: Bim-bam-bom“, interaktívne vedecké divadielko Halóóó, tvorivo 

objavná dielňa Puk-ch-ch-ch a vzdelávacia hra Brnk“. Výstava sa uskutočnila v ZŠ na 

Mojmírovej ul. Pre verejnosť bola sprístupnená od 24.-27. novembra.  

         V rámci tohto týţdňa sa konala aj výtvarná súťaţ pod názvom „ZDRAVÝ 

ŢIVOT“. Do súťaţe sa zapojili ţiaci materských a základných škôl nášho mesta. 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaţe sa uskutočnilo 21. novembra v obradnej sieni MsKS za 

prítomnosti primátorky Ing. S. Ostrihoňovej, prednostu MsÚ Ing. M. Šlosára, 

riaditeľov škôl, ţiakov a pedagógov školských zariadení. Kaţdá zapojená škola dostala 

ako cenu výtvarný materiál. Ocenenie dostali T. Jakabová a kolektív detí zo 6. triedy 

MŠ na Kalinčiakovej ul., K. Jakabová a S. Geletová z MŠ Slnečná, K. Toma, A. 

Starobová a Z. Lukyová z MŠ na Ţitavskom nábreţí. Zo základných škôl boli cenení: 

D. Fiťková, K. Boboková a kolektív 1. B triedy zo ZŠ Mojmírova, E. Šimek 

a kolektívy 1. A a 1. B triedy zo ZŠ Pribinova, E. Zaťková a A. Anteková zo ZŠ 

Robotnícka a zo ZŠ sv. Don Bosca J. Klikáčová a M. Jánošová. Na záver podujatia 

bolo pripravené malé občerstvenie pre všetkých prítomných. 

Týţdeň boja 

proti 

drogám 

 

Foto č. 309, 

310/II 

 

 

 

         Atmosféru vianočných dní zaţili návštevníci od 2.-12. decembra v MsKS na 

výstave, ktorá priblíţila najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Nechýbala farebnosť 

výšiviek i rôznorodosť všakovakých ozdôb, od vyšívaných darčekových balení, vkusne 

zdobených medovníčkov, medovníkových betlehemov, ozdôb, výtvarných prác aţ po 

figúrky vyrobené z hliny. Nápady vystavovali zo Zl. Moraviec – E. Páleníková, A. 

Šoóšová, Mgr. P. Danišová, H. Tomajková, M. Koudelníčková, Ing. P. Turza, E. 

Babocká, A. Fidesová, Ing. Ľ. Rumanková, Záhradnícke sluţby mesta, Základná 

umelecká škola, AD Spectrum – Ing. A. Dobiš, z Prílep A. M. Kudrejová, zo Ţitavian 

C. Pániková, z Tekovských Nemiec E. Valkovičová, A. Gaţiová, M. Valkovičová, 

z Obýc A. Harbáčová. Návštevníkov zaujali aj práce ţiakov SOŠ Ul. SNP 2, SOŠ Ul. 

SNP 5. Otvorenie výstavy, ktorú doplnili adventné piesne v podaní ţiakov ZUŠ bolo 

príleţitosťou pre primátorku mesta Ing. S. Ostrihoňovú, ktorá sa úprimne poďakovala 

organizátorom ako aj všetkým, ktorí vyčarili spomínané predmety a boli ochotní veci 

vystaviť.  

Vianočná 

výstava 

 

Foto  

č. 311/II 

 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s MsKS pripravilo stretnutie s Mikulášom dňa 

5. decembra. Mikuláš prišiel do divadelnej sály MsKS, kde ho čakali uţ nadšené tváre 

zvedavých detí. Tie odváţnejšie mohli dokonca osobne Mikulášovi zarecitovať alebo 

zaspievať koledu. Mikulášske stretnutie vyvrcholilo cukríkovým ohňostrojom. Cukríky 

deťom rozdávala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. V podvečer bola v Kine Tekov 

Mikuláš 

 

Foto  

č. 312/II 
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pre všetky deti premietaná zdarma rozprávka Ríša hračiek.  

 

         Mestské kultúrne stredisko pripravilo dňa 6. decembra pre priateľov rockovej 

hudby v podzemí MsKS na pokračovanie UNDERGROUND FEST(ÍK). Na koncerte 

vystúpili hudobné skupiny z Trnavy – Chronická únava a Zotrvačnosť, zo Zl. 

Moraviec Stres a ŢeAkoŢe.  

UNDER-

GROUND 

FEST(ÍK) 

Príloha č. 22-d 

 

         Mesto Zlaté Moravce v spolupráci so zlatomoraveckými základnými školami 

a školou z Volkoviec pripravilo 11. decembra Vianočnú burzu škôl na Námestí A. 

Hlinku v čase od 9.00 do 12.30 hod. Všetci okoloidúci si tak mali moţnosť prezrieť 

a zakúpiť vianočné motívy premietnuté do ozdôb, perníkov, výšiviek a mnoţstva 

originálnych nápadov, ktoré vytvorili naši šikovní ţiaci. 

Vianočná 

burza 

škôl 

Foto  

č. 313/II 

 

         Pri príleţitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce sa 

konal v zrkadlovej sieni ZUŠ 18. decembra adventný koncert s umelcami váţnej 

hudby – sopranistkou M. Eliášovou a klavírnym virtuózom M. Vráblom. Pozvanie 

prijal aj predseda NSK. Doc. M. Belica a primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Koncertnou sálou obsadenou do posledného miesta zneli Prelúdium cis mol op.3 od 

Rachmaninova, Fétes galantes od Debusyho, Evanjelium o Márii od Tolcsvayho, My 

fair Lady od Loewea, Fantóm opery od Webera, piesne G. Dusíka a piesne adventu 

a Vianoc v úprave M. Várbla. Publikum i hostia sa v rámci programu čo to dozvedeli 

aj o histórii Zlatých Moraviec od riaditeľa Záhradníckych sluţieb M. Tomajka. Pri 

príleţitosti 895. výročia mesta predseda NSK odovzdal pamätný list primátorke 

Zlatých Moraviec. Po príhovoroch ţupana a primátorky zazneli koncertnou sálu známe 

piesne G. Dusíka. Príjemná atmosféra a priateľský prístup p. Eliášovej nabudili 

publikum spolu s ňou si zaspievať populárne šlágre ako Široká cestička, Rodný môj 

kraj či Najkrajší kút. Organizátormi koncertu boli Mesto ZM, Spolok pre zachovanie 

kultúrneho dedičstva, Záhradnícke sluţby mesta, Turisticko-informačná kancelária za 

spolupráce MsKS, ZUS, Ponitrianske múzeum s prispením firmy PRAMOS.  

895. 

výročie 

prvej 

písomnej 

zmienky 

o meste 

Zlaté 

Moravce  

 

         19. decembra sa v MsKS uskutočnil Vianočný koncert Základnej umeleckej 

školy. Ponúkol tie najznámejšie koledy a skladby ako Nesiem vám novinu, Tichá noc, 

koncert G dur 1. časť od A. Vivaldiho, koncert D dur 1. časť od L. Mozarta, Pieseň bez 

slov od F.M. Bartholdyho, Minuit Chretiens, Vianočnú koledu od W.A.Mozarta, Ave 

Maria od M. Sch. Trnavského. Účinkovali ţiaci ZUŠ, Komorný spevácky zbor, 

akordeónové duo, huslové duo, dychové kvarteto, Carmina Vocum (spevácky zbor). 

Vianočný koncert pripravilo Mesto, MsKS a ZUŠ.  

Vianočný 

koncert 

 

Príloha  

č. 23-d 
 

 

         Jeden z mysliteľov kedysi napísal, ţe oţeniť sa, znamená zdvojnásobiť svoje 

povinnosti a na polovicu obmedziť svoje práva. Keď sa nad týmito slovami zamyslíme 

hlbšie zistíme, ţe je to naozaj tak. Aj týmito slovami sa prihovorili sobášiaci 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a jej zástupca RNDr. M. Bátora na sobášnych 

aktoch. V roku 2008 sa v obradnej sieni mesta a v zasadačke na Mestskom úrade spolu 

uskutočnilo 29 sobášov.   

Občianske 

sobáše, 

pohreby 
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         Na mestskom cintoríne boli vykonané 2 občianske pohreby.  

      

         Vzácne jubileum oslávili spoločne s rodinou Karol a Helena Pytloví, pre ktorých 

sa 29. marec 1958 stal dňom spoločného ţivota. V MsKS dňa 5. apríla ich na 

slávnostnom obrade „zlatej svadby“ prijala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, 

ktorá povedala: „Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš, s ktorým aj šedinami 

obielený aţ do samej staroby doţiješ. Koľko uţ rokov ubehlo od času, keď ste 

spoločne vykročili na neprebádanú, ale krásnu cestu ţivotom, plnú predsavzatí 

a nádejí. Pred 50 rokmi ste vstúpili do stavu manţelského a sľúbili ste si vernosť. Bol 

to pre Vás rozhodujúci krok, zrodený v srdciach mladých ľudí, plných lásky, ktorí si 

jasne uvedomili, ţe si chcú zaloţiť rodinu. Najlepším dôkazom toho sú Vaše 2 deti: 

dcéra Vlasta s manţelom Jozefom, dcéra Helena s manţelom Milanom a 4 vnúčatá: 

Alexandra, Jozef,  Ivana, Radoslava. Náš ,, zlatý “ ţeních  a naša ,, zlatá “ nevesta 

pracovali v zlatomoraveckom podniku Calex. Dodnes obaja radi spolu pracujú 

v záhradke, venujú sa vareniu a náš „zlatý“ ţeních ešte rád vyšíva obrazy.“ V závere 

slávnostného aktu sa zlatí manţelia podpísali do pamätnej knihy mesta. 

Zlatý sobáš 

 

Foto  

č. 314/II 

 

 

         Počas roku 2008 sa kaţdý štvrťrok prihovorila rodičom novonarodených 

občiankov mesta v obradnej sieni MsKS primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová.  

Rodičom detí povedala aj tieto slová. Drţíte na rukách svoje deti. Prišli na svet ako 

plody Vašej lásky, sú Vašou budúcnosťou, ale aj budúcnosťou nášho mesta a národa. 

Ich osud je vo Vašich rukách. Rodičovskú lásku a dobrú výchovu, ktorú dostanú od 

Vás aj oni raz budú odovzdávať ďalším generáciám. Venujte im ju preto v takej miere, 

aby z nich vyrástli statoční občania nášho mesta. 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 na 

slávnostné obrady ZPOZ 116 novonarodených detí. 

Novonarodené 

deti 

 

Foto  

č. 315/II 

 

 

         Dnes mám tú česť, milí jubilanti, stretnúť sa s Vami v obradnej sieni nášho mesta 

a pri príleţitosti Vašich ţivotných jubileí popriať Vám ešte veľa dobrého zdravia, 

vďaky za vykonanú prácu a prejaviť úctu Vašim šedinám. Hlboko si váţim všetko to, 

čo ste svojim svedomitým ţivotom dokázali, oceňujem Vašu pracovitosť v čase Vašej 

mladosti a všetko to, čo ste vykonali v prospech nášho mesta, či vášho 

predchádzajúceho zamestnania. Aj tieto slová povedala primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová na slávnostných obradoch jubilujúcich občanov, ktorí oslávili v tomto 

roku okrúhle ţivotné jubileum 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Slávnostné obrady sa konali 

v obradnej sieni MsKS kaţdý štvrťrok. Z rúk primátorky obdrţali jubilanti kvety, 

darčeky, finančný príspevok 1 000 Sk a zároveň sa podpísali do pamätnej knihy mesta. 

Svoje okrúhle ţivotné jubileum oslávilo v tomto roku 95 jubilantov. 

         10. apríla zomrela najstaršia občianka mesta M. Halandová, ktorá by sa 18. 

augusta doţila 101 rokov. Do Veľkej noci bola celkom čulá, potom sa však dostavili 

zdravotné problémy a ku koncu marca aj zápal priedušiek. Posledný týţdeň pred 

smrťou zostávala na lôţku. Posledná rozlúčka sa konala 12. apríla na mestskom 

cintoríne. Rozlúčiť sa s ňou prišli príbuzní, známi i zástupcovia mesta. 

Jubilanti 

 

Foto č. 316, 

317/II 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zomrela  

1O1-ročná 

jubilantka  

M.  

Halandová 
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         Som rada, ţe Vám môţem vyjadriť svoj obdiv, úctu a vďaku za Vaše humánne 

konanie. Nech je kvapka krvi symbolom nádeje, šťastia a porozumenia medzi ľuďmi. 

Vďaka Vám za to, ţe krv z Vašich ţíl zachránila mnoho detí, matiek, otcov a za 

všetkých chorých a trpiacich, ktorým ste uľahčili návrat z hranice smrti a vliali do ţíl 

novú nádej. Povedala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová v obradnej sieni MsKS 

v júni a v decembri. Slávnostný obrad odovzdávania plakiet Prof. MUDr. Jana 

Jánskeho mnohonásobným darcom krvi zorganizoval Slovenský červený kríţ Nitra, za 

ktorý boli prítomné riaditeľka SÚS SČK Nitra B. Bengyáková a predsedníčka SČK 

v Nitre Ing. E. Spišiaková. Na začiatku obradu sa o krátky kultúrny program postarali 

ţiaci 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 2008 odovzdané tieto plakety Prof. 

MUDr. Jana Jánskeho - 18 bronzových, 15 strieborných, 7 zlatých - J. Bakula, Š. 

Haspra, F. Pavlov, V. Toriška, P. Beláková, PaedDr. P. Očovay, J. Trizňa. Plaketa 

Prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100 odberov bola odovzdaná I. Mravíkovi. Pán 

Igor krv daroval po prvýkrát ako vojak – hromadne. Dodnes v tomto pokračuje 

a doteraz tak urobil uţ 108-krát. Darcom krvi s trvalým pobytom v Zl. Moravciach bol 

odovzdaný finančný príspevok 1000 Sk. 

         Primátorka mesta na záver roka písomne oslovila starostov okolitých obcí 

Poţitavského regiónu s výzvou na ocenenie za humanitárny čin – darcovstvo krvi. 

Vyjadrila presvedčenie, ţe aj mnohonásobní darcovia krvi z ich obcí by si taktieţ 

zaslúţili takúto finančnú odmenu ako prejav vďaky a úcty voči nim a takto by mali 

pocit zadosťučinenia, ţe nie sú ukrátení v porovnaní s darcami krvi zo Zlatých 

Moraviec.  

Darcovia 

krvi 

Duchovný život.             
         10. mája sa jeden celý autobus detí zo Zlatých Moraviec pripojil k päť tisícom 

detí z celého Slovenska na 7. Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej. Témou tohtoročnej 

púte bola biblická myšlienka: „Pane, nauč nás modliť sa!“ Deti sa tu učili nielen 

modliť. Celý deň strávili pri speve, aktivitách, hrách a tanci. Tradičným organizátorom 

detskej púte bolo ERKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Domov si doniesli 

radosť a v srdci presvedčenie, ţe venovať svoj čas deťom je potrebné a zároveň krásne.  

Misijná  

púť detí  

v Rajeckej 

Lesnej 

 

         20. mája bola slúţená v mauzóleu rodiny Migazziovcov svätá omša, ktorú 

celebroval vdp. Ľ. Gál. Vo svojej homílii rozobral pojem fundančná omša, ktorú cirkev 

celebruje za duše tých, ktorí nad rámec prispeli pre rozvoj katolíckej cirkvi v meste 

i regióne (výstavba kostola, kaplnky, kalvárie a vybudovanie sirotinca).  

Svätá omša 

v mauzóleu  

rodiny  

Migazziovcov  

      

         Ôsme výročie vysviacky sochy sv. Urbana, patróna vinohradníkov 

na chyzeroveckých viniciach oslávili vinohradníci svätou omšou v sobotu 24. mája. 

Postarané bolo o občerstvenie, oslavu spríjemnila dychová hudba z Machuliniec a hra 

na harmoniku v podaní člena Slovenskej filharmónie M. Vojka. 

Sviatok 

sv. Urbana 

 

         Birmovanci sa na slávnosť sv. birmovania pripravovali viac ako rok, kedy ich Sviatosť  
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čakalo mnoţstvo aktivít: stretnutia, katechézy a sv. omše, športové a zábavné aktivity, 

vedomostný test. Za účasť na nich pritom získavali kredity a keď nazbierali dostatočný 

počet (400), mohli prijať sviatosť. Cieľom takéhoto procesu bolo, aby mladí ľudia 

pochopili, ţe viera nie je bremeno, ktoré strpčuje človeku ţivot, ale je to dôverný 

vzťah so ţivým Kristom, ktorý dáva ich ţivotu zmysel i cieľ a robí ho plnohodnotným 

a šťastným. Ich príprava vyvrcholila v sobotu 31. mája svätou omšou o 9.30 h vo 

farskom Kostole sv. Michala Archanjela, počas ktorej 224 mladých prijalo z rúk 

pomocného nitrianskeho biskupa J.E. Mons. M. Chovanca sviatosť birmovania. Keďţe 

sa všetci príbuzní nezmestili do kostola, boli pred ním nainštalované 2 LCD monitory, 

aby mohli sledovať i tí vonku.  

birmovania 

 

 

         V Nitre sa 2. aţ 6. júla konali Cyrilo-metodské slávnosti pri príleţitosti štátneho 

sviatku SR – príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Na 

námestí Jána Pavla II., pod Nitrianskym hradom sa zišli tisícky veriacich z celého 

Slovenska. Hlavnú záštitu nad oslavami prevzal predseda vlády SR R. Fico. Skoro pri 

všetkých podujatiach rezonovalo „Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane“.  

         3. júla sa v Nitrianskej synagóge uskutočnilo vyhodnotenie 5. ročníka literárnej 

súťaţe Novomeského Nitra. Záštitu nad podujatím prevzal V. Maňka, poslanec 

Európskeho parlamentu. Súťaţe sa zúčastnil aj T. Garaj, študent a rodák zo Zl. 

Moraviec. Jednu z cien si odniesol aj M. Herda, študent GJK v ZM. Uţ roky má pri 

organizovaní tejto súťaţe nezastupiteľné miesto D. Frajková, bývalá študentka GJK 

v ZM, dnes pracovníčka NSK.  

         5. júla sa konala Cyrilo-metodská národná púť v areáli Nitrianskeho hradu, na 

námestí Jána Pavla II, ktorý navštívil Nitru. Slávnostnú bohosluţbu otvoril príhovorom 

Mons. V. Judák, nitriansky diecézny biskup, ktorý privítal všetkých prítomných, 

duchovných, eurokomisára, poslancov NR SR, primátorov a starostov miest a obcí, 

zástupcov politických strán, zástupcov verejného a kultúrneho ţivota a zvlášť 

prezidenta SR I. Gašparoviča a manţelkou a zástupcov vlády SR. Medzi 

zhromaţdeným ľudom bolo vidieť aj občanov z nášho regiónu a mesta, niektorých 

starostov, primátorku mesta Zlaté Moravce, prednostu MsÚ, poslancov MsZ, 

riaditeľov mestských podnikov.  

         Sviatok sv. Cyrila a Metoda vyvrcholil slávnostným zhromaţdením na 

staroslávnom Devíne za prítomnosti troch najvyšších predstaviteľov prezidenta SR, 

predsedu NR SR a predsedu vlády SR. Podujatia sa zúčastnili taktieţ občania nášho 

mesta a regiónu.  

Cyrilo 

-metodské 

slávnosti 

 

         Tohtoročná púť k sv. Anne sa uskutočnila 27. júla na kalvárii nad mestom Zlaté 

Moravce v lokalite Háj. 

Púť k sv. 

Anne 

 

         Pri príleţitosti 180. výročia narodenia zlatomoraveckého rodáka Jozefa kardinála 

Samassu (1828) spišského biskupa, jágerského arcibiskupa sa konala 30. septembra 

v obradnej sieni MsKS spomienková slávnosť. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti 

J. E. ThDr. Š. Sečku, PhD., pomocného spišského biskupa a generálneho vikára, 

zástupcu spišskej kapituly Ľ. Vojtašáka, poslancov MsZ, vedúcich oddelení MsÚ, 

180. 

výročie 

narodenia 

Jozefa 

kardinála 
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riaditeľov mestských podnikov a občanov mesta. Prítomní boli aj Mons. M. Javor 

a kňazi rodáci P. Bucheň, R. Horka a ďalší. Svojím spevom túto slávnosť obohatili S. 

Meňhertová a G. Šabová zo ZUŠ. Jágerský arcibiskup a spišský biskup si so záujmom 

prezreli expozíciu múzea a výstavku zo ţivota kardinála Samassu. Potom sa vo 

farskom Kostole sv. Michala arch. konala slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom 

bol J. E. Dr. Csaba T. jágerský arcibiskup – metropolita. Koncelebrantmi boli J. E. 

ThDr. M. Chovanec, nitriansky pomocný biskup, generálny vikár, J. E. ThDr. Š. 

Sečka, spišský pomocný biskup, generálny vikár tajomník arcibiskupského úradu 

v Jágri Soós T., Mgr. Pastor Z. biskupský vikár arcidiecézy košickej. Ďalej boli 

prítomní dekani Mons. O. Valach, Mons. E. Ludva, Mons. M. Javor, pátri Tešitelia J. 

Kendra a T. Prajzendant, kapláni L. Kováč, Ľ. Gál a kňazi – zlatomoraveckí rodáci.  

         Homíliu predniesol jágerský arcibiskup, ktorý zdôraznil význam osobnosti 

zlatomoraveckého rodáka Jozefa kardinála Samassu ako učiteľa a biskupa. Hovoril 

o tom, ţe staval nové školy, kostoly a mal veľké sociálne cítenie. Arcibiskup zdôraznil, 

ţe dnešný deň je doslova Boţím riadením, lebo katolícka cirkev si na celom svete 

pripomína sviatok sv. Hieronyma (345-420) kňaza, učiteľa cirkvi a my si tu v Zl. 

Moravciach spomíname tieţ na kňaza, učiteľa, človeka, ktorý kráčal po jeho stopách.  

         Arcibiskup Csaba odovzdal ako spomienkový dar na tento deň pre 

zlatomoraveckú farnosť omšový kalich. Svätú omšu obohatil svojím spevom aj 

spevácky zbor Cantus. Sv. omša sa slávila v jazyku cirkvi – v latinčine. Na záver sv. 

omše Mons. M. Javor poďakoval za účasť na tejto slávnosti všetkým hosťom 

a prítomným veriacim. 

Samassu  

 

Foto  

č. 318/II 

 

 

 

 

         Pozostalí, hasiči, policajti, zástupcovia samospráv a niekoľko desiatok ľudí 

z blízkeho i širšieho okolia si v piatok 7. novembra pripomenulo spomienkovým 

stretnutím všetkých, ktorých ţivot bol predčasne ukončený dopravnou nehodou na 

ceste 1/65. O 10. hodine začal program odchodom áut označených čiernou stuhou zo 

Zlatých Moraviec. Takto z Námestia A. Hlinku prešla kolóna blikajúcich áut 

s policajným sprievodom najskôr ku kríţu pri výpadovke z mesta, kde primátorka 

Zlatých Moraviec a občania poloţili vence. Symbolická spomienková jazda za obete 

nehôd pokračovala do Beladíc s otočením sa a návratom do Zlatých Moraviec. Potom 

kolóna áut zaparkovala pri Kostole Boţského srdca, kde bola slávená svätá omša. Aj 

touto formou mnohí domáci i hostia vyjadrili snahu o bezpečnejšiu premávku na tejto 

rizikovej ceste. Podľa slov primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej, cieľom akcie bolo 

apelovať na svedomie kompetentných, aby sa urýchlene začalo s výstavbou rýchlostnej 

komunikácie R1.  

Spomienkové 

stretnutie - 

obete  

cesty smrti  

I/65 

 

Foto č. 319, 

320/II 

 

Príloha  

č. 24-d 

 

 

         4. decembra prišiel Mikuláš aj do kláštora Tešiteľov. Podujatie bolo pripravené 

pracovníčkami komunitnej sociálnej práce pre deti zo sociálne odkázaných rodín. 

Finančne mesto podporilo podujatie sumou 1500 korún.  

Mikuláš v kláš-

tore Tešiteľov 

Foto č. 321/II  

Politický život.             
         5. marca sa z iniciatívy väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach konalo v divadelnej sále MsKS verejné zhromaţdenie občanov za účelom 

prerokovania ďalšej perspektívy rozvoja mesta. Organizátori stretnutia pripravili témy, 

Verejné 

zhromaţdenie 

občanov 
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o ktorých sa domnievali, ţe občanov zaujímajú najviac: kedy skončí konflikt medzi 

primátorkou a poslancami MsZ, komu prospieva súčasný patový stav v meste, prečo sú 

vysoké ceny tepla v činţových bytoch, kedy sa začnú stavať nájomné byty, chceme 

referendum a predčasné voľby? Verejné zhromaţdenie sa začalo o 17. hodine a trvalo 

takmer tri hodiny. Zúčastnili sa ho poprední predstavitelia mesta, kultúrneho 

a verejného ţivota, ale aj bývalý primátor a poslanci MsZ. Za predsedníckym stolom 

sedelo trinásť poslancov. Schôdzu viedol poslanec I. Malý. Na zhromaţdení sa 

zúčastnila i primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá sa vyjadrila, ţe aj keď 

oficiálnu pozvánku nedostala, je tu, aby mohla reagovať na vznesené otázky. Nedalo 

jej, aby nereagovala na otázky, ktoré sa bytostne dotýkali chodu mesta. Primátorka 

upozornila poslancov na porušenie zákona, keď Verejné zhromaţdenie (tak bolo 

pomenované v tlači) nebolo odsúhlasené MsZ. Zasadnutia mestských zastupiteľstiev 

sú patové, preto sa verejné zhromaţdenie nedalo, podľa poslancov odsúhlasiť. Na 

pozvánke, ktorú dostali obyvatelia mesta domov sa uvádzalo verejné stretnutie 

s poslancami MsZ.  

 

Foto  

č. 322/II 

 

Príloha  

č. 25-d 

 

 

 

         Pri príleţitosti sviatku MDŢ navštívili 6. marca Zlaté Moravce najvyšší 

predstavitelia Slovenskej republiky a SMERu – SD. R. Fico, predseda vlády, I. Paška, 

predseda parlamentu, R. Kaliňák, minister vnútra a M. Maďarič, minister kultúry spolu 

vzdali hold všetkým ţenám. „Tento sviatok sa nespája so ţiadnym reţimom. Je to 

sviatok, ktorý má svoju tradíciu a históriu a je spojený s úplne iným kontinentom ako 

je európsky kontinent. Privítal by som, keby ste dnešný program – peknú hudbu 

a pesničky, verím, ţe aj úsmevné slovo povaţovali za jednu veľkú kyticu kvetov, ktorú 

vám pri tomto krásnom sviatku dávame„ pozdravil všetky ţeny R. Fico. V plnej sále 

MsKS zneli humorné príbehy zo ţivota vzácnych hostí asi trištvrte hodiny. Premiéra 

SR pozdravila kyticou ruţí aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. S vtipným 

rozprávaním vystúpil strýco Izidor a záver uţ patril prvej dáme slovenskej populárnej 

hudby M. Lajferovej, ako ju nazval moderátor podujatia R. Kazík. Po programe sa 

uskutočnila autogramiáda a v obradnej sieni bola pripravená pre starostov, členov 

strany a vzácnych hostí slávnostná recepcia.  

MDŢ 

s predsedom 

strany 

SMER-SD 

 

Foto  

č. 323/II 

 

 

         7. marca sa stretli zástupcovia všetkých zlatomoraveckých politických strán 

s primátorkou mesta v zasadačke MsÚ. Cieľom ich stretnutia bolo nájsť východisko 

z patovej situácie, v ktorej sa mesto nachádzalo. Zablokovanie mestského parlamentu 

spôsobila neochota zúčastnených strán dohodnúť sa na novom Rokovacom poriadku 

MsZ v Zlatých Moravciach. Zúčastnení sa tak dohodli na zorganizovaní stretnutia 

poslancov, primátorky a právničky mesta do 10 dní, kde bude tento problém 

prerokovaný. Toto stretnutie sa však v dohodnutom termíne nekonalo, nakoľko 

poslanci MsZ 11. marca na 20. riadnom zasadnutí MsZ túto dohodu neprijali. 

Stretnutie  

zástupcov  

všetkých  

zlatomora- 

veckých  

politických  

strán 

 

         Pri príleţitosti 63. výročia oslobodenia Zlatých Moraviec uskutočnilo Mesto ZM 

a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spomienkové stretnutie ţijúcich 

pamätníkov oslobodzujúcich bojov 26. marca v divadelnej sále MsKS. Zúčastnili sa ho 

najvyšší predstavitelia mesta, poslanci MsZ, riaditelia mestských podnikov, škôl 

Oslobodenie 

mesta 

 

Foto  
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a inštitúcií, politických strán a hnutí ako aj občania mesta. Čestné miesta patrili 

zástupcom ZO SZPB a gen. por. v.v. Ing. J. Husákovi. V slávnostnom príhovore 

primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej zazneli slová vďaky a uznania všetkým, ktorí sa 

o našu slobodu pričinili. Účastníci spomienkového stretnutia poloţili k pomníku 

partizána na Námestí osloboditeľov vence vďaky. Ďalšie boli poloţené pred kostolom, 

na cintoríne a Beňadickej ceste za asistencie Mestskej polície. 

č. 324/II 

 

 

 

 

 

 

         Situácia v zlatomoraveckom mestskom parlamente zaujímala aj poslancov NR 

SR. Do Zlatých Moraviec pricestovali na prieskum členovia výboru pre verejnú správu 

– P. Goga a V. Faič (obaja zo Smeru), ktorý vykonali v dňoch 31. marca aţ 16. mája. 

Pridala sa k nim poslankyňa M. Damborská (SNS) zo Zlatých Moraviec a dvaja 

legislatívni odborníci z ministerstva vnútra. Spolu sa v apríli na stretnutí porozprávali 

s tamojšími poslancami a primátorkou o rokovaniach MsZ.  

Poslanecký 

prieskum  

 

 

 

 

         Stavanie mája si Mesto pripomenulo 30. apríla. Máj bol vyzdobený 

pestrofarebnými stuţkami na Námestí A. Hlinku a postavili ho pracovníci 

Technických sluţieb. O kultúrny program sa postarali maţoretky zo ZŠ na Pribinovej 

ul., Tanečná skupina z CVČ a FS Inovec. Mesto si zároveň pripomenulo 4. výročie 

vstupu Slovenska do EÚ. Stavania mája sa zúčastnila primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová, zástupca RNDr. M. Bátora, riaditelia mestských podnikov, škôl, 

predstavitelia politických strán a hnutí a ostatní občania mesta.   

Stavanie  

mája 

 

Foto č. 325, 

326/II 

 

Príloha  

č. 26-d 

 

         7. mája v predvečer 63. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej 

svetovej vojny si pripomenuli pietnou spomienkou a kladením vencov k pamätníkom 

obetí predstavitelia mesta, zástupcovia SZPB, politických strán, riaditelia podnikov a 

občania na Námestí A. Hlinku. Po hymne sa účastníkom piestnej spomienky 

prihovorila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, zaznela báseň, ruská pieseň 

a vystúpil Folklórny súbor Inovec. Na koniec spoločne účastníci pietnej spomienky 

poloţili vence k pamätníku partizána pri SAD.  

Víťazstvo 

nad 

fašizmom 

 

 

 

         V obci Martin nad Ţitavou si 19. júla pripomenuli 16. výročie prijatia Deklarácie 

Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti SR. Organizátormi podujatia bola obec 

Martin nad Ţitavou a okresné organizácie politických strán ĽS-HZDS, SMER-SD 

a SNS. Osobne sa podujatia zúčastnili predsedovia a funkcionári okresných organizácií 

politických strán, starostovia okolitých obcí, občania obce a regiónu.   

Vatra  

zvrchovanosti 

 

 

         28. augusta, deň pred štátnym sviatkom si Mesto Zlaté Moravce a ZO 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia politických strán a hnutí 

a občania mesta pripomenuli udalosti spred 64 rokov. Význam SNP vyzdvihli na 

mestských oslavách primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a čestný predseda SZPB 

gen. por. Ing. J. Husák. Oslavy pokračovali kultúrnym programom v podaní FS 

Inovec. „Hoci tu máme kopu stredných škôl, mladým to pomaly nič nehovorí,“ 

vyjadril nespokojnosť s účasťou po poloţení vencov vďaky pri pomníku partizána Ing. 

Husák. No dúfa, ţe rokmi sa vybuduje tradícia, ktorá bude skutočne národná a ľudia si 

Oslavy SNP 

 

Foto  

č. 327/II 

 

http://www.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=1378609&ids=2
http://www.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=1378608&ids=2
http://www.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=1378610&ids=2
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zvyknú chodiť nielen na oslavy SNP, ale na všetky podobné podujatia. Osláv sa 

zúčastnil aj starosta obce Skýcov, ktorá sa radí k 102 obciam, ktoré fašisti ako odvetu 

za pomoc partizánom vypálili. Na koniec slávnosti všetci spoločne v sprievode 

odniesli vence vďaky k pamätníku partizána na Námestie hrdinov.   

 

         Pri príleţitosti 16. výročia prijatia Ústavy SR, 1. septembra 1992, pod záštitou 

ĽS-HZDS, bol usporiadaný symbolický beh šesťdňová „Štafeta ústavy“ naprieč 

Slovenskom. Tento rok podporil beh aj olympijský víťaz J. Pribilinec a predseda 

Slovenského olympijského výboru F. Chmelár. Odštartovalo 8 vetiev štafety a kaţdý 

kraj Slovenska mal svoju štafetu, ktoré sa stretli 6. septembra v Nitre na ústredných 

oslavách v priestoroch výstaviska Agrokomplexu dobehom a odovzdaním štafetových 

kolíkov. V Nitrianskom kraji odštartoval štafetový beh 1. septembra v obci Tôň, okres 

Komárno. Beh pokračoval okresmi Nové Zámky, Levice, Zlaté Moravce, Nitra, 

Topoľčany a 6. septembra sa vrátil do Nitry na slávnostný dobeh. V Zl. Moravciach 

privítali beţcov štafety 3. septembra o 17. h predstavitelia mesta – Ing. Ostrihoňová, 

RNDr. Bátora, Ing. Šlosár a spoločne pripli trikolóru s nápisom „Mesto Zlaté Moravce 

pozdravuje štafetový beh k 16. výročiu schválenia Ústavy SR“ na štafetový kolík. 

Štafeta prebehla obcami okresu Zlaté Moravce, Kozárovce, Olichov, Čierne Kľačany, 

Veľké Vozokany, Malé Vozokany, Vieska nad Ţitavou, Tesárske Mlyňany, Zlaté 

Moravce cez Chyzerovce, Hosťovce, Mankovce, Martin nad Ţitavou, Sľaţany 

a Neverice. Vo vybraných obciach sa uskutočnili aj krátke zastávky s občerstvením 

a kultúrnym programom. Štafety ústavy sa zúčastnili predstavitelia verejnej správy, 

politických krajských a okresných štruktúr ĽS-HZDS.  

16. výročie 

prijatia 

Ústavy SR 

 

Foto  

č. 328/II 

 

 

         28. októbra sme si pripomenuli 90. výročie vzniku Československej republiky, čo 

malo pre okres Zlaté Moravce osobitný význam. Prezident T. G. Masaryk počas 

pobytu v Topoľčiankach navštívil nielen Zlaté Moravce, ale viaceré obce z okolia. 

V miestnych kronikách sú zaznamenané miesta, ktoré navštevoval a zachovali sa 

o tom aj niektoré fotografie. 

90. výročie  

vzniku 

Československej 

republiky 

 

         Aktuálnou politickou situáciou sa 29. novembra v Zlatých Moravciach zaoberalo 

rozšírené predsedníctvo Slovenskej národnej strany (SNS). Organizáciu mala na 

starosti nitrianska krajská predsedníčka strany a poslankyňa NR M. Damborská. 

Stretnutia sa zúčastnila na základe pozvania aj poslankyňa NSK a primátorka mesta 

Ing. S. Ostrihoňová, ktorá všetkých prítomných privítala. Predstavenstvo 

predsedníctva SNS odporučilo svojim poslancom NR SR nehlasovať za ţiadnu novelu 

školského zákona. Strana chce iniciovať rozbehnutie intenzívnejšej výstavby verejno – 

prospešných stavieb ako sú diaľnice či protipovodňové stavby, apelovať na svojich 

koaličných partnerov, aby Slovensko nevysielalo svojich vojakov do oblasti 

vojenských konfliktov. Rozšírené predsedníctvo strany sa zaoberalo aj návrhom vlády 

SR na odvolanie predsedu Telekomunikačného úradu.  

Zasadnutie 

SNS 

v Zlatých 

Moravciach 

 

 

         Príchod nového roku 2009 prišli osláviť na Námestie A. Hlinku stovky ľudí. 

Pripomenuli si 16. výročie vzniku Slovenskej republiky a príchod novej meny – eura. 

Silvester – 

Nový rok 
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Zabávajúcich sa ľudí na námestí neodradilo ani mrazivé počasie. Za zvukov dychovej 

hudby Topoľanka a novoročného ohňostroja, ktorý pripravila Mestská polícia privítali 

nový rok. Podával sa varený punč a víno. Primátorka mesta osobne blahoţelala 

všetkým prítomným na námestí. Ohňostroj bol pripravený aj v m.č. Prílepy.  

Spolky a organizácie.           
         1. februára sa konala uţ tradičná fašiangová zábava v Zdruţenej strednej škole 

organizovaná Jednotou dôchodcov Slovenska v Zlatých Moravciach. Pozvanie prijala 

primátorka Ing. S. Ostrihoňová s mamičkou Annou Ostrihoňovou, poslanci MsZ, 

riaditelia škôl, zástupcovia folklórnych súborov a najvyššiu účasť mali členovia ZO 

Jednoty dôchodcov Slovenska. Program začal po uvítaní hostí členkou ZO JDS 

a poslankyňou MsZ J. Hlásnou, ktorá slávnostne otvorila fašiangovú zábavu. Tanečná 

časť začala úvodným valčíkom Dunajské vlny, ktorý odtancovali manţelia Kazíkoví. 

Postupne bol tanečný parket plný zabávajúcich sa hostí. Prekvapením programu bolo 

aj vystúpenie riaditeľky MsKS M. Lazúrovej, ktorá spievala ľúbostné talianske piesne. 

Tanečnú náladu hostí výrazne podporovala hudobná skupina Mini-Band za hudobného 

doprovodu S. Levického a speváčky D. Kunkelovej. S kamerou zaznamenávala 

zabávajúcich sa A. M. – Kudrejová, predsedníčka OZ Prílepčianka. Súčasťou 

programu bola tombola, kde primátorka spomedzi troch cien, ktoré vyhrala sa najviac 

potešila drevenej vtáčej búdke.  

         Mesiac jún vyuţili dva autobusy seniorov z Jednoty dôchodcov na kúpanie 

v termálnej vode na kúpalisku Chalmová. Okrem kúpania sa zastavili aj na oplátky vo 

výrobni vo V. Uherciach, na lacné klobásky v Bošanoch a na salaši Kostrín na chutné 

halušky, guláš a iné dobroty. Nechýbali ani pesničky, ktoré si spoločne zanôtili či uţ 

na samotnom salaši, alebo po ceste domov v autobuse.  

Jednota 

dôchodcov 

Slovenska  

- Zlaté  

Moravce 

 

Príloha  

č. 27-d 
 

 

         Začiatkom roka bol za dočasného predsedu organizácie ZO SZPB po smrti p. E. 

Štifta zvolený p. Š. Absolón. 

         23. septembra organizácia zorganizovala zájazd pre svojich členov 

a sympatizantov do Bratislavy, aby na Slavíne, mieste posledného odpočinku padlých 

hrdinov z bojov 2. svetovej vojny a bojovníkov partizánskeho odboja za SNP, poloţili 

kyticu kvetov ako prejav úcty. Prešli celý priestor, prečítali mnoho mien, spomínali na 

časy krutej vojny a utvorili si jednotný názor a záver: „Uţ nikdy viac vojnu“. Po 

vzdaní pocty sa vybrali na staroslávny Devín a poprechádzali sa po Bratislave podľa 

vlastného záujmu. Zájazd bol poučný k poznaniu vlastnej histórie a príjemných 

záţitkov. Všetci účastníci po ukončení poďakovali za zorganizovanie takéhoto 

podujatia so zámerom hlbokého vlastenectva pánom Ing. G. Stopkovi a V. Plhalovi, 

ktorí boli organizátormi.  

         Na výročnej členskej schôdzi ZO SZPB v Zl. Moravciach dňa 4. decembra bol 

volený nový organizačný výbor. Za predsedu bol zvolený I. Malý, podpredsedu Ing. 

M. Skyva, hospodár R. Partl, člen výboru V. Plhal, tajomník Ing. G. Stopka. Čestnými 

členmi výboru sú Š. Absolon, J. Ďatko, M. Paukov. 

Slovenský 

zväz  

protifa-

šistických 

bojovníkov 

 

         11. apríla sa uskutočnila schôdza členskej základne Jednoty SD v Zl. Moravciach 

v aule Zdruţenej strednej školy. V správe zástupca členskej základne informoval 

Jednota 

Spotrebné 
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svojich členov o aktivitách v roku 2006 a 2007 a o hospodárení s finančnými 

prostriedkami za rok 2007. Načrtol aj plánované akcie na rok 2008, dva 10-dňové 

zájazdy k moru do Talianska Bibione, 3 jednodňové zájazdy na kúpalisko Vadaš 

v Štúrove a jednodňový zájazd v decembri do predvianočnej Viedne. V diskusii si 

členovia sťaţovali na plánované uzavretie Večierky, členovia Jednoty SD bývajúci 

v Chyzeroviach sa sťaţovali na absenciu predajne v tejto m.č. Za problém povaţovali 

aj prístup k Supermarketu Terno autami. Cesta je rozbitá, veľkým mnoţstvom peších 

chodcov prehustená a tým veľmi nebezpečná. Vzišlo rezumé poţiadať MsÚ Zl. 

Moravce a COOP Jednotu Nitra SD, aby v spolupráci so Strednou strojárskou školou 

zabezpečili prístup k Supermarketu Terno z ul. 1. mája.  

         Jednota, spotrebné druţstvo Zlaté Moravce v zastúpení manţelov Mihalkovcov 

zorganizovala 28. septembra zájazd do zámku Schloss Hof v Rakúsku. Cieľom bolo 

oboznamovať sa a spoznávať ţivotný štýl, kultúru, sociálne pomery členských štátov 

Európskej únie.  

         Ďalšie dva zájazdy boli zorganizované pre členov a nečlenov do predvianočnej 

Viedne. Program bol 29. novembra - zastávka v OC Huma, návšteva Hofburgu – sídla 

Habsburgovcov, prehliadka kostola sv. Štefana, sv. Víta, Parku Márie Terézie 

a Eugena Savoja, parlamentu a detského vianočného trhu pred radnicou, výstava 

betlehemov a centra Viedne. Rovnaký program bol pripravený aj na 6. decembra, ale 

so zastávkou v OC Pandorf.  

druţstvo   

- Zlaté  

Moravce 

 

         V OZ Umelecká beseda sa počas roka predstavila Ing. M. Lazúrová, riaditeľka 

MsKS, opora Literárneho klubu Janka Jesenského v Nitre E. Ruthová, ktorá pochádza 

zo zlatomoraveckých rodov Sedláčkovcov a Kurinovcov. Ďalej to bol rezbár Ing. P. 

Turza z Obýc a básnik, spisovateľ M. Pius. 

         6. októbra prehodnotili členovia Umeleckej besedy (UB) svoju amatérsku tvorbu 

za uplynulé dvojročné obdobie. Stanovili si nové úlohy a ciele, nakoľko UB sa zatiaľ 

nestretla so širšou odozvou v meste a v blízkom okolí.  

OZ 

Umelecká 

beseda 

 

Foto  

č. 329/II 

 

 

         7. marca sa uskutočnila beseda so spisovateľkou G. Futovou, ktorá patrí 

v literatúre pre deti k najobľúbenejším autorkám. V mestskej kniţnici v Zlatých 

Moravciach rozprávala deťom o tom, ako vznikali jej postavy kniţných hrdinov. Deti 

boli zvedavé, či si spisovateľka postavy vymýšľa alebo sú aj skutočné. 

         9. ročník Týţdňa slovenských kniţníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia sa 

uskutočnil v dňoch 10.-16. marca s mottom „Kniţnice pre všetkých“. Cieľom 

podujatia bolo pozitívne zviditeľňovať kniţnice ako kultúrno-vzdelávacie inštitúcie 

prostredníctvom čo najrozmanitejšieho spektra aktivít. Taktieţ dni 13. do 14. marca 

boli dňami bez poplatkov. Zápisné na rok 2008 a poplatky za upomienky boli 

odpustené. V rámci tohto týţdňa sa uskutočnili literárne hodiny k výročiam 

spisovateľov Kristy Bendovej a Pavla Dobšinského.  

         Mestská kniţnica bola presťahovaná z Mestského kultúrneho strediska do 

budovy Základnej školy na Robotníckej ul. Dôvodom sťahovania bola narušená statika 

budovy historického Migazziho kaštieľa, dnes MsKS, v ktorom kniţnica sídlila. Návrh 

na sťahovanie kniţnice dalo odd. pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a ţivotné 

Mestská 

kniţnica  
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prostredie MsÚ na základe posudku statika ešte v roku 2005. V kniţnici bolo na 

poschodí 35-tisíc kníh v 130 regáloch, ktoré zrejme prispeli k vytvoreniu praskliny na 

stenách pobočky Ponitrianskeho múzea, ktoré sídli na prízemí budovy. Podľa 

dostupných materiálov z 11.4.2005 statik odporúčal z povalového priestoru odstrániť 

starú škridlu a nefunkčnú betónovú expanznú nádrţ, ktoré zbytočne zaťaţujú stropnú 

konštrukciu kniţnice, čo nebolo vykonané. Pretoţe podľa statického posudku z roku 

2005 bola miera spoľahlivosti stavebných konštrukcií v kniţnici zníţená, navrhlo odd. 

pre výstavbu, ÚP, dopravu a ŢP na MsÚ kniţnicu presťahovať do iných priestorov 

a v objekte vykonať podrobný stavebno-technický prieskum s návrhom nutných 

sanačných opatrení.  

         Kniţnica má 1300 stálych čitateľov a ročne okolo 40-tisíc výpoţičiek kníh. Od 

18. augusta do 31. októbra bola zatvorená z dôvodu sťahovania. Ţiaci a študenti 

vytvorili ľudskú reťaz tak, ţe knihy z kniţnice si navzájom podávali a následne 

naloţili na nákladné auto, ktoré knihy previezlo do ZŠ na Robotníckej ul. Denne pri 

sťahovaní asistovalo asi päťdesiat ţiakov. Preniesť sa muselo takmer štyridsaťtisíc 

kníh. Pomáhali ţiačky Reedukačného centra, ţiaci základných a stredných škôl 

v meste – SOŠ (SOUse), ZSŠOaS a OA. Pri vstupe je teraz čitateľom k dispozícii 

čitáreň s dennou tlačou. Kniţnica je rozdelená na tri oddelenia: detská literatúra, 

beletria a náučná literatúra. Oddelenie náučnej literatúry sa nachádza v dvoch 

miestnostiach, jedna z nich bude vyuţívaná na plánované akcie pre deti v rámci 

literárnych hodín a besiedok. Pre najmenších je tu detský kútik. Nové priestory 

kniţnice sú teraz väčšie. V budove ZŠ má kniţnica vyhradené celé prízemie s rozlohou 

573 m². 3. novembra bola kniţnica slávnostne otvorená. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto č. 330, 

331, 332/II 

 

 

         Štátna vedecká kniţnica a Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici 

s Úniou ţien Slovenska zorganizovali v októbri spomienkové stretnutie pri príleţitosti 

50. výročia úmrtia výnimočnej ţeny, spisovateľky, organizátorky a šíriteľky 

emancipačných myšlienok na Slovensku – Hany Gregorovej – manţelky spisovateľa 

a dramatika J.G. Tajovského. Zúčastnili sa ho zástupkyne z krajských a obvodných 

organizácií Únie ţien Slovenska, medzi nimi aj členky ÚŢ ZO zo ZM M. Plhalová 

a A. Kiššová. 

Únia ţien 

 

 

         ZŠ na Robotníckej ulici, Klub raketových modelárov Sľaţany a Raketo – 

modelárske centrum Praha usporiadali Dni mladých modelárov spojené s výstavou so 

sprievodným programom. Podujatie sa uskutočnilo 3.-5. decembra v priestoroch ZŠ. 

Program otvorila beseda o kozmonautike, modelárskych odbornostiach, histórii 

raketového modelárstva, pokračovali praktické ukáţky programu pre začínajúcich 

modelárov a informácie o modelárskych táboroch. V priebehu výstavy si bolo moţné 

zakúpiť papierové vystrihovánky modelov rakiet, lietadiel, raketoplánov, stavebníc pre 

deti i dospelých modelárov.  

Dni 

mladých 

modelárov 

 

 

         Na 18. mája pripravil Zlatomoravecký ochotnícky kolektív premiéru divadelnej 

hry S. Štepku LÁS-KA-NIE alebo Druhá správa o človečine . . . V divadelnej sále 

MsKS sa predstavili ako: Alţbeta Lásková – M. Zlatňanská, Bystrík Láska – P. Kereš, 

ZMOK 

 

Príloha  
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Dana Lásková – L. Tomajková, Zuzana Lásková – S. Vaškovičová, Belo Capanda – J. 

Augustín, Inţinier Bartko – S. Laktiš, Štefan Házy – B. Horniak, Slečna A – N. 

Szegényová, Slečna B – N. Struhárová, text sledovala – L. Pániková, zvuk, svetlo – Š. 

Remenár, dramaturgia a réţia – P. Kereš. Vstupné bolo dobrovoľné. Dej hry sa 

odohrával v rodine Bystríka Lásku, kde kaţdý rieši svoje radosti i problémy, svoje 

malé príbehy. Do tejto sobotňajšej pohody vstupuje rozdávač všetkého Belo Capanda 

a obyčajný ţivot obyčajných ľudí v obyčajnej dobe sa odrazu stáva neobyčajným. Aj 

napriek krásnemu titulu hry Lás-ka-nie postavy nosia lásku skôr v mene ako v srdci. 

Lásku si pripomínajú prostredníctvom tých, ktorí tu boli kedysi. Nemôţu však 

zabudnúť na predošlý ţivot a tak sa v spomienkach vracajú na miesto „činu“. Na 14. 

decembra pripravil ZMOK v MsKS posledné uvedenie divadelnej hry Lás-ka-nie.  

        Súčasťou ZMOKu je aj Detské dramatické štúdio HOP. V sezóne 2008/2009 

uvedie hru T. Pěkného – Havran z kameňa – príbeh o samote, o hľadaní priateľstva, 

ale aj o obyčajnom ľudskom egoizme. Účinkujú – D. Bieliková, S. Chovanová, A. 

Lavičková, M. Cibirová, K. Cibirová, L. Babiaková, V. Baťová, L. Baťovú, 

K. Geislerová, D. Minárová, Z. Mixová, B. Herdová, D. Kohútová, M. Valentová, 

I. Šipošová, V. Šabová, M. Holá, D. Mikušová, R. Fúsková. DDŠ HOP od januára 

2009 otvára v CVČ Spektrum vo svojej skúšobni divadelný priestor pre svoje 

prestavenia s čiernym javiskom, divadelným osvetlením, kvalitným ozvučením pre 50-

70 divákov. Pravidelne majú záujem v mesačných programoch ponúkať nielen ich 

predstavenia pre školy a širokú verejnosť, ale podľa záujmu aj predstavenia a projekty 

iných umelcov. 

č. 28-d 
 

 

         V Zlatých Moravciach má sídlo hlavná pobočka svetovej organizácie pre 

Slovenskú republiku Občianske zdruţenie Liga pár páru (LPP), ktoré vychádza z vízie 

materskej organizácie The Couple to Couple Legue International /CCLI/ (zaloţenej 

v r. 1971 Johnom a Sheilou Kippeleyovými za výdatnej pomoci MUDr. Konalda 

Prema, profesora gynekológie a pôrodníctva Minessotskej univerzity) a spolupracuje s 

medzinárodnou organizáciou Natural Family Planning International, Inc so sídlom 

v Cincinnati. Štaturánym zástupcom LPP na Slovensku je Ing. J. Predáč a Ing. S. 

Predáčová. Registrácia stanov OZ LPP bola vykonaná 17.12.2004. LPP vyvíja na 

Slovensku aktivity, ktorých cieľom je podporovať rodinu, pomáhať budovať 

manţelské vzťahy pomocou prirodzeného prístupu k regulácii počatia a šíriť zdravý 

ţivotný štýl medzi mladými ľuďmi. Liga pár páru dôsledne vychádza zo skutočnosti, 

ţe človek vzniká počatím. Hlavnú náplň činnosti ligy pár páru tvorí organizovanie 

kurzov „Plodnosť nie je problém, ale dar!“. Liga pár páru nie je len vzdelávacia 

organizácia, ale ponúka všetkým, čo majú záujem o moţnosť členstva a moţnosť 

pridať sa ku skupine rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorej cieľom je vzájomne sa 

povzbudzovať a podporovať, aby sa manţelia ţijúci ţivotný štýl zaloţený na čistote 

ich vzájomného vzťahu necítili v dnešnej spoločnosti osamotení. Majú aj vlastné 

noviny – Noviny z rodiny LPP, ktoré sú členským bulletinom Ligy pár páru.  

OZ Liga  

pár páru 

 

         MC Mami – Oáza usporiadalo medzinárodné podujatie ku Dňu matiek 10. mája 

na Námestí A. Hlinku spojené s prejdením trasy 1 míle pre mamu za kaţdého počasia 

MC Mami  

– Oáza 
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medzi 16.00 h. a 17.00 h. Po prvý krát tu zaznela hymna Míle pre mamu. Označenú 

trasu bolo potrebné prejsť s kočíkom, vozíkom, na trojkolke alebo peši s dieťatkom. 

Míľu odštartovali pátri Tešitelia – páter Jozef a páter Tomáš, vďaka ktorým má MMC 

uţ štvrtý rok pekné priestory a kde fungovať. Zúčastnilo sa jej 211 ľudí, čo bolo o 19 

viac ako minulý rok. Na začiatku celého pochodu išla cyklistická jednotka mestskej 

polície, za nimi rodičia na bicykloch a potom rodinky s kočíkmi, či pešo. Na štarte 

dostali všetky deti oranţové balóniky a upozorňovali tak okoloidúcich po celom meste, 

ţe prechádzajú Míľu pre mamu. Na 2 stanovištiach deti splnili malé úlohy, za čo 

dostali odmenu. Potom nasledoval koncert M. Podhradskej, ktorú sprevádzal D. 

Dolinka. Mária postupne zapojila do spevu, hry, tanca všetky deti a nakoniec aj 

mnohých rodičov. Súťaţná pieseň „Hlava, ramená, kolená, palce“ poriadne rozhýbala 

malých i veľkých.  

 

Foto  

č. 333/II 

 

 

         Zlatomoravecká hudobná skupina Agonia, ktorá päť rokov pôsobí na domácej 

hudobnej scéne, vydala svoj prvým album s názvom „Od súmraku do úsvitu“. Na 

albume je šesť piesní, ktoré sa nahrávali 58 hodín. Ich názvy sú: Od súmraku do 

úsvitu, Paranoja, Tak ako ty, Posol, Agonia a Nebo v dlani... Skladby na album 

vznikali postupne, motívy skladieb sú rôzne - o všetkom, čo prináša ţivot. Agonia je 

štvorčlenná rocková a hardrocková skupina, ktorá vznikla v roku 2002 a prešla 

viacerými zmenami. Členmi skupiny sú M. Haspra, alebo Benco, ktorý spieva a hrá na 

gitare a je aj frontmanom skupiny. Ďalším členom je Ľ. Cviklovič alias Rumo, hrá na 

basgitaru a spieva. J. Ďuriš hrá na sólo gitaru, je tretím a zároveň zakladajúcim 

členom. Posledným je L. Smolárik, ktorý udáva kapele rytmus na bicích. Hrajú vlastné 

skladby, ale vedia zahrať aj zahraničných interpretov ako napríklad Mettalica, ku 

ktorej majú všetci blízko, ale nechcú ju kopírovať. Koncerty majú odohraté po celom 

Slovensku - Nitra, Levice, Banská Bystrica, Trenčín, Zlaté Moravce - odkiaľ aj všetci 

členovia skupiny pochádzajú. 

HS 

Agonia  

 

 

         ZO Kynologická Zl. Moravce zdruţuje členov, pre ktorých je pes viac ako 

štvornohá otrava zanechávajúca svoje "oznámenia", či "odkazy" na chodníkoch alebo 

v tráve. Sú psíčkarmi zoskupenými do kolektívu, ktorých spája láska či bliţší vzťah ku 

psom. Spolok vydrţal fungovať a stále funguje 25 rokov. Súčasným predsedom je aj 

zároveň jediný zakladajúci, po celý čas aktívny člen RNDr. J. Paluška. Momentálne 

majú takmer 50 platných členov, z čoho je okolo 15 aktívnych. Ich hlavná činnosť 

pozostáva z výcviku psov. Snaţia sa ho viesť tak, aby pes bol zvládnuteľný v kaţdej 

situácii. Zúčastnili sa MDD na štadióne v ZM, prípadne sú pravidelnými návštevníkmi 

dostihov v Topoľčiankach. Aj keď sú zameraní hlavne na amatérsku formu výcviku, 

môţu sa pochváliť aj profesionálnymi úspechmi, ako na poli chovateľstva, tak aj v 

športovej kynológii alebo úspechmi v poľovnom výcviku psov. Stretávajú sa 

pravidelne kaţdú nedeľu v areáli na okraji Parku mládeţe. Členstvo v klube nie je 

viazané na vlastníctvo psa, ale len na chuť pracovať a sympatie k týmto zvieratám. Cez 

leto zvyknú pripraviť akcie kde sa varí guláš, podáva malinovka alebo pivo. Akcia je 

tak skĺbená s brigádnickými prácami v ich areáli, streľbou zo vzduchovky či futbalom.  

ZO 

Kynologická 
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         Dňa 23. augusta zomrela vo veku 57 rokov B. Očovayová - predsedníčka MO 

Čereného kríţa  v Zlatých Moravciach.  

MO SČK 

 

         Zdruţenie kresťanských seniorov Slovenska – klub Zlaté Moravce a jeho 

predseda J. Švec zorganizovali 30. augusta púť do Lúčnej, ktorej sa zúčastnilo 48 

kresťanských seniorov. 19. septembra išlo opäť na púť do Šaštína – Stráţe 49 

kresťanských seniorov. Dopravu autobusmi pre nich zabezpečilo Mesto Zlaté 

Moravce.  

Kresťanskí 

seniori 

Slovenska  

 

         Pod patronátom Mesta Zlaté Moravce pripravilo OZ Prílepčianka 6. ročník 

Národopisného plesu dňa 11. apríla v Zdruţenej strednej škole. Začiatok sa niesol 

v predstavovaní folklórnych súborov, ktoré vítala tak ako po minulé roky predsedníčka 

zdruţenia A. M. – Kudrejová z Prílep. Pozvanie prijali súbory Skerešovanka z Obýc, 

domáci súbor Prílepčianka z Prílep a po prvýkrát tu hosťoval FS Benát z Machuliniec. 

Do tanca všetkým zúčastneným hrala HS MINI BAND. Pri tanci, speve a vínečku 

pokračovala zábava aţ do ranných hodín. Tí, čo mali šťastie si okrem dobrej nálady 

odnášali domov aj zaujímavé výhry z tomboly.   

OZ  

Prílepčianka 

 

Foto  

č. 334/II 

 

 

         Zlatomoravecký vinohradnícky spolok zorganizoval 23. februára školenie rez 

viniča orientovaný v tomto roku na rímsko-esenské vedenie s praktickou ukáţkou. 

Podujatie sa uskutočnilo vo viniciach pod kalváriou u F. Sýkoru. 

         4. apríla sa Klub odborov Calex zmenil na príjemnú vinnú pivnicu. 

Zlatomoravecký vínohradnícky spolok (ZMVS) v ňom pripravil 3. ročník výstavy vín 

zlatomoraveckej oblasti spojený s ich ochutnávkou. Viac ako 200 vzoriek vín všetkého 

druhu hodnotila 15 členná komisia stobodovým systémom európskeho štandardu. 

Najlepšie víno, tzv. „šampión“ získali výrobcovia: J. Balko, Slepčany za Rízling 

vlašský a Lesy SR B. Bystrica OZ Topoľčianky za Cabernet Sauvignon. Zlaté medaily 

získali aj výrobcovia zo Zlatých Moraviec: S. Valkovič za Müller Thurgau a Rizling 

vlašský, F. Sýkora za Rizling vlašský, Ing. P. Rybár a SOVEX BC, s.r.o. za Rizling 

rýnsky. 

         Činnosť ZMVS spočíva v organizovaní školení o reze viniča, ošetrovaní viniča, 

spracovaní vína, degustácii mladých vín, degustácii spojenej s ochutnávkou 

stabilizovaných vín, ale tieţ aj zájazdy ZMVS do vinohradníckych oblastí v zahraničí. 

Okrem toho pravidelne organizuje stretnutia s vinohradníckymi organizáciami 

v našom okrese. Jeho snahou v rámci Nitrianskej kráľovskej vinnej cesty je zjednotiť 

vinohradníkov z celej tekovskej oblasti. Má 73 členov, z ktorých vo výbore pracujú 

dvaja podpredsedovia Ing. M. Skyva a RNDr. A. Kramár a jeden pokladník F. Sýkora.  

Zlatomora-

vecký  

vinohra- 

dnícky  

spolok 

 

 

 

         ZO Slovenského zväzu záhradkárov Zlaté Moravce uskutočnila výročnú schôdzu 

7. marca v jedálni ZŠ na Robotníckej ul. Program: otvorenie, prednáška a beseda 

preds. republikového výboru SZZ – Prof. I. Hričovský DrCS. na tému „nové poznatky 

v pestovaní ovocia a zeleniny na Slovensku“, správa o činnosti a hospodárení v roku 

2007, správa kontrolnej revíznej komisie, schválenie plánu činnosti a rozpočtu na rok 

2008, diskusia. V kultúrnom programe vystúpil SS Babička. Členský poplatok na rok 

ZO –  

Slovenského 

zväzu  

záhradkárov  

Zlaté  

Moravce 
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2008 bol 100 Sk na člena.  

         V dňoch 23. aţ 24. septembra 18 vystavovateľov zo Zlatých Moraviec, 

Topoľčianok, Obýc a Prílep predstavilo svojich 107 exponátov v obradnej sieni MsKS. 

Výstavu ešte dotvárali okrasné dreviny Záhradníckych sluţieb mesta Zlaté Moravce. 

Počas dvoch dní si ju pozrelo okolo 500 ľudí. Výstavu ovocia – zeleniny a okrasných 

drevín otvoril 23. septembra v dopoludňajších hodinách predseda ZO organizácie 

Slovenského zväzu záhradkárov v ZM M. Bančák. V príhovore ocenil prácu 

záhradkárov a poďakoval tým, ktorí prispeli ku krásnej prezentácii plodov zeme. 

Návštevníci sa mohli pokochať na kráse a vôni 48 odrôd jabĺk, 5 odrôd hrušiek a 8 

sortách hrozna. Zelenina bola zastúpená cesnakom, cibuľou, tekvicou, červenou repou, 

mrkvou, petrţlenom, sójou, cviklou, kelom, reďkovkou čiernou a červenou. Nechýbali 

zemiaky, lieskové oriešky, mandle. Záujem vzbudzovali najmä tri tekvice gigant od 

pestovateľky A. Rumankovej z Prílep a zaváraniny od E. Páleníkovej zo ZM. Medzi 

domácimi vystavovateľmi zaujal pestrou škálou a najvyšším počtom odrôd jabĺk J. 

Svetlanský a M. Oravec. Z regiónu to bol J. Haspra z Topoľčianok, ktorý pravidelne 

vystavuje na regionálnych výstavách. Napriek náročnosti na ošetrenie boli medzi 

jablkami aj ekologické, chemicky neošetrované. Priniesol ich V. Matejov zo Skýcova. 

Neprehliadnuteľné boli aj odrody hrozna od Bc. M. Beloviča zo ZM. Po skončení 

výstavy bolo ovocie odovzdané deťom Materskej školy na Ţitavskom nábreţí. 

Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová taktieţ navštívila výstavu a ocenila prístup 

záhradkárov. V tomto roku neboli udelené ţiadne ceny. Víťazmi boli všetci 

vystavovatelia.  

         Na 24. novembra bol výbor SZZ v zloţení A. M. Kudrejová, M. Bančák, M. 

Rumanková, Ing. J. Svetlanský pozvaný do druţobného mesta na Morave – Bystřice 

pod Hostýnem. Navštívili záhradkársku osadu, sídlo záhradkárov a pútnické miesto 

Hostýn, kde ich sprevádzali všetci členovia výboru. 

 

Foto  

č. 335/II 

 

 

         21. ročník degustácie vín v Chyzerovciach zorganizoval výbor ZO Slovenského 

zväzu záhradkárov Zlaté Moravce – Chyzerovce dňa 13. apríla v Kultúrnom dome 

v m.č. Chyzerovce. Štvorčlenná degustačná komisia pod vedením Ľ. Kováča 

zhodnotila stobodovým systémom 49 súťaţných vín (40 vzoriek bieleho a 9 červeného 

vína). Šampiónmi výstavy bielych vín sa stali M. Toman za odrodu Veltínske zelené 

a J. Horváth za odrodu Devín, obaja z Topoľčianok. J. Horváth sa stal šampiónom aj 

pre červené vína odrodou Alibernet. Strieborné medaily boli udelené deviatim 

a bronzové pätnástim vinárom. Táto výstava je vţdy aj diskusným fórom o všetkom, 

čo s vínom súvisí. Tento rok sa však hovorilo aj o priestoroch kultúrneho domu. 

Návštevníci boli nespokojní s prezentáciou na poschodí, nakoľko tá sa v minulých 

rokoch konala vo veľkej sále.  

         ZO Slovenského zväzu záhradkárov Zlaté Moravce – Chyzerovce zorganizovala 

oslavu k sviatku sv. Urbana – patróna vinohradníkov 24. mája na chyzeroveckých 

viniciach. Na začiatku slávnosti predseda organizácie J. Pecho povedal, ţe sv. Urban je 

ochrancom proti mrazu a súčasne i proti opilstvu. ZO Slovenského zväzu záhradkárov 

v Chyzerovciach si v tomto roku pripomenula 25. výročie zaloţenia. Pri príleţitosti 

tohto jubilea boli udelené piatim členom organizácie ocenenia. Niektorí z nich stáli pri 
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zrode organizácie a naďalej sa na jej činnosti aktívne podieľajú. Z rúk predsedu si 

prevzali diplomy V. Tonkovič, K. Košút, Ľ. Néma, M. Vojtko, J. Michalík. ZO 

Slovenského zväzu záhradkárov Zlaté Moravce – Chyzerovce pripravila pre dve 

stovky prítomných veriacich občerstvenie v podobe dobrého vínka a gulášu. 

 

         Rehabilitačno-relaxačné centrum v Zlatých Moravciach v rámci svojej klubovej 

činnosti pre dôchodcov a zdravotne postihnutých pripravilo na 16. júla ukáţky ručných 

prác pani M. Kováčovej. Centrum má vypracovaný plán činností na kaţdý mesiac 

a záujemcovia sa s ním môţu oboznámiť priamo v centre alebo na mestskom úrade. 

Navštíviť centrum môţu v utorok aţ piatok od 8. do 12. hodiny.  
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         V roku 2008 OZ Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Zlaté Moravce, so sídlom 

na Ul. Hviezdoslavova 183, uskutočnilo projekt Stabilné partnerstvo sociálnej inklúzie 

- nástroj efektívneho riešenia zamestnanosti, sociálnej inklúzie a rozvoja regiónu. 

Cieľom bolo zvyšovanie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením, 

najmä dlhodobo nezamestnaných, prostredníctvom poradenstva a prípravy pre trh 

práce, aktivizácia komunít a cieľových skupín PSI, budovanie kapacít v komunitách, 

podpora participácie cieľových skupín (sociálne vylúčených, chudobných) na 

komunitnom rozvoji a tvorbe programov sociálnej inklúzie prostredníctvom 

komunitného plánovania. Bolo potrebné zvyšovanie informovanosti cieľových skupín 

PSI, verejnosti a zamestnávateľov v oblasti chudoby a sociálnej inklúzie, rozširovanie 

nových a skvalitňovanie existujúcich sluţieb zamestnanosti, sociálnych sluţieb 

a poradenstva, komunitnej sociálnej práce. Pri všetkých stretnutiach, konzultáciách 

a vzdelávaní boli účastníci informovaní o podpore projektu z ESF / FSR, vrátane 

označenia priestorov. Prezentácia aktivít projektu sa uskutočnila v mikroregiónoch a v 

organizáciách nachádzajúcich sa v pôsobnosti LPSI. Počas realizácii projektu sa PSI 

vďaka intenzívnej spolupráci s UPSVR a poradenskej činnosti pre cieľové skupiny 

projektu podarilo dosiahnuť vyššiu účasť cieľovej skupiny na aktivitách projektu.  

V rámci školenia nezamestnaných pre trh práce sa uplatnilo 7 účastníkov v OZ Maják 

Zlaté Moravce v chránenej dielni. Aktivít projektu LPSI sa zúčastnilo v priebehu 

realizácie 345 účastníkov, z toho 20% osôb z rómskych komunít. Počas mapovania 

potrieb lokality bolo zmapovaných 32 obcí, na území troch obcí sa nachádzali 

marginalizované rómske komunity.  
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         B. Černák člen SZZP získal 1. miesto v disciplíne stolný tenis v súťaţi 17. 

ročníka Memoriálu Alexandra Košíka v dňoch 18.-19. júla. Organizátorom podujatia 

bola Okresná rada v Šuranoch v spolupráci s Ústredným úradom SZZP v Martine. 

Zlatomoravecká organizácia má niekoľkoročnú tradíciu v tejto disciplíne a hlavne 

dobre natrénovaný kolektív, ktorý reprezentovali B. Černák, vedúci stolnotenisového 

oddielu, K. Martinec, podpredseda ZO SZZP, J. Ţembery a F. Šabo dlhoroční 

reprezentanti. Členovia SZZP trénujú v tejto disciplíne v priestoroch Centra voľného 

času uţ niekoľko rokov. 

         Členovia SZZP uskutočnili 14. augusta relaxačný výlet na kúpalisko v Komárne. 

Tu ich hneď čakalo prekvapenie s oznamom na dverách hlavného vchodu: „Z 
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technických príčin kúpeľ mimo prevádzky“. Rýchlo hľadali riešenie a rozhodli sa pre 

Veľký Meder. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Vykúpali sa v bazénoch podľa chuti 

a k spokojnosti. Domov sa vracali spokojní na duchu a osvieţení na tele. Účastníci 

poţiadali o vyslovenie poďakovania primátorke mesta Ing. S. Ostrihoňovej, členom 

MsZ, pracovníčkam MsÚ – odd. ĽZ, ako aj funkcionárom organizácií záujmových 

zdruţení.  

 

         Celodenný relaxačno oddychový zájazd pre deti a ich rodičov členov SZZP – 

rodič – dieťa, usporiadalo vedenie organizácie aj vďaka dotácii z rozpočtu mesta. 

Zájazd sa uskutočnil 27. mája ku Dňu detí. Deti a rodičia navštívili bojnickú ZOO, 

hrad a vykúpali sa na bojnickom kúpalisku. 

         V dňoch 18.-19. júla sa uskutočnil v Šuranoch 17. ročník memoriálu Alexandra 

Košíka, stretnutie zdravotne postihnutých športovcov z celého Slovenska. Súťaţilo sa 

v disciplínach stolný tenis, hod kriketovou loptičkou zo stoja do diaľky, jazda 

zručnosti na automobile s ručným ovládaním, hod kriketovou loptičkou – vozíčkari, 

rýchlostná jazda na invalidnom vozíku, jazda zručnosti na invalidnom vozíku, stolný 

tenis – muţi – ţeny. Druţstvo Zlatých Moraviec skončilo na 2. mieste a získalo 

strieborný pohár za jeden z najväčších počtov ocenených medailami. Súťaţili – K. 

Ocetová, P. Novotný, J. Tokoš, J. Búryová.  

         5. decembra prišiel Mikuláš aj do Klubu dôchodcov, kde na neho čakali deti zo 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.  
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         V reprezentačných priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave sa 13. 

februára udeľovali ocenenia víťazom 1. ročníka súťaţe Sestra roka 2007. Samostatnou 

kategóriou bola Sestra roka v diabetológii. O ocenených rozhodli čitatelia časopisu 

Diabetik, svojimi nominačnými listami. Súťaţ vyhlásilo vydavateľstvo Sanoma 

Magazines Slovakia, s.r.o. Za mimoriadnu starostlivosť o svoju pacientku s diabetom 

si odniesla špeciálnu cenu časopisu Diabetik sestra E. Pacalajová z diabetologickej 

ambulancie v Zlatých Moravciach. 

         ZO diabetikov Zl. Moravce usporiadala pre diabetikov a ostatných občanov 

Májovú veselicu dňa 9. mája v jedálni Zdruţenej strednej školy. Tanečnú zábavu 

otvorila predsedníčka ZO diabetikov v našom meste A. Gubová. Úvod patril valčíku, 

ďalej vystúpila tanečná skupina CVČ pod vedením S. Kuklovej s choreografiou Up 

side down, so scénkou s názvom Dialógy H - T. Garaj a J. Augustín, hrou na husle D. 

Lukáč, študenti GJK. Do tanečného rytmu hrala skupina MUSIC-PRO, I. Kóňová zo 

ZM a V. Uličný z Čaradíc. Táto kapela funguje takmer dva roky. Začínali akciami ako 

hudobnými vstupmi v rámci programu na plesoch, v súčasnosti ponúkajú ţivú 

hudobnú produkciu uţ počas celého večera. Kapela má v repertoári nielen zahraničné 

šlágre, ale aj slovenské tanečné piesne, pri ktorých sa zabávali pri príleţitosti mája 

náleţite mašľami ovenčenými briezkami vo vyzdobenej sále tak  mladšie i staršie páry. 

V ponuke bola aj zaujímavá tombola ako tlakomery, glukomery, vitamíny, 

posilňovacie náčinie, torta, keramické dózy, značkové vína atď. Pri tanci, speve 

a dobrej nálade zotrvala zábava aţ do ranných hodín.  

         14. mája sa stretli v KD na Mojmírovej ul. funkcionári Jednoty dôchodcov 
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a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých spolu s členmi klubu postihnutými 

diagnózou diabetes – cukrovkou. Prítomných privítala predsedníčka organizácie Zväzu 

diabetikov v ZM A. Gubová a predstavila hostí MUDr. Lukáčkovú a MUDr. Vaňu. 

Cieľom stretnutia bola poučná informácia na tému diabetická gastroparóza. Nechýbal 

čas na dotazy a výmenu skúseností postihnutých, na ktoré lekári fundovane 

odpovedali. V závere stretnutia predsedníčka oboznámila prítomných s plánovanými 

aktivitami a organizačnými opatreniami v organizácii. 

  

         MO Matice slovenskej zorganizoval v letných mesiacoch výstavku výtvarných 

prác detí MŠ Štúrova a Ţitavské nábreţie pod názvom „Moje Slovensko“ v priestoroch 

mestského múzea. Umelecký záţitok pripravili deti z uvedených MŠ a pedagógovia T. 

Kováčová, L. Bajaníková a I. Homolová.  

         Za predsedu MO Matice slovenskej v Zlatých Moravciach bola zvolená Mgr. H. 

Porubská. Počet členov v zdruţení je 42.  
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         Dychová hudba Topoľanka oslávila v tomto roku svoje 20. výročie vzniku. Pri 

tejto príleţitosti vydala CD s názvom „Čo odvial čas“.  

Dychová hudba 
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         Folklórny súbor Zlatňanka vznikol v roku 1990 pod vedením Ing. C. Lazúra. 

Spočiatku na javiskách pôsobil ako detský folklórny súbor s tromi zloţkami: tanečná, 

hudobná, spevácka. Ich prvé vystúpenie sa uskutočnilo hneď o tri mesiace na Mikuláša 

v decembri 1990. Program sa skladal z nasledovných tancov, len za spevu detí: 

Vynášanie Moreny - choreografia Ing. M. Lazúrová, Jánošík - choreografia Ing. C. 

Lazúr. Súčasne sa začala formovať ľudová hudba pod vedením Ing. J. Murína, ktorá si 

v roku 1998 vytvorila vlastný názov: Ľudová hudba Struna. DFS Zlatňanka spolu s ĽH 

Struna tak tvorila jednoliaty celok vysokej kvality schopný v kaţdom okamihu 

nadchnúť srdcia divákov nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. 1. septembra 

2000 súbor uskutočnil výraznú zmenu, keď zmenil svoj názov z Detského folklórneho 

súboru na Folklórny súbor Zlatňanka a prijal dvoch nových choreografov. Vytvoril tak 

dve tanečné zloţky: mladšiu od 5 do 12 rokov a staršiu od 13 do 18 rokov. Za tieto 

roky svojej existencie súbor nacvičil 28 tanečných choreografií z oblasti Tekova, 

Šariša, Zemplína, Horehronia, Liptova a mnoţstvo hudobných kompozícií. S nimi sa 

prezentoval na mnohých súťaţných prehliadkach, v Slovenskej televízií a Slovenskom 

rozhlase. Zlatňanka sa pravidelne kaţdý rok zúčastňuje zahraničných folklórnych 

festivalov. Súbor navštívil 16 štátov Európy a jeden v Ázii. Poslaním súboru je 

uchovávať a rozvíjať ľudové tradície, zvyky, piesne, tance z okolia ZM a iných 

regiónov Slovenska a tak prezentovať rôznorodosť a bohatstvo slovenskej ľudovej 

kultúry. Od 1.1.2007 sa stali S. Hruška spolu s manţelkou M. Hruškovou vedúcimi FS 

Zlatňanka. Mladšia tanečná zloţka má nacvičené tance ako - Anička dušička (párový 

tanec z liptovskej oblasti), Bráničky a koľeso zo Šariša (dievčenský tanec obdobný 

karičke zo Šariša pre mladšiu, ale aj staršiu skupinu dievčat spojený s bohatým 

spevným prejavom), Varenie lekváru (podobne aj tento zvyk je zo ZM a predstavuje 

starodávne tradície spojené so zábavou pri varení lekváru, je netradične humorne 

spracovaný pre deti vo veku od 1 do 12 rokov, Fašiangy (netradične spracovane 
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podanie fašiangov z okolia Zlatých Moraviec pre mladšie deti spojené s humorom a 

dobrou zábavou nielen pre účinkujúcich), Na zelenej lúke (tanečné hry z Liptova - 

Cindruška a Na zajaca), Narodil sa nám Spasiteľ (Vianočné zvyky, koledy, pastiersky 

tanec, vianočné vinše a koledovanie pre akúkoľvek vekovú kategóriu), Čiţíček, čiţíček 

(detská hra v scénickej úprave pre dievčatá, ktoré znázorňujú ako rastie mak 

a v neposlednej miere ako sa dá jesť), Po valasky, od zeme (chlapčenský tanec 

liptovských valachov, kde tanečníci predvádzajú svoju šikovnosť v odzemkoch), Hry 

na lúke (detské hry, počnúc uspávankami, dievčenskými hrami a chlapčenskými hrami 

na lúke, pre deti vo veku od 2 do 11 rokov). Staršia tanečná zloţka - Mazuľ a trasený 

čardáš (párový tanec z dediny Kozárovce z tekovskej oblasti), Bašistovská (regrútsky 

chlapčenský tanec z horného Šariša, plný temperamentu a cifrovania (čapášov), 

Šarišská polka a treščák (trojpárový tanec zo Šariša), Zemplínska karička (rezký 

dievčenský tanec doprevádzaný spevom dievčat, prezentuje krásu farieb regiónu 

Zemplína prostredníctvom nádherných krojov), Raslavická a Mojše polka (dva párové 

tance z Vyšných Raslavíc v podaní staršej tanečnej zloţky, tanec plný dynamiky a 

temperamentu sólistov, ktorý v zahraničí dvíha divákov zo stoličiek), Parobský 

(chlapčenský tanec z regiónu Horehronie, kde tanečníci predvádzajú strohosť, ale aj 

obratnosť vo vydupávaní rôznych motívov), Horehronský dupák (párový tanec, v 

ktorom dievčatá a chlapci predvádzajú krásu horehronského spevu a tanca, tanec je 

zvláštny aj tzv. hluchými dobami (doby bez hry muziky), kedy počuť iba samotné 

dupanie tanečníkov), Šarišský čardáš (krásny párový tanec z Raslavíc, tancovaný 

podľa manţelov Udermanových), Parchovianske dzifčata (dievčenská karička bez 

doprovodu muziky, takto si kedysi dievky tancovali na zábavách, spievali 

a vydupkávali rytmus). V Zlatňanke sa doteraz vystriedalo okolo 280 mladých ľudí. 

V súčasnosti súbor prezentuje okolo 60 tanečníkov a hudobníkov. Muzikanti sa 

stretávajú kaţdý piatok. Tanečníci oboch zloţiek nacvičujú dvakrát do týţdňa v ZŠ na 

Pribinovej ul. v Zl. Moravciach. Organizujú taktieţ zájazdy do zahraničia, kde potom 

vystupujú. V roku 2006 to boli Čechy mesto Zlín a v roku 2007 Taliansko mesto 

Benátky. 

 

         V priestoroch mestského amfiteátra sa počas jarmočných dní konala siedma 

výstava králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva, ktorú pripravil Slovenský 

zväz drobnochovateľov. To najlepšie zo svojich odchovov tu vystavovalo spolu 67 

chovateľov z Poţitavského regiónu. Oproti predošlým rokom sa organizátorom opäť 

podarilo zvýšiť nielen počet, ale aj kvalitu vystavovaných kusov. Z desiatok kusov 

králikov, holubov, hydiny a vodného vtáctva z rôznych kútov sveta posudzovatelia 

vybrali za základe prísnych kritérií víťazov jednotlivých kategórií, ktorým po 

vyhodnotení odovzdali víťazné poháre. Víťazstvo v kategórii holubov získal M. 

Kopačka z Tesárskych Mlyňan, v kategórii králikov vyhral králik chovateľky A. 

Staňovej z Jelenca a víťazný pohár v kategórii hydiny si odniesol O. Bača zo Slaţian. 

Jedným z hlavných cieľov výstavy bolo vzbudiť záujem o drobnochov aj u detí 

a mládeţe. Na výstavu sa prišlo pozrieť okolo 900 ţiakov základných a stredných škôl. 

V tombole, ktorú organizátori pripravili aj tento rok, mali návštevníci výstavy moţnosť 

vyhrať čistokrvné zviera.  
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         Deň vtáctva, ktorý pripadá na 1. apríla, otvorili v pobočke Ponitrianskeho múzea 

v ZM výstavu: Naše vtáky a ich ochrana. Zároveň o 14. hodine bola spustená on-line 

kamera, ktorou sa dalo na internete pozorovať bocianie hniezdo a ţivot v ňom. 

Hniezdo v centre mesta – za bývalým hotelom Benkovič bolo uţ po piatykrát 

zahniezdené bocianmi. Kamera bola umiestnená desať metrov od hniezd. Tento 

projekt bol zrealizovaný po prvýkrát na Slovensku, kedy začala prevádzka on-line 

kamery. Zároveň  sa umoţnil sledovať priamy prenos diania v tomto hniezde na 

internete. Upevnenie webkamery inicioval a zorganizoval Ľ. Chládek, člen Slovenskej 

ornitologickej spoločnosti a technicky ju zabezpečovala firma PAKE s.r.o. – predajca 

kancelárskej a výpočtovej techniky v ZM. Prostredníctvom web kamery mohli 

návštevníci internetovej stránky www.hniezda.sk nepretrţite sledovať hniezdenie 

týchto vtákov od ich príletu na Slovensko aţ po odlet do teplých krajín.  

         Uţ tradične prvý októbrový víkend v mnohých krajinách prebiehali „Európske 

dni vtáctva“. Na Slovensku boli na dvadsiatych miestach organizované rôzne 

ornitologické podujatia. Hlavným cieľom bolo získať pre aktívnu ochranu voľne 

ţijúcich vtákov a ich ţivotného prostredia čo najviac nových záujemcov. V Zlatých 

Moravciach sa člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti Ľ. Chládek rozhodol 

pripraviť informačný stánok, v ktorom spoluobčanov oboznamoval o aktivitách a 

plánoch na ďalšie obdobie. Na ukáţku boli pripravené rôzne druhy vtáčích búdok, 

hniezda a bohatý propagačno-informačný materiál.  
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         Súbor maţoretiek LADY-BIRD (Lienka) začal pracovať pri ZŠ na Pribinovej ul. 

pod vedením Mgr. M. Košútovej v šk. roku 2003/2004. Skupinu tvorilo 16 dievčat 

a jeden chlapec, ktorý bol aj prvým kapelníkom. Postupne prichádzali do súboru ďalšie 

záujemkyne a tak počet členov rástol na súčasných 36. Nacvičujú týţdenne po dve 

hodiny, sú rozdelené na kadetky (1.-4. roč.) a juniorky (5.-9. roč.). Mgr. Košútová sa 

na prácu s maţoretkami pripravovala v Ţiline u majsteriek SR. Sama im vyberá hudbu, 

navrhuje choreografiu i kostýmy. Prvé kostnými im ušili dievčatá z Reedukačného 

centra, ostatné šila vedúca súboru. Maţoretky uţ reprezentovali naše mesto napr. na 

Fóre pedagogiky v Bratislave, na Dňoch otvorených dverí Krajského osvetového 

strediska v Nitre a pravidelne sa zúčastňujú aj kultúrnych akcií organizovaných 

mestom či školou.  

Maţoretky  

LADY-BIRD 

 

         Dynamická a pôsobivá tanečná show so 120 tanečníkmi sa uskutočnila 30. mája. 

Divadelná sála MsKS zaţila nápor divákov tento deň aţ trikrát. Divákom boli 

ponúknuté pestré škály tanečných vystúpení od malých 5-ročných tanečníkov aţ po 

dospelákov, kde profesionálne zostavy dodávali ten správny lesk uţ v poradí 6. ročníka 

prezentácie celoročnej práce. Tanečníci sa predstavili pod vedením vedúcej skupiny S. 

Kuklovej, ktorej s choreografiami pomáha M. Jenisová, študentka GJK. Slovom počas 

jedenástich choreografií – úvod patril baletu, nasledovala Popletená abeceda, Pá a Pí, 

Pes a mačka, chlapčenská choreografia U-i-ulala, Divoké kočky, Samba, Up and 

Down, sprevádzal P. Kereš. TS Tigra vystúpila s vlastnou show a Let´s Dance. S. 

Kuklová pôsobí v CVČ uţ osem rokov, no tohtoročné vystúpenie bolo pre ňu 

Tanečná 

show 

CVČ 

Spektrum 

 

Foto  

č. 338/II 
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posledné, odchádza. Rozlúčilo sa s ňou aj publikum, opäť nechýbala veľká torta, 

kytice kvetov a vrelé poďakovanie zaznelo aj od primátorky mesta Ing. S. 

Ostrihoňovej, ktorá sledovala tanečnú show v publiku.   

 

         V dňoch 19. aţ 21. septembra pripravilo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s OZ 

Platan zájazd do Poľska pre svojich zamestnancov zo školských zariadení. Tento začal 

odchodom v piatok podvečer do Keţmarských Ţľabov. V sobotu bola naplánovaná 

krátka návšteva trhov v Novom Targu. V Krakove si prezreli historické centrum, 

nádvorie kráľovského hradu Wawel, Wawelskú katedrálu, Rynek Glówny - najväčšie 

stredoveké námestie na svete. Po tejto prehliadke smerovali do soľnej bani vo 

Wieliczke. Po 380 schodoch sa dostali na prvé poschodie, čo bolo asi 64 metrov pod 

zemou. Videli prekrásne kaplnky, podzemné jazierka a múzeum. Prezreli si aj 

najväčšiu kaplnku do ktorej sa zmestí cca 1000 ľudí a je asi 125 metrov pod zemou. 

Kaplnka je plná soľných sôch, reliéfov a medzi inými je tu aj socha pápeţa Jána Pavla 

II. Nedeľa uţ bola oddychová, kedy navštívili ešte Aqua Park v Poprade.  

OZ Platan 

 

         Rok 2008 znamenal pre Maják rast. Prijali ďalších ľudí so zdravotným 

postihnutím a tak v Majáku celkovo pracovalo 30 ľudí s rôznym zdravotným 

hendikepom. S firmou Danfoss pokračovala dobrá spolupráca, dostali ďalšie zákazky - 

zapájanie káblových zväzkov, medzifázová izolácia. V zariadení tieţ pracujú ľudia 

s mentálnym postihnutím, ktorí majú prideleného pracovného asistenta. Venujú sa im 

v špeciálnom programe zameranom na zdravé sebavedomie v ich sociálnom prostredí. 

Sociálne centrum je otvorené celodenne a preto vie podchytiť kaţdého človeka, ktorý 

je v núdzi. Občania mesta Zlaté Moravce v čoraz väčšom počte a to kaţdý deň, nosili 

veci do odevného skladu. Zvýšil sa počet odberateľov pomoci a na jeden deň pripadlo 

aj 15 ľudí. Popoludní zase prichádzalo okolo 10 detí, individuálna starostlivosť bola 5 

ľudí, čo bolo aj 30 klientov denne. Svoje sluţby OZ rozšírilo o špeciálne sociálno 

terapeutické poradenstvo v rámci ktorého vedie svojich klientov k hľadaniu moţností, 

ktoré sami nevidia. V centre im pomáhajú či uţ z vlastných zdrojov, alebo klienta 

ďalej distribuujú. Niektorým sprostredkujú prácu, iným umoţnia, aby si prácu hľadali 

na internete, ktorý je dostupný v sociálnom centre pre sociálne odkázaných občanov 

mesta Zlaté Moravce – bezplatne. Do zariadenia prišli aj obyvatelia Domu 

opatrovateľskej sluţby. Je to pre nich forma spoločenského kontaktu, majú kde prísť 

a porozprávať sa. Výnimočnou udalosťou sa stalo zaloţenie Súkromného gymnázia 

pre deti s poruchami správania. Maják tak pomohol vytvoriť špeciálne podmienky pre 

deti, ktoré by skončili v reedukačných detských domovoch alebo na psychiatrii. Svoj 

špeciálny prístup zameraný na vytvorenie pozitívneho vzťahu s dieťaťom 

experimentálne overuje v Školskom výberovom zariadení v Belúšskych Slatinách. 

Tieto aktivity Maják realizuje v spolupráci s občianskym zdruţením Prospe Regio. 

         V roku 2008 Maják pokračoval v odbornom vzdelávaní – „Sociálna práca 

s trestanými osobami“, tento krát boli do kurzu prijatí uchádzači z duchovnej sluţby. 

Toto vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva SR. OZ Maják má na sluţby 

ktoré poskytuje akreditáciu z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny podľa zák. č. 

305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a to s celoslovenskou 

OZ Maják 
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pôsobnosťou. OZ Maják tieţ úspešne zvládlo kontrolu projektu „Učíme sa pracovať“ 

Najvyšším kontrolným úradom. VÚC Nitra pravidelne monitoruje a podporuje činnosť 

OZ Maják.  

         V závere roka Maják opäť organizoval vianočnú kapustnicu v MsKS. Tá mala 

veľký ohlas, prišlo doteraz najviac ľudí v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi.  

 

         Hasič záchranár, umelec, čo maľuje aj na nahé telá, ţiačka z Vrábeľ, pouličný 

tanečník z viedenských ulíc, či mechanik v pneuservise – aj toto robia tanečníci mimo 

parketu zo skupiny Old School Brothers. V šou Slovensko má talent si získali 

fanúšikov, uznanie a tri milióny korún. Stalo sa tak po viacerých postupových kolách, 

ktoré trvali od leta do decembra. Vyvrcholenie celej šou sa konalo 7. decembra 

v priamom prenose na TV Markíza. Z desiatich finalistov dostala táto skupina ako 

jediná na svete v podobnej šou najväčší počet SMS hlasov. V skupine je ich päť, 

pričom Michal K. pochádza zo Zlatých Moraviec a René Š. z Obýc.  

Old School 

Brothers v  

šou  

„Slovensko  

má talent“ 

 

Príloha  

č. 29-d 
 

 

         20. decembra oslávil Folklórny súbor Inovec 25 rokov. Tridsaťtri folkloristov 

spája puto súdrţnosti a priateľstva, radosť zo šírenia slovenského folklóru v zahraničí 

a potreba vyspievať a vytancovať nadšenie, ktorým sú preplnení. Na pódiu v MsKS 

spievali a vyznávali sa k láske k folklóru tak súčasní ako aj bývalí členovia súboru, so 

sprievodným slovom R. Bakaľárovej. V programe zazneli ukáţky svadobného obradu 

z Topoľčianok, vynášanie Moreny, dievčenský tanec, párový tanec, trojpárový tanec, 

ale aj čardáš a piesne za hudobného sprievodu ľudovej hudby, ktorá je značne 

omladená. Umeleckým vedúcim, choreografom a manaţérom súboru v jednej osobe je 

od r. 1990 Ing. R. Bakaľár.          

25 rokov  

FS Inovec 

 

Príloha  

č. 30-d 
 

Šport. 
         Dňa 7. mája zorganizovalo CVČ Spektrum z poverenia KŠÚ v Nitre a KR SAŠŠ 

školské majstrovstvá okresu ZM v atletike ţiakov a ţiačok základných a stredných 

škôl. Počet účastníkov podujatia bol 219.  

Chlapci SŠ: beh na 100 m – M. Bančák ZSŠ, beh na 200 m – M. Virág SOUse, beh na 

400 m – A. Víglaský SOUse, beh na 800 m – M. Hudec GJK, beh na 1500 m – R. 

Kováč ZSŠ, skok do diaľky – M. Michalík ZSŠ, vrh guľou – L. Kukučka OA, štafeta 

4x100 m – ZSŠ.  

Dievčatá SŠ: beh na 100 m – N. Szegényová GJK, beh na 200 m – A. Ivanová GJK, 

beh na 400 m – A. Ivanová GJK, beh na 800 m – R. Bubancová RDM, skok do diaľky 

– I. Cesneková OA, vrh guľou – K. Rachelová – OA, štafeta 4x100 m – RDM, atletika 

dievčatá ZŠ: 1. m. ZŠ Robotnícka, 2. m. RDD, 3. m. ZŠ Mojmírova. 

Víťazi jednotlivých disciplín: 60 m – A. Fialová, ZŠ Mojmírova, 300 m – H. 

Palušková, ZŠ Robotnícka, 800 m – H. Palušková, ZŠ Robotnícka, diaľka – L. 

Šnajnarová, ZŠ RDD Zl. Moravce, guľa – T. Konečná, ZŠ Robotnícka, loptička – N. 

Blahová, ZŠ Robotnícka, 4 x 60 m – ZŠ RDD Zl. Moravce.  

Atletika chlapci ZŠ: 1. m. ZŠ Robotnícka, 2. m. ZŠ Pribinova, 3. m. Topoľčianky. 

Víťazi jednotlivých disciplín: 60 m – M. Minár, ZŠ Mojmírova, 300 m – M. Minár, ZŠ 

Mojmírova, 1000 m – M. Hudec, ZŠ T. Mlyňany, diaľka – M. Králik, ZŠ Obyce, guľa 

CVČ 

Spektrum 

 
MO 

v atletike  
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– M. Šedík, ZŠ Pribinova, loptička – T. Ivančík, ZŠ Robotnícka, 4 x 60 m – ZŠ 

Robotnícka. 

23. apríla sa uskutočnili MO vo futbale ţiakov SŠ. Počet účastníkov 88. Konečné 

poradie: 1. m. ZSŠOaS, 2. m. ZSŠ, 3. m. OA. 

5. mája sa uskutočnili MO v malom futbale starších ţiačok ZŠ. Počet účastníkov 32. 

Konečné poradie: 1. m. ZŠ Volkovce, 2. m. ZŠ J. Kostoľany, 3. m. ZŠ Ţitavany. 

13. mája sa uskutočnili majstrovstvá okresu Zl. Moravce v malom futbale mladších 

ţiakov ZŠ. Podujatie sa konalo v športovej hale Správy športových zariadení, m. p. 

Počet účastníkov 45. Konečné poradie: 1. m. ZŠ Mojmírova, Zl. Moravce, 2. m. ZŠ 

Ţitavany, 3. m. ZŠ Robotnícka, Zl. Moravce. 

         29. októbra zorganizovalo CVČ Spektrum Zlaté Moravce z poverenia Krajského 

školského úradu v Nitre majstrovstvá okresu Zlaté Moravce vo futbale ţiakov ZŠ. 

Podujatie sa konalo v areáli mestského podniku Správa športových zariadení. Počet 

účastníkov 51. Poradie: 1.m. ZŠ Robotnícka, 2.m. GJK, 3.m. ZŠ Topoľčianky, 4.m. ZŠ 

Mojmírova, 5.m. ZŠ T. Mlyňany, 6.m. ZŠ Ţitavany, 7.m. ZŠ Sľaţany. Do krajského 

kola postúpila ZŠ Robotnícka.  

         V októbri zorganizovalo CVČ Spektrum aj školské majstrovstvá okresu Zlaté 

Moravce v cezpoľnom behu ţiakov a ţiačok základných a stredných škôl. Pretekalo 82 

beţcov v 8 kategóriách. V kategórii dievčatá ZŠ sa Zl. Moravce umiestnili na tretej 

priečke, obsadila ju Z. Sýkorová zo ZŠ Mojmírova. V kategórii chlapci si 2. miesto 

vybojoval B. Marťák, ZŠ Robotnícka. V kategórii dievčatá SŠ Zlaté Moravce obsadili 

prvé tri priečky E. Herákova OA, A. Béberová OA, S. Kakodyová ZSŠOaS. 

V kategórii chlapci M. Víglaský ZSŠ, R. Kováč ZSŠ, J. Valent ZSŠ si vybojovali prvé 

tri mesta. Prvé miesto v kategórii dievčatá ZŠ patrilo ZŠ Robotnícka ul., v kategórii 

chlapci ZŠ Robotníckej druhé miesto. Kategória dievčatá SŠ: 1. m. OA, 2. ZSŠOaS. 

Chlapci SŠ. 1. ZSŠ, 2. ZSŠOaS, 3. SOUse.  

         Druţstvo dorastencov stolnotenisového klubu CVČ Zlaté Moravce si bez 

jediného zaváhania (medzi muţmi) vybojovalo postup do 4. ligy.   

 
 

MO  vo 

futbale  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Foto  

č. 339/II 
 

 

 

         Dňa 19. januára HC Zlaté Moravce zorganizoval hokejový turnaj, na ktorom sa 

zúčastnili Blue Stars Levice, Old Boys Levice a domáce muţstvá HC ZM B SPA, HC 

ZM B SPB. Slávnostným vhodením buly primátorka Zl. Moraviec Ing. S. Ostrihoňová 

otvorila turnaj za prítomnosti riaditeľa Technických sluţieb M. Adamca a manaţéra 

HC ZM J. Bartu. Na tento turnaj sa prišlo pozrieť do 200 fanúšikov. Výsledné poradie 

muţstiev: 1. Blue Stars Levice, 2. HC ZM B SPA, 3. Old Boys Levice, 4. HC ZM B 

SPB. Vyhodnotenie: najlepší brankár – J. Krkošek (HC ZM B SPB), najlepší obranca – 

J. Litva (Blue Stars Levice), najslušnejší hráč – J. Sakoš (Old Boys Levice), najlepší 

útočník – J. Minár (HC ZM  B SPB). 

         Hokejové druţstvo starších ţiakov HC Zl. Moravce odohralo v predvianočnom 

období uplynulého roka dva víťazné zápasy. Najprv 19.12. zdolalo 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. Ráček, M. Vaško a J. Kršiak. 

Počas sviatočného oddychu chlapci načerpali sily do ďalších bojov a nový rok začali 

Hokejový  

klub  

 

Foto č. 340, 

341/II 
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úspešne. 6.1. porazili na domácom ľade hokejistov z Púchova v pomere 6:0. Góly: M. 

Danáč, M. Ráček, A. Zimmermann, D. Danáč. 13.1. na nich čakalo derby 

s Partizánskym. Zlaté Moravce zdolali súpera v pomere 8:3. Góly: M. Vaško, M. 

Furka, A. Zimmermann, M. Ráček, M. Toman, M. Danáč. 20.1. sa stretli s protihráčmi 

v Rimavskej Sobote s výsledkom 0:2, keď oba góly za ZM strelil R. Mráz. Hokejový 

klub HC Zlaté Moravce hostil 27.1. hokejistov z poľského Noweho Targu. Domáci 

zvíťazili 7:2. Góly – R. Mráz, J. Krajčo po 2, M. Toman, M. Vaško a A. Zimmerman 

po 1. 3.2. sa odohralo na našom zimnom štadióne stretnutie so Ţiarom nad Hornom, 

kde vyhrali domáci 7:3. Góly – M. Danáč 2, M. Kováč, R. Mráz, M. Vaško, J. Krajčo 

a D. Ozimák. 10.2. boli súperom domácich chlapci z Brezna. Výsledok zápasu bol 

12:2 v prospech domácich. Góly – R. Mráz 4, A. Zimmermann 3, M. Danáč 2, po 1 – 

T. Čulík, J. Krajčo a M. Furka. Gólostroj pokračoval aj 17.2., kedy na domácom ľade 

naši chlapci privítali súpera z Partizánskeho. Výsledok 19:1 v prospech ZM. Góly – D. 

Ozimák 7, M. Danáč a R. Mráz 4, M. Toman a M. Ráček 2. 24.2. cestovali chlapci na 

horúci ľad do Ţiaru nad Hronom. Zvíťazili domáci Ţiarčania v pomere 6:3. Góly za 

ZM: M. Danáč, M. Toman, M. Ráček. Výsledok nebol celkom jasný, nakoľko za 

domácich nastúpili dvaja hráči neoprávnene. 28.2. hokejisti odohrali zápas v Púchove 

a domácim nedali ţiadnu šancu, keď zvíťazili 9:2. Góly: R. Mráz 4, A. Zimmermann 

2, M. Danáč 2, M. Kováč 1.  2.3.  odohrali zápas proti Rimavskej Sobote, ktorej 

uštedrili vysokú prehru 3:9. Góly: M. Vaško 3, A. Zimmermann 2, R. Mráz 2, M. 

Danáč 1, M. Kováč 1.  9.3. odohrali majstrovské stretnutie Detva – Zlaté Moravce 2:5. 

Góly: Mráz 3, Vaško 1, D. Danáč 1. 16.3. odohrali predposledný zápas v sezóne  

Lučenec – Zlaté Moravce 4:8. Góly: Mráz 6, D. Danáč 1,  M. Toman 1. Starší ţiaci 

nakoniec zdolali aj poslednú prekáţku na ceste za celkovým víťazstvom v II. 

hokejovej lige v konkurencii 9-tich muţstiev, v súťaţi starších ţiakov stredoslovenskej 

skupiny. 25.3. zvíťazili v Brezne po neľahkom zápase nad domácimi hokejistami 

v pomere 8:6. Góly: M. Danáč 3, R. Mráz 2, A. Kováč, A. Zimmermann, M. Kováč 1. 

         Starší ţiaci HC Zlaté Moravce dosiahli veľmi úspešnú sezónu v ľadovom hokeji. 

V tejto sezóne celkovo hrali 23 zápasov, kde 22 vyhrali, 1 prehrali, získali skóre 

178:49 a 44 bodov. V konkurencii deviatich druţstiev dokázali predčiť všetkých 

súperov a obsadiť prvé miesto. Najlepším strelcom bol R. Mráz 46 gólov, 

najproduktívnejším hráčom bol M. Danáč 79 bodov (35 gólov a  44 prihrávok). 

 

         15. novembra bola otvorená sezóna zimného štadióna správcom štadióna 

Technickými sluţbami mesta Zlaté Moravce. Ľadová plocha pre záujemcov bola 

sprístupnená počas celého týţdňa v čase od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.00 h. Od 

16.00 h bola ľadová plocha sprístupnená hokejovému klubu – predprípravky, 

prípravky, mladší ţiaci, muţi. Vstupné zostalo nezmenené.  

Zimný 

štadión 

 

         Tri najlepšie muţstvá a jednotlivci Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy za sezónu 

2007/2008 boli ocenení víťaznými pohármi a diplomami na Mestskom úrade 28. 

marca za účasti zástupcov 11 muţstiev, predsedu hokejbalovej ligy Š. Vaňu a predsedu 

dozornej rady a člena komisie mládeţe a športu Ing. A. Karaffu. Ocenenia z rúk 

primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej si prevzali muţstvá za 1. miesto Benetton, za 2. 

Zlatomo-

ravecké 

hokejbalové 

zdruţenie 
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miesto Lemons a 3. miesto Routiners. Udelená bola aj cena fair – play muţstvu 

Lemons. Najlepší hráči v kategórii jednotlivci boli dvaja strelci T. Segíň – Penguins 

a M. Jakab – Lemons, ktorý dostal aj ďalšie ocenenie ako najproduktívnejší hráč. 

Najlepším brankárom súťaţe sa stal  Ľ. Jánoška z Corgons. Po udelení ocenení boli 

všetci pozvaní primátorkou mesta na oneskorený obed, kde pokračovali 

v rozhovoroch. V súčasnosti má Zlatomoravecká hokejbalová liga 11 muţstiev 

a v podstate hrá uţ 24 sezón na ihrisku Gymnázia Janka Kráľa, nakoľko zatiaľ nie je 

vybudované kompletné ihrisko na hokejbal s mantinelmi a čiarami. 

         Muţstvo Zlatomoraveckého hokejbalového zdruţenia ROUTINERS TEAM sa 

prihlásilo do 2. ročníka Vrábeľskej hokejbalovej ligy, v ktorej bolo 9 druţstiev. 

         Druţstvo BENETTON sa stalo víťazom ročníka 2007/2008 Zlatomoraveckej 

hokejbalovej ligy a viacnásobným víťazom tejto súťaţe.  

Foto  

č. 342/II 

 

 

         Sestry Lucia a Simona Korcové z Horolezeckého klubu v Zlatých Moravciach 

získali na Univerziáde v Ţiline najvyššie medaily. V tzv. boulderingu (jeden zo štýlov 

lezenia) Lucia získala zlatú medailu a titul Akademický majster Slovenska a Simona 

získala 3.  miesto a bronzovú medailu.  

         V dňoch 7.-8. marca sa Timotej Šumný zúčastnil v Rakúskom meste Graz 

pretekov Northland cup v boulderingovom lezení na umelej stene a medzi 

profesionálmi sa umiestnil na 36 mieste, vo Winter cup, kde pretekal v kategórií do 17 

rokov sa prebojoval aţ do finále. V tuhom boji nakoniec obsadil 2. miesto.  

         12. apríla sa konali preteky v lezení na umelej stene STAVEX CUP. Z  kategórie 

do 12 rokov postúpila  do finále K. Predáčová a M. Pánik a z kategórie do 15 rokov A. 

Predáč, A. Kiepeš a P. Martinec. Vo finále si podelili A. Kiepeš 6.miesto, A. Predáč 7. 

miesto a P. Martinec 8.miesto. Vo finále chlapcov do 12 rokov si M. Pánik odniesol 4. 

miesto a K. Predáčová si vyliezla 3. miesto. 

         3. mája sa v Handlovej konalo 3. kolo slovenského pohára v lezení na umelej 

stene. Liezlo sa 6 kvalifikačných ciest a pre tých, čo ich vyliezli rovnako bolo 

pripravené finále. Kategórie do 10 a do 12 rokov liezli s horným lanom a kategórie do 

15 a do 18 rokov si lano ťahali. K. Predáčovej sa podarilo umiestniť na peknom 3. 

mieste a M. Pánik obsadil 4. miesto. P. Martinec získal 8. miesto, A. Kiepeš a T. 

Šumný vyliezli všetkých 6 ciest a tak kaţdý vo svojej kategórii musel bojovať vo 

finále. A. Kiepeš padol asi 7 krokov od konca finále a tak sa umiestnil sa na 3. mieste. 

T. Šumný dal všetko do finálky a aj keď sa posledného chytu iba dotkol, stačilo mu to 

na 1. miesto. Týmto víťazstvom si vybojoval nomináciu na Európsky pohár do Prahy.  

         23. augusta sa v Ţiline na námestí konali najočakávanejšie a najkvalitnejšie 

preteky v roku – Majstrovstvá Slovenska v boulderingu. V medzinárodnej konkurencii 

účastníkov zo Slovenska, Česka a Poľska sa medzi muţmi predstavilo celkovo 47 

pretekárov a v ţenskej kategórii 15 pretekárok. Naše mesto z HK Zlaté Moravce 

reprezentovali traja pretekári – T. Šumný, ktorý celkovo obsadil medzi muţmi 40. 

miesto. L. Korcová vyliezla v ťaţkom boji 5. miesto a jej sestra Simona 6. miesto. 

Horolezecký 

klub  

 

         Klub vznikol v roku 2003, ako pokračovateľ TJ - Calex Zlaté Moravce. Je 

občianskym zdruţením. Má momentálnu základňu 35 platiacich členov a 9 čestných 

Klub 

pozemného 
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členov (väčšinou rodinných príslušníkov). Do súťaţí sú prihlásené tri druţstvá a to: 

ŢIAČKY, DORASTENKY a ŢENY. Pozemný hokej sa hrá v dvoch prevedeniach a to 

POZEMNÝ HOKEJ NA TRÁVE (ďalej len PH) a HALOVÝ HOKEJ (ďalej len HH). 

Ţiačky hrajú súťaţ v PH a aj v HH za účasti troch druţstiev KPH - Rača, HC - N. 

Dubnica a naše druţstvo. Sú zaradené do súťaţi prípravka chlapci, kde sú mimo súťaţ 

a výsledky sú započítavane len medzi ţiačkami. Niektoré dievčatá hrajú aj Rakúsku 

ligu. Je to výber do 14 rokov. Hráčky sú vyberané vţdy iné, podľa toho, ako sa im darí 

na zápasoch. Dorastenky hrajú súťaţ PH a aj HH za účasti troch druţstiev Rača “A“, 

Rača “B“ a naše druţstvo. 80 % dievčat hrá za druţstvo ţien, hrajú Rakúsku ligu 

a reprezentujú Slovensko vo výberoch do 18 a do 21 rokov. Výber 21-tky sa 

pravidelne zúčastňuje ME-21, kde majú vţdy zastúpenie. Ţeny hrajú slov. ligu v PH za 

účasti troch druţstiev a HH za účasti štyroch druţstiev.  

         Slovenskú ligu v sezóne 2007/08 vyhrali a tým získali právo účasti na pohári eur. 

majstrov PEM, ktorý sa bude hrať v roku 2009 vo Viedni v termíne od 29.5.-1.6.2009 

za účasti 8-krajín rozdelených do dvoch skupín. Druţstvo ţien hrá interligu (11-

ročník), čo je medzinárodná súťaţ, do ktorej sa prebojuje vţdy prvé a druhé druţstvo z 

nasledujúcich krajín: Chorvátsko, Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko a Slovensko.   

         V hale hrá slovenskú súťaţ turnajovo kaţdý s kaţdým. Prvé dve druţstvá 

postupujú na dunajský pohár (DC), ktorý sa hráva aj v iných športoch a je dotovaný 

MŠ-SR. Tu hrajú dve prihlásené druţstvá z krajín: Rakúsko, Maďarsko, Slovensko 

a posledné dva roky mimo súťaţ aj Chorvátsko. Hrá sa aj halová interliga, ktorá bude 

mať vo februári 2009 druhý ročník a naše druţstvo sa jej zúčastní. Hrať sa bude tri dni 

turnajovým spôsobom v Chorvátskom Poreči. V prvom ročníku naše druţstvo obsadilo 

druhé miesto.   

         Klub PH HOKO tvorí finančný rozpočet z dotácií od mesta Zlaté Moravce, zo 

SZPH, z 2% dani, z členských príspevkov a zo sponzorských príspevkov. Predsedom 

klubu je Z. Jakabová. 
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         Najznámejší slovenský prírodovedec a publicista Ing. M. Saniga PhDr. CSc., 

mediálne nazývaný aj „Lesný muţ“, či „Ţenatý s prírodou“, prijal pozvanie Klubu 

slovenských turistov na 4. marca, kedy navštívil mesto Zlaté Moravce. Najskôr sa 

stretol na besede so ţiakmi ZŠ sv. Don Bosca a s mladými milovníkmi prírody zo 

stredných škôl. Poobede uţ bola pripravená beseda spojená s premietaním, 

prezentáciou kníh a autogramiádou v divadelnej sále MsKS.  

         V roku 1992 valné zhromaţdenie OSN vyhlásilo 22. marec za „Svetový deň 

vody“. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň konkrétnymi aktivitami 

zvýrazňovali potrebu ochrany vodných zdrojov a vodných tokov. V Zlatých 

Moravciach pod vedením Klubu slovenských turistov – MO vznikla tak ako aj 

v minulom roku iniciatíva, v rámci ktorej vyčistili od odpadkov brehy a koryto našej 

riečky Ţitavy v spolupráci s mestskými podnikmi Záhradnícke sluţby a Technické 

sluţby mesta Zlaté Moravce. V dňoch od 17. do 20. marca vyhlásili iniciatívu pod 

názvom za „Čisté Moravce“. V rámci príprav na Veľkonočné sviatky a pri príleţitosti 

Svetového dňa vody vyzvali občianske zdruţenia, školy, súkromné firmy, Mestský 

úrad, poslancov MsZ a všetkých spoluobčanov na spoločnú účasť pri jarnom 

Klub 

slovenských 

turistov 
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upratovaní okolia svojho bydliska, školy, úradu, firmy, verejných priestranstiev, pri 

čistení brehov riečok a pri odstraňovaní divokých skládok.  

         23. augusta sa uskutočnil 20. ročník turistického pochodu „Náučným 

partizánskym chodníkom“ zo Zlatna do Skýcova vďaka zakladateľom generálovi J. 

Husákovi, Š. Gagérovi, Š. Doskočovi a O. Janisovi na 12 km trati krásnou prírodou od 

8.30 do 18.00 h. Podujatie bolo dôstojnou spomienkou na ţijúcich bojovníkov 

a poďakovaním padlým, ktorí sa nedoţili víťazného konca.  

         Členovia Klubu slovenských turistov oslávili 85. výročie od zaloţenia Klubu 

turistov v Zlatých Moravciach a súčasne 70. výročie od postavenia turistickej útulne 

na Veľkom Inovci. Vyše sto priateľov turistov prišlo 13. septembra na Inovec, aby si 

pripomenuli tieto významné udalosti, ktoré ovplyvnili na dlhé desaťročia organizovanú 

turistiku v Zlatých Moravciach. Na chate KST bola pri príleţitosti osláv jubileí 

otvorená výstava dokumentov a fotografií, ktoré pribliţovali návštevníkom históriu 

najstaršej dodnes aktívne záujmovej organizácie v Zlatých Moravciach.  

 

         Letné kúpalisko bolo otvorené od 28. júna. Sprístupneniu kúpaliska predchádzali 

menšie stavebné úpravy – podľa európskych noriem museli pracovníci SŠZ m.p. 

vybudovať WC a sprchy pre vozičkárov, upraviť brodiská tak, aby voda cirkulovala 

a vymaľovať areál. Ceny vstupného však aj napriek zvýšeniu cien energií a vody 

zostali nezmenené.  

Letné 

kúpalisko 
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         7. marca sa v CVČ Spektrum uskutočnil tradičný stolnotenisový turnaj 

bezpečnostných a záchranných zloţiek okresu Zlaté Moravce za účasti obvodného 

dodelenia PZ SR, hasičského a záchranného zboru, Mestskej polície a pozvaných 

firiem Energostroj Mochovce a Vinárskych závodov Topoľčianky. Celý turnaj 

prebehol v súťaţnej ale priateľskej atmosfére. 1. miesto získal Energostroj Mochovce, 

2. miesto Vinárske závody, 3. miesto Hasičský a záchranný zbor, 4. miesto Mestská 

polícia, 5. miesto OO PZ SR. Súťaţ jednotlivcov: 1. miesto I. Haspra Energostroj, 2. 

miesto Ľ. Bugár Hasičský a záchranný zbor, 3. miesto Ing. P. Kuba Energostroj.   

         Na mestskom štadióne v Zlatých Moravciach sa 20. júna konal v poradí 12. 

ročník futbalového turnaja bezpečnostných a záchranných zloţiek okresu Zlaté 

Moravce. Turnaja sa zúčastnili OO PZ Zlaté Moravce – usporiadateľ turnaja, Mestská 

polícia Zlaté Moravce, Ústredné sklady MV Topoľčianky, HaZZ Zlaté Moravce, 

zdravotníci Zlaté Moravce, SBS Partner Security Zlaté Moravce. Víťazstvo si odniesli 

OO PZ Zlaté Moravce, 2. miesto HaZZ Zlaté Moravce, 3. miesto ÚS MV 

Topoľčianky, 4. miesto zdravotníci, 5. miesto Mestská polícia, 6. miesto SBS Partner 

Security.  

Turnaj  
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         10. mája sa uskutočnila súťaţ Majstrovstiev Slovenska v kulturistike 

a v klasickej kulturistike muţov pod hlavičkou Slovenskej asociácie kulturistiky, fitnes 

a silového trojboja v športovej hale Štiavničky Banská Bystrica. V hmotnostnej 

kategórii do 65 kg a nad 95 kg sa zúčastnilo celkovo 38 borcov. Vo svojej kategórii do 

75 kg sa umiestnil na 6. mieste Zlatomoravčan M. Šlagor z FC Power Gym Zlaté 

Moravce. Usporiadateľom bol ŠK EUROPA FC Banská Bystrica.   

Kulturistika 
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         3. februára sa v obci Neded v okrese Nové Zámky konala súťaţ karate o „Pohár 

mládeţe“, ktorú zorganizoval Západoslovenský zväz karate. Súťaţe sa zúčastnili mladí 

karatisti v rámci západoslovenského kraja, medzi ktorými boli aj karatisti 

z nášho karate klubu Bonsai. V nemalej konkurencii si v kategórii kumite a kata 

úspešne počínali aj naši karatisti, keď v kategórii: kumite mladší dorastenci do 60 kg 

F. Boguský obsadil 3. miesto, kumite mladší dorastenci do 65 kg J. Zaťko obsadil 3. 

miesto, kumite starší dorastenci do 75 kg S. Havetta obsadil 3. miesto, kata starší 

dorastenci S. Havetta obsadil 1. miesto.  

         Mladí karatisti sa 17. mája zúčastnili na turnaji o Pohár primátora mesta Nováky. 

Súťaţili v kategóriách kumite a kata. Medzi 90-timi mladými nádejami karate sa 

umiestnili: v kategórii kata mladší dorastenci – J. Zaťko 2. miesto, M. Dobiáš 3. 

miesto, v kategórii kata starší dorastenci – S. Havetta 1. miesto. V kategórii kumite 

mladší dorastenci do 55 kg – F. Boguský 3. miesto, v kat. kumite starší dorastenci nad 

60 kg – S. Havetta 1. miesto.   

Karate  

klub  
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         Kríţovkársko – hádankársky krúţok Zelenáči začal svoju činnosť v júni 2004 

a za ten čas sa mu podarilo získať mnoţstvo ľudí, ktorí sú nadšení pre taký druh 

„mentálneho športu“, akým sú kríţovky, hádanky a hlavolamy. Členovia krúţku, 

ktorých členstvo je nezáväzné, bezplatné a veková hranica neobmedzená, sa stretávajú 

v priestoroch Astra salónu, ktoré poskytuje E. Škulová, majiteľka Astra salónu 

a predsedníčka krúţku.  

         Zelenáči chceli zostať verní svojmu názvu, tak ako prví v histórii zaradili na 

turnaj v Zlatých Moravciach 11. októbra aj začiatočnícku kategóriu kde sa zišli aţ tri 

kategórie riešiteľov. Prvá časť bola úvodná doplňovačka, druhá bola uţ o kríţovkách 

a súťaţiaci sa rozdelili podľa výkonnosti. K autorom, čo pripravovali kríţovky patril aj 

domáci 16-ročný M. Demiger. Súťaţ bola vyrovnaná a v mnohých prípadoch 

nerozhodoval počet chýb ale čas, za ktorý sa im pripravené kríţovky podarilo vyriešiť. 

Okrem samotných Zlatých Moraviec tu boli zastúpené Beladice, Hosťovce, Nitra 

a Tesárske Mlyňany. Záverečné hádanky riešila vyspelejšia skupina riešiteľov bez 

pomôcok, stredná mala vyčíslené riešenia, teda stačilo sa napasovať na stanovený 

počet slov a začiatočnícka skupina to mala aj s ukáţkami, aby si vedela predstaviť, čo 

s ktorou hádankou treba robiť. V kategórii hádanky C – amatéri a zelenáči skončila 

na 2. mieste K. Černá zo Zlatých Moraviec.  

         V bieloruskej metropole Minsk sa 27. októbra aţ 1. novembra uskutočnili 17. 

majstrovstvá sveta v logických úlohách. V štvorčlennom slovenskom tíme 

reprezentoval Zlaté Moravce 16-ročný študent GJK M. Demiger. Vyniká 

všestrannosťou, nakoľko sa okrem kríţoviek sudoku a hádaniek venuje aj riešeniu 

logických úloh a dosahuje výborné výsledky. Slovenský tím obsadil siedme miesto 

z 22 zúčastnených krajín. V slovenskom tíme mal zastúpenie štvornásobný víťaz SR P. 

Hudák z Košíc, ktorý skončil piaty, Š. Gašpar z Púchova skončil ôsmi a 50. priečku 

obsadil Bratislavčan M. Kollár. M. Demiger sa umiestnil na 58. mieste. Na posledných 

majstrovstvách Slovenska bol ôsmy a vďaka tomu postúpil na majstrovstvá sveta.  
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         Sekcia telesnej výchovy a Školy podporujúcej zdravie pripravili 16. apríla 

v areáli MŠ Slniečko na Kalinčiakovej ul. 11. ročník športového zápolenia detí 

z materských škôl Poţitavského regiónu pod názvom olympiáda detí. Tohtoročné 

zápolenie sa nieslo v znamení olympijských hier. Zapojilo sa doň 18 materských škôl 

s 33 deťmi. Oficiálnemu otvoreniu hier predchádzalo zapálenie olympijského ohňa, 

sľub detí a rozhodcov. Malých olympionikov prišli povzbudiť primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová, JUDr. D. Kúseková, poverená vedením odd. pre ľudské zdroje MsÚ, A. 

Zelenková, riaditeľka MŠ Ţitavské nábreţie a vedúca kabinetu predškolskej výchovy, 

A. Kinclová, bývalá členka Sekcie telesnej výchovy a Škôl podporujúcich zdravie, E. 

Kutišová, riaditeľka MŠ Slniečko. O dobrú náladu sa staral Bc. P. Kereš z  CVČ 

Spektrum. Malí škôlkari prekonávali tri súťaţné disciplíny – v hode loptou do diaľky, 

beh cez prekáţky a hot loptou do cieľa. Na záver primátorka mesta odovzdala deťom 

medaile a diplomy, čo im urobilo veľkú radosť.  

11. ročník 

olympiády 

detí 

Poţitavského 

regiónu 
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         Vybudovaním umelého osvetlenia štadión FC ViOn posilnil svoju pozíciu 

najkrajšieho futbalového stánku na Slovensku. Výstavba umelého osvetlenia bola 

zahájená 7. januára realizáciou zemných prác a postupne sa vykonávala pokládka 

káblov. Šachotové pilóty pod kaţdým stoţiarom majú hĺbku 7 metrov, stoţiare majú 

elipsovitý tvar, siahajú do výšky takmer 42 metrov, pod vrcholom sa nachádzajú 4 

ramená so 46 svietidlami. Svietidlá sú ovládané diaľkovo, pričom sa dá dosiahnuť 5 

stupňov osvetlenia: núdzové, tréningové, zápasové, tv prenos, medzinárodný tv prenos. 

Hodnoty umelého osvetlenia sú od 400 do 1400 luxov v závislosti od stupňa 

osvetlenia. Nové osvetlenie stálo majiteľa V. Ondrejku vyše 20 mil. korún a malo 

premiéru 5. apríla pri zápase so Slovanom Bratislava.  

         Na štadióne FC ViOn v Zlatých Moravciach sa odohral po veľkonočných 

sviatkoch 26. marca priateľský futbalový zápas výber Slovensko proti Islandu o 20.15 

h pod umelým osvetlením s výsledkom 1:2. Hráči trénera J. Kociana si síce 

vypracovali viac vyloţenejších šancí, ale mimoriadne efektívni Severania ich dokonale 

knokautovali gólmi Gunnara HeiĎara Torvaldssona a EiĎura Smari GuĎjohnsena. 

Odpoveď M. Mintála z 87. minúte uţ prišla neskoro, keď nevyrovnal v nadstavenom 

čase ani hlavou Škrtel, Slováci zaknihovali prehru 1:2. Počas zápasu fúkal studený 

vietor a padal dáţď so snehom. Góly: 87. Mintál - 71. Torvaldsson, 82. Gudhjonsen, 

ŢK: Skulason (Isl.), rozhodovali: Lehner - Buch, Muckenhammer (všetci Rak.), 4120 

divákov. Slovensko: Mucha - Čišovský (79. Krajčík), Škrtel, Hubočan (64. J. Ďurica), 

Čech - Šesták, Sapara (45+. Vittek), Borbély (64. Štrba), Hamšík - Hološko (46. Jeţ), 

Jakubko (46. Mintál). Island: Sturluson - Steinsson (66. Thorarinsson), K. SigurĎsson, 

R. SigurĎsson, Eiriksson - Bjarnason (64. Torvaldsson), Gislason, A. Gunnarsson, 

Skulason,HallfreĎsson–GuĎjohnsen(90.Gunnarsson).     

         Počas zimnej prestávky bolo v muţstve FC ViOn rušno. Odišli: Černák, 

Pavlenda, Balát, Gibala a brankár Peškovič. Káder posilnili: Uljaky, Bartoš, Minarčík, 

Maron, Bednář, Šlavka a brankár Skácel. 

Muţstvo tvorili brankári: P. Brezina, J. Skácel, J. Novota, P. Pahulyi. Obrancovia: M. 

Minarčík, M. Choma, J. Klabal, R. Ţembera, M. Bednář, K. Šlavka, P. Mackovčín, P. 

Farkaš. Stredopoliari: O. Číţ, C. Maron, M. Ondrejka, M. Ujlaky, J. Hözl, J. Juska, P. 
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Kuračka, L. Pelegríny, R. Greguška. Útočníci: I. Bartoš, M. Chren, L. Ţák, M. Tóth, I. 

Bartoš. 

Prehľad kôl: 

19. kolo – 1.3.: FC Spartak TRNAVA – FC ViOn 2:0(2:0) 

20. kolo – 9. 3.:  FC ViOn – ZTS DUBNICA 0:0 

21. kolo – 16.3.: FC ViOn – AS Trenčín 2:0(1:0)  

22. kolo – 22.3.: MŠK ŢILINA – FC ViOn 4:1(1:1)  

23. kolo – 30.3.: Artmedia PETRŢALKA – FC ViOn 4:0(3:0) 

24. kolo – 5.4.: FC ViOn – Slovan BRATISLAVA 0:1(0:0) 

25. kolo – 12.4.: MFK Ruţomberok – FC ViOn 2:2(1:1)  

26. kolo – 19.4.: FC ViOn – MFK KOŠICE 2:1(2:0)  

27. kolo – 26.4.: FC NITRA – FC ViOn 2:0(2:0) 

28. kolo – 3.5.: FC ViOn – Dukla B. BYSTRICA 0:4(0:1) 

29. kolo – 9.5.: FC Senec – FC ViOn 1:0(1:0) 

30. kolo – 17.5.: FC ViOn – FC Spartak TRNAVA 0:2(0:1) 

31. kolo – predohrávka 13.5.: ZTS DUBNICA – FC ViOn 2:0(0:0) 

32. kolo – 27.5.: AS Trenčín – FC ViOn 0:0 

33. kolo – 31.5.: FC ViOn – MŠK ŢILINA 1:6(1:4)  

         Zlaté Moravce mali jasný cieľ v lige a tým bola záchrana v najvyššej súťaţi. 

Muţstvo tento cieľ splnilo, no niektorí fanúšikovia očakávali viac. Jarná časť nevyšla 

podľa predstáv, keď po odchodoch opôr muţstva Černáka, Pavlendu a zranení 

Kuračku, ViOn nepodával také výkony ako si mnohí fanúšikovia ţelali. FC ViOn 

skončil na predposlednom 11. mieste s 25 bodmi (doma 21 bodov a vonku 4 body). Po 

jarnej časti muţstvo opustil tréner J. Rosinský.  

         Na jeseň z kádra odišli: Pelegríny, Mackovčín, Skáčel, Bartoš, Juska, Číţ, 

Bednář, Ţák, Choma, Tóth, Šlavka. Prišli: A. M. Salomon-Wisdom, M. Náther, A. 

Candrák, M. Ščepko, P. Bolek, I. Bielik, M. Studený, B. Bajza, M. Dorovič, A. A. 

Mores, D. Bakongolia, J. Koţiak, J. Liška. Brankári: P. Brezina, J. Novota, P. Bolek. 

Obrancovia: M. Minarčík, B. Bajza, J. Klabal, R. Ţembera, A. A. Mores, P. Farkaš. 

Stredopoliari: J. Hözl, J. Liška, M. Ondrejka, M. Ujlaky, M. Náther, P. Kuračka, A. 

Candrák, I. Bielik, R. Greguška, C. Maron. Útočníci: A. M. Salomon-Wisdom, M. 

Chren, D. Bakongolia, J. Koţiak, M. Ščepko, M. Studený. Realizačný tím: tréner – Ľ. 

Moravčík, as.tr. - R. Praj, P. Hnilica, masér – J. Mesiarkin, F. Ondrejka, lekár – 

MUDr. J. Mada, vedúci muţstva V. Červený.  

Prehľad kôl: 

1. kolo – 21.7.: MŠK ŢILINA – FC ViOn 3:0 (2:0)  

2. kolo – 26.7.: FC ViOn – FC NITRA 1:1 (0:1)  

3. kolo – 4.8.: FC Spartak TRNAVA– FC ViOn 2:0 (1:0)  

4. kolo – 9.8.: FC ViOn – Slovan BRATISLAVA 1:0 (0:0)  

5. kolo – 16.8.: MFK KOŠICE - FC ViOn 2:1 (2:0)  

6. kolo – 23.8.: FC ViOn – MFK Ruţomberok 1:1 (0:1)  

7. kolo – 30.8.: Dukla B. BYSTRICA– FC ViOn 0:0  

8. kolo – 14.9.: FC ViOn –ZTS DUBNICA 0:0  

9. kolo – 20.9.: DAC Dunajská Streda -  FC ViOn 1:0 (0:0)  

 

Príloha  

č. 31-d 
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10. kolo – 27.9.: Tatran Prešov - FC ViOn 1:0 (1:0)  

11. kolo – 5.10.: FC ViOn – Artmedia PETRŢALKA 0:5 (0:2)  

12. kolo –18.10.: FC ViOn - MŠK ŢILINA 0:2 (0:2)  

13. kolo – 25.10.: FC NITRA – FC ViOn 1:2 (1:1)  

14. kolo – 1.11.: FC ViOn – FC Spartak TRNAVA 0:1 (0:1)  

15. kolo – 8.11.: Slovan BRATISLAVA – FC ViOn 6:0 (1:0)  

16. kolo –15.11.: FC ViOn – MFK KOŠICE 2:2 (0:2)  

17. kolo – 22.11.: MFK Ruţomberok - FC ViOn 1:0 (0:0)  

18. kolo – 29.11.: FC ViOn – Dukla B. BYSTRICA 1:5 (0:2)  

Z muţstva odišiel - R. Greguška, ktorý sa podpísal pod historický úspech 

zlatomoraveckého futbalu. 38 ročný hráč sa lúčil s klubom po šiestich rokoch. Po 

jesennej časti došlo k zmene na poste trénerov, keď trénerský tandem Ľ. Moravčík – P. 

Hnilica vystriedal Š. Horný - J. Jarábek. Ľ. Moravčík ako bývalý vynikajúci futbalista 

si vyslúţil najvyššie pocty v slávnom Celticu Glasgow. Od leta trénoval FC ViOn, 

ktorý po jesennej časti skončil na poslednom mieste. „Jednoducho neboli výsledky, za 

ktoré je tréner zodpovedný, preto som skončil. Ţiadna senzácia za tým nie je“, povedal 

účastník MS 1990. Celkovo FC ViOn získal v jesennej časti 11 bodov. 18. zápasov FC 

ViOn v Corgoň lige spolu videlo 50270 divákov, čo je 8. miesto. Najvyššia domáca 

výhra prišla v 15. kole, najvyššia výhra hostí a najviac gólov na zápasy bolo vidieť 

v 11. a 18. kole. Bez inkasovaného gólu hral FC ViOn 3 zápasy a bez streleného gólu 

11 zápasov. FC ViOn hral 8 zápasov bez víťazstva (5. – 12. kolo) a ďalších 5 zápasov 

bez víťazstva (14. -18. kolo). Bez bodu hrali 4 zápasy (9.-12.) kolo. MY noviny 

(Nitrianske noviny) tradične udeľujú honor „postava zápasu“. Muţom prvých 18 kôl 

v našom regióne bol gólman Zl. Moraviec P. Bolek, ktorý bol vyhodnotený aţ päťkrát. 

Wisdom dvakrát, Ujlaky, Farkaš, Bakongolia jedenkrát. V 18 dueloch zaznamenali 

hráči ViOn-u deväť gólov.  

         V sezóne 2007/2008 káder druţstva tvorili hráči Čapo L., Kozolka E., Béreš R., 

Hajnovič M., Bielik I., Danko R., Danko J., Danko M., Béreš R., Studený M., 

Matvijenko D., Pšenák E., Zemanovič P., Šuník M., Kuric M., Šándor P., Vrábel M., 

Tinák V. Trénerom druţstva bol I. Horvát, vedúcim V. Martinec. V tejto sezóne 

druţstvo odohralo 30 zápasov, pričom 6 vyhralo, 7 remizovalo, 17 prehralo, dosiahlo 

skóre 38:62 a celkovo získalo 25 bodov. Skončilo na 15. mieste tabuľky, čo znamenalo 

vypadnutie do II. dorasteneckej ligy. I. Horvát povedal: „Pred muţstvom na začiatku 

sezóny stála ťaţká úloha zachrániť sa v najvyššej súťaţi, čo sa uţ nakoniec nepodarilo 

a vypadlo. Na úvod nás zachránil Stropkov, ktorý získal o 1 bod viac, hoci sme s ním 

mali lepšiu vzájomnú bilanciu. Po dobrej jesennej časti nás jarná časť zastihla v hernej 

kríze, hlavne niektoré postavy muţstva, ktoré mali ťahať kolektív“ .  
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         Za oblasť západ v 12. poslednom kole 20. apríla nastúpili naši hráči na domácom 

ihrisku proti súperovi z Hliníka nad Hronom. V prvom zápase si VKM ZM poradilo so 

súperom – OŠK Hliník n. H. jednoznačne v pomere 3:0. Po prestávke naši hráči 

nepoľavili a výsledok zopakovali. Celé muţstvo hralo veľmi dobre, ale najmä libero P. 

Dvonč st., ktorý svojou výbornou pozičnou hrou v poli postavil základ víťazstiev 

v tomto kole. Zostava Volejbalového klubu mesta Zlaté Moravce – nahrávač L. 

Volejbalový 

klub mesta 

Zlaté 

Moravce 

 

Foto  
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Müller, smečiari J. Opálený, P. Čúzy, Š. Valkovič, blokári M. Dvonč, M. Kukučka, 

univerzalny hráč J. Šabík, libero P. Dvonč st. VKM Zlaté Moravce obsadil v tejto 

sezóne konečné 2. miesto v 2. slovenskej volejbalovej lige, čo je zaťiaľ najlepšie 

umiestnenie v päťročnej histórii činnosti mestského klubu. Táto sezóna mala 6 

účastníkov – VK Šaľa, VK Vráble, OŠK Hliník nad Hronom, VKM Ţilina, VK Vráble 

– juniori a VKM Zlaté Moravce. Svoje domáce zápasy hrali volejbalisti vţdy v nedeľu 

v športovej hale na Správe športových zariadení, m.p.  

č. 349/II 

 

 

         30. novembra sa v Zemianskych Kostolanoch konali Majstrovstvá SR 

v klasických šípkach, ktoré organizovala Slovenská šípkarská federácia, kde druţstvo 

A Zlatých Moraviec v zloţení I. Novotný, J. Hlavatý, V. Rajnoha a R. Merčiak 

obsadilo druhé miesto. Druţstvo Zlatých Moraviec B obsadilo tretie miesto v zloţení 

L. Jakab, B. Radvaň a M. Szanto, M. Štrba, čo sa nikdy predtým ţiadnemu druţstvu zo 

Zlatých Moraviec na úrovni Majstrovstiev SR nepodarilo.  

Majstrovstvá 

SR  v  

klasických 

šípkach 

 

         Na mestskom štadióne sa konala 1. júna v rámci Dňa detí cyklistická súťaţ - 

O pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. Do súťaţných kategórií dvoch 

nepostupových a šiestich postupových sa zapojilo 31 zaregistrovaných pretekárov. 

Súťaţiaci boli rozdelení do kategórii, z ktorých víťazi postupujú do celoštátneho kola. 

Do cyklistického boja sa zapojili rôzne vekové kategórie. 

Kategórie nepostupové: V kategórii mikro roč. 2002 a ml., trať 600 m: 1. m. J. Repa. 

V kat. mini roč. 2000 – 2001, trať 1200 m: 1. m. Š. Bóna, 2. m. T. Vrábel, 3. m. A. 

Jelínek, 1. m. P. Hermanová. 

Kategórie postupové: V kategórii mini chlapci a dievčatá roč. 1998/99, trať 2500 m 

obsadil 1. m. A. Rumanko, 2. m., A. Repa, 3. m. S. Danko. V kat. mladší ţiaci roč. 

1996/97, trať 3000 m: 1. m. M. Opálený, 2. m. P. Belan, 3. m. Š. Čulík a v kat. mladšie 

ţiačky roč. 1996/97, trať 3000 m: 1. m. A. Mrázová. 

Starší ţiaci roč. 1994/95, trať 5000 m: 1. m. M. Šimovič, 2. m. P. Šťastný, 3. m. M. 

Mihál. V kat. dorastenci, 1992/93, trať 6000 m: 1. m. M. Toman. V kat. starší 

dorastenci / ky, 1990/91, trať 9000 m: 1. m. M. Mráz, 2. m. M. Bošiak. 
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         Slávnostné vyhlásenie nominantov 5. ročníka ankety o najlepšieho športovca, 

športovkyňu a kolektív mesta za rok 2007 sa uskutočnilo 29. februára v zasadacej 

miestnosti Mestského úradu v Zlatých Moravciach. Z rúk primátorky mesta Ing. S. 

Ostrihoňovej si prevzali ocenenia športovci, ktorých z nominovaných športovými 

klubmi vyhodnotila Komisia mládeţe, športu a voľnočasových aktivít pri MsZ. Na 

vyhodnotení bol prítomný viceprimátor RNDr. M. Bátora, predseda komisie I. Malý, 

tréner FC ViOn J. Rosinský, športový riaditeľ FC ViOn Mgr. M. Galaba, členovia 

športovej komisie pri MZ a zástupcovia ocenených klubov.  

Najlepší oddiel – kolektív: 

1. miesto FC ViOn Zlaté Moravce „A“ muţstvo FC ViOn – za postup do Corgoň ligy, 

za víťazstvo v Slovenskom pohári a za úspešnú reprezentáciu mesta, regiónu v pohári 

UEFA v sezóne 2007/2008. 

2. miesto Volejbalový klub mesta Zlaté Moravce   

Najlepší 

športovec, 

športovkyňa 

a kolektív 

mesta 
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– v sezóne 2006/2007 obsadil v 2. Slovenskej volejbalovej lige 6. miesto.  

3. miesto Stolnotenisový klub CVČ Zlaté Moravce - 4 druţstvá v okresných a krajských 

súťaţiach: 

A – druţstvo po 1. polovici súťaţného ročníka 2007-2008 na 11. mieste v 4. lige 

B – druţstvo po 1. polovici súťaţe 1. miesto v 5. lige (11. zápasov – 11 výhier) 

C – druţstvo po 1. polovici súťaţe 3. miesto v 5. lige 

D – druţstvo (naši najmladší hráči) po 1. polovici súťaţe 1. miesto v 6. lige  

Za najlepšieho športovca mesta získali: 

1. miesto FC ViOn Zlaté Moravce 

Ján Hözl – za výkony a za postup do Corgoň ligy, za víťazstvo v Slovenskom pohári 

a za úspešnú reprezentáciu mesta, regiónu v pohári UEFA v sezóne 2007/2008.  

2. miesto Klub slovenských turistov Zlaté Moravce 

Rudolf Bošiak - za mimoriadny výkon, ktorý dosiahol ako člen Slovensko – Poľskej 

horolezeckej expedície v Himalájach, ktorá sa pokúsila vystúpiť na Nanga Parbat. 

3. miesto Peter Kováč  

Tenis- Majstrovstvá Európy veteránov Rotterdam 2007 Belgicko: dvojhra muţov – 

postup zo skupiny v kategórii 50-60 rokov – pavúk 3. kolo, najlepšie umiestnenie zo 

slovenských reprezentantov vo svojej kategórii. Slovenský pohár veteránov: 6 turnajov 

celkove, 3 x postup zo skupiny, 1 x semifinále, 1 x 3. kolo, 3 x útecha, 1 x víťaz 

útechy, 1 x 2. miesto, 1 x 4. miesto, celkové 16. miesto z 84 účastníkov. 

Oblasť „športové rybárstvo“- spolu so synom Petrom sa zúčastnili prestíţnej súťaţe 

„Kaprársky Maratón 2007“ a súťaţ dokázali vyhrať.  

Za najlepšiu športovkyňu mesta získali: 

1. miesto Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce   

Andrea Eliašová – zúčastnila sa ME v Záhrebe, kde druţstvo ţien skončilo na 4. 

mieste. Bola počas celej prípravy príkladom pre všetky mladšie dievčatá, hlavne 

z materského oddielu a stala sa asistentkou kapitánky druţstva výberu SK.  

2. miesto  

Kristína Švecová – koncom februára sa zúčastnila na halových ME vo Viedni. Patrila 

medzi stabilné hráčky prvej päťky. Je univerzálnou hráčkou a spolu s ostatnými 

dievčatami vybojovali 4. miesto v európskej konkurencii.  

3. miesto Karate klub – OZ Bonsai Zlaté Moravce   

Radka Dobiášová – III. KATA staršie ţiačky v súťaţi O pohár Západoslovenského 

zväzu karate.  

Čestná cena za celoţivotný prínos za rozvoj športu v meste Zlaté Moravce 

Juraj Mačkay (roč. 1945) – HC Zlaté Moravce. 

Bol zakladateľom ľadového hokeja v meste. V roku 1979 zjednotil záujemcov o tento 

šport a zabezpečil tréningový proces v meste Levice a Tlmače. Po dobudovaní ľadovej 

plochy v roku 1982 v našom meste s jestvujúcim turistickým oddielom v spolupráci 

s p. E. Štiftom zaloţil Slávia – Hokejový klub Zlaté Moravce. Do súťaţe sa vtedy 

prihlásilo muţstvo muţov. Od roku 1984 aţ 1991 HC pracoval pod hlavičkou Calex 

a bol zapojený v súťaţiach MŢ a SŢ. V roku 1991 Calex prestal podporovať ľadový 

hokej a klub ostal bez príslušnosti. Vďaka ochote p. Mačkaya sa podarilo zaktivizovať 

rodičov hráčov a mládeţnícke muţstvá sa nerozpadli. Táto situácia trvala aţ do roku 
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1994, keď p. Mačkay zaloţil spolu s najaktívnejšími rodičmi HC Zlaté Moravce. 

Pracoval aj v riadiacich orgánoch ľadového hokeja. V rokoch 1982 aţ 1985 bol členom 

predsedníctva Okresného výboru ĽH. Za svoju aktívnu činnosť bol niekoľkokrát 

odmenený, medzi inými mu bola udelená medaila „Za rozvoj telesnej výchovy 

a športu III. stupňa v ČSSR“ a tieţ „Za rozvoj ľadového hokeja na Slovensku“. 

 

         V Divadle Andreja Bagara v Nitre vyhlásili 11. apríla najlepších športovcov 

Nitrianskeho kraja za rok 2007. Organizátormi podujatia boli Nitriansky samosprávny 

kraj a Krajské športové centrum v Nitre. Predseda NSK doc. Ing. M. Belica, PhD. sa 

na slávnostnom akte prihovoril všetkým športovcom: „Šport je nádherný koníček 

a som rád, ţe oceňovane športovcov a funkcionárov má bohatú tradíciu. Blahoţelám 

všetkým oceneným a prajem im veľa osobných a športových úspechov“. Oceneným 

športovcom blahoţelali aj podpredsedníčka SOV M. Mračnová, vedúca odboru 

školstva VÚC H. Psotová, predseda KŠC Z. Belaj a organizátor M. Mlynek. 

Slávnostného vyhodnotenia športovcov NSK sa zúčastnila aj primátorka mesta 

a poslankyňa VÚC Ing. S. Ostrihoňová.  

Medzi najúspešnejší kolektív v kategórii senior patril FC ViOn Zlaté Moravce  - „A“ 

muţstvo FC ViOn - za postup muţstva do Corgoň ligy, za víťazstvo v Slovenskom 

pohári, za úspešnú reprezentáciu mesta Zlaté Moravce a jeho regiónu v pohári UEFA 

v sezóne 2007/2008. 

Najúspešnejší športovec v kategórii senior bol medzi ocenenými futbalista z FC ViOn 

Zlaté Moravce Ján Hözl - ročník 1984, za výkony a za postup do Corgoň ligy, za 

víťazstvo v Slovenskom pohári, za úspešnú reprezentáciu mesta Zlaté Moravce a jeho 

regiónu v pohári UEFA v sezóne 2007/2008.  

V kategórii tréner bol ocenený Ján Rosinský - tréner „A“ muţstva FC ViOn, ktoré pod 

jeho vedením postúpilo do Corgoň ligy, stalo sa víťazom Slovenského pohára, za 

úspešnú reprezentáciu mesta Zlaté Moravce a jeho regiónu v pohári UEFA v sezóne 

2007/2008. V roku 2007 bol ocenený Mestským zastupiteľstvom v Zlatých 

Moravciach - Cenou mesta. 

Technické športy reprezentoval  z MO Slovenského rybárskeho zväzu Zlaté Moravce 

Peter Kováč - oblasť „športové rybárstvo“, spolu so synom Petrom sa zúčastnili 

prestíţnej súťaţe „Kaprársky Maratón 2007“ a súťaţ dokázali vyhrať.  

Čestnú cenu za prínos pre rozvoj športu v meste Zlaté Moravce si prebral Juraj 

Mačkay. 

Vyhodnotenie 

športovcov 

NSK za rok 

2007 
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         V dňoch 13. – 14. septembra sa v Topoľčanoch uskutočnilo regionálne finále 

tenisovej súťaţe Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2008 detí do deväť 

rokov. Po úspechu v levickom regionálnom kole sa podujatia zúčastnilo aj druţstvo 

TK Zlaté Moravce v zloţení M. Bednár, D. Predáč a J. Gajdoš. O tom, ţe v tomto roku 

do celoštátneho finále nepostúpia, sa rozhodlo v prvom zápase, keď napriek bojovnosti 

a dobrej hre nestačili na TK HSC Piešťany.  

Tenisový  

klub 

 

         Na trať 33. ročníka Večerného behu Zlatými Moravcami sa 30. septembra 

postavilo 128 pretekárov zo škôl a beţeckých klubov Zlatomoraveckého a Levického 

Večerný 

beh mestom  
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okresu. V štrnástich kategóriách pretekali predškoláci z MŠ Slniečko, ţiaci a ţiačky 

prvých aţ deviatych ročníkov základných škôl, dorastenci a dorastenky, ţeny, muţi 

a veteráni so štartom i cieľom pred areálom Základnej školy na Mojmírovej ulici. 

V kaţdej kategórii boli prví traja beţci odmenení diplomami a vecnými cenami. Aj 

tento rok bola pripravená osobitná cena primátorky pre školu s najvyšším počtom 

štartujúcich. Uţ po šiestykrát ju získala Základná škola na Mojmírovej ulici so 79 

pretekármi. Víťazný pohár prevzala od riaditeľa preteku Mgr. J. Zlatňanského 

riaditeľka školy Mgr. D. Chrenková. Povedala, ţe za dosiahnutým úspechom je snaha 

učiteľov telesnej výchovy motivovať deti, aby sa zapájali do všetkých športových 

aktivít. Oproti vlaňajšiu, kedy beţalo 179 pretekárov, bol tento ročník na účasť detí zo 

zlatomoraveckých škôl slabší. Zo ZŠ na Ul. Robotníckej beţalo 12 ţiakov, 

z Pribinovej 8, zo Špeciálnej základnej školy 1. Zo stredných škôl sa do beţeckého 

preteku zapojila RCD s tromi ţiakmi, dvaja boli z SOUse.  

 

Foto č. 353, 

354/II 

 

Príloha  

č. 33-d 

 

 

         V Nitre sa konalo 23. septembra III. regionálne kolo ľahkoatletických disciplín 

pod názvom Kinderiáda, do ktorého sa zapojilo 28 škôl. Išlo o preteky pre deti druhých 

aţ piatych tried ZŠ z celého Slovenska. Kinderiáda podporuje vzťah detí k športu 

a pohybovým aktivitám. Odbornú garanciu nad Kinderiádou mal Slovenský atletický 

zväz a najvyšší predstavitelia ľahkej atletiky na Slovensku. Preteky boli určené 

druţstvám zloţeným zo 4 chlapcov a 4 dievčat. Kaţdý ročník reprezentoval jeden 

chlapec a jedno dievča z 2.-5. roč. ZŠ. Okrem hlavných súťaţiacich disciplín sa ţiaci 

mohli zapojiť i do mimo súťaţných disciplín Kid´s Athletics, za ktoré boli ocenené 

sladkosťami firmou Kinder. ZŠ Robotnícku reprezentovalo 8-členné druţstvo 

z ktorého sa najlepšie darilo D. Hudákovi z IV. A triedy. V hode kriketovou loptičkou 

obsadil 1. miesto a v behu na 60 m  2. miesto.  

Kinderiáda 

 

         Na vodnej nádrţi Slepčany, ktorú obhospodaruje MO SRZ Zl. Moravce sa konali 

v dňoch 28.-30. septembra rybárske preteky v love sumca. Preteku sa zúčastnili  

pretekári z celej SR a zo susedných štátov z Maďarska a Českej republiky. Na 

pretekoch bolo ulovených 11 kusov sumcov. Najväčší váţil 26 kg. Zúčastnení 

pretekári si pochvaľovali dobrú organizáciu zabezpečenia pretekov.  

MO 

Slovenského 

rybárskeho 

zväzu 

 

         Aj tohto roku zorganizovalo v rámci firemných hier Občianske zdruţenie Platan, 

CVČ Spektrum Zlaté Moravce s podporou Mesta Zlaté Moravce a Nitrianskeho 

samosprávneho kraja súťaţ „Kľúče od pevnosti“ v sobotu 4. októbra v rekreačnom 

stredisku Čaradice. Do súťaţe sa prihlásilo šesť zmiešaných druţstiev. Aj keď vonku 

bolo chladno a sychravo, nikoho z prihlásených to neodradilo zasúťaţiť si. Kaţdé 

druţstvo beţalo trať pribliţne cez 2,5 km a pritom plnilo tieto disciplíny: Omar 

a Fatima, triafačka, pavučina, superbeţkár, umenie Thálie, väznica, palisády a domino. 

Po úspešnom splnení úlohy získalo druţstvo kľúč, alebo indíciu k vylúšteniu hesla. 

Dôleţitá bola najmä rýchlosť, šikovnosť a presnosť v plnení jednotlivých úloh. Na 

prvom mieste skončilo druţstvo MŠ na Kalinčiakovej ul. Zlaté Moravce, na druhom 

mieste druţstvo Mesto Zlaté Moravce a OZ Platan, na treťom mieste druţstvo 

Mestskej polície v Zlatých Moravciach. Za nimi sa umiestnili druţstvá: MŠ na 

Firemné hry 

- Kľúče od 

pevnosti  
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Ţitavskom nábreţí Zlaté Moravce, Špecializovaná nemocnica Nitra Zobor a 

Zlatomoravecký ochotnícky kolektív. Druţstvu MŠ na Kalinčiakovej ul., ktoré 

skončilo na prvom mieste sa aj napriek tomu, ţe získalo všetkých osem kľúčov 

a indície nepodarilo vylúštiť heslo.  

Počasie.             
Január: 

súhrn zráţok:   36,9 mm                          priemerná teplota:   1,6°C 

maximálna teplota:    11,8°C  dňa  21. 

minimálna teplota:    - 9,0°C  dňa    1.  

Február: 

súhrn zráţok:   21,8 mm                          priemerná teplota:    2,9°C 

maximálna teplota:    18,2°C  dňa   25. 

minimálna teplota:   - 12,8°C  dňa  17. 

Marec: 

súhrn zráţok:    65,8 mm                         priemerná teplota:   5,2°C 

maximálna teplota:    17,0°C  dňa  31. 

minimálna teplota:     - 3,9°C  dňa   6. 

Apríl: 

súhrn zráţok:   25,0 mm                           priemerná teplota:  11,1°C 

maximálna teplota:    23,0°C  dňa  11. 

minimálna teplota:      0,5°C  dňa    8. 

Máj: 

súhrn zráţok:   54,9 mm                          priemerná teplota:   16,2°C 

maximálna teplota:     29,2°C  dňa  31. 

minimálna teplota:       5,3°C  dňa  11. 

Jún: 

súhrn zráţok:   80,5 mm                          priemerná teplota:   20,3°C 

maximálna teplota:    32,2°C  dňa  23. 

minimálna teplota:       7,5°C  dňa  14. 

Júl: 

súhrn zráţok:   115,7 mm                          priemerná teplota:  20,1°C 

maximálna teplota:     32,0°C  dňa  31. 

minimálna teplota:       7,7°C  dňa  22. 

August: 

súhrn zráţok:   25,3 mm                         priemerná teplota:  19,9°C 

maximálna teplota:    31,2°C  dňa  15. 

minimálna teplota:       6,4°C  dňa  31. 

September: 

súhrn zráţok:   33,8 mm                          priemerná teplota:  14,7°C 

maximálna teplota:    32,9°C  dňa  6. 

minimálna teplota:       2,2°C  dňa  23.,29. 

Október: 

súhrn zráţok:   30,9 mm                          priemerná teplota:  11,4°C 

maximálna teplota:     22,4°C  dňa 10. 
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minimálna teplota:       0,3°C  dňa 18. 

November: 

súhrn zráţok:   38,6 mm                          priemerná teplota:   7,0°C 

maximálna teplota:    20,5°C  dňa   2. 

minimálna teplota:    - 6,0°C  dňa  26. (v tento deň napadol prvý sneh) 

December: 

súhrn zráţok:    60,8 mm                         priemerná teplota:   2,9°C 

maximálna teplota:     10,3°C  dňa    1. 

minimálna teplota:    - 10,3°C  dňa  30. 

Priemerná ročná teplota bola 11,1°C. Počet búrok v roku bol 42, najviac v júni 19 

a najmenej v auguste 2. Búrky sa nevyskytli v mesiaci január, február, marec, 

september, október, november, december. Prevládajúci smer vetra bol VJV – 

východojuhovýchod. Najveternejší deň v roku bol 27.1., kde dráha vetra bola 648 

km/24 hod. Najkľudnejší deň bol 14.11. a to 3 km/24 hod. Najniţší úhrn slnečného 

svitu bol v mesiaci január 54,0 hod. a najvyšší v auguste 295,0 hod. Úhrn slnečného 

svitu za rok bol 2048,6 hod. Počet dní v roku, kedy bola hmla bol 21. Najviac ich bolo 

v októbri (7) a najmenej v novembri (1). Hmla sa nevyskytla v marci, apríli, máji, júni, 

júli, septembri. Počet dní pokrytých súvislým snehom o 07.00 hod. ráno bol 19. Počet 

dní so sneţením bol 23.  

DOPLNKY 
Medzinárodná spolupráca 

V máji bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi našim mestom a rakúskym 

mestečkom Bad Pirawarth. 

Kronika 

mesta Zlaté 

Moravce  

za rok 2004 

 

Výstavba 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

V roku 2007 prešla rekonštrukciou verejného osvetlenia aj MČ Prílepy.  

Kronika  

mesta Zlaté 

Moravce  

za rok 2007 
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