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         V roku 2009 sa narodilo 105 detí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach 

z toho 61 chlapcov a 44 dievčat. Najčastejšie mená boli u dievčat Nina, Nela, Liliana, 

Dominika a u chlapcov Marek, Jakub, Sebastián a Adam. Zomrelo 123 obyvateľov 

mesta z toho 64 muţov a 59 ţien, 70 párov poţiadalo o uzavretie manţelstva na 

matrike v Zlatých Moravciach a 92 párov uzavrelo manţelstvo, kde aspoň jeden 

z manţelov bol obyvateľom mesta. Počas roka 2009 sa do Zlatých Moraviec 

prisťahovalo 142 osôb a odsťahovalo 246 osôb. 

         4. januára sa narodila prvá Zlatomoravčanka Miroslava Rischánenková, matke 

Helene Rischánekovej.  

         K 31.12.2009 bolo v meste Zlaté Moravce prihlásených 13 113 obyvateľov 

(6 343 muţov a 6 770 ţien) z toho v Mestskej časti Prílepy 460 obyvateľov 

a v Mestskej časti Chyzerovce 729 obyvateľov.  

 

 

 

 

 

 

 

Mestské  zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 15 mimoriadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ).  

         MsZ v Zlatých Moravciach schválilo: 

- vyhlásenie „Výberového konania na strategického partnera (investora) mesta Zlaté 

Moravce, za účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú 

nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.“ 

- vyňatie budovy súp. číslo 511 orientačné číslo 22 bývalého mestského úradu medzi 

nemocnicou  a poliklinikou z predmetu prenájmu Mesta Zlaté Moravce. 

- „Zmluvu o spolupráci“ medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou Urbicom a.s., 

Bratislava. 

- nájomnú zmluvu na prekládku teplovodného potrubia (výmenná stanica). 

- nájomnú zmluvu na úprave cesty za účelom pripojenia stavby „Tesco“. 

- nájomnú zmluvu na úprave cesty na pozemok pod telesom cesty na Hviezdoslavovej 

ulici.    

- štatút partnerstva Nitrianskeho vedomostného regiónu. 

- prefinancovanie projektu ZŠ Pribinova a následné zahrnutie finančných prostriedkov 

do rozpočtu pre rok 2009 na základe prijatého uznesenia zo dňa 16.04.2008. 

Návrh na 5 % spolufinancovanie projektu Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté 

Moravce. / „ Moderná škola „ /. 

- spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v projekte Základnej školy, Mojmírova 2, 

Zlaté Moravce „Rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov s vyuţitím nových učebných 

materiálov“, v operačnom programe Vzdelávanie, opatrenie – Premena tradičnej školy 

na modernú. Výška spolufinancovania predstavuje 5 % - t.j. 8 190,95 EUR (246 760 

Sk) z celkových nákladov zo sumy 163 919,00 EUR (4 935 200 Sk). 

- odpredaj  nehnuteľností – pozemkov, ktoré sú na Katastrálnom úrade Nitra, Správe 

katastra Zlaté Moravce zapísané v liste vlastníctva č. 5417 ako parcela registra „E“ č. 

5601, 473, 459/1, 459/2, 5398 a v liste vlastníctva č. 3453 k.ú. Zlaté Moravce ako 

parcela registra „C“ č. 456/32,  za dohodnutú kúpnu cenu 1,--  € (slovom jedno euro),t. 

j. /30,126 Sk/, pre budúceho kupujúceho: Nitriansky samosprávny kraj, so sídlom 

Nitra, Štefánikova tr. č. 69, v zast. Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výmera odpredávaných nehnuteľností bude určená 

geodetickým zameraním podľa Dokumentácie pre stavebné povolenie, a bude 
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upresnená po realizácii stavby podľa skutočného zamerania stavby: „ Rekonštrukcia 

cesty III/5118 Bernolákova ulica, Zlaté Moravce. 

- uzatvorenie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave 

vykonávanej autobusmi. 

- členstvo mesta Zlaté Moravce v občianskom zdruţení Poţitavskej futbalovej 

akadémie FC ViOn, zdruţenie so sídlom v Zlatých Moravciach. 

- Ing. Serafínu Ostrihoňovú za zástupcu mesta Zlaté Moravce v správnej rade 

občianskeho zdruţenia Poţitavská futbalová akadémia FC ViOn, zdruţenia so sídlom 

v Zlatých Moravciach. 

- za zástupcu mesta Zlaté Moravce poslanca Ivana Malého v revíznej komisii 

občianskeho zdruţenia Poţitavskej futbalovej akadémie FC ViOn, zdruţenia so sídlom 

v Zlatých Moravciach. 

- jednorazový finančný príspevok na rok 2009 pre občianske zdruţenie Poţitavská 

futbalová akadémia FC ViOn, zdruţenie so sídlom v Zlatých Moravciach vo výške 

99 582,00 € s poukázaním príspevku do 31.12.2009. 

- predloţený zámer riešenia výstavby sociálnych bytov v lokalite Čierna Dolina z 

dôvodu narastajúcich dlhov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 

predloţený firmou PROFI-Service s.r.o. s tým, ţe do 20.10.2009 bude firmou 

predloţená konkrétna zmluva mestskému zastupiteľstvu o realizácii zámeru.   

- vyplatenie finančných prostriedkov pre základnú školu Robotnícka 25 z finančných 

prostriedkov mesta Zlaté Moravce nasledovne: 

- zariadenie školského stravovania – 2325,37 €: zakúpenie nerezových stolov, 

- vymaľovanie skladových a priľahlých priestorov školskej jedálne – 2256 €. 

- vyplatenie finančných prostriedkov v sume 6970 € pre Mestské kultúrne stredisko 

v Zlatých Moravciach z dôvodu úhrady energií Základnej školy Robotníckej 25 

v súvislosti s prevádzkovaním Mestskej kniţnice  z rozpočtu mesta Zlaté Moravce.  

- vyplatenie finančných prostriedkov pre materské školy v Zlatých Moravciach 

v celkovej sume 60 304 €. 

- vyplatenie finančných prostriedkov pre základné školy v Zlatých Moravciach 

v celkovej sume 54 493 €. 

- vyplatenie finančných prostriedkov pre ZUŠ v Zlatých Moravciach v celkovej sume 

6 638 €. 

- vyplatenie finančných prostriedkov pre Školské jedálne pri Materských školách 

v Zlatých Moravciach mesta Zlaté Moravce v celkovej sume 3 656 €. 

- vyplatenie finančných prostriedkov pre ŠJ pri ZŠ v Zlatých Moravciach mesta Zlaté 

Moravce v celkovej sume 3 819 €. 

- vyplatenie finančného príspevku pre Školskú jedáleň pri Základnej škole sv. Don 

Bosca v celkovej sume 2 790 € z finančných prostriedkov mesta Zlaté Moravce. 

         Odporučilo:  

- vyhlásiť „Výberové konanie na strategického partnera (investora) mesta Zlaté 

Moravce, za účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú 

nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.“ v denníku s celoslovenskou 

pôsobnosťou t.j. Hospodárske noviny, ďalej zverejnenie na úradnej tabuly mesta a na 

internetovej stránke mesta Zlaté Moravce na základe nasledovných podmienok: 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2009 

 

263                                                                                                                                                             

P O D M I E N K Y 

výberového  konania na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce, za účelom realizácie 

ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Na základe predchádzajúcich opakovaných rokovaní mestskej rady, mestského zastupiteľstva, 

ako i na základe urobených analýz a skutočného vývoja situácie v Mestskej nemocnici Prof. MUDr. 

Rudolfa Korca, DrSc. sa Mesto Zlaté Moravce rozhodlo uskutočniť " Výberové konanie na 

strategického partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce, za účelom realizácie ozdravného a rozvojového 

projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. " (ďalej len Výberové konanie a  

Nemocnica)  

Vyhlasovateľ výberového konania: 

Mesto Zlaté Moravce 

Sídlo: Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 

IČO: 308 676 

Štatutárny orgán: Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka Mesta Zlaté Moravce 

Kontaktné osoby: 

Ing. Miroslav Šlosár,  prednosta Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Telefónne číslo: 037/69 239 20 

Fax: 037/69 239 45 

Mobil:  0918 344 690 

E- Mail: prednosta@zlatemoravce.eu 

Doc. MUDr. Viktor Ţák, CSc, riaditeľ Mestskej nemocnice 

Telefónne číslo: 037/64 224 38   

Fax:: 037/64 251 51 

Mobil: 0905 414 740 

E- mail: mnzm@wmx.sk 

 Predmet výberového konania: 

Predmetom výberového konania je výber strategického partnera (investora)  Mesta Zlaté Moravce, za 

účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. 

 Spôsob vyhlásenia výberového konania: 

V  denníku s celoslovenskou pôsobnosťou - Hospodárske noviny, na úradnej tabuli mesta a internetovej 

stránke mesta Zlaté Moravce. 

 Účastníci výberového konania: 

Výberového konania sa môţu zúčastniť právnické a fyzické osoby, zdruţenia fyzických a právnických 

osôb s právnou subjektivitou (ďalej záujemcovia), ktoré si po úhrade poplatku 100 € t.j. 3.012,60 Sk 

(konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk)  preberú na Mestskom  úrade v Zlatých Moravciach  Podmienky 

Výberového konania v lehote do 14 dní odo dňa prvého zverejnenia Výberového konania v tlači 

s celoslovenskou pôsobnosťou.  

Pri úhrade poplatku dostanú záujemcovia materiál  „Strategický audit nemocnice“ a po preukázaní sa 

potvrdením o úhrade poplatku bude záujemcom umoţnená prehliadka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

nemocnice podľa ich poţiadaviek  a bude im zodpovedané na otázky týkajúce sa prevádzky, riadenia 

i ekonomiky nemocnice. Na tieto otázky odpovedia vyššie menované kontaktné osoby. 

Spôsob a lehota podávania prihlášok do výberového konania: 

Prihlášky  do výberového konania moţno podávať do 12.00 hodiny  v piatok 30. januára 2009.  

Prihlášky sa podávajú v zalepených obálkach zreteľne označených na prednej strane nadpisom 

„Výberové konanie – Nemocnica“  na  adrese vyhlasovateľa výberového konania. V prípade podania 

návrhu poštou musí byť návrh v stanovenej lehote doručený vyhlasovateľovi. Dátum poštovej pečiatky 

nie je rozhodujúci. 

Do výberového konania nie je moţné zahrnúť prihlášku, ktorá nebola doručená do sídla vyhlasovateľa 

výberového konania do 12.00 hodiny v piatok 30. januára 2009. 

Doručenú prihlášku nie je moţné meniť, doplňovať ani odvolať. 

 Obsah  prihlášky do výberového konania a jej povinné prílohy: 

Prihláška a jej povinné prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

mailto:prednosta@zlatemoravce.eu
mailto:mnzm@wmx.sk
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Prihláška musí obsahovať tieto povinné prílohy: 

1. Ozdravný a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc“ 

v rozsahu minimálne 3 strán a  maximálne 5 strán, ktorý musí jasne a zrozumiteľne opísať 

spôsob riešenia všetkých záväzkov nemocnice, riešenia pracovnoprávnych vzťahov, návrh 

rozvojového medicínskeho programu s predpokladanou výškou investície, ako aj poskytnutie 

záruky za splnenie výšky týchto investícií do nemocnice. Projekt musí zabezpečiť dlhodobo 

udrţateľnú existenciu nemocnice a jej  konkurencieschopnosť. Projekt musí taktieţ obsahovať 

návrh právno-ekonomickej konštrukcie strategického partnerstva medzi záujemcom 

(investorom) a Mestom Zlaté Moravce. 

2. Výpis z obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra záujemcu nie starší ako 3 

mesiace (v prípade právnických osôb). 

3. Fotokópiu občianskeho preukazu (v prípade fyzických osôb). 

4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (v prípade fyzických osôb). 

5. Pracovný ţivotopis (v prípade fyzických osôb) 

6. Potvrdenia o tom, ţe záujemca nemá neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči Sociálnej 

poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisťovni a ostatným zdravotným poisťovniam a daňovému 

úradu.  

7. Fotokópiu daňového priznania za rok 2007 (v prípade právnických a podnikajúcich fyzických 

osôb).  

8. Súvahu a výsledovku k  30. X. 2008 (v prípade právnických osôb). 

9. Výkaz o majetku a záväzkoch a  Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 30.X.2008 (v 

prípade podnikajúcich fyzických osôb). 

10. Doklad potvrdzujúci, ţe uchádzač má minimálne 5 ročné skúsenosti s riadením alebo 

prevádzkovaním nemocnice na Slovensku (príslušné povolenia, rozhodnutia,  pracovné alebo 

obdobné zmluvy). V prípade zdruţení je postačujúce, aby tento doklad predloţil len jeden 

z jeho členov. 

Ďalší postup výberu spomedzi uchádzačov: 

Doručené obálky s prihláškami do výberového konania budú otvorené verejne v pondelok 2. februára 

2009 o 12.00 hodine v zasadačke Mestského úradu na adrese vyhlasovateľa výberového konania 

komisiou v zloţení: JUDr. Terézia Lang, JUDr. Augustína Kolenčíková, Mgr. Pavol Šepták, MUDr. 

Štefan Valkovič, MVDr. Peter Dvonč, PharmDr. Ivona Vicianová, Mgr. Denisa Uhrínová. Komisia 

preskúma formálnu správnosť  a úplnosť prihlášok. Uchádzači, ktorí nesplnia formálne predpoklady na 

účasť vo výberovom konaní vyradí. Ostatní uchádzači postupujú do druhého kola výberového konania. 

O svojej činnosti komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia komisie a odovzdajú 

primátorke Mesta Zlaté Moravce. V zápisnici skonštatujú formálnu úplnosť prihlášok do výberového 

konania, a tieţ v krátkosti vecne charakterizujú kaţdého uchádzača na základe predloţených povinných 

príloh prihlášky. 

Druhé kolo výberového konania: 

V utorok dňa 3. februára 2009 na 14.00 hodinu bude zvolaná výberová komisia, ktorú bude viesť 

primátorka mesta Zlatých Moraviec, na ktorej bude prečítaná zápisnica komisie z otvárania obálok s 

prihláškami. Následne bude  v abecednom poradí umoţnené uchádzačom predstaviť sa a počas 15 minút 

prezentovať svoj „Ozdravný a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, 

DrSc“. Následne budú mať členovia  Výberovej komisie 15 minút na otázky k projektu i uchádzačovi.  

Počas prezentácie a otázok v rokovacej miestnosti nemôţu byť prítomní iní zo záujemcov ako 

prezentujúci sa. Po ukončení prezentácie bude priestor na diskusiu všetkých členov Výberovej komisie.  

Po skončení zasadnutia výberovej komisie (pribliţne o 16:00 hod) bude nasledovať mimoriadne 

zasadnutie mestského zastupiteľstva k schváleniu strategického investora Mestskej nemocnice v Zlatých 

Moravciach. 

Spôsob hlasovania výberovej komisie: 

Po ukončení diskusie pristúpi Výberová komisia k tajnému hlasovaniu, takým spôsobom, ţe  kaţdý člen 

komisie napíše na lístok meno toho záujemcu, o ktorom si myslí, ţe je najvhodnejší pre mesto ako 

strategický partner (investor). Komisia zráta hlasy, urobí poradie a vylúči záujemcu, ktorý pri hlasovaní 

získa najmenší počet hlasov. Potom sa hlasovanie opakuje ďalším kolom. V poslednom kole hlasovania 
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bude Výberová komisia vyberať medzi dvoma zvyšnými záujemcami. Poradie uchádzačov predloţí 

výberová komisia mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 

Zloţenie Výberovej komisie: 

Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva 

Traja zástupcovia mestského úradu menovaní primátorkou mesta 

Traja zástupcovia nemocnice menovaní riaditeľom nemocnice 

Traja zástupcovia  komisie sociálno-zdravotných a bytových záleţitostí, ktorí nie sú poslanci mestského 

zastupiteľstva  menovaní predsedom tejto komisie 

Podmienkou regulárneho vyhodnotenia výberového konania je účasť minimálne 10 poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

Spôsob a termín vyhlásenia výsledkov výberového konania: 

Vyhlasovateľ oznámi úspešnému záujemcovi najneskôr  vo štvrtok 5. februára, ţe prijal jeho návrh 

alebo výberové konanie najneskôr do 5. februára zruší. 

 Záväzok Mesta Zlaté Moravce a víťazného uchádzača: 

Mesto Zlaté Moravce sa zaväzuje s uchádzačom, ktorého schváli mestské zastupiteľstvo, uzavrieť 

príslušné zmluvy tak, aby mohol byť realizovaný vybraný „Ozdravný a rozvojový projekt“ v rámci 

prezentovaného právno-ekonomického návrhu.  

Víťazný uchádzač výberového konania sa zaväzuje v termíne do 28. 02. 2009 podpísať zmluvu na 

realizáciu vybraného „Ozdravného a rozvojového projektu“ s účinnosťou od 01. 03. 2009. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené návrhy  a výberové konanie 

kedykoľvek v jeho priebehu  zrušiť. Účastníci Výberového konania v plnej miere znášajú všetky 

náklady spojené s ich účasťou vo Výberovom konaní a  nemajú nárok na náhradu ţiadnych nákladov 

spojených  s týmto Výberovým konaním, ani na vrátenie poplatku, a to ani v prípade zrušenia 

výberového konania vyhlasovateľom. 

         Zobralo na vedomie:     

- prezentáciu záverov a prerokovanie Strategického auditu Mestskej nemocnice 

v Zlatých Moravciach vypracovaného dňa 19.12. 2008 Doc. Ing. Jurajom Borovským, 

PhD.  

- Nájomnú zmluvu č. P – 34/6221/2009 medzi Mestom Zlaté Moravce a Danfoss, spol. 

s.r.o. 

- správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2008 bez 

pripomienok. 

Voľby prezidenta SR. 
         Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej 

republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších 

zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR voľby prezidenta 

Slovenskej republiky a určil deň  konania volieb na sobotu 21. marca 2009.  

         Na Mestský úrad bolo doručených 10 delegačných listín s uvedením členov 

okrskových volebných komisií, resp. ich náhradníkov politickými stranami, hnutiami 

a petičnými výbormi. V obradnej sieni Mestského kultúrneho strediska sa 25. februára 

konal sľub členov okrskových komisií pre voľby prezidenta SR za prítomnosti 

primátorky Ing. S. Ostrihoňovej a vedúceho oddelenia správneho a organizačného na 

MsÚ Ing. Š. Valkoviča. Prítomní sľub zloţili do rúk primátorky mesta a potvrdili ho 

svojim podpisom.  

         V meste bolo určených 11 volebných okrskov a miestností. Volič, ktorý sa v deň 

volieb nezdrţiaval v mieste svojho trvalého pobytu, teda nemohol voliť vo volebnom 

okrsku v ktorého zozname bol zapísaný, mohol poţiadať obec o vydanie voličského 
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preukazu. Do zoznamu voličov bolo v meste zapísaných 10.809 oprávnených voličov. 

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky bol 4.911 čo znamená 45,43 % 

účasť voličov a z toho bolo odovzdaných 4.883 platných hlasov pre jednotlivých 

kandidátov nasledovne: 

1. Bollová Dagmar, PaedDr. – 55 (1,12 %) 

2. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc. – 2.962 (60,65 %) 

3. Martináková Zuzana  – 216 (4,42 %) 

4. Melník Milan, prof., RNDr., DrSc. – 111 (2,27 %) 

5. Mikloško František, RNDr. – 351 (7,18 %) 

6. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD. – 1.141 (23,36 %) 

7. Sidor Milan, PhDr., CSc. – 47 (0,96 %) 

Podľa vyjadrenia Ústrednej volebnej komisie v prvom kole volieb prezidenta SR získal 

najviac hlasov Ivan Gašparovič 46,70 %, druhá bola Iveta Radičová s 38,05 %, tretí 

bol František Mikloško s 5,41 %, potom nasledovala Zuzana Martináková s 5,12 %, 

Milan Melník s 2,45 %, Dagmar Bollová s 1,13 a Milan Sidor s 1,11 %.  

         Keďţe ani jeden kandidát nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých oprávnených voličov, prezident sa volil v druhom kole, v sobotu  4. apríla 

2009 od 7.00 h do 22.00 h. Voliči rozhodovali medzi prvými dvoma postupujúcimi 

kandidátmi. 

         V meste Zlaté Moravce získali kandidáti nasledovný počet hlasov: 

Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.  –  4.244  (73,74 %) 

Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD. – 1.511 (26,25 %). 

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 10.785 občanov, z ktorých sa zúčastnilo 5.793 

voličov, čo predstavuje 53,71 %. Platných hlasov bolo spolu 5.755. 

         Ústredná volebná komisia zverejnila výsledky v nedeľu 5. apríla napoludnie 

nasledovne: Gašparovič Ivan získal 1 234 787 hlasov, čo je 55,53 % a jeho 

protikandidátka Iveta Radičová získala 988 808 hlasov, čo predstavuje 44,46 %.  

         Slávnostnou inauguráciou sa 15. júna prezident SR Ivan Gašparovič ujal svojho 

úradu na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Sľub zloţil počas slávnostnej schôdze 

parlamentu do rúk predsedníčky Ústavného súdu v historickej budove Slovenského 

národného divadla. Išlo v poradí o štvrtú inauguráciu prezidenta v histórii našej 

krajiny. Na inaugurácii sa zúčastnili najvyšší politickí predstavitelia republiky a do 

ďalšieho funkčného obdobia prezidentovi zablahoţelali predseda parlamentu Pavol 

Paška a premiér Róbert Fico. Na slávnostnej schôdzi nechýbali ani bývalí slovenskí 

prezidenti Michal Kováč a Rudolf Schuster. 

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

parlamentu vyhlásil predseda NR SR voľby do Európskeho parlamentu a určil deň  

konania volieb na sobotu 6. júna 2009.  

         V zmysle uvedeného zákona určila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 11 

volebných okrskov v meste Zlaté Moravce. 

         Mesto Zlaté Moravce prehodnotilo doterajšie umiestnenie volebnej miestnosti 

a pôvodný volebný okrsok č. 8 Bytové druţstvo, Ul.Hviezdoslavova 40/A premiestnilo 
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do Materskej školy na Kalinčiakovej ulici 12. Chcelo tým pre voličov pripraviť lepšiu 

dostupnosť. Predtým bola volebná miestnosť na poschodí, čo spôsobovalo najmä 

chorým, zdravotne postihnutým a starším občanom nemalé problémy.   

         V obradnej sieni MsKS sa konal 14. mája sľub členov okrskových komisií, 

ktorých nominovali politické strany a hnutia. Potom boli ţrebovaním určení 

predsedovia a podpredsedovia okrskových volebných komisií.  

         Volič si vyberal zo 17 politických strán jednu, kde mohol ešte zakrúţkovaním 

dať prednostný hlas dvom kandidátom na europoslancov.  

         V meste Zlaté Moravce sa zúčastnilo volieb 2.296 voličov z 10.821 oprávnených 

občanov, percentuálne 21,21 %.  

Platných hlasov bolo 2.227, ktoré boli rozdelené nasledovne: 

č.1 – Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 169 hlasov, 

č.2 – Sloboda a Solidarita  69 hlasov, 

č.3 – SMER - sociálna demokracia 1084 hlasov, 

č.4 – Strana zelených  43 hlasov, 

č.5 – Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  278 hlasov, 

č.6 – Demokratická strana 0 hlasov, 

č.7 – MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity  5 hlasov, 

č.8 – Agrárna strana vidieka  55 hlasov, 

č.9 – Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana 70 hlasov, 

č.10 – Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  4 hlasy, 

č.11 – Komunistická strana Slovenska  43 hlasov, 

č.12 – Rómska iniciatíva Slovenska - vzdala sa kandidatúry 

č.13 – Slovenská národná strana 155 hlasov, 

č.14 – LIGA, občiansko-liberálna strana 0 hlasov, 

č.15 – Strana demokratickej ľavice ĽS  11 hlasov, 

č.16 – Slobodné Fórum 13 hlasov, 

č.17 – Kresťanskodemokratické hnutie 228 hlasov. 

Zvolení poslanci Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku: Edit Bauer (str. č. 

10), Monika Flašíková – Beňová (str. č. 3), Sergej Kozlík (str. č. 1), Eduard Kukan 

(str. č. 5), Vladimír Maňka (str. č. 3), Alajos Mészáros (str. č. 10), Miroslav Mikolášik 

(str. č. 17), Katarína Neveďalová (str. č. 3), Jaroslav Paška (str. č. 13), Monika 

Smolková (str. č. 3), Peter Šťastný (str. č. 5), Boris Zala (str. č. 3), Anna Záborská (str. 

č. 17). 

         Na zasadnutí v Štrasburgu bol 14. júla za predsedu Európskeho parlamentu 

zvolený bývalý poľský pravicový premiér Jerzy Buzek a túto funkciu bude vykonávať 

2 a pol roka. Do parlamentných lavíc zasadlo 736 poslancov, vrátane 13 slovenských.  

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 
    Predseda Národnej rady SR podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do 

orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení 

zákona č. 335/2007 Z.z. vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov 

a voľby predsedov samosprávnych krajov. Určil deň konania volieb na sobotu 14. 

novembra 2009. 
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         Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja určilo uznesením osem 

volebných obvodov pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja, v 

ktorých bolo volených 54 poslancov a taktieţ určilo sídla obvodných volebných 

komisií.  

         Územie okresu Zl. Moravce zahŕňalo volebný obvod č. 8 s počtom poslancov 3.  

         Primátorka mesta Zlaté Moravce určila 11 volebných okrskov v meste Zlaté 

Moravce. 

         19. októbra zloţili sľub v obradnej miestnosti MsKS členovia okrskových 

volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov do rúk primátorky 

mesta Ing. S. Ostrihoňovej. Následne z politických strán a hnutí a ich koalícií, ktoré 

delegovali svojich členov a náhradníkov boli zvolení predsedovia a podpredsedovia 

okrskových volebných komisií. 

         V prvom kole volieb dňa 14. novembra, bolo do zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja zvolených 38 poslancov veľkej slovenskej koalície SMER – SD, 

SDKÚ-DS, ĽS-HZDS a KDH, 13 poslancov SMK-MKP a 3 poslanci NEKA. 

         Za okres Zlaté Moravce sa do parlamentu VÚC dostali: 

1. Marián Kéry, Mgr., SMER - sociálna demokracia, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia - Demokratická strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 3 991 

2.  Serafína Ostrihoňová, Ing., Nezávislý kandidát, s počtom hlasov 3 060  

3. Vladimír Klučiar, SMER – sociálna demokracia, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia - Demokratická strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 2 888 

         V meste Zlaté Moravce bolo do zoznamu voličov zapísaných 10 896 voličov. 

Z toho sa na voľbách zúčastnilo 2 866 voličov, čo predstavuje 26,3% účasť. Počet 

platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu bol 2 795 a pre voľbu do 

zastupiteľstva 2 812. Kandidáti na poslancov za mesto Zlaté Moravce: 

Marián Kéry, Mgr., SMER - sociálna demokracia, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia - Demokratická strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 1 052 

Vladimír Klučiar, SMER – sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská 

únia - Demokratická strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, 

Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 983 

Serafína Ostrihoňová, Ing., Nezávislý kandidát, s počtom hlasov 967 

Peter Lisý, Ing., Zjednotená Slovenská národná strana, s počtom hlasov 552 

Juraj Obert, Komunistická strana Slovenska, s počtom hlasov 475 

Štefan Mladý, SMER - sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská 

únia - Demokratická strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, 

Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 464 

Viliam Rumanko, Slovenská národná strana, s počtom hlasov 424 

Milan Kozický, JUDr., Sloboda a Solidarita, s počtom hlasov 410 

Marta Damborská, Slovenská národná strana, s počtom hlasov 301 

František Jamrich, Ing., Komunistická strana Slovenska, s počtom hlasov 232 

Vladimír Bajza, Ing., Sloboda a Solidarita, s počtom hlasov 208 
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Blaţej Horný, Agrárna strana vidieka, s počtom hlasov 169 

Ján Pobuda, Ing., Konzervatívni demokrati Slovenska, s počtom hlasov 114 

Juraj Banský, Ing., Zjednotená Slovenská národná strana, s počtom hlasov 98 

Marián Valent, PaedDr., Mgr., MOST - HÍD, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-

liberálna strana, Strana zelených, Občianska konzervatívna strana, s počtom hlasov 86 

Róbert Kleiner, Slovenská národná strana, s počtom hlasov 82 

Július Mihalko, Ing.,MISIA 21-Hnutie kresťanskej solidarity, s počtom hlasov 80 

Janette Sukupová, Agrárna strana vidieka, s počtom hlasov 55 

Vladimír Mizerák, MOST - HÍD, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-liberálna strana, 

Strana zelených, Občianska konzervatívna strana, s počtom hlasov 46 

František Polák, JUDr., Európska demokratická strana, s počtom hlasov 41 

Radomír Rajčáni, Ing., Nová demokracia, s počtom hlasov 18 

         Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol zvolený v prvom 

kole, kde získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 60,27 %. Uţ po tretíkrát sa ním stal 

staronový predseda NSK Milan Belica, doc. Ing., PhD., ktorý kandidoval za SMER - 

sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 

strana, Kresťanskodemokratické hnutie. Získal 74 247 hlasov. Zvyšných 39,73 % 

hlasov získali: 

Ágnes Biró, PaedDr., Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 

Vladimír Karvaj, MUDr., 51r., Európska demokratická strana 

Viliam Mokráň, Ing., Kresťanská ľudová strana 

Imrich Okenka, prof., Dr. Ing., PhD., Nezávislý kandidát 

800. výročie 1. písomnej zmienky o m.č. Chyzerovce 
         12. septembra si mestská časť Chyzerovce pripomenula 800. výročie vzniku. 

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1209, ako Hizerberek neskôr Hyzer. K mestu 

Zlaté Moravce bola obec pričlenená v roku 1970, ale uţ pred tým patrila do 

zlatomoraveckej farnosti ako filiálka. Sobotňajšie popoludnie začalo slávnostnou 

svätou omšou pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval vdp. Mons. 

Ján Pristač, bývalý zlatomoravecký kaplán. „Dovoľte, aby som vás pri tejto príleţitosti 

pozdravil a poblahoţelal. Vaša milosť je preniknutá kresťanskými hodnotami, ku 

ktorým sa vaši predkovia po celé stáročia hlásili a usilovali sa ich uplatňovať 

v kaţdodennom ţivote vo vzájomných vzťahoch. Buďte na to hrdí a nadväzujte na 

tieto hodnoty aj vy v tomto období 21. storočia. K tomu vám ţičím a vyprosujem 

neustále boţiu pomoc a ochranu Panny Márie, vašej patrónky. S úctou Mons. Viliam 

Judák, nitriansky biskup,“ prečítal list adresovaný všetkým prítomným a pridal taktieţ 

vlastné blahoţelanie vdp. Mons. J. Pristač, ktorý si zaspomínal na obdobie spred 44. 

rokov, kedy v Zlatých Moravciach bol kaplánom. Na oslavy prišiel aj predseda NSK 

doc. Ing. M. Belica, PhD., poslankyňa NR SR M. Damborská, rodáčka prof. Ing. V. 

Cibákova CSc., rektorka Vysokej školy ekonómie a manaţmentu verejnej správy 

v Bratislave a poslanci MsZ, NSK. Po skončení svätej omše sprievod krojovaných 

súborov, domácich a hostí smeroval do kultúrneho domu. Na jeho priečelí bola 

slávnostne odhalená pamätná tabuľa, na ktorej je nápis: „Na tomto mieste v roku 1863 

bola zriadená prvá ţupná nemocnica Tekovskej ţupy. Prvé ošetrovateľky boli sestry zo 

Foto  
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Švajčiarska z Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríţa (Sores Misericordiae 

a Santa Cruse).“ Vystúpili maţoretky zo ZŠ na Pribinovej ul. a riaditeľ ZSM M. 

Tomajko oboznámil s históriou Chyzeroviec. V sále kultúrneho domu bola pripravená 

expozícia, ktorá pribliţovala históriu mestskej časti, ale aj pohľad na ţivot jej 

obyvateľov. Taktieţ tu bolo pre všetkých návštevníkov pripravené občerstvenie. 

Potom uţ v priestore za kultúrnym domom, ktorý bol na túto príleţitosť upravený, 

začal svojim príhovorom predseda občianskeho výboru a poslanec MsZ J. Tonkovič. 

Po ňom nasledoval kultúrny program v ktorom sa vystriedali FS Inovec, 

Chyzerovčanka, Prílepčianka, DH Vozokanka, vystúpili deti z Materskej školy 

Slnečná s pásmom „Na zelenej lúke“, Základnej školy na Pribinovej ul. country 

tancami a TRIO skupina, ľudový rozprávač Milan Barabáš zo Ţitavian. Zazneli aj 

spomienky rodáka Ing. Jána Galabu ţijúceho od roku 1968 mimo Chyzeroviec. 

V príhovoroch primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej a predsedu NSK doc. Ing. M. 

Belicu, PhD. zaznel prierez históriou a poďakovanie všetkým, ktorí zveľaďujú túto 

časť mesta a vytvárajú krajšie podmienky pre ţivot jej obyvateľov. Zároveň predseda 

NSK odovzdal predsedovi občianskeho výboru J. Tonkovičovi ocenenie predsedu 

NSK. Kultúrny program trval aţ do večera, počas ktorého všetci návštevníci osláv mali 

moţnosť pochutnať si na guľáši a primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová kaţdého 

obdarovala pamätným listom Mesta Zlaté Moravce pri príleţitosti 800. výročia 1. 

písomnej zmienky o Chyzerovciach – m.č. Zlaté Moravce. Počas kultúrneho programu 

boli ešte udelené tieto ocenenia: 

Cena primátorky mesta: 

Vojtechovi Gúberovi – za vedenie obecnej kniţnice, bol poslancom mestského 

zastupiteľstva a predsedom občianskeho výboru mestskej časti Chyzerovce 

Viliamovi Tonkovičovi – bol predsedom telovýchovy, poľovného zdruţenia, 

v súčasnosti je členom občianskeho výboru a osvetárom 

Jaroslavovi Pechovi – predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu 

záhradkárov v Chyzerovciach, bývalému poslancovi mestského zastupiteľstva a  

členovi občianskeho výboru 

Jozefovi Tonkovičovi – poslancovi mestského zastupiteľstva, je predsedom 

občianskeho výboru, predsedom Komisie výstavby, územného plánovania, ţivotného 

prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok pri Mestskom zastupiteľstve, bol predsedom 

dozorného výboru Jednoty Spotrebného druţstva 

prof. Ing. Viere Cibákovej, CsC. – rektorke Vysokej školy ekonómie a manaţmentu 

verejnej správy v Bratislave, zakladateľke – zriaďovateľke vysokej školy v Gymnáziu 

Janka Kráľa v Zlatých Moravciach a to informačno konzultačného strediska 

Ďakovný list: 

Veronike Furkovej – dlhoročnej tajomníčke občianskeho výboru a mládeţníckej 

funkcionárke 

Ľudmile Hernjoklovej – správkyni cirkevných záleţitostí, je členkou občianskeho 

výboru 

Ing. Jozefovi Martincovi – bývalému predsedovi Telovýchovnej jednoty, bol 

poslancom a predsedom občianskeho výboru, v súčasnosti je predsedom poľovníckeho 

zdruţenia 
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Ondrejovi Košúthovi – predsedovi občianskeho výboru v rokoch 1978-1986 

Vojtechovi Tonkovičovi – predsedovi občianskeho výboru v rokoch 1986-1990 

Milanovi Ondrejmiškovi – ktorý bol predsedom Telovýchovnej jednoty 

Ivanovovi Madolovi – ktorý bol predsedom Telovýchovnej jednoty 

Viliamovi Pechovi – ktorý bol predsedom Telovýchovnej jednoty a dlhoročným 

funkcionárom v obci 

Pamätný list: 

Petrovi Hornému – ako najstaršiemu občanovi mestskej časti Chyzerovce, doţil sa 

24. augusta 90 rokov 

Kataríne Vaňovej – ako najstaršej občianke mestskej časti Chyzerovce, doţila sa 6. 

novembra 88 rokov 

         Ocenení sa zároveň podpísali do pamätnej knihy mesta Zlaté Moravce. Večer sa 

v sále kultúrneho domu konala tanečná zábava, kde nechýbala chutná večera a do 

tanca hrala ţivá hudba.  

         Záhradnícke sluţby mesta a ich prevádzka Turisticko–informačná kancelária  

vydali pri tejto príleţitosti broţúrku „Chyzerovce 1209-2009“ a pamätnú mincu. Pri 

zostavovaní publikácie boli pouţité historické dokumenty, ktoré sa zachovali 

v archívoch a čerpalo sa aj z dostupnej literatúry. Podstatnú časť tvoria spomienky 

ľudí, ktoré sa zachovali ústnym podaním z pokolenia na pokolenie.  

Z histórie: 

         Podľa archeologických nálezov nájdených v okolí Chyzeroviec je obec o mnoho 

storočí staršia ako hovorí zápis z roku 1209. Svedčí o tom nález eneolitickej pece 

vykopanej v roku 1958, ktorá je stará asi 3000 rokov. Historicky je dokázané, ţe v 2. 

a 3. storočí podľa nášho letopočtu (po Kristovi) prenikli cez Horné Poţitavie (okres 

Zlaté Moravce) vojská rímskych cisárov, ktoré bojovali s germánskymi Kvádmi na 

Hrone. Kvádi (národ blízky predkom starých Nemcov) ovládali územie Slovenska 

okolo 400 rokov a to aţ do konca 4. storočia po Kristovi. Po Kvádoch zostali aj názvy 

ako Ţitava, čo v preklade znamená „lesný potok“. 

         V roku 1209 patrili Chyzerovce ako poddanská obec kláštoru v Hronskom 

Beňadiku. Zem v jej okolí sa uvádza ako Pustá zem. Túto pôdu daroval uhorský kráľ 

Bélo IV. v roku 1292 kresťanským kumánom (Christiáni Cumani). Títo ju však v roku 

1294 predali Forgáčovcom, ktorí vlastnili aj hrad Gýmeš. Forgáčovci dali Chyzerovce 

do zálohy ostrihomskému arcibiskupovi. Ten im ich v roku 1469 vrátil. Forgáčovcom 

patrili aţ do roku 1718. Šimon Forgáč sa pridal na stranu proti-habsburského 

povstania, ktoré skončilo poráţkou. Za účasť na povstaní cisár skonfiškoval všetky 

majetky Forgáčovcom. Niektoré z nich komora predala barónom Paluškovcom. Po 

Paluškovcoch sa dodnes zachoval chotárny názov Pelusky. Títo ich vlastnili aţ do ich 

vymretia v roku 1779. Vtedy ich odkúpil od kráľovskej koruny kardinál Krištof 

Migazzi. Chyzerovce Migazziovcom patrili aţ do parcelácie v roku 1928.  

         Plienenie Turkov v roku 1563 v Tekovskej ţupe neobišlo ani Chyzerovce, 

spomínajú sa len 3 domy. 

         V období, keď boli Zlaté Moravce sídlom Tekovskej ţupy (1893-1922) sa urobil 

významný krok v zlepšení zdravotníckej a lekárskej starostlivosti. Ţupný lekár Benkö 

ţiadal o výstavbu ţupnej nemocnice. Na základe jeho podnetu sa na zasadnutí ţupného 
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predstavenstva 23. júna 1863 rozhodlo o zrealizovaní zbierky na zaloţenie 

a prevádzkovanie nemocnice. Na tento účel bol zaloţený špeciálny výbor, ktorý sa 

spojil s predstavenstvom Rádu sestier Svätého Kríţa vo Švajčiarsku a poţiadal 

o pomoc sestier pri ošetrovaní chorých. Zbierka prebehla veľmi úspešne, takţe uţ 16. 

novembra 1863, t.j. pribliţne 5 mesiacov od zasadnutia ţupného predstavenstva, mohla 

byť nemocnica otvorená. Nachádzala sa v dome patriacom ţupnej samospráve a v roku 

1865 sem prišli prvé tri sestry zo švajčiarskeho Rádu sestier Svätého kríţa. Táto 

nemocnica sa presťahovala do Zlatých Moraviec v roku 1875. 

         Z historických  pamiatok sa dodnes zachoval kostol z roku 1842, postavený 

v klasicistickom slohu, zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska 

a poţiarna zvonica, ktorá bola v roku 2000 zrekonštruovaná. 

Súčasnosť: 

         Mestská časť je splynofikovaná a čiastočne odkanalizovaná. Poslancom tejto 

mestskej časti je Jozef Tonkovič. Mestská časť má 715 obyvateľov. Fungujú tu 

záujmové organizácie – Slovenský zväz záhradkárov, SČK, poľovnícke zdruţenie, ale 

aj občiansky výbor a občianske zdruţenie Chyzerovce. V minulosti tu pracoval aj 

futbalový klub. Prípravný výbor k oslavám bol zaloţený 22. marca v zloţení Jozef 

Tonkovič, Veronika Furková, Alexandra Palušová. O tri mesiace neskôr 21. júna sa 

konala ustanovujúca členská schôdza OZ Chyzerovce, kde bol zvolený výbor 

v zloţení: Jozef Tonkovič predseda, Ján Drahoš ml. podpredseda, Veronika Furková 

tajomníčka, Ing. Dušan Madola pokladník, členovia výboru: Ing. Zuzana Madolová, 

Alexandra Palušová, Viliam Tonkovič. Revízna komisia v zloţení: Ing. Ivan Debnár, 

Oľga Košútová, Emília Némová. Cieľom zdruţenia je rozvoj občianskeho ţivota, 

vzdelávacích, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít. Pri zdruţení úspešne 

pracuje aj spevácky súbor Chyzerovčanka, kde vedúcim je Viliam Tonkovič. 

O tunajších ľuďoch sa hovorí, ţe sú pracovití, trpezliví a ochotní vzájomne si 

kedykoľvek pomôcť.  

         V rámci prípravy na oslavy boli v m.č. Chyzerovce vymaľované čakárne na 

zastávkach MHD, osadené lavičky, vybudované dva priechody pre chodcov, opravené 

výtlky na cestách ulíc B.S. Timravy, Hurbanovej, Kraskovej, Palárikovej, Druţstevnej. 

Bol sfunkčnený miestny rozhlas, upravená zeleň na Ul. Palárikovej, doplnená výsadba, 

osadenie veľkých kvetináčov pred cintorínom a na Chyzeroveckej ul. bola čiastočne 

opravená zvonica.  

         Činnosť občianskeho výboru a spoločenských organizácii ZO SZZ 

a novovzniknutého OZ Chyzerovce, ktoré má 90 členov, bola v tomto období 

zameraná na oslavy 800. výročia 1. písomnej zmienky o Chyzerovciach. Členovia 

organizácií ako i neorganizovaní občania m.č. Chyzerovce odpracovali stovky 

brigádnických hodín na dokončovacích prácach v kultúrnom dome ako i na 

pripravovanom športovom areáli za kultúrnym domom.  

Výstavba.             
Rekonštrukcia zvonice v m.č. Prílepy          

         Sedemdesiatročná zvonica v m.č. Prílepy potrebovala rekonštrukciu. Mala 

narušenú statiku, popraskané múry a hrozila moţnosť spadnutia alebo úrazu. Súčasne 
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sa v objekte nachádza aj poţiarna zbrojnica spojená so zvonicou. K vytvoreniu 

prasklín hlbokých ako ruka prispel v minulosti sa tu nachádzajúci 15 m hlboký jarok 

od strany materskej školy, na ktorý sa naviezla zemina a práve z tej strany stavba 

klesala. S rekonštrukciou súhlasilo odd. pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu 

a ţivotné prostredie MsÚ a primátorka mesta. Riešením sa malo zaoberať aj mestské 

zastupiteľstvo. Poslanec tejto m.č. I. Hritz bol na zasadnutí komisie výstavby i na 

finančnej komisii za riešenie havarijného stavu zvonice. Finančné prostriedky na jej 

opravu však mestské zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach neodsúhlasilo. Prílepčania 

boli z tohto postoja zastupiteľstva sklamaní.  

         Mestský úrad pristúpil pred koncom roka na základe výberového konania k 

oprave zvonice. Práce vykonala firma STAFIMI. Preinvestovaných bolo na 

rekonštrukčné práce 4 759 € - nová betonáţ, posilnenie základov, výmena okien a 

3 273 € na opravu strechy, odkvapových rín a fasády.  

Rekonštrukcia strechy MŠ Prílepy 

         Strecha časti budovy Kultúrneho domu v Prílepoch, kde sa nachádza materská 

škola a pošta bola v havarijnom stave.  

         Firma STAFIMI previedla rekonštrukčné práce 6 600 €, klampiarske práce 89 €, 

rekonštrukciu krovu 1. časť 8 579 € a rekonštrukcia krovu 2. časť 8 053 €. 

Rekonštrukcia KD Chyzerovce 

         Rekonštrukčné práce v KD Chyzerovce previedla firma STAFIMI: opravu okien, 

maliarske práce vo výške 4 978 € a technické vybavenie priestorov, stavebno-

inštalačné práce vo výške 6 782 €.  

Mestský rozhlas 

         Jednalo sa o sprevádzkovanie mestského rozhlasu na Ul. E. M. Šoltésova, 

zabezpečenie nového ozvučenia na Ul. Rovňanova, Mojmírova, ozvučenie ulíc 

Kalinčiakova, Brezová, Obrancov mieru – rozhlasovým hniezdom. 

         Práce vykonala firma Seak Prešov a Technické sluţby mesta Zl. Moravce m.p. 

Preinvestovaných bolo 1 850 €. 

Modernizácia ZOS 

         Išlo o začiatok prác rekonštrukcie vnútorných priestorov Zariadenia 

opatrovateľskej sluţby firmou AGSING Nitra vo výške 5 562 € zo štátneho rozpočtu. 

Modernizácia ZŠ Pribinova  

         16. novembra sa začali firmou Strojstav Prievidza realizovať stavebné práce na 

Základnej škole Pribinova na ktorej modernizáciu získalo Mesto Zlaté Moravce 

z fondov Európskeho spoločenstva nenávratný finančný príspevok vo výške 

654 014,22 EUR/19 702 832,39 Sk. V roku 2009 bolo preinvestovaných 2 950 € na 

verejné obstarávanie, 4 780 € na externý manaţment, projektovo – inţinierske práce 

10 434 €. V roku 2008 bolo preinvestovaných 3 187 € na externý manaţment a 9 957 € 

na projektovo – inţinierske práce. Rekonštrukcia bola  rozdelená na tri časti:   

         V prvej časti - Bývalé dielne bude prestavaný existujúci objekt školských dielní, 

ktorý sa v súčasnosti nevyuţíva kvôli statickej poruche (klesanie rohu budovy 

v základovej škáre). Navrhovaná budova bude vytvorená prestavaním existujúcich 

priestorov objektu pôvodne určeného na výučbu predmetov praktických činností 

v dielni a v záhrade. 
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         Zámerom je premiestniť časť ţiakov a učiteľov prvého stupňa z MŠ na Slnečnej 

ul. a ďalším je snaha koncentrovať telesne postihnutých ţiakov, aby sa im poskytla čo 

najlepšia starostlivosť na najvyššej profesionálnej úrovni. S tým súvisí aj príprava 

podobných úprav v existujúcej hlavnej školskej budove – vybavenie kompenzačnými 

pomôckami a zabezpečenie  bezbariérovosti budovy.   

         Po dokončení stavby bude objekt slúţiť pre vyučovanie detí na prvom stupni 

výučby a tieţ poskytne priestory deťom v špecializovaných učebniach. Budú 

vytvorené nové učebne, hygienické miestnosti, priestory pre učiteľov, počítačová 

učebňa a technické zázemie zabezpečujúce fungovanie novej budovy. Interiér bude 

vybavený novým nábytkom. Tieto stavebné práce nebudú mať dopad na učebný 

proces. 

         V druhej časti - Hlavná budova v existujúcej školskej budove sú navrhnuté tieto 

stavebné zásahy – výmena všetkých existujúcich transparentných konštrukcií 

v obvodovom plášti za nové, kvôli zlepšeniu tepelno-technických parametrov 

existujúcej budovy. Povrchová úprava navrhovaných okien vo fasáde – plastové rámy 

v základnej bielej farbe. Navrhované vstupné dvere budú mať konštrukciu z hliníka 

a tieţ budú bielej farby. Veľmi dôleţité je aj vybudovanie šikmej dopravnej plošiny 

pre zdravotne postihnutých ţiakov, pomocou ktorej sa budova školy stane 

bezbariérovou. Príprava „Modernizácie základnej školy“ je dôsledkom veľkej snahy 

koncentrovať zdravotne postihnutých  ţiakov zo Zlatých Moraviec a z regiónu, aby sa 

im poskytla čo najlepšia starostlivosť na najvyššej profesionálnej úrovni s vybavením 

rôznymi pomôckami na relaxáciu a cvičenie a na optimálnu výchovnú, vzdelávaciu 

a relaxačnú starostlivosť tak, aby boli čo najlepšie pripravení do ţivota. 

         V tretej časti - Prístrešok bude postavený prístrešok, ktorý bude prekrývať pešiu 

trasu od existujúcej hlavnej budovy k navrhovanej prestavanej budove. Bude tak 

chrániť školopovinné deti a učiteľov počas prechodu z jednej budovy do druhej.   

 

         Obchodný dom TESCO mal stáť v centre Zlatých Moraviec uţ v roku 2008. Po 

aktualizovaní územného plánu mesta schváleného MsZ mal investor poţiadať 

príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia, to však neurobil. Dôvodom 

bola zmena v situovaní zásobovacej komunikácie. Namiesto v pôvodne uvaţovanom 

zásobovaní pozdĺţ rieky Ţitava od ulice 1. mája bolo navrhnuté zásobovanie 

z Duklianskej ulice pozdĺţ bytovky.  

         Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 40 ods. 3 

stavebného zákona rozhodnutím č. 2174/2009, ktoré bolo vydané 4.12.2009 

a oznámené verejnou vyhláškou predĺţilo platnosť územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby a o vyuţívaní územia „TESCO – Zlaté Moravce 3K“ o 24 

mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. O predĺţenie platnosti vydaného územného 

rozhodnutia poţiadal navrhovateľ – URBICOM, a.s., Bratislava z dôvodu, ak by do 

26.2.2010 nestihol podať ţiadosť o stavebné povolenie na predmetnú stavbu. 

URBICOM, a.s., Bratislava v priebehu r. 2009 poţiadal Mesto Zlaté Moravce 

o povolenie zmeny vydaného územného rozhodnutia, ktoré malo pozostávať z iného 

dispozičného riešenia hypermarketu TESCO, ale hlavne z iného osadenia 

hypermarketu. Zásobovacia komunikácia bola navrhnutá z Duklianskej ulice, pozdĺţ 

OD 

TESCO 
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bytového domu. Preto, ţe navrhovateľ nerešpektoval výzvu na odstránenie 

nedostatkov, stavebný úrad konanie o zmene územného rozhodnutia zastavil. Po 

ukončení projektovej prípravy na uvedenú stavbu poţiada investor o vydanie 

stavebného povolenia v súlade s vydaným územným rozhodnutím zo dňa 8.11.2007.  

Doprava. 
         Od 1. februára platil nový zákon o cestnej premávke, ktorým sa zaviedli mnohé 

zmeny. Ako päťdesiatka v obci, povinné celoročné svietenie, zimné pneumatiky, ak je 

na ceste súvislá vrstva snehu či ľadu, zákaz predbiehania kamiónov na všetkých 

diaľniciach a rýchlostných cestách, zákaz telefonovania za volantom, povinné prilby 

pre cyklistov mimo obcí, ale aj podstatne vyššie pokuty. Mesto poţiadalo dopravný 

inšpektorát o prehodnotenie značiek s obmedzením rýchlosti na štyridsiatku. Tá 

zostala iba na jedinom mieste - pri ZŠ na Pribinovej ul. Zo siedmich ulíc, v ktorých 

dopravná značka upravovala rýchlosť len na 40 km/h, bola v šiestich uliciach značka 

odstránená. Doteraz bola rýchlosť obmedzená na štyridsiatku na Chyzeroveckej, 

Sládkovičovej pri reštaurácii RIO, Zelenej, Rázusovej, Tolstého, SNP a Pribinovej 

ulici. 

Nový zákon 

o cestnej 

premávke 

- 

päťdesiatka 

v obci 

 

 

         Technické sluţby mesta začali v marci s odstraňovaním výtlkov. Ich priemerná 

hĺbka bola desať centimetrov. Najhoršie na tom boli ulice – Staničná, Priemyselná, 

Slovenskej armády, Vajanského, Dlhá, Kalinčiakova, Viničná, 1. mája – most cez 

rieku Ţitava, Duklianska, Robotnícka, v m.č. Chyzerovce – Druţstevná, Kraskova 

a v Prílepoch – Nová ulica. 

Výtlky na 

cestách  

 

 

         Spoločnosť Veolia Transport Nitra, a.s. zriadila novú zastávku na výstup ţiakov 

a občanov dochádzajúcich do mesta pri Mestskom úrade a taktieţ v lokalite Hoňovce. 

Nové 

zastávky 

 

         Poklepaním základného kameňa 3. apríla vo Volkovciach ministerstvo dopravy 

spustilo výstavbu rýchlostnej cesty R1 od Nitry po severný obchvat Banskej Bystrice. 

Spolu 51,6 kilometra dlhý úsek bude stáť 1,5 miliardy eur a v rámci PPP projektu 

verejno-súkromného partnerstva ho postaví konzorcium Vinci Concessions a ABN 

AMRO Highway B.V. Slávnostného otvorenia výstavby R1 vo Volkovciach, časť 

Olichov, sa zúčastnili predseda vlády SR R. Fico, podpredseda vlády R. Kaliňák, 

minister dopravy Ľ. Váţny, predseda NSK M. Belica, Zlaté Moravce zastupovala 

primátorka mesta S. Ostrihoňová, Nitru primátor J. Dvonč a viceprimátor Š. Štetek. 

Diaľnica bola rozdelená na štyri úseky: Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - 

Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat. Úsek R1 Nitra, západ – 

Selenec bude mať dĺţku 12,59 km, nachádzať sa na ňom bude 12 mostných objektov, 

z ktorých 9 bude na rýchlostnej ceste, jeden na kriţovatke v Lehote a dva nad 

rýchlostnou cestou. Počas výstavby budú vodiči naďalej jazdiť po starej trase, pretoţe 

R1 povedie mimo jej trasy. Nová diaľnica má vyriešiť problém tzv. cesty smrti medzi 

Nitrou a Zlatými Moravcami, ktorá je známa častými dopravnými nehodami. Prvé dva 

úseky diaľnice budú dokončené koncom roka 2011. 

Spustenie 

výstavby 

diaľnice  

R1 v 

úseku  

Nitra – B. 

Bystrica 
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         Mestská doprava v Zlatých Moravciach dostala od októbra zánovný autobus 

značky VAN HOOL 330, ktorý spĺňa poţiadavky modernej bezbariérovej mestskej 

dopravy, vrátane prísnych ekologických noriem. Spoločnosť Veolia Transport Nitra, 

a.s., ho zakúpila od holandskej dopravnej spoločnosti Rolgoed B.V. Breda. Autobus 

má dve nápravy, s poháňanou zadnou nápravou. Je vybavený automatickou 

štvorstupňovou prevodovkou, klimatizáciou a svetelnými informačnými tabuľami. 

Motor autobusu má výkon 188 kW a spĺňa normu EURO 3. Karoséria je trojdverová, 

jednopodlaţná, so zníţenou bezbariérovou podlahou, ktorá umoţní jednoduchší nástup 

– výstup pre starších, telesne postihnutých občanov a matiek s detskými kočíkmi. Pre 

vozíčkarov je k dispozícii výklopná plošina v stredných dverách autobusu. Dĺţka 

autobusu je 12 000 mm, šírka 2 550 mm, výška 3 200 mm. Najväčšia konštrukčná 

rýchlosť vozidla je 90 km/h.  

Nový 

autobus 

v 

mestskej 

doprave 

 

Foto  
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Príloha  

č. 4-d 

 

Požitavské regionálne združenie.      
         25. marca sa v Topoľčiankach konalo zasadnutie členov Poţitavského 

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

informovaní, ţe p. Turčány (splnomocnenec vlády pre samosprávu) vypracoval návrh 

s novým názvom „Modernizácia miestnej samosprávy“ s tým, ţe je tam uvedená aj 

potreba zaviesť internetizáciu obcí. Vláda uhradí 95 % nákladov a obce 5 %. Predseda 

NSK doc. Belica, PhD. uviedol, ţe čerpanie eurofondov má veľmi nízke zazmluvnené 

finančné prostriedky v rámci Slovenska. Ďalej J. Ďuriač oboznámil členov, ţe 

k prerokovaniu bodu o zákone č. 448/2008 Zb. pozval Ing. Vlčkovú z NSK, ktorá sa 

však ospravedlnila. Zároveň starostom odporučil preštudovať si tento zákon, pretoţe 

obce dostali úlohu postarať sa o zdravotne odkázaných občanov. Kaţdá obec musí mať 

zmluvného lekára a odborne spôsobilú osobu, ktorá vydá rozhodnutie o sociálnej 

odkázanosti. Členovia zdruţenia schválili návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2009. 

Predseda zdruţenia otvoril otázku vybudovania regionálneho zberného dvoru. 

Primátorka Zlatých Moraviec Ing. S. Ostrihoňová sa vyjadrila, ţe ona nie je proti 

a otázku otvorí na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zároveň informovala, ţe bývalý 

riaditeľ Technických sluţieb mesta neodporúčal vybudovanie spoločného dvora. PRZ 

doporučilo rade ZMOSu rokovať s vládou, aby prenesený výkon štátnej správy na 

samosprávy bol v plnej výške hradený zo štátneho rozpočtu, doriešiť uhradenie 

poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov a o výsledku z rokovania 

informovať predsedov regionálnych zdruţení, taktieţ trvať na dodrţaní alokácie pre 

jednotlivé kraje, vrátení DPH obciam mimo pólov rastu a nemeniť kritéria na čerpanie 

prostriedkov z EÚ po vyhlásení výzvy. Uloţilo predsedovi PRZ J. Ďuriačovi zvolať 

stretnutie ohľadom zákona č. 448/2008 Zb., predsedovi PRZ a starostovi Ladíc 

poţiadať Nitriansky samosprávny kraj o umiestnenie semafórov ovládaných chodcami 

pri VÚB a SAD Veolia v Zlatých Moravciach.  

         7. júla sa starostovia obcí stretli na zasadnutí PRZ v Machulinciach. Predseda 

zdruţenia J. Ďuriač podal informácie z XIX. Snemu ZMOS, ktoré podpísalo 

memorandum o spolupráci s vládou. Uviedol, ţe je vypracovaná prognóza 

financovania obcí s tým, ţe v súhrne nepoklesnú financie pre samosprávu veľmi 

výrazne (informácia MF SR). Očakáva sa pokles rozpočtov obcí o 17 %. Primátorka 
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Zlatých Moraviec Ing. S. Ostrihoňová upozornila na to, ţe sa presúvajú kompetencie 

na obce bez presunu finančných prostriedkov. Ďalej informovala o novom vedení 

mestskej nemocnice. PRZ uloţilo J. Ďuriačovi a Ing. Farkašovi zistiť počet 

opatrovateliek v Zlatomoraveckom okrese a doriešiť podrobnosti ohľadne 

zabezpečenia náhrady za opatrovateľku počas čerpania dovolenky, navštíviť 

novovzniknutý Spoločný sociálny úrad Vráble a získať informácie, p. Valkovičovej 

o preverenie zaplatenia členského za rok 2008 – nedoplatky. PRZ navrhlo vystúpiť J. 

Ďuriačovi a Ing. S. Ostrihoňovej na rade ZMOSu s tým, aby kancelária ZMOSu 

sledovala dopady pripravovaných zákonov na samosprávu, aby Rada ZMOSu 

sledovala dodrţiavanie memoranda o spolupráci zo strany Vlády SR, aby sa hľadala 

iná forma financovania samosprávy, aby sa upozornilo na dofinancovanie základného 

školstva na základe dohadovacieho konania a aby sa poţiadalo o vysvetlenie bodu 4 

memoranda o spolupráci. PRZ schválilo výšku členského príspevku vo výške 0,0664 

EUR/obyv. na rok 2009.  

         16. decembra sa v Topoľčiankach konalo ďalšie zasadnutie členov PRZ, kde 

predseda zdruţenia J. Ďuriač podal informácie zo zasadnutia Rady ZMOS - obce 

dostanú mimoriadnu dotáciu z MF SR, ktorá má čiastočne nahradiť zníţený príjem 

z podielových daní, k zákonu č. 448/2008 o sociálnych sluţbách, z ktorého vyplývajú 

úlohy pre obce. Zároveň má byť v rámci ZMOSu vytvorená komisia, ktorá by mala 

posúdiť pripravovanú novelizáciu zákona o obecnom zriadení. Primátorka Zlatých 

Moraviec Ing. S. Ostrihoňová doplnila informáciu, ţe podľa tejto novelizácie bude za 

všetko zodpovedný starosta, ale pritom stratí časť právomocí. Ing. Jedlovský podal 

informáciu o Spoločnom stavebnom úrade a zasadnutí jeho rady, kde sa riešila 

finančná situácia úradu. Príjmy pre Spoločný stavebný úrad sú z dvoch zdrojov – 

krajský stavebný úrad (50%) a obce (50%). Tieţ poukázal na skutočnosť, ţe 

spolupráca úradu s obcami je veľmi dobrá.  

 

         Prezident SR I. Gašparovič prijal 12. januára v bratislavskom Primaciálnom 

paláci predstaviteľov ZMOS. V čase novoročného stretnutia rezonovala u najvyšších 

predstaviteľov, ale i obyčajných ľudí plynová kríza. ZMOS vyzvalo svojich členov – 

vyše 2700 miest a obcí, aby v prípade výraznejších obmedzení pri dodávkach plynu 

neodkladne poskytli pomoc občanom. Išlo najmä o problémy spojené s dodávkou tepla 

do domácností. Novoročného stretnutia sa zúčastnila aj primátorka Zlatých Moraviec 

Ing. S. Ostrihoňová. 

Stretnutie 

predstaviteľov 

ZMOS 

s prezidentom 

SR 

 

Foto č. 367/II 

 

         Zdruţenie Únie miest Slovenska sa vo februári listom ministerky práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR V. Tomanovej obrátilo na primátorov a starostov miest 

a obcí na Slovensku. List sa týkal informácie ohľadom starostlivosti a ochrany starších 

ľudí vrátene vyhodnotenia za roky 2007-2008. 

List ministerky 

práce a rodiny  

SR V.Tomanovej 

Príloha č. 5-d 

Euro mena. 
         Od 1. januára sa začala pouţívať nová euromena. Slovenskými korunami bolo 

moţné platiť za tovar a sluţby aţ do 16. januára. Obchodníci vydávali uţ len eurá. 

Počas prvého pracovného týţdňa nového roka prevaţovali platby v korunách. Menšie 

Výdaj len 

v eurách 
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prevádzky mali zväčša zatvorené – na dverách obchodov bol oznam dovolenka alebo 

inventúra. Slovensko sa tak pripojilo k Belgicku, Cypru, Fínsku, Francúzsku, Grécku, 

Holandsku, Írsku, Luxembursku, Malte, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Slovinsku, 

Španielsku a Taliansku ako ďalší člen eurozóny a prijalo euro za svoju menu. Od 1. 

januára bolo moţné vyberať len eurové bankovky z bankomatov. Takisto bolo moţné 

v bankách vymeniť v hotovosti koruny za eurá, presne podľa konverzného kurzu 1 € = 

30,126 Sk a to bez poplatkov. Pri platbe v obchodoch korunami bol výdavok v eurách. 

Bezplatná výmena korunových mincí v bankách trvala pol roka a pri bankovkách rok. 

Národná banka Slovenska bude vymieňať mince ešte 5 rokov a bankovky 

neobmedzene. 

Činnosť podnikov v meste.      
         Od januára platil zákon, ktorý úradom odpustil povinnosť predávať kolky 

a obmedzil aj súkromných predajcov. Monopol získala Slovenská pošta. 

Slovenská 

pošta 

 

         V súvislosti s prerušením dodávky ruského zemného plynu na územie Slovenskej 

republiky bol dôvodom spor medzi Ruskom a Ukrajinou. Slovenský plynárenský 

priemysel vyhlásil od 7. do 19. januára stav núdze. Obmedzenia sa dotkli iba 

priemyselných odberateľov, domácnosti plynovú krízu nepocítili. 

Plynová 

kríza  

 

 

         Na Nám. A. Hlinku v starých priestoroch kaviarne u „Mnícha“ bola otvorená 

prvá nefajčiarska kaviareň. Ponúka domácu jablkovú štrúdľu, domáce pagáče 

a muffiny.  

Kaviareň  

u „Mnícha“ 

 

         Od 1. apríla vstúpil do platnosti zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane 

nefajčiarov. Zakazuje sa fajčenie vo všetkých úradných budovách, v divadlách, 

zdravotníckych areáloch, obchodoch, kinách, na výstaviskách, múzeách a galériách, 

liečebniach, nástupištiach hromadnej a ţelezničnej dopravy v okruhu štyroch metrov 

a verejných letísk. Výnimkou je psychiatria. Reštaurácie a pohostinstvá musia mať od 

septembra pre fajčiarov stavebne oddelenú časť. Časť pre nefajčiarov musí tvoriť 

minimálne polovicu z plochy zariadenia a musí byť umiestnená pri vstupe do 

prevádzky. Týka sa to prevádzok, v ktorých sa podáva jedlo. Novela zakazuje 

v školských bufetoch a automatoch predaj cigariet a tabakových výrobkov. Fajčenie na 

zastávkach a v areáloch škôl môţe kontrolovať okrem mestských policajtov aj štátna 

a ţelezničná polícia.  

Zákaz 

fajčenia  

 

 

         V meste Zlaté Moravce sa uţ dlhodobo vykonáva separovaný zber – papier, sklo, 

kovy, plast – PET fľaše a BRO-zeleň, napriek tomu sa objavuje veľké percento týchto 

komodít v zberných nádobách, kontajneroch rozmiestnených pri činţiakoch. Pokiaľ 

má niekto stavebný materiál vo väčšom objeme (1 kubík), je povinný ho vyviesť na 

vlastné náklady prostredníctvom Technických sluţieb na príslušnú skládku. Vo VZN 

mesta ZM č. 7/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi sa hovorí, ţe kaţdý pôvodca je povinný triediť biologicky rozloţiteľný odpad 

zo záhrad a parkov oddelene od iných zloţiek komunálneho odpadu a zabezpečiť jeho 

Triedenie 

odpadu 
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skompostovanie vo vlastných alebo uţívaných priestoroch a objektoch, alebo na 

vlastné náklady odviesť do mestom zriadenej kompostárne. Je zakázané ukladať 

biologicky rozloţiteľný odpad zo záhradkárskych osád a záhrad do zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad, objemný odpad alebo ho ukladať na iné miesta, neţ 

určené. Taktieţ je zakázané takýto odpad spaľovať.  

 

         Na prízemí Ţupného domu bola 1. apríla otvorená predajňa spoločnosti HSH, 

spol. s.r.o. Veľké Záluţie. V Zlatých Moravciach mala firma v minulosti ešte jednu 

prevádzku na Duklianskej ul. v priestoroch SOV (kocka). Spoločnosť bola zaloţená 

v roku 1992 a špecializuje sa na výrobu čerstvej, vzduchom chladenej a hlboko 

zmrazenej hydiny a na výrobu hydinových výrobkov. Spracúva kurčatá, morky, 

sliepky. Ponúka rovnako aj mäso z diviny, králika, kačíc i husí. Vyrába tieţ rozsiahly 

sortiment ďalších produktov: salámy, šunky, nárezy, párky a rôzne druhy nátierok. Pri 

svojej práci firma vyuţíva najmodernejšie postupy a technológie, ktoré spĺňajú 

hygienické, veterinárne i exportné kritériá nielen európskeho trhu.   

HSH spol. 

s.r.o. 

 

         6. apríla bola na Hviezdoslavovej ul. 62/A (zdravotné stredisko) otvorená 

Lekáreň TULIP, ako neštátne zdravotnícke zariadenie. Prevádzkovateľom je spol. 

ANIMAPHARM, s.r.o.  

Lekáreň 

TULIP 

 

         Hypotekárna kríza v USA sa dotkla aj Slovenska. Podľa informácií ÚPSVaR 

Nitra, hromadné prepúšťanie na rok 2009 nahlásili SAF-HOLLAND, Slovakia s.r.o., 

prevádzka Zlaté Moravce zameraná na výrobu dielov a príslušenstva dvojstopových 

vozidiel, bolo prepustených 32 zamestnancov a prevádzka bola zrušená. Danfoss 

Compressors, spol. s.r.o., 10.11.2008 nahlásil prepúšťanie 150 zamestnancov pre 

zníţenie plánu výroby a Danfoss, spol. s.r.o. 11.12.2008 nahlásil prepúšťanie 55 

zamestnancov z dôvodu vnútorných organizačných zmien a nadbytočnosti. Svoju 

prevádzku zrušila v Zl. Moravciach k 30.4.2009 aj firma SE BORDNETZE – 

SLOVAKIA, s.r.o., na výrobu káblových zväzkov. Z takmer 800 zamestnancov 

skočilo na úrade práce vyše 500 ľudí, ostatným bola ponúknutá práca v Nitre. 

Občanov, ktorí dochádzali za prácou zo Zlatomavecka, sa dotkli aj prepúšťania vo 

Vrábľoch a Nitre. 

Finančná 

kríza 

 

 

 

 

 

SE 

BORDNETZE 

– SLOVAKIA, 

s.r.o. 
 

       

         Obvodné oddelenie Policajného zboru Zlaté Moravce od 23. júna začalo na 

pasovom oddelení vydávať nové cestovné pasy s dvomi biometrickými údajmi. 

K digitálnej fotografii tváre pribudli odtlačky prstov. Berú ich však len osobám nad 

dvanásť rokov. Platnosť pasov vydaných pred 22. júnom na nekonči. Pri ceste do USA 

je moţné pouţívať aj pas s jedným biometrickým údajom. Pomocou špeciálneho 

skenera sa nasnímajú odtlačky prstov ukazovákov pravej a ľavej ruky, čo však v pase 

voľným okom nevidieť, sú zakódované a uloţené na čip. Podľa polície nie je moţné, 

aby odtlačky niekto zneuţil. Biometrické údaje ţiadala Európska únia. Zároveň boli 

podmienkou, aby nám Spojené štáty zrušili víza. Poplatky za vydanie pasu zostali 

nezmenené, dospelý za vydanie cestovného pasu do 30 dní zaplatil 33 €, za expresné 

vydanie pasu do dvoch pracovných dní 132,50 €,  dieťa do 5 rokov 8 €.  

Obvodné 

oddelenie 

Policajného 

zboru Zlaté 

Moravce 
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         V júli ukončila svoju činnosť firma Fab Slovakia s.r.o. na Továrenskej ul. Ešte 

v roku 2007 sa sem firma presťahovala z Novej Bane na základe rozširovania výroby 

na Slovensku. Po tom, ako sa ku koncu roka 2008 odrazila na vývoji firmy celosvetová 

hospodárska a finančná kríza, spoločnosť sa rozhodla zrušiť svoju prevádzku v Zlatých 

Moravciach a technologickú časť výroby presunúť do Rumunska.     

Fab Slovakia 

s.r.o. 

 

 

         Firma Sanotechnik-Maurod s.r.o, Sládkovičova 69, Zlaté Moravce vznikla 

v decembri 2005. Celkovo podnik vznikol ešte v roku 1979. V súčasnosti je firma 

Sanotechnik činná v 52 štátoch celého sveta. Ťaţiskami predaja sú vírivé vane, 

akrylový tovar, sprchové kabíny, parné sprchové kabíny, sprchové panely, armatúry, 

kúpeľňový nábytok a príslušenstvo do kúpeľní.   

Sanotechnik -

Maurod s.r.o. 

 

         Chránená dielňa – Práčovňa a manglovňa na Bernolákovej ul. úzko spolupracuje 

s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre aj v Zl. Moravciach. Majiteľkou 

firmy je M. Ondriášová. Zamestnáva 6 ţien, kde sa jej podarilo vybudovať stabilné 

pracovisko a vhodné pracovné podmienky pre ţeny so zdravotným postihnutím.  

Chránená 

dielňa -

Práčovňa a 

manglovňa 

 

         Na Slovensku mŕtvych podľa zákona pochováva pohrebná sluţba. Cena 

za pohreb zahŕňa sluţby, ktoré poskytuje správa cintorína a pohrebné sluţby. Medzi 

cintorínske sluţby patrí aj vykopanie hrobu a prenájom hrobového miesta. V Zlatých 

Moravciach pôsobia tri pohrebné sluţby, pod správou mestského podniku Záhradnícke 

sluţby sú Cintorínske sluţby – Pohrebníctvo na Sládkovičovej ul. a Ul. SNP, na Nám. 

A. Hlinku 6 funguje pohrebná sluţba EDMA a na Ul. J. Kráľa SLZA. 

Pohrebná 

sluţba 

 

 

         Turisticko-informačná kancelária (TIK) na Námestí hrdinov ponúka 

upomienkové darčeky – vázičky z keramiky s erbom mesta, kaštieľa, mauzólea, 

pohľadnice a mapy mesta, kniţné publikácie o Zlatých Moravciach a obciach 

v regióne. V ponuke sú aj pamätné mince s vyobrazením farského kostola, mauzólea 

a kaštieľa rodiny Migazziovcov ako i pamätná minca s portrétom kardinála Migazziho. 

Turisticko-

informačná 

kancelária  

 

 

         V našom meste je niekoľko moţností, ako správne naloţiť s odpadom 

z elektrozariadení. Okrem odovzdania ich v elektropredajniach pri zakúpení nového 

elektrospotrebiča, je ďalšia moţnosť doviesť elektroodpad bezplatne do areálu firmy 

Waste Recycling, a.s., na Zelenej ulici. Občan dostane potvrdenie o odovzdaní. 

Prípadne, ţe takého potvrdenie nepotrebuje, moţno elektroodpad odovzdať nonstop 

pod prístrešok. Poplatok za odovzdanie je 0,00 eur, čiţe bezplatne. Ak občan poţiada 

o odvoz odpadu, spoločnosť to zabezpečí za mierny poplatok + doprava 0,60 eur/km. 

Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s firmou zmluvne zabezpečuje zber aj 

nebezpečných druhov odpadov. Odpad je ďalej odváţaný autorizovanou spoločnosťou 

na ďalšie spracovanie, základom ktorého je odstránenie nebezpečných látok, 

mechanické spracovanie a následné zhodnotenie.  

Waste 

Recycling, a.s. 

 

 

         Spoločnosť Danfoss Bauer do konca roka premiestnila a rozšírila svoju výrobu v Danfoss 
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Zlatých Moravciach. Firma presťahovala uţ existujúcu výrobu do nových priestorov 

vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (bývalá prevádzka SE Bordnetze Slovakia) a 

súčasne zo svojho závodu v Nemecku premiestnila na Slovensko finálnu montáţ 

prevodoviek a elektromotorov. Rozšírenie výroby by malo priniesť 80 nových 

pracovných miest. Začiatkom tohto roka zamestnávala spoločnosť 121 ľudí. Firma 

Danfoss pôsobí v Zlatých Moravciach od roku 2002. V júli sa po reorganizačných 

zmenách zmenil názov spoločnosti na Danfoss Bauer GmbH - organizačná zloţka v 

Zlatých Moravciach.  

Bauer 

GmbH  

 

 

         Firma Ing. Augustín Dobiš - AD Spectrum od 11. decembra otvorila v predajni 

Chlieb a pečivo na Ţupnej ul. 32 Fast Food. V ponuke je pizza, bagety, gyros, 

hamburger, hot dog, fornetti, hranolky. Zároveň začala fungovať aj donášková sluţba 

pri nákupe nad 10 €.  

AD Spectrum 
 

Príloha  

č. 6-d 

Mestské podniky. 
         Všetky doterajšie pokusy o riešenie problematiky neplatičov v 4 bytových 

domoch na Ul. 1. mája prostredníctvom legálnych postupov vymáhania nedoplatkov 

neboli dostatočne efektívne. Koncom minulého roka dosiahli dlhy 217 tisíc eur (6,54 

mil. Sk). Od roku 2007 nastal nárast o 18 tisíc eur (540 tisíc Sk). Z 94 bytov platilo 

riadne len 19 rodín. Koncom roka 2007 a začiatkom roka 2008 sa mesto rozhodlo 

intenzívnejšie riešiť nepriaznivú situáciu v platení nájomného. Podpisom nových 

nájomných zmlúv a splátkového kalendára na splácanie dlhu chcelo docieliť, aby sa 

začalo platiť za nájom, splácal sa dlh na nájomnom a aby nebolo potrebné pristúpiť 

k vysťahovaniu neplatičov. Mnohým rodinám sa podarilo vybaviť si príspevok na 

bývanie z Úradu práce, sociálnych veci a rodiny. K 10. marcu z celkového počtu 94 

nájomníkov bytových jednotiek II. kategórie nachádzajúcich sa na Ul. 1. mája, v 39 

prípadoch nebola od 1. januára 2009 obnovená nájomná zmluva. Sluţbyt m.p., správca 

bytov, priebeţne rozposielal 39 rodinám výzvy na vypratanie bytov a pokračoval 

v súdnom a exekučnom konaní. K 30. júnu 2009 boli prehodnocované ďalšie rodiny, 

ktorým sa zniţoval dlh len o veľmi nízku sumu.  

Od 13. júla bol vedením m.p. Sluţbyt poverený Mgr. Peter Sendlai. 

         Riadením Mestského kultúrneho strediska bol od 22. novembra poverený Bc. 

Peter Kereš.  

         Povereným riaditeľom Technických sluţieb bol od 21. novembra Jozef Kováč.  

         Záhradnícke sluţby mesta, m.p. v priebehu roka okrem beţnej starostlivosti 

o verejnú zeleň v meste, detské ihriská, správu cintorínov v Zl. Moravciach, Prílepoch 

a Chyzerovciach, prevádzkovania útulku pre zvieratá, TIK, boli organizátormi rôznych 

kultúrno-spoločenských podujatí. Medzi významné finančné akcie patrilo doplnenie 

mestského mobiliáru v Zlatých Moravciach a Chyzerovciach /hojdačky, preliezky/ 

v hodnote 4,2 tis. € a doplnenie lavičiek v meste na sídlisku v hodnote 3,8 tis. €. 

Riaditeľ M. Tomajko napísal článok k odpredaju Parku mládeţe pre vysvetlenie 

obyvateľom mesta. K odpredaju tohto cirkevného majetku napokon nedošlo. 

Sluţbyt m.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MsKS 

 
Technické 

sluţby mesta 
 

Záhradnícke 

sluţby mesta 
 

 

 

Príloha  

č. 7-d 

Mestská polícia. 
         Rok 2009 bol uţ osemnástym rokom činnosti a pôsobenia Mestskej polície 18. rok  
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v Zlatých Moravciach. MsP pracovala v počte 11 príslušníkov. V chránenej dielni pri 

MsP do konca marca pri obsluhe bezpečnostného kamerového systému pracovali 4 

operátori na polovičný pracovný úväzok so zaradením ZŤP.  

         MsP zaznamenala 642 priestupkov čo je 11,69 % pokles  v počte prejednávaných 

priestupkov oproti predchádzajúcemu roku: rok 2008 / 812 priestupkov, rok 2009 / 642 

priestupkov. Uloţené blokové pokuty boli vo výške 2399 €. Objasnenosť priestupkov 

objasňovaných MsP v roku 2009 dosiahla výšku 83,01%. V priebehu roka bolo 

prostredníctvom bezpečnostného kamerového systému zistených 36 priestupkov. Na 

základe ţiadostí PZ SR, prokuratúry boli 12 x poskytnuté záznamy BMKS na ďalšie 

vyuţitie v trestnom konaní a 16 x umoţnené  nahliadnutie na záznam BMKS pri 

preverovaní oznámení, udalostí, ktoré mohli mať súvis s trestnou, alebo priestupkovou 

činnosťou. V priebehu roka sa občania obrátili na mestskú políciu telefonicky 284 x,   

6 x e-mailom a 2 x faxom, buď so ţiadosťou o pomoc, aby oznámili priestupok, alebo 

inú protispoločenskú činnosť. Osobne podali občania oznámenia celkovo 17 x. 

         Aj v roku 2009 pokračovala Mestská polícia v  realizácii projektu „Správaj sa 

normálne“ a „Poraď si sám“, na ktoré získala finančné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu vo výške 2000 €. Voľným pokračovaním tohto projektu bol projekt „Druhá 

šanca“, kde sa začala venovať vo zvýšenej miere tým, u ktorých sa uţ sociálno-

patologické javy vyskytujú. Na tento projekt získala MsP zo štátneho rozpočtu 1300 €. 

Pre študentov a študentky stredných škôl boli uţ druhý rok robené prednášky a besedy 

na tému „obchodovanie s ľuďmi“. Tretí rok bola MsP zapojená do projektu Európskej 

komisie na zvýšenie bezpečnosti na cestách „Európska charta bezpečnosti cestnej 

dopravy“, ktorého zámerom bolo preventívnou činnosťou, dopravnou výchovou, 

kaţdodennými kontrolami v okolí školských zariadení pri priechodoch pre chodcov, 

distribúciou reflexných predmetov, zriadením a činnosťou cyklistických hliadok, 

budovaním a rozširovaním bezpečnostného kamerového systému – prispievať 

k ochrane ţivota a zdravia hlavne účastníkov cestnej premávky.  

         V priebehu letných mesiacov MsP pokračovala v realizácii projektu „Nočné 

havrany“ z predchádzajúceho roku, kde počas víkendových nocí zapojila do projektu 

dobrovoľníkov – poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ, rodičov, učiteľov, ktorí sa 

pohybovali hlavne v miestach kde sa pohybuje veľké mnoţstvo mládeţe – v okolí 

reštauračných zariadení, diskoték, SAD, v centre mesta a pod. Svojou prítomnosťou 

v identifikovateľnom odeve a tým, ţe boli skupina najmenej troch ľudí pôsobili ako 

vysoko preventívny činiteľ pri páchaní akejkoľvek protispoločenskej činnosti. 

         Mestská polícia v spolupráci so štátnou políciou usporiadala v Klube dôchodcov 

8. júna pre seniorov besedu na tému „ochrana a bezpečnosť “. MsP mala pripravené 

rady a odporúčania, ako si zabezpečiť ochranu obydlí najmä v dovolenkovom období, 

ako predchádzať domovým krádeţiam. Besied zameraných na neoprávnený podomový 

predaj, nekalé obchodné praktiky, podvody, ale aj bezpečnosť na komunikáciách sa 

zúčastnilo celkovo 51 dôchodcov. 

         Na  základných školách na Ul. Mojmírovej, Pribinovej, Spojenej ZŠ na základe 

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

Zdruţenej strednej školy OaS, Obchodnej akadémii a Zdruţenej strednej škole, MsP 

vykonala besedy so ţiakmi a študentmi zamerané na jednotlivé projekty a na činnosť 

MsP 

 

Foto  

č. 368, 

369/II 
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mestskej polície v oblasti ochrany majetku, zdravia občanov, oboznámenie ţiakov kde, 

kedy a ako sa obrátiť o pomoc v prípade problémov, kde si čo môţu vybaviť, 

o záškoláctve, šikanovaní a o návykových látkach (alkohol, cigarety, drogy). Besied sa 

celkovo zúčastnilo 196 detí z materských škôl, 235 ţiakov základných škôl, 631 

študentov stredných škôl a 46 chovaniek Reedukačného domova mládeţe. Exkurzií na 

útvare mestskej polície sa zúčastnilo 73 ţiakov. Besedy boli vykonané aj s rodičmi na 

niektorých školách, kde rodičov v rámci včasného odhaľovania a predchádzania 

páchaniu trestnej a priestupkovej činnosti MsP oboznamovala s všímaním si 

jednotlivých znakov šikanu a závislostí – alkohol, cigarety, drogy a následných 

patosociálnych správaní detí. Celkovo sa besied zúčastnilo 138 rodičov.  

         Príslušným správnym orgánom – napr. MsÚ odd. výstavby, ŢP a ÚP, Okresnému 

dopravnému inšpektorátu, OÚ - odbor ţivotného prostredia MsP postúpila a odovzdala 

8 správnych deliktov a priestupkov nepatriacich do pôsobností mestskej polície. 

S komisiou pre verejný poriadok, OO PZ SR,  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

v priebehu roka uskutočnila MsP niekoľko kontrolno – preventívnych akcií za účelom 

zistenia záškoláctva, poţívania alkoholických nápojov a iných omamných látok 

maloletými a mladistvými v reštauráciách, na diskotékach a v miestnych parkoch. 

         V rámci „Týţdňa boja proti drogám“ v spolupráci s preventistami OR PZ v Nitre 

MsP zabezpečila študentom stredných škôl prednášky so zameraním na 

nebezpečenstvo drog, ich uţívanie, šírenie, na dôsledky uţívania drog, ale hlavne na 

prevenciu. 

Sociálna činnosť.     
         Od 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách, 

ktorý nahradil zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Klient tak musí poţiadať 

o opatrovateľskú sluţbu, umiestnenie do ZOS alebo o umiestnenie do zariadenia pre 

seniorov Mesto Zlaté Moravce o vystavenie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 

sluţbu. Toto rozhodnutie je vystavené na základe sociálneho posudku vytvoreného 

sociálnym pracovníkom MsÚ a lekárskeho posudku vytvoreného posudkovým 

lekárom MUDr. L. Solčianskym. 

Zákon 

o sociálnych 

sluţbách 

 
 

 

 

 

 

         K septembru bola miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce 

12,20 % a v okrese Nitra 7,46 %.  

Nezamestna-

nosť v regióne 

 

         V budove MŠ na Slnečnej ul. bola uţ od januára vyhlásená zbierka ošatenia pre 

sociálne slabšie rodiny. Nad týmito vecami dohliadali komunitné pracovníčky M. 

Vrábelová a S. Ďuriačová. Tieto počas roka pomáhali 150 sociálne slabším rodinám 

pri vybavovaní administratívnych záleţitostí, dohliadali na školskú dochádzku 

a prípravu detí na vyučovanie. 16. októbra zorganizovali jesennú brigádu v m.č.  

Chyzerovce. Počas roka sa im podarilo zlepšiť školskú dochádzku u rómskych detí, 

matky prestali zanedbávať povinné očkovania a lekárske prehliadky so svojimi deťmi. 

Projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Komunitná 

sociálna 

práca 

Medzinárodná spolupráca. 
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         V dňoch 3.-5. apríla prijala Základná umelecká škola pozvanie partnerskej 

hudobnej školy v Sierpci (Poľsko) a spolu so ZUŠ v Hulíne (Čechy) sa zúčastnila na 

návšteve v tomto meste. Srdečne ich privítali starosta mesta M. Kosmider a riaditeľka 

hudobnej školy B. Boňkowská. 4. apríla navštívili Varšavu a pamätné miesta 

geniálneho hudobného skladateľa F. Chopina. Na kvetnú nedeľu boli zase pozvaní do 

Múzea Wsi Mazowieckej, kde sa uskutočnila sv. omša a tradičné obrady Palmovej 

nedele. Po nich sa konal koncert ţiakov troch zúčastnených hudobných škôl. ZUŠ 

v Zlatých Moravciach reprezentovali ţiaci dychového oddelenia.  

Návšteva 

ZUŠ 

v Poľsku 

 

Cestovný ruch.             
         Na folklórne pásmo zverbovanie regrútov na vojnu, odoberanie sa od rodičov a 

rozlúčku s kamarátmi prijali 28. augusta do KD v Prílepoch pozvanie predseda NSK 

doc. Ing. M. Belica, PhD., poslanci MsZ I. Hritz a J. Tonkovič, starosta obce Hostie P. 

Štepianský, domáci podnikateľ M. Repa, riaditeľka MsKS A. Hlavatá, pracovníci Mgr. 

M. Daniš, S. Levický, zástupcovia Krajského osvetového strediska J. Zákopčánová, P. 

Bakay a M. Gombík, za Podielnické poľnohospodárske druţstvo vo Volkoviach Ing. 

B. Horný a hosťami boli aj dvaja Poděbradčania z ČR. Kultúrny program tvorili 

svojimi folklórnymi vstupmi FS Inovec zo Zlatých Moraviec, Skerešovanka z Obýc, 

Chyzerovčanka zo Zlatých Moraviec, Vrštek z Hostí a Prílepčianka z Prílep – Zlaté 

Moravce s pásmom „odchod chlapcov na vojnu“. Sami prílepčania sa postarali o guláš, 

ktorý varil J. Herda, perky pripravila I. Nehézová a H. Mrozeková, koláče napiekla V. 

Páleníková. Pomáhali E. Dudášová, Ľ. Horvátová, J. Gajdošíková a mäso pripravila H. 

M.-Kudrejová. Záhradnícke sluţby v zastúpení riaditeľa M. Tomajka pripravili 

kvetinovú výzdobu. Mestský úrad zapoţičal stoly a stoličky a pripravil ďakovné listy 

pre účinkujúce súbory. Pre hostí a domácich bola pripravená pamätná kniha mesta, do 

ktorej sa podpísali. Podujatie niekoľko týţdňov dopredu pripravovala A.M.-Kudrejová. 

Prílepské 

zvyky  

 

         Mesto Zlaté Moravce aktualizovalo a vydalo v septembri v spolupráci s firmou 

Sinex a podnikateľmi pôsobiacimi v meste a v jeho okolí mapu mesta Zlaté Moravce 

v mierke 1:10 000.  

Mapa mesta 
   

Príloha  

č. 8-d 

 

         OZ Prílepčianka pripravilo v rámci agroturistiky stretnutie prílepských rodákov 

narodených v rokoch 1929-1939, 1349-1959, 1969-1979 a 1989. Stretnutie sa za účasti 

30 rodákov uskutočnilo 20. novembra. Medzi nimi bola aj p. Anna Halúzová 

s manţelom, ktorá prišla aţ z Humenného. Do tanca hral S. Levický. Nechýbala ako 

kaţdý rok tombola a pri hudbe, speve a tanci vydrţali účastníci aţ do ranných hodín. 

Stretnutie 

rodákov  

v m.č. Prílepy 

Zdravotníctvo.             
         Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová sa obrátila v liste zo dňa 7. januára  na 

krajského lekára NSK MUDr. Ševčíka so ţiadosťou o zabezpečenie predĺţenia 

poskytovania detskej pohotovosti v zlatomoraveckej nemocnici, nakoľko 5. januára 

MsZ schválilo vyhlásenie výberového konania na strategického partnera pre mestskú 

nemocnicu. S týmto návrhom primátorky mesta súhlasil aj riaditeľ nemocnice. Preto 

poţiadali MUDr. Ševčíka, aby nemocnicu a neštátnych detských lekárov zaviazal 

prevádzkovať detskú LSPP v nemocnici ešte v mesiaci február 2009. Krajský lekár to 

Detská  

LSPP 
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zamietol s tým, ţe neštátni lekári túto sluţbu poskytovať chcú, ale nemajú záujem 

pracovať pod hlavičkou nemocnice. Primátorka mesta trvala na prevádzkovaní detskej 

pohotovosti nemocnicou aţ do rozhodnutia nového investora. Bola nespokojná s tým, 

ţe by mal prevádzkovanie detskej pohotovosti neštátnymi lekármi organizačne 

zabezpečovať MUDr. Š. Valkovič, ktorý je aj poslancom MsZ a chcel v nemocnici 

prevádzkovať pohotovosť za nájomné jednu korunu (0,03 eura). 

         Od 1. februára bola  pozastavená činnosť detského stacionára v nemocnici. 

         Detská pohotovosť naďalej zostala v areáli mestskej nemocnice. Jej 

zabezpečovateľom uţ nebola nemocnica, ale neštátni lekári. Podľa odporučenia 

krajského lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja MUDr. Ševčíka, garantom LSPP 

pre deti a dorast sa stala MUDr. H. Ragasová. Bola vybraná z ôsmich pediatrov a na 

starosti má detskú pohotovosť po odbornej stránke. LSPP pre deti a dorast je 

poskytovaná v pracovných dňoch od 15.30 do 21.00 hod. V sobotu, nedeľu – 

v pracovných dňoch voľna a pokoja od 8.00 do 20.00 hod. V nočných hodinách je 

zabezpečená lekárska sluţba prvej pomoci pre deti a dorast v Nitre v areáli nemocnice 

na Špitálskej ul. Od 1. marca bola LSPP pre deti a dorast presťahovaná na polikliniku 

(prízemie), vchod zboku od Obchodnej akadémie.       

 

 

 

 

 

 

 
Detský 

stacionár 

 

LSPP 

 

 

 

 

 

 

         3. februára na 31. MMZ poslanci schválili strategického partnera pre Mestskú 

nemocnicu Prof. MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach. Do súťaţe sa prihlásili dvaja 

záujemcovia, podmienky splnil len jeden – MUDr. P. Učník, PhD., MPH, MBA 

nepodnikajúca fyzická osoba – LQA, spol. s.r.o., zo Ţiaru nad Hronom. V ozdravnom 

a rozvojom projekte sa počítalo s dlhodobým prenájom na 30 rokov s opciou na 

opakované predĺţenie nájomnej zmluvy za cenu 33 193,92 € (1 mil. Sk) ročne 

splácanú formou investícií do majetku, ktorý bude mať prenajatý nájomca. MUDr. 

Učník mal preinvestovať v nemocnici v priebehu 5 rokov pribliţne 1 659 695,94 € (50 

mil. Sk) do rozvoja materiálno-technického vybavenia. Podmienky prenájmu mali byť 

predmetom prerokovania a schválenia MsZ po predloţení nájomnej zmluvy. Budúci 

investor ale odmietol prevziať dlh nemocnice vo výške 1 228 175 € (37 mil. Sk). Preto 

primátorka mesta toto uznesenie nepodpísala. Nesúhlasila s tým, aby bola nemocnica 

prenajatá na 30 rokov zadarmo, jej dlhy by tak zostali mestu.  Mesto by sa tak dostalo 

do exekúcie a prišlo o ďalšie budovy.  

         Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová sa 11. februára obrátila listom na predsedu 

NR SR Mgr. P. Pašku so ţiadosťou o pomoc pri hľadaní strategického investora pre 

mestskú nemocnicu.  

         Primátorka mesta ďalej vetovala uznesenie, ktorým MsZ schválilo strategického 

partnera na dlhodobý prenájom mestskej nemocnice. MUDr. Učník vyhral verejnú 

súťaţ vyhlásenú mestom, nezaviazal sa však prevziať na seba jej dlhy vo výške 

1 228 175 eur. Na základe písomnej ţiadosti deviatich poslancov MsZ bolo zvolané 

32. MMZ. Primátorkino veto však poslanci neprehlasovali.  

         Následne na to MUDr. Učník písomne stiahol svoju ponuku na realizáciu 

ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. 

Strategický 

partner pre 

nemocnicu 
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Príloha  

č. 9-d 
 

Primátorka 

vetovala 

uznesenie 

MsZ 

Príloha  

č. 10-d 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2009 

 

286                                                                                                                                                             

         Vo veku 59 rokov zomrel po ťaţkej chorobe 26. marca riaditeľ zlatomoraveckej 

nemocnice doc. MUDr. V. Ţák, CSc. Posledná rozlúčka sa konala 31. marca 

v nitrianskom mestskom cintoríne. Rozlúčiť sa s ním prišli predstavitelia mesta Zlaté 

Moravce, Nitry, súčasní i bývalí spolupracovníci a zamestnanci zlatomoraveckej 

i nitrianskej nemocnice, poslanci zlatomoraveckého a nitrianskeho mestského 

zastupiteľstva, ako aj NSK. 

Zomrel 

riaditeľ 

nemocnice 

MUDr. V. 

Ţák 

 

 

         Od 1. apríla bola MUDr. N. Horniaková poverená vedením nemocnice prof. 

MUDr. R. Korca, DrSc. Pre HTČ bol menovaný Ing. Ľ. Košút. Nemocnica poţiadala 

o návratnú finančnú výpomoc Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci koncepcie 

schválenej uznesením vlády – oddlţenie zdravotníckych zariadení. Opakovane 

poţiadala generálne riaditeľstvo VšZP o preplatenie nadlimitov za rok 2008. 

V súčasnosti v nemocnici fungujú 4 lôţkové oddelenia a to interné, chirurgické, 

oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny a oddelenie dlhodobo chorých. Tieto boli 

zazmluvnené všetkými zdravotnými poisťovňami. Sieť odborných ambulancií bola 

v zloţení – hematologická, infekčná, traumatologická, anestéziologická a ambulancia 

tuberkulózy a respiračných chorôb, SVaLZ – rtg. odd., fyziatricko – rehabilitačné odd., 

oddelenie laboratórnej medicíny, infektologická ambulancia a nemocničná lekáreň.  

MUDr. N. 

Horniaková, 

poverená 

vedením 

nemocnice 

 

 

         V súvislosti s organizačnými zmenami v nemocnici bolo od 27. apríla zrušené 

transfuziologické oddelenie. Odbery krvi sa konali iba raz v týţdni – utorok v čase od 

7.00 do 10.00 hod. Pracovisko HTO bolo presunuté do budovy bývalého detského 

oddelenia. Odbery krvi zabezpečuje Národná transfúzna spoločnosť.  

Zrušené 

transuziolo-

gické odd.  

 

         Na regionálne úrady verejného zdravotníctva boli 30. apríla zaslané hlavným 

hygienikom SR rozpracované opatrenia pre fázu 5.1 podľa Pandemického plánu 

opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR. Išlo o nový kmeň zmutovaného vírusu 

H1N1, preneseného z ošípaných, ktorý je agresívnejší neţ doteraz známy kmeň 

prenesený z človeka. RÚVZ posilnil monitorovanie a hlásenie chrípky a chrípke 

podobných ochorení, ako aj systém rýchleho varovania po tom, čo svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila koncom apríla 5. fázu pandemickej 

pripravenosti. So ţiadosťou  o okamţité zabezpečenie mnohých opatrení sa regionálne 

úrady obrátili na všetky typy škôl. Všeobecní lekári aj mimo chrípkovej sezóny 

pokračovali v odbere biologického materiálu od chorých na akútne respiračné 

ochorenia. Zároveň zisťovali, či pacient bol v zahraničí.  

         V novembri ľudí na Slovensku vystrašila epidémia novej chrípky na Ukrajine, 

ktorá si tam vyţiadala desiatky mŕtvych. RÚVZ v Nitre mal potvrdených 11 ochorení 

na novú chrípku A (H1N1) v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Lekárne v meste 

predávali vo veľkom ochranné rúška.  

Protipande-

mické 

opatrenia 

 

 

         Od 23. júna nastúpil na post riaditeľa nemocnice MUDr. Ján Popovič, ktorý 

nahradil vo funkcii MUDr. N. Horniakovú. Pochádzal z Trenčína, ţije v Bratislave, 

šéfoval uţ dvom veľkým nemocniciam v Bratislave a v Hustopečoch pri Brne. 

Lekársku fakultu ukončil v roku 1987 so špecializáciou chirurgia.  

Nový 

riaditeľ 

nemocnice 
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         Nemocnica v priebehu roka neuvaţovala o znovu otvorení zrušených oddelení, 

nakoľko o to nebol záujem zo strany zdravotných poisťovní. Zamerala sa na 

racionalizačné opatrenia a preplatenie nadlimitných výkonov VšZP, ktorá tu má 

dominantné postavenie. Nemocnica mala 20 lekárov a 149 zdravotníckych 

pracovníkov. Od 7. októbra fungoval v nemocnici aj kamerový systém. Pri hlavnej 

bráne sa odstránili zrkadlá a namontovali dve kamery, jedna monitoruje pohyb 

dovnútra a druhá von z nemocnice. Displej je pod drobnohľadom vrátnika. Projekt 

sponzorsky podporila firma ViOn, a.s. zastúpená V. Ondrejkom. 

         Cieľom nemocnice bolo prispieť aj k zlepšeniu následnej starostlivosti 

o pacientov v domácom prostredí a zvýšeniu kvality ich ţivota, ktorí sú postihnutí 

čiastočnou alebo celkovou imobilitou a rozšírila tak svoje sluţby o zapoţičiavanie 

postelí za poplatok 20 € na 1 mesiac. 

Raciona-

lizačné 

opatrenia  

v nemocnici 

a kamerový 

systém 

 

 

         Primátorka mesta v decembri poţiadala listom predsedu vlády R. Fica o 

jednorazovú finančnú výpomoc, ktorá by riešila dlhodobú insolventnosť nemocnice, 

konsolidovala jej financie a vytvorila tak predpoklady pre jej ďalší rozvoj. Na základe 

zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa 31. decembra 2009 skončila 

ochrana ich majetku ako aj majetku ostatných zariadení ústavnej starostlivosti. Podľa 

primátorky sa nemocnica môţe stať predmetom zničujúcich exekúcií. Poukázala na to, 

ţe Mestská nemocnica R. Korca existuje uţ viac ako 134 rokov a je súčasťou pevnej 

siete lôţkových zdravotníckych zariadení disponujúcich platnými zmluvami so 

zdravotnými poisťovňami. Uviedla, ţe jej zatvorenie by znamenalo nielen stratu 

dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov, ale i ohrozenie zdravotného stavu 

obyvateľov v prípade výnimočných situácií.  

         Nemocnica však nedostala návratnú finančnú výpomoc od štátu preto, ţe jej 

ţiadosť nespĺňala základné podmienky. Minister zdravotníctva R. Raši uviedol, ţe  

základnou podmienkou bolo, ţe tam nemocnice mohli dať iba záväzky na úrovni istiny 

a nič iné preto, aby nedošlo k podozreniu z obchodovania s pohľadávkami, s úrokmi z 

omeškania. Nemocnica v Zlatých Moravciach nesplnila základnú podmienku a do 

svojej ţiadosti nedala len faktúry, ale aj úroky z omeškania a poplatky. Ďalej dodal, ţe 

to bola chyba manaţmentu nemocnice a mesto si to teraz musí riešiť po svojej linke. 

         Následne na to primátorka mesta 21. decembra odvolala riaditeľa nemocnice 

MUDr. J. Popoviča z funkcie. Poverená vedením nemocnice bola od 22. decembra 

MUDr. N. Horniaková. 

Nemocnica 

nedostala 

návratnú 

finančnú 

výpomoc od 

štátu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. N. 

Horniaková 

poverená 

vedením 

nemocnice 

Kultúra. 
         Na sviatok Troch kráľov 6. januára si občania mali moţnosť pripomenúť 

sviatočné vianočné chvíle v spoločnosti váţnej hudby, ktorá zaznela v Kostole sv. 

Michala archanjela. Koncert pripravila ZUŠ. Účinkovali pedagógovia a ţiaci 

umeleckej školy, komorné spevácke zbory, dychové sexteto a jednotlivci S. 

Meňhertová, Š. Jurík. Ľ. Lastovicová, M. Marcáková, K. Bošanská, K. Frajková, Z. 

Molnárová, M. Ivanová, I. Kóňová, M. Németh. Slovom sprevádzal riaditeľ ZUŠ G. 

Hlavatý.  

Trojkráľový 

koncert 
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         Orchester Cigánski diabli zavítal do Zlatých Moraviec – divadelnej sály MsKS 

dňa 27. februára. Repertoár orchestra ponúkol folklór, operetné, muzikálové, filmové 

a dţezové skladby. Vďaka svojej originalite a blízkosti k ľuďom sú Cigánsky diabli 

úspešní nielen doma, ale aj v zahraničí.  

Cigánski 

diabli 

 

 

         V Ponitrianskom múzeu pobočka Zlaté Moravce vystavovala háčkované dečky 

A. M.-Kudrejová z Prílep. Návštevníci sa mohli počas februára pokochať pohľadom na 

flanderskú a filetovú krajku.  

Výstava 

A. M.-

Kudrejovej 

 

         Uţ sa fašiang kráti, uţ sa nenavráti . . . Takéto a podobné riekanky, ako aj tanec 

a pesničky v podaní mládeţníckeho folklórneho súboru Zlatňanka a folklórneho 

súboru Inovec zneli 24. februára v Divadelnej sále MsKS. Vystúpili aj tanečníčky 

z CVČ. Podujatie malo obyvateľom mesta pripomenúť starodávne tradície plné 

veselosti a ţartov.  

Posledný  

fašang  

Foto č. 370/II 

Príloha  

č. 11-d 

 

         Od 2. marca do 30. apríla sa v Ponitrianskom múzeu pobočka Zlaté Moravce 

konala výstava historická fotografia – park Zlaté Moravce. Navštívilo ju 738 

návštevníkov. Výstavu zorganizovali Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce.  

Výstava 

historická 

fotografia 

 

         24. marca do 4. apríla bola v MsKS otvorená tradičná veľkonočná výstava. 

Vyzerala ako „jedno“ veľkonočné hniezdo, plné ručne maľovaných kraslíc, zajačikov 

a kuriatok zhotovených zo všetkých dostupných materiálov, tradičných korbáčov 

upletených rôznymi technikami, dekoratívnych vecí a obrusov s veľkonočnou 

tematikou. Vystavované veci zhotovili ţiaci zo zlatomoraveckých škôl a šikovné 

gazdinky z mesta i blízkeho okolia. Svoje veci tu vystavoval aj 74 ročný B. Garaj zo 

ZM. Jeho záľubou je pletenie korbáčov, ale donedávna zhotovoval aj gajdy. V rokoch 

2003-2008 bol prujším majstrom cechu slovenských gajdošov.  

Veľkonočná 

výstava 
 

Foto  

č. 371/II 
 

Príloha  

č. 12-d 

 

         Pri príleţitosti Dňa učiteľov boli na popoludnie 30. marca pozvaní všetci 

pedagogickí pracovníci mesta z materských a základných škôl, CVČ a ZUŠ vrátane 

tých, čo sú uţ na dôchodku do divadelnej sály MsKS. Pri vstupe do divadelnej sály 

kaţdý dostal kvietok – karafiát. Pozvanie na túto akciu prijal aj prednosta Krajského 

školského úradu v Nitre PaedDr. V. Ďuga, ktorý sa prítomným prihovoril po príhovore 

primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej slovami. „Sám som učiteľ, a viem, aké je ťaţké 

toto povolanie. Učiteľ musí nielen vychovávať, musí byť diplomat, rodič . . . a to 

všetko v jednom človeku. Preto treba venovať učiteľom aspoň jeden deň v roku takúto 

pozornosť a oceniť ich aspoň morálne.“ Primátorka mesta udelila diplomy - Mgr. J. 

Šurdovi, ZŠ Pribinova, Mgr. K. Poništovej, ZŠ Mojmírova, Mgr. J. Dudášovej, ZŠ 

Robotnícka, Mgr. T. Lugošovej, ZUŠ, E. Orolínovej, MŠ Ţitavské nábreţie, B. 

Kopačkovej, MŠ Kalinčiakova a to za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri 

zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Vyše hodinový program pre nich 

pripravili pedagógovia a ţiaci Základnej umeleckej školy ako darček za náročnú 

a zodpovednú prácu našich učiteľov. Na záver bola v obradnej sieni pripravená 

Deň 

učiteľov 

 

Foto  

č. 372, 

373/II 
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slávnostná recepcia. Väčšina ocenených pedagógov vnímala svoje ocenenie ako 

ocenenie celého tímu, v ktorom pracujú uţ dlhé roky. U publika program zanechal 

krásny záţitok, na čo mnohí zareagovali ďakovnými telefonátmi.   

         Krajský školský úrad ocenil 30 pedagógov z kraja. Z nášho mesta si prevzali 

ocenenie Mgr. J. Zlatňanský, riaditeľ CVČ, RNDr. J. Szoboňa z Obchodnej akadémie, 

Mgr. M. Zölder z Reedukačného centra.  

         Ocenenie NSK z rúk predsedu doc. Ing. M. Belicu, Phd. si prevzali RNDr. V. 

Gubiš, riaditeľ OA, RNDr. M. Hrešková z GJK, Mgr. E. Orságová zo SOŠ, SNP 2 , 

PaedDr. R. Chrenová zo SOŠ, SNP 5, PaedDr. D. Husár zo SOŠ, 1. mája 22. 

 

         V Divadelnej sále MsKS sa zišli 7. apríla ţiaci a pedagógovia na vyhodnotení 2. 

ročníka ţiackej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa ZŠ. Organizátorom bolo Mesto, 

CVČ Spektrum a Školský úrad Zl. Moravce. Ţiaci nominovali do ankety šesť 

pedagógov, po dvoch z troch základných škôl. Zlatomoraveckým Amosom 2009 sa 

stal Mgr. R. Bezák zo ZŠ na Mojmírovej ul. Celkovo sa ankety zúčastnilo 775 ţiakov. 

O úspešný priebeh podujatia sa postarali Bc. P. Kereš a Ing. M. Kadlec z CVČ. 

Zlatomoraveckého Amosa 2009 bude učiteľom pripomínať pamätný list, kniha, pero 

a kvietok. Víťaz ankety po dekorovaní šerpou si odniesol aj tortu, tú dostal od 

moderátora Bc. Kereša. Ďalšími obľúbenými učiteľmi podľa ankety boli Mgr. V. 

Striešková zo ZŠ na Mojmírovej ul., Mgr. D. Končál a Mgr. M. Herdová, ZŠ 

Robotnícka, Ing. B. Verešová a Mgr. M. Skubeň zo ZŠ na Pribinovej ul. K úspechu 

všetkým zúčastneným zablahoţelala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. „Všetci títo 

učitelia si zaslúţia prím, lebo svojím profesionálnym prístupom, odbornosťou 

a skúsenosťami rozvíjajú vedomosti, ale aj praktické schopnosti ţiakov a pripravujú 

ich na zavládnutie ţivotných úloh, a preto všetkým im osobne odovzdám šerpu.“ To sa 

aj stalo. Hneď na druhý deň navštívila v školách piatich pedagógov. Slávnostné 

dekorovanie sa konalo za účasti Bc. P. Kereša, Mgr. D. Hollej zo školského úradu 

a ţiakov jednotlivých tried.  

Zlatomora-

vecký AMOS 

 

Foto  

č. 374, 375/II 

 

 

 

         Občianske zdruţenie Prílepčianka zorganizovalo 7. ročník Národopisného plesu, 

ktorý sa uskutočnil 24. apríla po prvýkrát v sále KD Prílepy a to z finančných 

dôvodov. V kultúrnom programe vystúpil FS Skerešovanka z Obýc a niekoľko 

návštevníkov z Chyzeroviec. Plesu sa zúčastnil aj kandidát na poslanca do Európskeho 

parlamentu PhDr. P. Kopecký, CSc., primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, manţelské 

páry z Nitry, Bratislavy a Podebrad (ČR). Z Prílep bolo menej občanov. Nechýbala 

zaujímavá tombola, v ktorej bol napr. poukaz na nákup obuvi v predajni Luky, 

krojovaná  bábika alebo monografia mesta Zlaté Moravce. O dobrú náladu pri vínečku, 

speve a tanci sa starala skupina MINI – B. Lang a S. Levický.  

Národopisný 

ples 

 

 

         Uplynulo uţ 15 rokov od vyhlásenia centra Zlatých Moraviec za pamiatkovú 

zónu. Návrh pamiatkovej zóny bol spracovaný na základe umelecko-historického 

a urbanistického prieskumu historického jadra mesta vykonaného v roku 1991 

a rozšírený o prieskum vykonaný v roku 1993. Vypracovaný bol na základe výberu 

významných historických a sídelných útvarov na Slovensku, ktoré vykazujú kultúrne 

15. výročie 

pamiatkovej 

zóny 

v Zlatých 

Moravciach 
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hodnoty predovšetkým v súbore pamiatok charakteristických historickým prostredím.  

         Pri príleţitosti 15. výročia vyhlásenia pamiatkovej zóny mesta a medzinárodného 

dňa pamiatok a historických sídiel sa uskutočnila 27. apríla v MsKS slávnostná 

akadémia. Organizátormi boli Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Mesto Zlaté Moravce, 

Záhradnícke sluţby mesta, Spolok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, 

Mestské kultúrne stredisko a Ponitrianske múzeum – pobočka Zlaté Moravce. V úvode 

obohatili svojim hudobným prejavom vzácnych hostí pedagógovia ZUŠ. Po nich sa 

prítomným prihovoril M. Tomajko riaditeľ Záhradníckych sluţieb mesta, Ing. A. 

Valeková riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Nitre (KPÚ), doc. Ing. M. 

Belica, Phd. predseda NSK a Ing. S. Ostrihoňová primátorka mesta a poslankyňa NSK. 

Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel sa oslavuje na celom svete na 

základe rozhodnutia prijatého medzinárodnou radou pre pamiatky a sídla z 18. apríla 

1982. Myšlienku oslavovať tento deň podporila aj generálna konferencia UNESCO r. 

1983. Dňa 1. marca 1994 bolo centrum mesta v Zlatých Moravciach vyhlásené za 

pamiatkovú zónu. Tá je jedna z najmladších v súčasnosti evidovaných 83 

pamiatkových zón na Slovensku. Patria sem všetky chránené pamiatkové objekty 

zapísané alebo navrhnuté na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR 

a objekty pamiatkového záujmu dotvárajúce skladbu a výraz historického prostredia 

mesta, napr. bývalý kaštieľ Migazziovcov (MsKS), ţupný dom, farský kostol, bývalý 

zájazdový hostinec, budova banky (VÚB), gymnázia, ţupnej nemocnice a priľahlé 

ulice. V Nitrianskom kraji len päť miest má pamiatkovú zónu schválenú podľa 

nariadenia vlády SR. Okrem Zl. Moraviec sú vyhlásené ešte štyri mestské zóny – 

Nitra, Topoľčany, Komárno, Šahy. Zmyslom vyhlásenia pamiatkovej zóny bolo a je 

zaistiť, aby bolo v rámci jej hraníc chránené prostredie sídla ako celku, aby ostatné 

stavby na historický charakter a ich prípadné úpravy smerovali k potvrdeniu tohto 

charakteru. Na rozpracovaní, prezentácii a predstavení pamiatkovej zóny v Zlatých 

Moravciach sa podieľali E. Gaţiová, A. Jurišová, I. Bielik z KPÚ. Pamiatkovú zónu 

pripomínala aj fotodokumentácia vo vestibule MsKS. Po skončení akadémie boli 

všetci prítomní pozvaní na malú recepciu do pobočky Ponitrianskeho múzea.   

 

Foto  

č. 376, 

377/II 

 

Príloha  

č. 13-d 

 

         Uţ šiestykrát sa konalo v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR premietanie 

filmov s environmentálnou tematikou – EKOFILM 2009. Prehliadka ekofilmov sa 

uskutočnila v MsKS v dňoch 20.-21. apríla. Jeho otvorenia sa zúčastnili: V. Mlynek, 

pracovník Štátnej ochrany CHKO Ponitrie, MVDr. I. Furielová z odd. pre výstavbu, 

územné plánovanie, dopravu a ţivotné prostredie MsÚ. Filmy, ktoré zapoţičala Štátna 

ochrana prírody si prezreli ţiaci základných a stredných škôl v meste.  

         Kaţdoročne Mesto Zlaté Moravce organizuje pre ţiakov materských 

a základných škôl vo svojej pôsobnosti výtvarnú súťaţ s tematikou „Deň Zeme“. Tento 

rok bola výstava inštalovaná v dňoch 17.-30. apríla vo vestibule MsKS, kde si ju 

prezreli stovky ţiakov, ale aj široká verejnosť. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 24. apríla 

v obradnej sieni MsKS za účasti pracovníkov Mestského úradu a zástupcov 

jednotlivých škôl. Porota zloţená z učiteľov vyhodnotila z kaţdej školy najlepšie práce 

jednotlivcov a 2 kolektívne práce: MŠ Kalinčiakova – I. Hoksová a S. Klučiarová, MŠ 

Slnečná – K. Jakabová, MŠ Štúrova – J. Dodok a J. Šumný, MŠ Ţitavské nábreţie – V. 

Deň Zeme 

 

 
 

 

 

 
Výtvarná 

súťaţ „Deň 

Zeme“ 

 

Foto  

č. 378/II 
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Récka a S. Pavlovič, ZŠ Mojmírova – S. Jahn, J. Ruţičková a kolektívna práca 6. 

A triedy, ZŠ Pribinova – M. Bielik, N. Haladejová a kolektívna práca 4. A triedy, ZŠ 

Robotnícka – L. Brunclíková a H. Melišková. Oceneným ţiakom a zúčastneným 

školám boli odovzdané na pamiatku ceny.  

 

         Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach 

v školskom roku 2008/2009 zrealizovalo výučbový program so zameraním na 

prevenciu kriminality mládeţe na dvoch vybraných základných školách, ţiakov 5. 

ročníkov v našom okrese. Cieľom bolo vybudovanie mostu dôvery medzi hasičmi, 

školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou. V závere poslednej odprednášanej témy bola 

vyhlásená súťaţ v kreslení na konkrétnu tému. Súťaţ bola usporiadaná 4. mája pri 

príleţitosti Osláv Svätého Floriána patróna hasičov v celokrajskom rozsahu. Popri 

inom bol tento deň príleţitosťou priblíţiť verejnosti, najmä deťom a mládeţi prácu 

hasičov a záchranárov, ich výcvik a techniku. Deň D začal pred pol deviatou ráno 

prejazdom hasičskej techniky mestom Zlaté Moravce po uliciach 1. mája, Ţupná, 

Sládkovičova a opäť 1. mája s návratom do priestorov hasičskej stanice.  

Sviatok 

sv. 

Floriána 

 

Foto  

č. 379/II 

 

 

 

         Aj tohto roku sa oproti firme Danfoss 5. mája a 28. aţ 29. októbra na parkovisku 

na Továrenskej ulici predviedli so svojou show kaskadéri z Monsters Trucks Show. 

Organizátorom show bol v máji F. Lesieur z Levíc a v októbri T. Zelenay  z Prahy. 

Monsters  

Trucks  

Show  

 

         Oslavu materstva si pripomenulo mesto Zlaté Moravce 10. mája v MsKS 

kultúrnym programom. V rámci neho sa uskutočnila promócia knihy Najstaršie 

kostoly na Ponitrí, Poţitaví a Pohroní od spisovateľa M. Piusa, spojená 

s autogramiádou. Všetky matky boli pri vstupe do MsKS obdarené karafiátom, ktoré 

venovalo Mesto. „Matky sú symbolom rodiny, pre deti svetielkom ich detstva, 

dobrými a neţnými vílami, ktoré všetko vyriešia, vyliečia kaţdú bolesť a dokáţu vţdy 

pomôcť,“ týmito slovami sa prihovorila a poďakovala všetkým mamám a starým 

mamám primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. V závere príhovoru zarecitovala báseň 

venovanú mamám, ktoré spia svoj večný sen. Za nadšenie, čisté srdce a lásku matky, 

ktorá sleduje prvé krôčiky, prvé slová, sklamania i úspechy detí poďakoval aj 

viceprimátor RNDr. M. Bátora. O kultúrny program sa postarali deti z materských 

a základných škôl a ZUŠ v podobe veršov, piesní a hudby, ktoré slovom dopĺňala 

moderátorka T. Kováčová. Ku koncu krátkymi vstupmi čítala z knihy, ktorá mala byť 

promovaná. Pred slávnostným uvedením knihy do ţivota autor M. Pius povedal, čo ho 

primälo k napísaniu tejto knihy. Po promócii knihy – soľou, čo uskutočnila primátorka 

mesta Zlaté Moravce, nasledovala v obradnej sieni autogramiáda a recepcia pre všetky 

matky a hostí. Pozvanie prijali Mgr. J. Ţúbor, člen predsedníctva Matice slovenskej 

a predseda krajskej rady MS Nitrianskeho kraja, poslanci MsZ, zástupcovia mestských 

a štátnych inštitúcií. Primátorka mesta všetkým prítomným v obradnej miestnosti 

venovala slávnostne promovanú knihu M. Piusa.  

Deň matiek 

 

 

         Najstaršie kostoly na Ponitrí, Poţitaví a Pohroní je názov novej knihy, ktorú 

vydalo Mesto Zlaté Moravce. Jej autorom je spisovateľ Miroslav Pius. Je to prvá 

Najstaršie 

kostoly na 
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publikácia na Slovensku, ktorá mapuje existenciu najstarších kostolov v Nitrianskom, 

Poţitavskom a Pohronskom regióne. S akcentom na najstarší kostolík v Kostoľanoch 

pod Tribečom a tri Benediktínske kláštory na Zobore, v Hronskom Beňadiku 

a Klíţskom hradisku. 

         V obsahu knihy je 27 titulov – Príchod kresťanstva do Európy, Pribina a jeho 

kostol, Keď Európa stala z popola, Juhozápadné Slovensko po páde Veľkej Moravy, 

Najstaršie kostoly v okolí Slovenskej brány, Benediktíni na našom území, Kláštor 

a opátstvo na Zobore, Opátstvo, kláštor a kostol vo Svätom Beňadiku, Benediktínske 

opátstvo v Klíţ, Kostol v Kostoľanoch pod Tríbečom, Dva zaniknuté románske 

kostoly na Bratke v Leviciach, Kostoly v Starom Tekove, Kostol v Podhoranoch, 

zaniknuté románske kostoly na Bratke v Leviciach, Kostoly v Starom Tekove, Kostol 

v Podhoranoch, Kostol v Draţovciach, Rotunda, kláštor a kostol v Bíni, Románsky 

kostol v Iliji (Sitno), Románska rotunda v Malých Kosihách, Románsky kostol 

v Čajakove, Kaplnka v Kňaţiciach – Ţitavanoch, Románsky kostol v Kalinčiakove, 

Románsky kostol v Kolíňanoch, Kostol sv. Michala archanjela v Zlatých Moravciach. 

Kniţnú publikáciu do ţivota slávnostne uviedla primátorka mesta a poslankyňa NSK 

Ing. S. Ostrihoňová na Dni matiek. Publikácia vyšla v náklade 500 kusov a bola 

hradená z rozpočtu mesta na rok 2008. Záujemcovia si môţu publikáciu zakúpiť na 

Mestskom úrade v Zl. Moravciach. Taktieţ sa predávala aj na oslave Dňa matiek 10. 

mája a to na autogramiáde autora, jej cena je 7 €. Kniha má 155 strán s obrázkovou 

prílohou.  

         M. Pius sa narodil v Novej Vsi nad Ţitavou, okres Nitra. Po ukončení štúdia na 

Pedagogickej škole v Leviciach pôsobil ako učiteľ ZŠ v Starom Tekove. Študoval na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa aktívne 

zapojil do boja „za socializmus s ľudskou tvárou,“ čo sa prejavilo zaloţením tajného 

historického krúţku a článkami v študentskom časopise Echo. Po skončení 

vysokoškolského štúdia nastúpil ako redaktor do Literárnej redakcie 

Československého rozhlasu v Bratislave. Tu ho zastihol aj 21. august 1968. Mal zákaz 

publikovať aţ do novembra 1989, kedy sa aktívne zapojil do hnutia VPN. Bol vedúcim 

odboru školstva ZsKNV v BA, riaditeľom Školskej správy, BA 7 a v roku 1990 bol 

plne rehabilitovaný. V roku 1997-1998 vykonával funkciu generálneho riaditeľa 

Národného osvetového centra v BA, 1998-2001 bol riaditeľom Domu matice 

slovenskej v BA. Dnes ţije a tvorí v Leviciach. Prehľad tvorby: Pyrománia (poézia, 

1965, cena vydavateľstva), Cesta aţ na koniec smrti (poézia, 1970), Ťarcha a milosť 

(poézia, samizdať, 1976), Dobrodruţstvá obra zubra (kniha pre deti, 1995), Tri ţeny 

(próza, 1995), Chlapec na bielom koni (kniha pre deti, cena MK SR, 1996), Ján 

Francisci – Rimavský (historicko-literárna esej, 1997), Vášne a smútky (poézia, 1997), 

Srdce mi horí v ohni (poézia, 1998), Poslední svätci romantizmu (teoretická práca, 

1998), Záznam z vnútorného exilu (próza, 2002), Turci v Tekovskej ţupe (historická 

esej, 2004), Ruky a hlina (dejiny pukanskej keramiky, 2005), Kronika 

znovuobjaveného času /Významné archeologické objavy na brehoch riek Nitra, Ţitava, 

Hron a Ipeľ (literatúra faktu, 2007). 

Ponitrí, 

Poţitaví 

a Pohroní 

 

Príloha  

č. 14-d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V dňoch 11. aţ 17. mája bolo pri Zimnom štadióne rozloţené šapitó Cirkusu Aleš Cirkus v 
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z Prahy. Taktieţ v čase od 17. do 23. augusta tu hosťoval Cirkus Alex z Prahy.  meste 

 

         15. mája zavítali do MsKS dvaja vynikajúci hudobníci P. Hammel a J. Burian. 

Oboch privítalo vďačné publikum potleskom. Počas koncertu sa viac hralo a spievalo 

ako hovorilo, ale vtipné vsuvky pána Hammela rozosmiali publikum vţdy, keď sa 

rozhodol prehovoriť. Takto sa spolu so spoluhráčom J. Burianom venovali publiku 

takmer dve hodiny. Poetické skladby sa striedali s veľmi progresívne zahratými 

piesňami. Nechýbala Medulienka, na ktorú všetci čakali, tieţ Učiteľka tanca, 

Margaréta Steiffová a mnohé ďalšie. Obom umelcom sa v Zlatých Moravciach hralo 

vynikajúco, ako spokojne po koncerte konštatovali.  

Koncert  

P. Hammela 

a J. Buriana 

 

Foto  

č. 380/II 

 

 

         Pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí, galérií a kultúrnych pamiatok, ktorý 

je kaţdoročne 18. mája, Zlaté Moravce opäť ponúkli sprístupnenie a prehliadku 

mauzólea a parku rodiny Migazziovcov do 16.00 hod. Vidieť interiér hrobky 

a vypočuť si odborný výklad vyuţilo 405 návštevníkov. Potom bola slávená sv. omša 

za zomrelých príslušníkov rodu Migazzi. Celebroval ju vdp. kaplán L. Kováč, ktorý vo 

svojej homílii okrem iného povedal, ţe je veľmi pekné, ţe sa koná táto svätá omša za 

zomrelých príslušníkov rodu, ktorí tak veľa urobili pre mesto Zlaté Moravce a región, 

a ţe ľudia ani po viac ako sto rokoch od ich smrti na nich nezabúdajú.   

Deň 

otvorených 

dverí 

Mauzólea 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce pripravilo na 31. mája (nedeľu) v Mestskom parku zábavné 

popoludnie ku Dňu detí. O 10.00 h odštartovalo okresné kolo Národnej cyklistickej 

súťaţe o pohár olympijského víťaza A. Tkáča. Usporiadateľom pretekov bolo Mesto 

ZM, CVČ Spektrum a Mestská polícia. Do 7. ročníka sa zapojilo v siedmich 

kategóriách 21 pretekárov. Na bicykloch súťaţili ţiaci materských, základných 

a stredných škôl. Víťazi jednotlivých kategórii postúpili do celoštátneho finále NCS.  

         O 14.00 h bolo na pódiu amfiteátra pripravené pre všetky deti slávnostné 

otvorenie, potom nasledovalo vystúpenie kúzelníka 1. vstup, registrácia pred 

športovými súťaţami na hlavnom stanovišti (po ich absolvovaní tu na deti čakala 

sladká odmena), kreslenie na pódiu amfiteátra do ktorého sa zapojilo 50 detí, 

vyhodnotenie a tombola. Zdravotná poisťovňa Apollo a Dôvera taktieţ prispeli cenami 

do tomboly. Na menšom pódiu pod vedením P. Kereša prebiehalo detské karaoke, 

vystúpenie kúzelníka 2. vstup a rozprávka Baltazár Banán. Sprievodnými podujatiami 

boli ukáţky práce Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru, Mestskej 

polície, atrakcie zdarma ako maľovanie na tvár, skákanie na trampolínach a 

modelovanie postavičiek z balónov. Tento rok niţšiu účasť detí poznamenalo sychravé 

a chladné počasie.  

         Kino Tekov pripravilo pri príleţitosti MDD filmové predstavenie Cesta na 

mesiac 3D a s ním bolo spojené milé prekvapenie. Pri zakúpení jednej vstupenky za 2 

€, mohli ísť do kina dvaja.  

Deň detí 

 

Foto č. 381, 

382, 383/II 

 

Príloha  

č. 15-d 

          

 

 

         Mesto Zlaté Moravce pripravilo na 2. júna slávnostný obrad pre najúspešnejších 

ţiakov, študentov a pedagógov základných a stredných škôl v meste za školský rok 

2008/2009. V obradnej sieni MsKS si prevzalo z rúk primátorky ďakovné listy, 

Najúspešnejší 

ţiaci mesta 
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darčeky a kvetinové dary 20 ţiakov a 21 pedagógov. V závere obradu sa všetci 

podpísali do pamätnej knihy mesta. Vo svojom príhovore primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová ţiakom a študentom povedala: „Mám pocit spokojnosti z toho, ţe 

investovaný čas do štúdia prináša svoje ovocie. Dajte preto pozitívny obsah kaţdej 

hodine vášho ţivota a nenechajte ani chvíľu z neho uplynúť nadarmo“. Obradu sa 

ďalej zúčastnili prednosta MsÚ Ing. M. Šlosár, predseda Obecnej školskej rady v ZM 

Mgr. J. Zlatňanský, Mgr. D. Hollá zo Školského úradu, E. Babocká vedúca odd. pre 

ľudské zdroje na MsÚ. Slávnostnú atmosféru doplnilo vystúpenie ţiakov ZUŠ za 

klavírneho doprovodu pedagóga Š. Juríka. Po obrade sa v MsKS konala ešte malá 

recepcia.  

         25. júna sa 40 vybraných ţiakov základných škôl so svojimi učiteľmi zúčastnilo 

poznávacieho výletu s primátorkou mesta. Trasu podrobne naplánoval Mgr. D. 

Kramár, učiteľ ZŠ Robotnícka. Prvou zastávkou bola prírodná rezervácia Kamenné 

more na svahu Kamennej nad obcou Vyhne. Ďalšou Červená studňa, odkiaľ šli 

náučným chodníkom M. Kapustu. V Banskej Štiavnici sa zastavili pri hrobe M. 

Pišlovej, prešli námestím svätej Trojice na obed v reštaurácii Kachelman. Po chutnom 

obede sa vybrali do Svätého Antona, neskorobarokového kaštieľa. Ďalšou zastávkou 

bol Vodný mlyn Bohunice, vysunutá expozícia Tekovského múzea v Leviciach. 

Poslednou zastávkou boli skalné obydlia v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry 

v Brhlovciach.  

Príloha  

č. 16-d 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Výlet 

s primátorkou 

 

 

         23. apríla sa v MsKS konal galaprogram MŠ Dúha pod názvom „Deti dúhy“, 

ktoré v programe ukázali, čo sa v škôlke naučili. Pestrofarebné kostými dotvárali 

veselé tance plné hravosti a detského šťastia.  

         Pod názvom „Čo deťom k šťastiu chýba“ sa konalo 14. mája v MsKS vystúpenie 

detí MŠ Slniečko. Krásny kultúrny program pripravila materská škola na záver 

školského roka. 90-minútový program sa všetkým prítomným páčil, čo dávali najavo 

dlhotrvajúcim potleskom. Vystúpilo 140 detí zo siedmich tried MŠ.  

         Slávnostnou akadémiou pod názvom Škola a jej priatelia mestu sa uţ niekoľko 

rokov prezentuje ZŠ Pribinova. Akadémia „Ţijeme s elánom“ sa uskutočnila v MsKS 

24. júna. Vedeniu školy PaedDr. I. Röhmanovi, zástupkyniam PaedDr. L. Tomajkovej 

a Mgr. A. Hasprovej osobne poďakovala aj primátorka mesta. V dvojhodinovom 

programe zaplnená sála tlieskala recitátorom, maţoretkám, tanečniciam s kruhmi, 

gitaristom, malým folkloristom, country tanečníkom a škôlkarom z MŠ na Štúrovej ul. 

a Volkoviec. V programe zazneli pesničky Elánu a Petra Nagya. Pred vstupom do sály 

mali všetci moţnosť pozrieť si výstavu ţiackych prác – jednotlivcov i celých tried, 

plagátov, projektov a iných produktov školskej a mimoškolskej činnosti.   

Koniec šk.  

roka  

MŠ Ţitavské 

nábreţie 
 

MŠ Kalinčia- 

kova 

 

ZŠ Pribinova 

 

         Za pomoc pri organizovaní minuloročnej celoslovenskej kampane „Na kolesách 

proti rakovine“ prišiel na adresu Mesta Zlaté Moravce ďakovný list od predsedu 

Slovenského paraolympijského výboru (SPV) PhDr. J. Riapoša. Výťaţok minuloročnej 

zbierky 731 332 Sk (24 275,78 eur) sa pouţil na všetky štyri oblasti, na ktoré sa 

projekt zameriava (výskum, liečba, kompenzácia a prevencia rakoviny).  

         Mesto Zlaté Moravce sa aj tento rok zapojilo uţ do siedmeho ročníka 

Na kolesách 

proti rakovine 

 

Foto č. 384/II 

 

Príloha  
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celoslovenskej kolieskovej kampane „Na kolesách proti rakovine“. Usporiadateľ – 

Slovenský paraolympijský výbor prišiel tento rok s novinkou s mobilným fitnes „Na 

kolesách Tour“, ktoré bolo určené pre ľudí všetkých vekových kategórii. 22. júna na 

Námestí A. Hlinku sa v čase od 9. do 12 hodiny postupne do tejto aktivity zapájali 

prevaţne deti zo základných škôl mesta – Pribinova, Mojmírova, Robotnícka, ktoré si 

na kaţdú hodinu pripravili kultúrny program. Zaznamenával sa počet zapojených ľudí 

a vzdialenosť. Do finančnej zbierky, ktorú organizoval Mestský úrad sa z mesta do 19. 

júna zapojili tieto organizácie: Technické sluţby, Materská škola Kalinčiakova, 

Ţitavské nábreţie, Štúrova, Slnečná, Prílepy, Základná škola Pribinova, Mojmírova, 

Robotnícka, Základná umelecká škola, Základná organizácia DIA, Zdruţenie 

Kresťanských seniorov, Mestský úrad Zlaté Moravce, ktoré spoločne podporili 

podujatie sumou 506,70 €. 22. júna sa na námestí do zbierky mohla zapojiť široká 

verejnosť. Celkovo bolo v Zlatých Moravciach vyzbieraných 692,32 €. V Zlatých 

Moravciach bolo v tento deň nabicyklovaných 560,54 km s počtom zapojených ľudí 

138 a to aj napriek tomu, ţe bolo chladno a sychravo.   

         Projekt Na kolesách proti rakovine 2009 bol odštartovaný 21. mája v Bratislave 

v Relácii Ranný magazín na STV a pokračoval v Modre, Poprade, Liptovskom 

Mikuláši, Nitre, Tvrdošíne, Kováčovej, Bratislave – Ruţinov, Turčianske Teplice, 

Trnave, Dunajská Luţná, Banská Bystrica, Partizánske, Púchov, Dolný Kubín, Košice, 

Smolenice, Piešťany, Ţilina, Bratislava - Gymn. A. Einsteina a skončil 14. októbra 

v Smiţanoch. Celkovo skončili Zlaté Moravce na 6. mieste v počte ubehnutých km (1. 

m. Smolenice 665,97 km) a v počte zapojených ľudí na 2. mieste (1. m. Partizánske 

242 ľudí). 

č. 17-d 

 

 

         V soboru 27. júna na Námestí A. Hlinku otvoril Medzinárodný festival kultúry 

Folklórny súbor Nova Varoš zo Srbska. Členom súboru primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová odovzdala propagačné materiály mesta Zl. Moravce: monografiu mesta 

s venovaním, upomienkový darček a pamätný list za účasť na festivale. Potom sa 

všetci členovia súboru vybrali na prehliadku Ponitrianskeho múzea. Primátorka mesta 

ešte srdečne privítala delegáciu Matice slovenskej z chorvátskeho mesta Našice. Ďalší 

v poradí vystúpil český Detský folklórny súbor ÚSMĚV z Opavy, kde po vystúpení 

členovia dostali od primátorky propagačné materiály mesta. Ďalej vystúpil domáci 

Folklórny súbor Zlatňanka. S Úplne popletenou rozprávkou v réţii Bc. P. Kereša sa 

predstavilo DDŠ HOP. Popoludní v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska 

boli odohrané opäť v réţii DDŠ HOP a ZMOK divadelné hry Havran z kameňa a Kto 

ukradne nohu bude mať šťastie v láske.  

         Nedeľa 28. júna sa niesla v znamení tanca a spevu, kedy uţ od 14.00 hod. boli na 

Námestí A. Hlinku zúčastnené všetky vystupujúce súbory – vyše 300 účinkujúcich, 

tešiacich sa na krojovaný sprievod mestom cez námestie, Ţupnú a Dukliansku ul. 

smerom k amfiteátru v mestskom parku. Sprievodu hral a spieval Mládeţnícky 

dychový orchester Topoľanček. O 15.00 hod. slávnostný galaprogram otvorila 

moderátorka T. Kováčova a pedagógovia ZUŠ piesňou. Primátorka mesta vo svojom 

príhovore označila podujatie ako jedno z mála, o ktorom sa dá povedať, ţe v sebe nesie 

silnú pečať úcty k tradíciám, lásky k domovu, obdivu k ľudovej piesni, ako aj 

Medzinárodný 

festival 

kultúry 

 

Foto č. 385, 

386, 387, 388,  

389, 390/II 

 

Príloha  

č. 18-d 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2009 

 

296                                                                                                                                                             

vrúcneho citu k folklóru. Medzi hosťami bol Ing. M. Belica, PhD, predseda NSK, 

veľvyslanec Bulharskej republiky v SR Dr. Ognian Garkov, hostia z chorvátskeho 

mesta Našice a z českého mesta Hulín. V programe vystúpil - Folklórny súbor 

Zlatňanka – mladšia zloţka, Detský folklórny súbor ÚSMĚV Opava, Česká republika - 

1. vstup, Folklórna skupina Vajrab – Pukanec - 1. vstup, Folklórny zbor „Dunavská 

usmivka“, Bulharská škola Bratislava, Mládeţnícky dychový orchester Topoľanček, 

Topoľčianky, Spevácky zbor Drieňovanka, Obyce, Spevácka skupina Benát, 

Machulince, Spevácka skupina Konopa, Kozárovce, Folklórny súbor Vápenkár, 

Skýcov, Folklórny súbor Chočanka, Choča, Spevácky zbor Skerešovanka, Obyce, 

Spevácka skupina Lipka, Kozárovce, Folklórny súbor Chyzerovčanka, Zlaté Moravce, 

Folklórny súbor  Prílepčianka, Zlaté Moravce, Folklórny súbor Zlatňanka - staršia 

zloţka, Detský folklórny súbor ÚSMĚV- 2. vstup, Folklórna skupina Vajrab - 2. vstup, 

Folklórny súbor Lipa, Veľké Vozokany, Folklórny súbor Turňa, Jedľové Kostoľany, 

Spevácka skupina Matičiar, Kozárovce, Folklórny súbor Širočina, Čierne Kľačany. 

Záver patril poďakovaniu sa všetkým zúčastneným súborom, kedy primátorka mesta 

odovzdala zástupcom súborov pamätné listy a upomienkové darčeky.   

 

         Calex City Jam sa konal 4. júla od 8.00 hod. ráno v areáli Správy športových 

zariadení. Maľovalo sa na vyše 100 m dlhej a 1,80 m vysokej betónovej stene okolo 

kúpaliska. Prvých 15 nahlásených dostalo na mieste po 2 ks Montana Cans podľa 

vlastného výberu, tak isto reklamné predmety všetkého druhu od Montana. 

Občerstvenie si bolo moţné objednať na mieste z ponuky Pizzerie Ţupan s výraznými 

zľavami. Na mieste bol zabezpečený predaj všetkých druhov Montana cans. Tanečníci 

z Old School Brothers vzdali poctu Michaelovi Jacksonovi tak, ţe na steny kúpaliska 

ho navţdy vyobrazili v ţivotnej veľkosti. Chceli mu vzdať hold, preto vytvorili jeho 

podobizeň pomocou grafitov. Obrázky na stenu maľovali „grafiťáci“ z celého 

Slovenska niekoľko hodín.  

Calex City 

Jam 

 

 

         Ako v minulých rokoch, tak aj tento rok počas letného obdobia zorganizoval 

Mestský úrad, oddelenie pre ľudské zdroje tri relaxačné a tri poznávacie zájazdy, 

ktorých sa zúčastnilo 300 seniorov z mesta. Poznávacie sa konali v júni po trase 

Bratislava – okruţná cesta k prehliadke významných budov ako je parlament SR, 

prezidentský palác, budova SND, Bratislavský hrad a iné. Navštívili i Slavín, kde sa 

poklonili pamiatke padlých vojakov Červenej armády, poloţili kyticu kvetov a vzdali 

hold minútou ticha mŕtvym hrdinom. Neobišli ani staroslávny Devín a potom sa 

vybrali do susedného Rakúska – mestečka Hainburg. Ich pozornosť upútali niekdajšie 

protiturecké hradby ako opevnenia a aj dnes slúţiace svojmu účelu povestné mestské 

brány – Viedenská, Uhorská a Rybárska. Dojímavá bola aj prehliadka chrámu sv. 

Jakuba a Morový stĺp. Boli zvedaví aj na ceny v obchodoch a tak niektoré neobišli. 

Pred ukončením sa dozvedeli od jednej pani – turistky zo Slovenska, ţe v neďalekej 

obci Kittsee je výrobňa (Čoko Čárda) čokoládových bonboniér a ochutnávka týchto 

sladkostí zdarma v neobmedzenom mnoţstve. Informáciu hneď išli aj preveriť. 

Ochutnávok bolo neúrekom a ktoré výrobky sa im páčili, si samozrejme aj kúpili. 

Cestou domov sa ešte zastavili v reštaurácii u Hoffera pri Nitre. Z celodenných 

Letné  

zájazdy 

dôchodcov 

 

Foto  

č. 391/II 
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zájazdov mali seniori radosť a potešenie, aj keď trochu zmokli.            

         Podobne sa v júli po tri dni konali relaxačné zájazdy do Termálparku Veľký 

Meder za horúceho aţ tropického počasia. Pre našich dôchodcov z mesta mali 

blahodarný dojem. Celkovo vedúci zájazdov si pochvaľovali disciplínu všetkých 

účastníkov. V záverečnom hodnotení zúčastnení vyslovili srdečné poďakovanie 

primátorke mesta Ing. S. Ostrihoňovej, poslancom MsZ, pracovníčkam odd. pre 

ľudské zdroje MsÚ E. Babockej, V. Vaňovej a vedúcim zájazdov Mgr. Ľ. Andorovi, 

K. Martincovi, V. Plhalovi a E. Pálenikovej. 

 

         Spoločnosť BeRo-Ing Magic Cars Slovakia s.r.o. pripravila na 24.-26. júla veľkú 

túru automobilov veteránov cez Maďarsko a Slovensko. Podujatie pod mottom Krásne 

autá, krásne kraje bolo venované maďarsko-slovenskému priateľstvu. Štartovalo sa 

z maďarského Győru a cesta viedla cez Komárno, Dunajskú Stredu, Senec, Nitru 

a cieľom prvého dňa boli Zlaté Moravce. Veteráni prišli do nášho mesta v piatok 

podvečer a zaparkovali pri hoteli Eminent. Druhý deň pokračovali odchodom zo 

Zlatých Moraviec smerom na Pohronský Ruskov, Kamenný most, prechod cez hranice 

v Štúrove, ďalej cez Esztergom, Dunabogdány, Tahitótfalu, Szentendre, Pomáz, 

Pilisvörösvár, Zsámbék, Csákvár a končili v obci Mór. Tretí deň rally pokračovala cez 

Kisbér, Lázi, Pápateszér, Pápa, Mihályháza do cieľa túry, ktorou bola obec Békás.  

Transdanube 

Classic  

Rallye 

 

Príloha  

č. 19-d 

 

         Počas kultúrneho leta Mestské kultúrne stredisko pripravilo tieto podujatia: 5. 

júla otvorenie putovnej výstavy Unicef vo vestibule „Deti deťom“, tvorivé dielne 

v parku Janka Kráľa a koncert Základnej umeleckej školy na nádvorí MsKS, kde ţiaci 

a učitelia ZUŠ prezentovali svoj talent. Návštevníci koncertu mali moţnosť počuť 

operetné melódie, dychovku, od ktorej zazneli aj skladby legendárnej skupiny Beatles. 

Na koncert prišlo vyše sto divákov.  

         10. júla sa konal na nádvorí MsKS koncert Bratislavskej alternatívnej skupiny 

„Hvozd“ a 11. júla na Námestí A. Hlinku vystúpila Dychová hudba Musikverein St. 

Martin z Nemecka (Hudobné zoskupenie svätého Martina). 25. júla od 15.00 – 22.00 

hod. sa na nádvorí MsKS konal Free Jam – Free Art na prezentáciu hudby a umenia 

(výstava fotografií, výtvarného umenia, premietanie krátkych filmov).  

         MsKS 6. augusta premietalo na amfiteátri zdarma film Dokáţ to! 21. augusta to 

bol film Rolling Stones, kde po filme pokračovala zábava na amfiteátri. Od 19.00 h tu 

vystúpili HS Embryo, Elit a Fornax. 28. augusta sa zase v amfiteátri stretli kapely 

Zakázaný ovoce (ČR),The Kľemones (SK-Martin), Schuss Defekt (SK-Zlaté 

Moravce), Pray For Me (SK-ZM), Priorita Rcesie (SK-ZM), Borderline (SK-ZM). 30. 

augusta popoludní na námestí vystúpila Dychová hudba Hostianka. 31. augusta sa 

konala v priestoroch MsKS vernisáţ výstavy „Galaxie“ spolu s autorom Richardom 

Pachmanom. Cieľom akcie Kultúrne leto 2009 bolo spríjemniť letné mesiace 

kultúrnymi podujatiami rôznych ţánrov. Celkovo sa prišlo pozrieť na akcie pribliţne 

2000 návštevníkov. Kultúrne leto finančne podporil aj Nitriansky samosprávny kraj.            

         Aj tento rok fungovalo Kino Tekov v mestskom amfiteátri počas letných 

prázdnin. Začiatok predstavení bol o 21.30 h. 

Kultúrne leto 

 

Foto č. 392/II 

 

Príloha  

č. 20-d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kino Tekov 
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         17. ročník Zlatomoraveckého jarmoku sa konal 18.-19. septembra. Dva dni tu 

predvádzali svoju zručnosť a umelecký cit pred očami divákov majstri keramikári, 

košikári, čipkári, medovnikári. Usporiadateľom jarmoku bolo Mesto Zlaté Moravce. 

Spestrením bol aj 8. ročník Poţitavskej výstavy hydiny, králikov, holubov a exotov 

v priestoroch amfiteátra v mestskom parku. Organizátori nezabudli ani na tých 

najmenších a zabezpečili pre deti atrakcie ako kolotoče, skákací hrad a nafukovaciu 

šmýkalu. Uţ tradične usporiadala primátorka mesta v priestoroch mestského úradu 

slávnostnú recepciu, kde boli pozvaní poslanci MsZ, NSK, riaditelia škôl, štátnych 

inštitúcií, mestských podnikov, zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácií, 

riaditelia významných podnikov v meste a podnikatelia. Počas konania recepcie tieto 

chvíle prítomným spríjemňovalo vystúpenie Folklórneho súboru Lipa. 

         Kultúrny program začal o 11. hodine predpoludním vystúpením Folklórneho 

súboru Slaţianka zo Slaţian, Speváckej skupiny Benát z Machuliniec, Folklórneho 

súboru Lipa z Veľkých Vozokán, Turňa z Jedľových Kostolian, Speváckej skupiny 

Babička a Folklórneho súboru Zlatňanka zo Zlatých Moraviec. Slávnostne otvorili 

jarmok maţoretky zo Základnej školy Pribinovej a nasledoval príhovor primátorky 

mesta Ing. S. Ostrihoňovej, ktorá povedala: „Počas dvoch dní tu na Vás čaká široká 

ponuka spotrebného tovaru, bohatý výber umeleckých výrobkov, mnoţstvo 

jarmočných jedál a nápojov, pestrý kultúrny program a veľa iných atrakcií. Ţelám si, 

aby ste tieto chvíle preţili čo najpríjemnejšie. Kultúrny program začal uţ doobeda 

vystúpením našich folklórnych skupín z Poţitavia. Lebo aj keď sa náš jarmok koná 

v Zlatých Moravciach, kaţdoročne sa ho zúčastňujú obyvatelia celého regiónu 

a okolitých miest.“ Nasledovala prezentácia Strednej školy obchodu a sluţieb zo 

Zlatých Moraviec, kde sa predstavili čašníci, kuchári, vizáţistky, kaderníčky, 

predavači a obchodní pracovníci so svojimi učiteľmi. Ďalej s niekoľkými tancami 

vystúpila Tanečná škola Piruett, nasledovala Dychová hudba zo Základnej umeleckej 

školy, Tanečná skupina Trio a country tance zo Základnej školy Pribinova. Všetci sa 

uţ netrpezlivo tešili na hodinu a pol trvajúce vystúpenie spevákov Martina Jakubca 

a Dušana Grúňa v programe „Repete návraty“, ktorí svojim vystúpením roztlieskali 

a roztancovali publikum. Po vystúpení im primátorka mesta kaţdému odovzdala kyticu 

a uskutočnila sa autogramiáda. Ďalej sa v programe predstavila speváčka Krismay, po 

nej Hudobná skupina Rytmix a Hudobná skupina Embryo, ktorá pritiahla na zaplnené 

námestie obyvateľov aţ do neskorého večera.  

         V sobotu hneď zrána vystúpil Folklórny súbor Vápenkár zo Skýcova, Spevácky 

zbor Skerešovanka a Folklórny súbor Drieňovanka z Obýc, Tanečná skupina JUMBO, 

Folklórny súbor Hostianka z Hostí, Folklórny súbor Širočina z Čiernych Kľačian, 

Folklórny súbor Chočanka z Choče, Dychová hudba Podhrušovan z Topoľčianok, 

Tramp Song a slnečné popoludnie ukončila svojim koncertom Hudobná skupina Elit. 

Obidva dni kultúrny program slovom doprevádzal moderátor Bc. P. Kereš. Po celý čas 

trvania jarmoku bolo námestie zaplnené obyvateľmi z mesta a regiónu aj vďaka 

dobrému počasiu, ktoré náš jarmok kaţdoročne neopúšťa.         

Zlatomoravecký 

jarmok 

 

Foto č. 393, 

394, 395, 396,  

397/II 

 

Príloha  

č. 21-d 

 

 

         Zlatomoravčania strávili poslednú septembrovú nedeľu za hodovými stolmi. Toto 

krásne nedeľné popoludnie prilákalo obyvateľov mesta na Námestie A. Hlinku 

Hodový 

koncert 
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započúvať sa do ľudových melódii DH Obyčanka pod vedením A. Dodoka.   

         

         30. septembra sa v MsKS celovečerným predstavením predstavilo Radošinské 

naivné divadlo. Celé predstavenie komentoval a v jednotlivých scénach aj účinkoval 

principál divadla S. Štepka. Počas predstavenia sa spomínalo aj na legendárnych 

hercov K. Kolníkovú a J. Melkoviča.  

To najlepšie 

z RND 

 

 

         28. októbra pripravilo Mesto Zlaté Moravce v  MsKS pre jeho starších 

spoluobčanov slávnostnú akadémiu. Pred príchodom do divadelnej sály bol ešte kaţdý 

dôchodca obdarovaný karafiátom. Na začiatku sa prítomným dôchodcom a rodičom 

detí prihovorili primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a predseda NSK doc. Ing. M. 

Belica, PhD. Pozvanie ďalej prijal poslanec NSK Mgr. M. Kéry a poslanci MsZ. 

Primátorka mesta povedala: „Starý človek má striebro vo vlasoch. Symbol bohatstva, 

múdrosti a skúseností. Tí, ktorým ste venovali svoj ţivot a prácu vám dnes ďakujú za 

krásne chvíle detstva i dospievania, za láskavé slová a múdre rady, za obetavosť.“ 

V kultúrnom programe vystúpili deti z materských a základných škôl, TS CVČ 

Spektrum, Piruett a JUMBO. Aj keď na chvíľu zlyhala technika, obecenstvo sa bavilo 

a malým tanečníkom zatlieskalo. Po skončení bola pre dôchodcov v obradnej 

miestnosti pripravená recepcia.  

Úcta k  

starším 

 

Foto  

č. 398/II 

 

Príloha  

č. 22-d 

 

 

         28. novembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku odohrala kriminálna komédia 

Ryba v trojke. V obsadení hercami: Z. Studenková, Z. Kocúriková, M. Kráľovičová 

a J. Vajda.  

Ryba v trojke 

Príloha  

č. 23-d 

  

         5. decembra Mesto dostalo vianočný darček – zvonkohru, ktorá bola inštalovaná 

na balkóne MsKS. Z nej kaţdú hodinu zneli skladby s vianočnou tematikou aţ do 

sviatku Troch kráľov.   

Zvonkohra 

 

 

         Na Námestie A. Hlinku prišiel 6. decembra Mikuláš spolu s pani primátorkou 

mesta na koči ťahanom koňmi. Odváţnejšie deti Mikulášovi zarecitovali básničku 

alebo zaspievali koledy a to za mikulášsku odmenu. Prekvapením boli mikulášske 

balíčky od káblovej televízie Slovanet pre 200 detí. Popritom sa deti mohli povoziť na 

koči ťahanom koňmi spolu s primátorkou mesta. Na záver stretnutia bol pripravený 

ohňostroj od Mestskej polície. Po tom sa deti mohli presunúť do kina Tekov, kde bola 

pre nich zdarma premietaná rozprávka Kliatba mesačného údolia.  

Mikuláš 
 

Foto  

č. 399, 

400/II 
 

Príloha  

č. 24-d 

 

         13. decembra sa v MsKS uskutočnila historicky prvá prehliadka speváckych 

talentov. Konkurzom sa do finále úspešne prepracovalo 12 spevákov, ktorých výkony 

posudzovala pred takmer 300 divákmi porota v zloţení hudobníkov a spevákov J. 

Kéryová, S. Remiš a R. Čoknay. Porota po neľahkom rozhodovaní nakoniec spomedzi 

účinkujúcich C. Schuhová 12r., Š. Čepin 47r., Ľ. Suchý 16r., M. Lukáčová 20r., I. 

Fábry 17r., N. Mankovecká 14r., A. Mrázová 13r., M. Tanková 15r., K. Spáčová 11r., 

J. Švec 11r., N. Kasalová 11r., M. Beličinová 18r. vybrala prvú zlatomoraveckú 

superstar. Stala sa ňou Nikoleta Mankovecká, ktorá spievala pesničku od K. Knechotej 

Zlatomora-

vecká  

Superstar 
 

Foto  

č. 401/II 
 

Príloha  

č. 25-d 
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Za tebou. Získala ceny od sponzorov: predajňa Orange Zlaté Moravce, Repro mix, 

Záhradnícke sluţby, Lekáreň u Zlatého Hada, Flopp, Pake, DJ KuKo. Všetci 

účinkujúci dostali ponuku účinkovať v pripravovaných muzikáloch Malý princ 

a Zŕhňajova nevesta, ktoré MsKS uvedie v roku 2010.  

 

         Základné školy mesta usporiadali 17. decembra od 9.30 do 12.00 h Vianočnú 

burzu škôl na Námestí A. Hlinku.   

Vianočná burza  

Príloha č. 26-d 

 

         Adventný koncert pre takmer dvesto poslucháčov a účinkujúcich pripravila 

Základná umelecká škola 18. decembra v divadelnej sále MsKS.  

Koncert 

ZUŠ 

 

         Mesto Zlaté Moravce a Mestské kultúrne stredisko pripravili na 20. decembra 

„Vianoce v meste“. Od rána bol na Námestí A. Hlinku predaj tovaru s vianočnou 

tematikou a popoludní tu boli vítané všetky deti, pre ktoré bola pripravená jazda na 

koči ťahanom koňmi. Od 15.00 h sa uskutočnil Vianočný koncert v ktorom vystúpili 

FS Inovec, Chyzerovčanka a dychová hudba ZUŠ. O 16.30 h sa ďalej konal 

v divadelnej sále MsKS vianočný hudobno – zábavný program REPETE Návraty 

v podaní populárnej speváckej dvojice Lýdie Volejníčkovej a Martina Jakubca. 

         Mesto Zlaté Moravce vydalo vianočné číslo Tekovských novín, ktoré bolo 

distribuované do všetkých domácností v meste.   

Vianoce 

v meste  
 

Foto  

č. 402/II 
 

Príloha  

č. 27-d 

č. 28-d 

 

         Vzácne jubileum oslávili spoločne s rodinou Anton a Terézia Sendreyoví,  

obyvatelia Ul. Bernolákovej, ktorí sa 31. januára doţili 50 rokov spoločného ţivota. 

V MsKS ich v tento deň na slávnostnom obrade „zlatej svadby“ prijala primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá povedala: „Všetko, čo ste dosiaľ preţili, určite neboli 

len úspechy. Vyskytli sa aj problémy, trápenia i sklamania, ale Vaši najbliţší boli 

svedkami toho, s akou húţevnatosťou ste stále kráčali za svojim cieľom. Vieme, drahí 

jubilanti, ţe na Vašej spoločnej ceste ţivotom bolo tých medzníkov veľa. Veď ţiť 

spolu v láske, znášať toľké roky spoločne všetky starosti, trápenia i radosti, vedieť sa 

chápať, odpúšťať si, navzájom sa podporovať, vedieť spoločne vychovávať z detí 

statočných ľudí, to všetko vyţadovalo mnoho odriekania a sebazapierania. Stretli ste sa 

29. septembra 1956 na Cigánskom bále. Pred 50 rokmi dňa 31. januára 1959 ste 

vstúpili do stavu manţelského a sľúbili ste si vernosť. Dnes sú tu prítomné vaše štyri 

deti: dcéra Terézia s manţelom Pavlom, syn Anton s manţelkou Dorotou, syn Marián 

a dcéra Jana s manţelom Rastislavom a 8 vnúčat: Alexander, Kristína, Pavol, 

Branislav, Jakub, Nikola, Hana a Marek.  Náš ,, zlatý “ ţeních  učil na Základnej 

deväťročnej škole vo Volkoviach a naša ,, zlatá “ nevesta pracovala 

v zlatomoraveckom podniku Calex. V roku 1971 sa presťahovali do rodinného domu 

v Zlatých Moravciach. Dodnes obaja radi spolu pracujú v záhradke, venujú sa vareniu, 

čítaniu, vnúčatám, sú členmi Jednoty dôchodcov a Miestneho spolku Slovenského 

červeného kríţa v Zlatých Moravciach.“ V závere slávnostného obradu sa zlatí 

manţelia podpísali do pamätnej knihy mesta. 

Zlatý sobáš 

 

Foto  

č. 403/II 

 

 

 

         Sobášiaci primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a jej zástupca RNDr. M. Bátora Občianske 
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v roku 2009 vykonali v obradnej sieni a v zasadačke na MsÚ spolu 19 sobášov.   

         Na mestskom cintoríne bolo vykonaných 7 občianskych pohrebov.  

sobáše, 

pohreby 

      

         Počas roku sa kaţdý štvrťrok prihovorila rodičom novonarodených občiankov 

mesta v obradnej sieni MsKS primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová.  Rodičia detí boli 

obdarovaní kvetmi, detskými kniţkami a finančným príspevkom 33,20 € (1 000 Sk). 

Rodičia novonarodených detí sa podpísali do pamätnej knihy mesta. Celkovo bolo 

pozvaných na slávnostné obrady ZPOZ 107 novonarodených detí. 

Novonarodené 

deti 

 

Foto č. 404, 

405, 406/II 

 

         Kaţdý štvrťrok privítala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová na slávnostných 

obradoch v obradnej sieni MsKS jubilujúcich občanov, ktorí oslávili v tomto roku 

okrúhle ţivotné jubileum 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Z rúk primátorky obdrţali kvety, 

darčeky, finančný príspevok 33,20 € (1 000 Sk) a zároveň sa podpísali do pamätnej 

knihy mesta. Svoje okrúhle ţivotné jubileum oslávilo v tomto roku 101 jubilantov. 

Jubilanti 

 

Foto č. 407, 

408, 409/II 

 

 

         Do obradnej sieni MsKS v priebehu roka priniesli rodičia k slávnostnému 

pomenovaniu tieto deti: Liliana Juhásová, Amélie Steuerer a Oliver Plško. V príhovore 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a jej zástupca RNDr. M. Bátora rodičom detí 

povedali: „Prajem si spolu s vami, aby vaše dieťatko bolo zdravé, silné, aby preţilo 

radostné detstvo. Prijmite od nás k narodeniu vášho dieťatka srdečné blahoţelanie. 

Nech vám vţdy prináša len radosť a spokojnosť, aby bolo človekom čestným, 

spravodlivým a láskavým, milujúcim svoju domovinu a ľudí vôkol.“ Rodičia detí boli 

obdarovaní kvetmi, darčekom a následne sa podpísali do pamätnej knihy mesta.  

Pomenova- 

nie detí 

 

         4. decembra odmenil Slovenský červený kríţ Nitra mnohonásobných darcov krvi 

z okresu Zlaté Moravce slávnostným odovzdaním plakiet prof. MUDr. Jána Janského. 

Stretnutie sa uskutočnilo v aule Strednej odbornej školy. V slávnostných príhovoroch 

vystúpili zástupcovia SČK Nitra a primátorka mesta Zlaté Moravce, v ktorých 

poďakovali darcom za humánnu činnosť.  

         Po odovzdaní ocenení SČK sa Zlatomoravčania premiestnili do obradnej siene 

mesta v MsKS. Tu sa uskutočnil slávnostný obrad zápisu do pamätnej knihy. Zároveň 

bol darcom krvi odovzdaný finančný príspevok 33,20 €. Primátorka mesta predniesla 

slávnostný príhovor v ktorom povedala: „Nie všetci zdraví ľudia sú ochotní ju 

poskytnúť tým, ktorí ju potrebujú na záchranu ţivota. Vy, naši darcovia, ste nositelia 

tejto výzvy. Bez veľkých slov prichádzate na transfúzne oddelenia, aby ste bez nároku 

na odmenu po kvapkách vlievali nádej na ţivot tým, ktorým uniká. Vlastnou krvou 

prispievate k zachovaniu a k záchrane toho najdôleţitejšieho – ľudského ţivota.“ 

Obradu sa zúčastnil aj riaditeľ mestskej nemocnice MUDr. J. Popovič. Za viacnásobné 

darcovstvo boli ocenení: bronzovou Jánskeho plaketou za 10 odberov – Ing. E. 

Šegeda, F. Salenka, Mgr. M. Orovnický, D. Nízl, R. Kecskes, M. Hučka. Striebornou 

plaketou za 20 odberov – Ľ. Malý, Š. Škula, M. Šcibrani, Ľ. Kňaze, H. Kaiser, J. 

Hanzlík, P. Vančík, K. Vácval. Zlatou plaketou ţeny za 30 odberov a muţi za 40 

odberov – MUDr. J. Horňák, Ing. O. Krpalová, M. Pecho, F. Tonkovič. Diamantovú 

plaketu za 80 odberov získal M. Petrovič.  

Darcovia 

krvi 

 

Foto  

č. 410/II 

 

Príloha  

č. 29-d 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2009 

 

302                                                                                                                                                             

Školstvo a vzdelávanie.      
           V ZŠ na Mojmírovej ul. sa 15. januára uskutočnilo okresné kolo súťaţe 

v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Súťaţe sa zúčastnilo 39 ţiakov zo 17 

základných škôl. Ţiaci súťaţili v 3 kategóriách. V I. kategórii získal I. miesto D. Škula 

zo ZŠ Pribinova. V II. kategórii obsadil II. miesto B. Pacalaj zo ZŠ Pribinova, I. 

miesto získala M. Šurínová zo ZŠ sv. Don Bosca. V III. kategórii sa umiestnil na II. 

mieste M. Sršeň zo ZŠ Pribinova.   

Šaliansky 

Maťko 

 

 

         Prváčikovia dostali vo štvrtok 29. januára vysvedčenia po novom. Obrázkové 

pochvalné listy nahradilo slovné alebo známkové hodnotenie predmetov. V našom 

meste bolo 134 prváčikov základných škôl hodnotených stupňami – veľmi dobre, 

dobre, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky.  

Polročné 

vysvedčenia 

prvákov po 

novom 

 

         MŠ v Prílepoch sídli v historickej budove z roku 1937 a je obklopená bohatou 

zeleňou a parkom, kam sa deti chodia hrávať. Jednotriednu materskú školu navštevuje 

12 detí, známe sú ako Prílepčatá. Škola je zapojená do viacerých projektov 

podporujúcich zdravie, zdravý úsmev a výučbu anglického jazyka.       

Prílepčatá 

 

         V školskom roku 2008/2009 pokračovalo celoplošné certifikačné testovanie 

deviatakov v pozmenenej podobe. Pri ţiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami nastala zmena - testovania sa zúčastnili ţiaci, ktorí sa hlásia na stredné školy 

s maturitou. Účasť ostatných ţiakov so ŠVVP bola dobrovoľná. Po prvýkrát testovanie 

ţiakov organizačne zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. 

Posunul sa termín hlavného testovania z februárového na 11. marec. V základných 

školách nášho mesta spolu testovalo 180 ţiakov.  

Testovanie 9 

 

 

         Z poverenia KŠÚ v Nitre sa na Gymnáziu Janka Kráľa konalo 12. marca krajské 

kolo geografickej olympiády pre gymnázia a SOŠ. Tento rok sa uskutočnilo pod 

záštitou krajskej komisie geografickej olympiády a jej predsedníčkou bola doc. RNDr. 

A. Dubcová, CSc., ktorá je vedúcou katedry geografie a regionálneho rozvoja UKF 

v Nitre. Olympiády sa zúčastnilo 41 študentov, ktorí boli zaradení do 4 kategórií. 

Študenti absolvovali teoretický test a vypracovali prácu na vybranú tému v rozsahu 

minimálne 30 strán. V kategórii A – zameranej na aktuálne problémy z regionálnej 

geografie sveta súťaţilo 18 študentov. Na 3. mieste skončila B. Rajtárova (GJK ZM). 

V kategórii B – zameranej na aktuálne problémy z geografie SR súťaţilo 7 študentov. 

V kategórii C – zameranej na geologické a environmentálne problémy súťaţilo 10 

študentov, kde na 6. mieste skončil M. Farkaš (GJK ZM). V kategórii D – v ktorej bola 

voľná téma súťaţilo 6 študentov. Na 2. mieste skončil P. Končal a na 4. m. L. Černová 

(GJK ZM). Na celoslovenské kolo GeO, ktoré sa uskutočnilo v Strečne postúpil P. 

Končal, študent VII. D triedy s témou „Cyklistické trasy horného Poţitavia – zlatá 

päťdesiatka“, pripravovala ho PaedDr. V. Šedíková.  

Krajské kolo 

geografickej 

olympiády 

 

 

         V rámci celoţivotného vzdelávania sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. marca Špeciálna 

základná 
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v Zlatých Moravciach medzinárodné projektové stretnutie Špeciálnych základných 

škôl zapojených do medzinárodného projektu SOCRATES COMENIUS. Zúčastnilo sa 

ho 10 detí a 12 pedagógov z maďarského Mossonmagyarovaiu a českého mesta Nový 

Jičín. Druţobné vzťahy so zahraničím má v škole pod palcom riaditeľka ŠZŠ PhDr. Z. 

Záhorská. Spolu so svojimi kolegyňami z učiteľského zboru sprevádzala zahraničnú 

návštevu počas dvoch dní po historických pamiatkach v Topoľčiankach, ale aj na 

prehliadke nášho mesta a 6. ročníka krajskej výtvarnej výstavy ţiakov zo 43 

špeciálnych základných škôl pod názvom „Moja krajina“. Zo zaslaných 421 prác bolo 

vystavovaných v MsKS celkom 411, vyhodnotených a ocenených bolo 49. 

         17. marca v popoludňajších hodinách v zasadačke MsÚ slávnostne prijal 

zahraničných hostí prednosta Ing. M. Šlosár a odovzdal im upomienkové darčeky. 

Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová bola v tom čase na Rade ZMOS. Počas 

rozprávania sa a vymieňaní si poznatkov o našej krajne, hostí previedol históriou 

regiónu M. Tomajko. V závere stretnutia sa hostia zapísali do pamätnej knihy mesta. 

Počas vernisáţe 18. marca boli deťom odovzdané diplomy a vecné ceny. V tento deň 

bol ešte pre domácich i hostí v divadelnej sále MsKS pripravený bohatý kultúrny 

program. Mediálnym hosťom bola úspešná slovenská speváčka Misha – drţiteľka 

viacerých ocenení Aurel a Slávik.  

         V tomto roku sa medzinárodný projekt realizovaný s podporou Európskeho 

spoločenstva v rámci Programu celoţivotného vzdelávania skončil. Posledné 

projektové stretnutie sa konalo v máji vo Vysokých Tatrách. Trvalo týţdeň a ţiaci, 

ktorí sa stretnutia zúčastnili, museli mať výborné výchovno – vyučovacie výsledky 

a dochádzku do školy.  

škola – 

projekt 

SOCRATES 

COMENIUS 

 

Foto  

č. 411/II 

 

 

         Sekcia riadenia kabinetu predškolskej výchovy (PV) v Zl. Moravciach pripravila 

v spolupráci s lektorkou PaedDr. S. Kikušovou, CSc., z Pedagogickej fakulty UK 

v BA priebeţné inovačné vzdelávanie učiteliek materských škôl. Toto vzdelávanie 

malo oboznámiť a pripraviť učiteľky na prácu s novu štruktúrou plánovania, 

s organizáciou kurikulárnych projektov v podmienkach súčasnej predškolskej 

edukácie. Sedenia sa uskutočnili v rozsahu 70 hodín od 10. septembra 2008 do 20. 

marca 2009, čo bolo ukončené záverečnými prezentáciami týţdenných plánov alebo 

kurikulárnych projektov. Účastníčky dostali certifikáty o absolvovaní tohto 

priebeţného inovačného vzdelávania. Vzdelávanie sa uskutočnilo v priestoroch MŠ na 

Štúrovej ul.      

Priebeţné 

inovačné 

vzdelávanie 

učiteliek 

 

 

         Slovenská asociácia kniţníc nadviazala na predchádzajúce úspešné ročníky 

a vyhlásila 10. ročník Týţdňa slovenských kniţníc v dňoch 23. aţ 29. marca s mottom 

„Kniţnice pre všetkých“. Mestská kniţnica v Zl. Moravciach ponúkla návštevníkom 

paletu podujatí. Zaujali najmä hodiny známych autorov literatúry pre deti – H. Ch. 

Andersen, J. Pavlovič a M. Ďuríčková, ale aj dva dni bez poplatkov, počas ktorých 

bolo zápisné a kopírovanie bez poplatkov, čo vyuţilo 65 čitateľov. Kniţnicu navštívili 

aj ţiaci zo ZŠ Mankovce a Čierne Kľačany.  

Týţdeň 

kniţníc 

 

 

         Cieľom projektu Slnečná hudba (financovaného Európskou úniou, SOLAR 
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podprogramom Leonardo da Vinci) bolo skonštruovať prototyp solárneho MP3 

prehrávača a vytvoriť aktuálne vzdelávacie materiály s témou obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovenskom jazyku a predovšetkým realizovať stáţe odbornej praxe ţiakov, 

takzvané mobility. Do projektu boli zapojené dve školy SOŠ, Ul. 1. mája 22 ZM a SŠ 

COPT Kroměříţ. Posledná stáţ českých študentov v ZM začala 23. marca a skončila 3. 

apríla. Bol to aj dátum ukončenia projektu. Celkovo to boli dva roky, štyri stáţe 

a dvadsať študentov. Študenti absolvovali prax vo firme SOLARIS SLOVAKIA 

v Zlatých Moravciach, kde sa podieľali na výrobe fotovoltaických článkov 

a pokračovali v zhotovovaní solárneho MP3 prehrávača. Na konci projektu mohli 

skonštatovať, ţe sa im podarilo vyrobiť prehrávač audio súborov vo formáte MP3 

poháňaný slnečnou energiou. Nebol to síce klasický prenosný player, ako ho beţne 

poznáme, napriek tomu však spoľahlivo fungoval. A tak moţno za krátku dobu príde 

k jeho miniaturizácii, na ktorú bude stačiť vrecko na nohaviciach.  

MUSIC 

 

Foto  

č. 412/II 

 

 

         V Nitrianskom kraji bolo pre epidémiu chrípky v marci zatvorených 14 

základných škôl. V meste Zlaté Moravce boli zatvorené Základná škola na Mojmírovej 

ulici a na Robotníckej ulici. Mimo prevádzky boli aj školský klub detí a jedáleň. 

Chrípkové prázdniny ţiaci mali od 27. do 31. marca a od 31. marca do 3. apríla. 

Rozhodol o tom RÚVZ v Nitre.       

Chrípkové 

prázdniny 

na školách 

 

 

         OZ Platan pri MsÚ v Zlatých Moravciach v spolupráci s Kabinetom predškolskej 

výchovy pri materských školách v obvode Zlaté Moravce uskutočnilo odborný seminár 

na tému „Vybrané didaktické modely materskej školy uplatňované v súčasnej 

didaktickej praxi“. Seminár sa konal 7. apríla a zúčastnilo sa ho 17 učiteliek 

a riaditeliek materských škôl. Lektoroval ho PaedDr. D. Kostrb, Phd., ktorý pôsobí ako 

vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte UK v BA. Učiteľky získali odborné 

informácie o rôznych modeloch výučby v materských školách, ich štruktúre, 

stratégiách, hlavných cieľoch a princípoch.  

Predprimárne 

vzdelávanie 

 

 

         Ţiaci Strednej odbornej školy technickej na Ul. 1. mája 22 sa zúčastnili 26. 

februára celoslovenského finále súťaţe ENERSOL v Senici. R. Holý a M. Martinec 

z 3. MM triedy obhajovali projekt „Solárne nabíjačky mobilných informačných 

komunikačných technológií“. So svojim projektom boli úspešní a postúpili do 

európskeho finále, ktoré sa uskutočnilo 23.-24. apríla v ČR v Prahe.  

ENERSOL 

 

         V tomto školskom roku sa traja študenti Obchodnej akadémie M. Mráz, L. 

Kukučka, M. Furka, zúčastnili krajského kola SOČ v ktorom M. Mráz s prácou „Moja 

záľuba – kríţovky“ obsadil 2. miesto, L. Kukučka s prácou „Baťovské princípy 

riadenia“ 2. miesto a obaja postúpili do celoštátneho kola. Konzultantkami prác boli 

Mgr. A. Szoboňová a Ing. D. Jesenská. Historický úspech školy dosiahol M. Mráz, 

ktorý v kategórii Problematika voľného času získal na celoštátnom kole SOČ, ktoré sa 

konalo 29. apríla aţ 1. mája v Liptovskom Hrádku 1. miesto.  

Obchodná 

akadémia 

 

 

         Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Nitra Návšteva 
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a Zlaté Moravce s Cestovnou kanceláriou Lymostour Krupina pripravili v máji pre 

svojich členov a rodinných príslušníkov vydarený kultúrmo-poznávací zájazd do 

Talianska. Počas niekoľkých krásnych slnečných dní sa účastníci podujatia zoznámili 

s klenotmi svetovej architektúry, umením a dejinami stredoveku.  

Ríma 

 

Foto  

č. 413/II 

 

         Gymnázium Janka Kráľa uţ vyše polstoročie udrţiava kontakty s Gymnáziom 

Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci. V dňoch 11.-13. júna sa vydalo tridsaťtri 

študentov spolu s vedením školy a štyrmi profesormi opäť pokračovať v tradícii ich 

predchodcov a navštívili túto druţobnú školu v Čechách. 

Gymnazisti 

v Jindřicho-

vom Hradci 

 

 

         Mestská kniţnica v mesiacoch marec – jún zorganizovala pre ţiakov 2.,3. a 4. 

ročníkov základných škôl čitateľskú súťaţ „Čítajte s nami“. Cieľom bolo zvýšiť 

záujem detí o čítanie kníh a návštevnosť kniţnice. Do súťaţe sa zapojili ZŠ na 

Mojmírovej, Robotníckej ul. a ZŠ sv. Don Bosca. 15. júna sa uskutočnilo vyhlásenie 

výsledkov. V 1. kategórii druhých ročníkov zvíťazila II. A ZŠ Mojmírova, v 2. 

kategórii tretích ročníkov zvíťazila III. A ZŠ Robotnícka, v 3. kat. štvrtých ročníkov to 

bola IV. B ZŠ Mojmírova. Víťazné triedy získali kniţné odmeny, ktoré im venovala 

mestská kniţnica. V rámci súťaţe vyhodnotili v kaţdej triede aj najlepšieho čitateľa.  

Súťaţ 

„Čítajte 

s nami“ 

 

         Menovacie dekréty z rúk primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej si 22. júna 

prebralo šesť riaditeľov škôl. „Napriek tomu, ţe preberáte dekréty v čase krízy, chcem 

vás poprosiť, aby vo všetkom čo ste urobili a ešte urobíte pre vami riadenú škôlku, 

školu a centrum voľného času bolo cítiť, ţe je o deti dobre postarané a myslíte na ich 

budúcnosť, lebo vy ste vlastne ich druhými rodičmi“, povedala primátorka. Nové 

menovacie dekréty boli riaditeľom udelené na základe výberového konania, ktoré 

Mesto vypisuje kaţdých päť rokov. V MŠ na Slnečnej ul. sa výberové konanie 

neuskutočnilo, lebo sa nikto neprihlásil. Na poste riaditeľa zostali v MŠ na 

Kalinčiakovej ul. Eva Kutišová, v MŠ na Ţitavskom nábreţí Anna Zelenková, v MŠ na 

Štúrovej ul. Lýdia Bajaníková, v ZŠ na Mojmírovej ul. Mgr. Dagmar Chrenková a 

v ZŠ na Pribinovej ul. PaedDr. Ivan Röhman. Riaditeľom CVČ Spektrum zostal Mgr. 

Jozef Zlatňanský.  

Riaditelia 

škôl si 

prevzali 

dekréty 

 

Foto  

č. 414/II 

 

 

 

         V obradnej miestnosti MsKS sa uskutočnilo 23. júna odovzdávanie cien ţiakom 

základných škôl okresu, ktorí boli vyhodnotení ako najúspešnejší a umiestnili sa na 

prvých troch miestach v prírodovedeckých súťaţiach a olympiádach – matematickej, 

biologickej, fyzikálnej, chemickej a pytagoriáde. V školskom roku 2008/2009 súťaţilo 

v okresných kolách vo všetkých súťaţiach a olympiádach 791 ţiakov zo všetkých 

základných škôl, osemročného gymnázia a päť malotriednych ZŠ. V prírodovedných 

olympiádach súťaţilo 459 ţiakov, z ktorých bolo 167 úspešných riešiteľov. Na prvých 

troch miestach sa umiestnilo 51 ţiakov, ktorí boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie 

za prítomnosti Ing. V. Obertovej z KŠÚ Nitra, Ing. S. Ostrihoňovej primátorky mesta, 

Mgr. D. Hollej zo školského úradu a Mgr. L. Šustáka zo Spoločného školského úradu 

v Topoľčiankach. Najviac sa darilo ţiakom zo ZŠ Pribinova – 15 ocenených, ZŠ 

Topoľčianky – 8 a ZŠ Sľaţany – 7.  

Úspešné 

olympiády 
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         6. júla sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska konali historicky prvé 

promócie vysokej školy. Promočným aktom sa tak úspešne naplnilo úsilie študentov, 

aby na konci štúdia úspešne vykonali záverečnú skúšku a obhájili bakalársku prácu. 

Na slávnostnom akte boli diplomy odovzdané do rúk absolventov externej formy 

bakalárskeho štúdia Vysokej školy ekonómie a manaţmentu verejnej správy 

v Bratislave. Výučba študentov sa uskutočňovala v areáli Gymnázia Janka Kráľa. 

V slávnostnom prostredí za prítomnosti predstaviteľov fakulty, univerzity Ing. S. 

Filipa, PhD., doc. PhDr. Z. Rózsa, Phd., prof. Ing. V. Cibákovej, CSc., doc. Ing. J. 

Táncošovej, CSc., a rodinných príslušníkov slávnostne promovaných študentov 

absolventi zloţili sľub. V Zlatých Moravciach po prvýkrát slávnostne promovalo 46 

študentov. Promočného aktu sa na pozvanie zúčastnila aj primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová. „Som úprimne rada, ţe môţeme spolu preţívať také významné chvíle, 

akými sú promócie. Cieľom múdrych a vzdelaných ľudí je odovzdať spoločnosti aspoň 

časť nadobudnutých vedomostí, zručností a ţivotných skúseností. Nezabudnite, ţivot 

a prax bude testovať vaše osobné schopnosti a vedomosti,“ zaznelo v príhovore prof. 

Ing. Cibákovej, CSc. K dosiahnutiu akademického titulu študentom zablahoţelala aj 

primátorka mesta Ing. Ostrihoňová a zároveň poďakovala riaditeľovi gymnázia RNDr. 

M. Bátorovi a Mgr. Ľ. Mravíkovi, ktorí slávnostný ceremoniál sledovali v hľadisku, za 

ústretovosť, ţe študenti nemuseli dochádzať do iných regiónov. Najúspešnejším 

absolventom 3-ročného štúdia v ZM sa stal Bc. A. Segíň.  

Prvé 

promócie 

v Zlatých 

Moravciach 

 

Foto  

č. 415/II 

 

 

 

         Počas letných prázdnin pripravilo CVČ Spektrum mestský tábor detí: 1. turnus 

6.-10. a 2. turnus 13.-17. júla.           

         CVČ Spektrum zorganizovalo pre deti vo veku 7-15 rokov tábor Haliganda 

v čase od 13.-21. augusta v RZ na Priehrade Môťová pri Zvolene.  

Letné tábory 

detí 

 

         V novom školskom roku 2009/2010 nastúpilo do prvých ročníkov a nultého 

ročníka piatich základných škôl v ZM 134 detí – v troch z nich je zriaďovateľom 

Mesto. Najviac 43 detí nastúpilo do ZŠ na Mojmírovej ul., 35 do ZŠ na Pribinovej ul., 

23 do ZŠ sv. D. Bosca a 15 do ZŠ na Robotníckej ul., kde je zriadený aj nultý ročník, 

tu ich nastúpilo 8. Špeciálna základná škola mala 10 prváčikov. Prváčikovia dostali 2. 

septembra od mesta ilustrovanú rozprávkovú knihu, ktorá im bude pripomínať tento 

deň. Na všetkých školákov v meste počas tohto dňa na prechodoch dohliadali 

príslušníci štátnej a mestskej polície.       

Začiatok 

školského 

roka 
 

Foto  

č. 416/II 

 

 

 

         Centrum voľného času ponúkalo v šk. roku 2009/2010 tieto záujmové krúţky – 

anglický jazyk pre najmenších, začiatočníkov a pokročilých, počítačový krúţok, 

tanečný, detské dramatické štúdio, divadlo poézie pre začínajúcich autorov, stálu 

ochotnícku scénu ZMOK, výrobu divadelných kulís, Maškrtníček, stolnotenisový 

krúţok, krúţok break dance, turistický krúţok, krúţok digitálnej fotografie 

a videokamery, krúţok dţuda, klub ringa. Príspevok na pravidelnú záujmovú činnosť 

na školsky rok bol 17 €, do rodičovského zdruţenia 2 €.  

CVČ 

Spektrum 
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         Od 1. septembra sa zmenili názvy niektorých stredných odborných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Tieto poţiadali o pridelenie prívlastkov, aby sa 

nimi dali odlíšiť od iných stredných odborných škôl, ktoré sú často na tej istej ulici 

a verejnosť má problém rozlíšiť ich. Prívlastky budú mať: Stredná odborná škola 

technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce; Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, 

Ul. SNP 5, Zlaté Moravce. V školskom roku 2009/2010 sa experimentálne overovali 

študijné odbory v rámci projektu: Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom 

vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II, ktorý prebiehal aj na Strednej 

odbornej škole, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce. Ďalšie experimentálne overovanie 

študijných odborov prebehlo na školách: Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, Zlaté 

Moravce – logistika, Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce – 

elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá.  

Názvy 

stredných 

škôl – 

zmeny 

 

         

         Od septembra sa stal novým riaditeľom Strednej odbornej školy technickej na Ul. 

1. mája 22 PaedDr. Dušan Husár a vo funkcii nahradil bývalého riaditeľa Ing. Pavla 

Kociana, ktorý odišiel do dôchodku.  

Nový 

riaditeľ 

SOŠT 

 

         Riaditelia materských, základných a stredných škôl museli písať kaţdý týţdeň 

hlásenie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre o počte neprítomných 

ţiakov v percentách a boli povinní poučiť ţiakov ako sa chrániť pred ochorením.  

Prasacia 

chrípka 

Príloha  č.30-d 

 

         V minulom školskom roku vypracovala ZŠ Mojmírova projekt „Modernizácia 

školskej jedálne ako predpoklad zdravého stravovania,“ s témou „Zdravá výţiva“, 

ktorý bol úspešný. Škole sa podarilo získať 5 000 € z MŠ SR, 250 € od zriaďovateľa 

Mesta Zlaté Moravce a 250 € z vlastných zdrojov školskej jedálne, kde čiastočne bola 

zmodernizovaná školská jedáleň. Zakúpili chladničky, pracovné stoly, pracovné dosky, 

elektrický odšťavovač, miešač nápojov, elektrický mixér, šľahač, taniere, kompótové 

misky, poháre a príbor. Boli z toho financované aj suroviny, ktoré sa pouţili na 

sprievodné akcie, ktoré zorganizovali. V týţdni od 21. do 25. septembra sa v škole 

uskutočnil týţdeň zdravej výţivy. V školskej jedálni sa po triedach vystriedali ţiaci 

školy aj s pedagógmi a sami si pripravovali z ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov 

ovocné a zeleninové šaláty, miešané kokteily a ovocné šťavy, ktoré potom 

skonzumovali. 23. septembra zorganizovali výtvarnú súťaţ O najkrajší plagát na tému 

zdravá výţiva. 7. októbra sa v škole uskutočnila prednáška na tému Zdravá výţiva 

u detí. Prednášajúca PhDr. A. Gregušová z RÚVZ v Nitre zaujímavou formou 

priblíţila tému zdravej výţivy prítomným pozvaným hosťom, rodičom, ţiakom 

i pedagógom. Medzi hosťami boli Ing. Obertová z KŠÚ v Nitre, Mgr. Hollá zo ŠÚ 

v ZM, Ľ. Konečná – zástupca Rady školy, D. Bonyová – predsedníčka stravovacej 

komisie pri ŠJ. Po skončení prednášky sa uskutočnila recepcia, na ktorú boli všetci 

prítomní pozvaní. Mali moţnosť ochutnať rôzne zeleninové a ovocné šaláty, miešané 

šťavy a kokteily, ktoré sú súčasťou pripravovaných jedál v školskej jedálni.  

         ZŠ ďalej začala ešte v októbri s realizáciou projektu Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť. Projekt „Rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov s vyuţitím 

nových učebných materiálov“ bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. 

ZŠ 

Mojmírova 
 

Týţdeň 

zdravej 

výţivy   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderné 

vyučovanie 

v multime-



Kronika mesta Zlaté Moravce 2009 

 

308                                                                                                                                                             

Škola tým získala pripojenie na e-learningový portál, ktorý je orientovaný na 

vyuţívanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) priamo vo 

vzdelávacom procese tak, aby bola zvýšená kvalita a efektivita výučby realizovaná 

v dvoch novovytvorených multimediálnych učebniach.  

diálnych 

učebniach 

 

         Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a minister výstavby a regionálneho rozvoja 

Ing. I. Štefanov, podpísali 19. októbra v Bratislave Zmluvu o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku na Projekt „Modernizácia Základnej školy Pribinova“. Celkové 

oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 688 436,02 €, z 

toho 95% z celkových oprávnených výdavkov získa Mesto prostredníctvom NFP, 5 % 

zabezpečí Mesto z vlastných zdrojov a ďalšie vlastné zdroje financovania projektu na 

úhradu všetkých neoprávnených výdavkov. Ukončenie realizácie aktivít projektu je do 

31. januára 2011. 

Základná 

škola 

Pribinova 
 

 

         V rámci programu Týţdeň vedy a techniky na Slovensku 2009, ktoré sa nieslo 

pod patronátom Ministerstva školstva boli v Gymnáziu Janka Kráľa v dňoch 2.-6. 

novembra organizované podujatia, kde odborní a vedeckí pracovníci informovali 

študentov o výsledkoch svojej práce. Uskutočnili sa aj prezentácie prác študentov, 

ktorí sa zapájajú do mimoškolských aktivít. Išlo o aktivity, kde pod vedením PaedDr. 

I. Meňharta ţiaci preukázali svoje umelecké sklony vo výtvarnom umení, Mgr. J. 

Kováčová so svojimi kolegyňami pripravila jesenné aranţovanie, prezentácie na tému 

Zdravá výţiva, návštevu Arboréta Mlyňany a besedu s príslušníkom Mestskej polície.  

Týţdeň vedy 

a techniky 

na 

Slovensku 

2009 
 

 

         Aj tento rok Mesto Zlaté Moravce v spolupráci so Školským úradom 

zorganizovalo tretí novembrový týţdeň kampaň. Bol to Týţdeň boja proti drogám, do 

ktorého sa ţiaci materských a základných škôl zapojili tvorivými aktivitami na 

hodinách výtvarnej výchovy. Z prác bola nainštalovaná výstava pod názvom „Zdravý 

ţivot“ v MsKS v Zlatých Moravciach od 9. do 20. novembra. Najlepšie práce 

z jednotlivých škôl boli ocenené a kaţdá zapojená škola dostala výtvarný materiál. 

Ocenenia si z rúk primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej prevzali: MŠ Kalinčiakova – 

E. Gešvantnerová, K. Perský, MŠ Prílepy – P. Kabátová, MŠ Slnečná – N. Madolová, 

M. Némová, MŠ Štúrova – L. Pánik, A. Szegény, MŠ Ţitavské nábr. – Z. Ábelová, T. 

Zölder, ZŠ Mojmírova – A. Adamec a kolektív VIII.A triedy, ZŠ Pribinova – A. 

Zemková a kolektív II.B triedy, ZŠ Robotnícka – D. Horvátová, J. Mrázová, ZUŠ – Z. 

Pavlendová, S. Rajtárová. Športové aktivity sa uskutočňovali v telocvični mestského 

podniku Správa športových zariadení. Dňa 18. novembra sa uskutočnil penaltový 

festival, ktorého sa zúčastnili ţiaci zo základných a stredných škôl nášho okresu. 19. 

novembra sa uskutočnila Olympiáda netradičných športov, ţiaci si zmerali sily v 

korfbale, ringu a šípkach. Týţdeň boja proti drogám sa týmito aktivitami neskončil. Na 

všetkých školách pracujú učitelia – koordinátori prevencie drogových závislostí 

a iných sociálno-patologických javov, ktorí pripravujú pre ţiakov preventívne 

programy počas celého školského roka. 

Týţdeň boja 

proti 

drogám 

 

Foto  

č. 417/II 

 
 

 

         Ţiaci Gymnázia Janka Kráľa doteraz cvičili v telocvični, ktorá bola daná do Výstavba 
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uţívania 1. decembra 1924. Tieto podmienky na cvičenie uţ dávno nevyhovovali. 

Základný kameň novej telocvične bol poloţený vo februári tohto roka. Výstavba 

telocvične bola realizovaná len z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 

1 726 084 € (52 mil. Sk). Tento rok bolo preinvestovaných 995 818 €, zvyšné fin. 

prostriedky budúcom roku 2010. V budove sa okrem samotnej športovej haly 

a sociálnych zariadení bude nachádzať posilňovňa, ošetrovňa a športové kabinety. 

Pôvodná stará telocvičňa bude prepojená chodbou s novou telocvičňou. Celková 

zastavaná plocha je 55x24 m. Podľa slov riaditeľa GJK RNDr. M. Bátoru mal veľkú 

zásluhu na výstavbe telocvične predseda NSK doc. Ing. M. Belica, PhD. a krajskí 

poslanci.  

novej  

telocvične 

Gymnázia 

Janka Kráľa 

 

Foto  

č. 418/II 

 

 
 

Duchovný život.             
         9. výročie oslavy sv. Urbana tradície vinohradníctva pripravili občania 

Chyzeroviec v sobotu 23. mája v časti chotára na Viniciach. Organizátorom podujatia 

bola ZO Slovenského zväzu záhradkárov Chyzerovce. Hrala dychová hudba 

z Machuliniec a nedávno zaloţený hudobno – spevácky kolektív Chyzerovčanka. Sv. 

omšu celebroval vdp. Gál, ktorý zvýraznil podiel človeka a jeho práce na účasti 

Stvoriteľovho zámeru pre blaho ľudstva. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová bola na 

tomto podujatí do večerných hodín a debatovala s účastníkmi osláv. Po oficiálnych 

oslavách začala ľudová veselica kde nechýbal spev a tanec. Podával sa guláš a na 

prípitok domáce vínko. Na oslavy prišlo vyše 400 účastníkov.  

Sviatok sv. 

Urbana 

 

         26. júla sa konala na Zlatomoraveckej kalvárii tradičná púť venovaná pamiatke 

sv. Joachima a sv. Anny, rodičov Panny Márie.  

Púť k sv. 

Anne 

 

         V Zlatých Moravciach je okrem farského kostola aj rektorský kostol, ktorý je pod 

záštitou Boţského Srdca Jeţišovho, kde pôsobí Kongregácia Bratov Tešiteľov. 

Kongregácia vznikla v čase prvej svetovej vojny v Rakúsku vo Viedni. Zakladateľom 

bol kňaz J. J. Litomiský, narodený v Čechách. Charizmou rehole je odprosovanie 

Boţského Srdca Jeţišovho za hriechy a vyprosovať dar milosti zmierenia s Bohom pre 

umierajúcich. Tešitelia majú bdieť a modliť sa podľa vzoru Pána Jeţiša modliaceho sa 

v Getsemanskej záhrade. Súhlas na zaloţenie rehole dal Svätý Otec Pius XI., 

kanonicky ju erigoval kardinál Viedne 7.4.1922. V krátkom čase sa Kongregácia 

dostala i na Slovensko do Marianky i do Čiech. Tešitelia pôsobili v meste, kde sa Jeţiš 

modlil pred svojou smrťou v Getsemanskej záhrade, kaplnka zmierenia v Jeruzaleme, 

kde tešitelia odprosovali za hriechy, zvlášť Čechov a Slovákov. V tomto období bolo 

veľa povolaní, takţe tešitelia okrem tohto pôsobenia boli i na iných miestach 

v Čechách a na Slovensku, v Kanade, v Jeruzaleme, a dostali sa i do Zlatých Moraviec 

v roku 1943, kde mali kláštor na Bernolákovej ulici a neskôr tu vybudovali kostol 

a kláštor na Hviezdoslavovej ulici. Kostol bol posvätený v roku 1949. Veľmi krátko sa 

tešili zo svojej námahy, lebo 14.4.1950 v tzv. „Barbarskú noc“ tešitelia boli odvedení 

a v kláštore zriadili nemocnicu. Tešitelia nastúpili do kláštora v roku 2001 po jeho 

nemalých a neľahkých úpravách. Dnes sú v kláštore dvaja pátri Jozef a Tomáš. 

Pravidelne sa tu schádzajú starší na nácvik spevokolu. V týţdni je svätá omša o 18.00 

Kongregácia 

Bratov 

Tešiteľov 

z Getsemán 
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hod., v nedeľu a na slávnosti o 8.00, 10.00 a 18.00 hod. Zvlášť preţívaný je Prvý 

piatok mesiaca i Prvá sobota. V nedeľu sa po večernej adorácii v kostole modlia 

liturgiu hodín – vešpery. Kaţdý piatok, v období cez rok, je mládeţnícka svätá omša 

večer o 19.45 hod. Na rozptýlenie je tu v kláštore moţnosť zahrať si spoločenské hry 

ako pexeso, šachy, človeče, domino, ale i športové aktivity ako ping-pong, stolový 

futbal, volejbal, bedminton či futbal. Ak je vhodné počasie, je tu i kolkáreň. Svoje 

priestory a miesto tu majú aj mamičky z materského centra MAMI – OÁZA.  

 

         Mesto Zlaté Moravce v spolupráci so záchranármi, políciou a pozostalými si 

pietnou spomienkou 3. novembra uctili na ceste I/65 pamiatku obetí dopravných 

nehôd, nazývanej aj cesta smrti. Zraz účastníkov bol na parkovisku pred dolným 

Kostolom Boţského srdca Jeţišovho. Potom sa o 10. hodine konala sv. omša. Po jej 

skončení prešla kolóna áut označených čiernou stuhou s policajným sprievodom 

najskôr ku kríţu pri výpadovke z mesta, kde primátorka Zlatých Moraviec a občania 

poloţili vence. Spomienková jazda za obete nehôd pokračovala do Beladíc 

s prejazdom a návratom do Zlatých Moraviec. Autá boli označené čiernou stuhou. 

Zúčastnení vyjadrili snahu o bezpečnejšiu premávku na tejto stále rizikovej dopravnej 

komunikácii, kde by sa mala zmeniť preťaţenosť cesty uţ o dva roky.  „Som šťastná, 

ţe sa vo veľkom buduje uţ komunikácia R1 namiesto cesty smrti I/65 a nebudú 

dennodenne vyhasínať ľudské ţivoty pri tragédiách na tejto ceste. Stavali ju Nemci za 

Slovenského štátu len na jednu štvrtinu tej premávky, čo je na nej teraz realizovaná“, 

povedala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Na zvýšenie bezpečnosti urýchlením 

výstavby R1 poukázala primátorka v roku 2006 drţaním hladovky pred Úradom vlády 

SR. „Je smutné, ţe pokiaľ z regiónu nie je nejaký vládny predstaviteľ alebo významný 

politický činiteľ, musí človek v osobe primátora prestúpiť k hladovke. Pritom 

z tridsiatich starostov zainteresovaných obcí, ktorí sľúbili spoluúčasť, som zostala 

osamotená. Podľa mňa by malo byť normálne stavanie rýchlostnej cesty aj bez 

takýchto foriem vynútenej hladovky. Lebo táto cesta uţ mohla byť zodratá, keby 

u tých čo rozhodujú o peniazoch, hralo svedomie prím. Som vďačná všetkým, ktorí sa 

pričinili o budovanie R1 namiesto cesty smrti“.  

         Časť rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra – Tekovské Nemce sa začala budovať uţ 

tento rok, do prevádzky by mala byť spustená v roku 2011.  

Spomienkové 

stretnutie - 

obete cesty 

smrti I/65 

 

Foto č. 419, 

420/II 

 

Príloha  

č. 31-d 

 

Politický život.       
         5. januára bol v médiách zverejnený článok, v ktorom bolo uvedené, ţe 

primátorku mesta Ing. S. Ostrihoňovú obvinili z podvodu. Ona to povaţovala za 

cielenú štvanicu a politickú objednávku. Bola si vedomá toho, ţe sa ţiadneho podvodu 

vedome ani nevedome nedopustila a tí, ktorí sa podieľali na budovaní priemyselného 

parku mali na zreteli jediný úmysel a to, aby ľudia mali prácu. Prípravu priemyselného 

parku aj pozemky neznámych vlastníkov riešila firma ZM INVEST, ktorej 

splnomocnenie schválili poslanci MsZ. Za obvinením videla snahu zdiskreditovať ju 

a odstrániť.  

Obvinenie 

primátorky 

mesta 

 

 

 

 

 

         Petíciu za odvolanie primátorky mesta organizoval Ing. C. Lazúr. Pod petíciu sa Petícia za 

odvolanie 
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mohli podpisovať iba občania s trvalým bydliskom v Zlatých Moravciach a s vekom 

nad 18 rokov, ktorý dosiahli v deň podpisu. Svoje konanie odôvodňoval tým, ţe 

situácia v našom meste dospela do stavu, keď uţ nie je moţné ďalej akceptovať 

neustály úpadok mesta, ako po stránke materiálnej, ekonomickej, tak aj po stránke 

morálnej a etickej. Bol zostavený petičný výbor, ktorý dňom 14. februára spustil 

petíciu za vyhlásenie referenda o odvolaní Ing. S. Ostrihoňovej z funkcie primátorky 

mesta Zlaté Moravce. V týchto dňoch sa nachádzali organizované skupinky osôb na 

verejných priestranstvách v našom meste, ktoré zbierali podpisy pod túto petíciu. 

Petičné hárky si bolo moţné stiahnuť aj na internetovej stránke: www.nasemoravce.sk. 

Petíciu podporili 21. februára na Námestí A. Hlinku aj niektorí poslanci MsZ - 

stretnutím s občanmi pri varenom vínku. Petícia mala pôvodne trvať do 21. februára. 

Termín ukončenia bol však niekoľkokrát predlţovaný. Aby petícia bola úspešná bolo 

potrebné, aby sa pod ňu podpísalo min. 30 % oprávnených voličov – občanov mesta 

Zlaté Moravce, čo znamenalo zozbierať min. 3 300 podpisov. Podľa stránky 

www.nasemoravce.sk bol vyzbieraný dostatočný počet podpisov. Petíciu však petičný 

výbor neodovzdal, nakoľko to zdôvodnil tým, ţe k platnému referendu o odvolaní 

primátorky mesta by muselo pristúpiť aţ 50% oprávnených voličov v deň konania 

referenda, čo by bolo veľmi ťaţké. Petícia za odvolanie primátorky mesta bola v júli 

ukončená.       

primátorky 

mesta 

 

Príloha  

č. 32-d 

 

Príloha  

č. 33-d 

 

         Pri príleţitosti 64. výročia oslobodenia Zlatých Moraviec spod fašistického 

poručia sa konalo 26. marca v MsKS spomienkové stretnutie, súčasťou ktorého bol 

pietny akt kladenia vencov a kytíc k pamätníku na Námestí osloboditeľov. Pietnu 

spomienku zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce v súčinnosti so Základnou 

organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) za účasti 

predstaviteľov mesta, poslancov MsZ, predsedu NSK, zástupcov politických strán 

a hnutí a obyvateľov mesta. Po privítaní účastníkov odznela hymna SR a báseň. 

Prítomným sa prihovorila ako prvá primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, predseda 

NSK doc. Ing. M. Belica, Phd. a priamy účastník odboja dnes uţ 86–ročný gen. por. 

Ing. J. Husák, ktorý povedal: „Priamych účastníkov odboja z roka na rok ubúda. Je to 

prirodzené. Je nás uţ len štyritisíc. Bola tuhá zima, veľa snehu. Teror na okupovaných 

územiach postihoval civilné obyvateľstvo vo všetkých sférach. Samozrejme, krvavo 

trestaný akýkoľvek odpor voči okupantom vyvolal rôzne formy odboja. Ako mladý 

človek som vtedy nerozmýšľal, ţe môţem padnúť . . .  Usilujme sa o ţivot v mieri ako 

jedinej cesty aj pre budúce generácie.“ Nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpil 

Folklórny súbor Zlatňanka. V sprievode mestom boli poloţené vence a kytice vďaky 

k „Pamätníku partizána“. K trom ďalším pomníkom – pred kostolom, na cintoríne 

a Beňadickej ceste ich poloţila mestská polícia.  

64. výročie 

oslobodenia 

mesta 

 

Foto č. 421, 

422/II 

 

         Oznámenie o zániku mandátu poslanca MVDr. P. Dvonča predloţila poslancom 

na 34. MMZ primátorka Ing. S. Ostrihoňová. Zánik poslaneckého mandátu primátorka 

odôvodnila tým, ţe MVDr. Dvonč bol poslancom a pracovníkom Mesta súčasne a 

„dňom podpísania dohody došlo k zániku mandátu poslanca. V zmysle zákona 

o obecnom zriadení je funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, 

Zánik 

mandátu 

poslanca 

MVDr. 

Petra 

http://www.nasemoravce.sk/
http://www.nasemoravce.sk/
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v ktorej bol zvolený.“ MVDr. Dvonč v polovici februára 2007 podpísal s Mestom 

dohodu o vykonaní práce. Ako veterinárny lekár pomáhal mestskej polícii pri odchyte 

túlavých psov a mačiek. Platnosť dohody skončila v decembri 2007. Poslanci zánik 

mandátu vzali na vedomie. Väčšina poslancov ale s vymenovaním jeho náhradníka 

nesúhlasila.  

Dvonča 

(SNS) 

 

Príloha  

č. 34-d 

 

         Dlhoročný okresný predseda KDH v Zlatých Moravciach Ján Pobuda v apríli 

ohlásil svoj odchod ku Konzervatívnym demokratom Slovenska. Na okresnom sneme 

KDH sa verejne vzdal funkcie okresného predsedu a oznámil ukončenie členstva v 

strane. Dôvodom jeho odchodu bol „nesúhlas s politikou, ktorú v súčasnosti 

presadzuje KDH".  

KDH  v 

Zlatých 

Moravciach  

 

         Aj tohto roku Mesto Zlaté Moravce zorganizovalo 30. apríla slávnostné stavanie 

mája na Námestí A. Hlinku. Máj postavili pracovníci Technických sluţieb, m.p., za 

účasti primátorky mesta, prednostu MsÚ, riaditeľov mestských podnikov, inštitúcií, 

poslancov MsZ a občanov mesta. Slávnostnú atmosféru na zaplnenom námestí za 

slnečného počasia vytvorili maţoretky zo ZŠ na Pribinovej ul., Spevácka skupina 

Babička a Tanečná skupina z Centra voľného času Spektrum. Máje boli postavené aj 

v mestskej časti Prílepy a Chyzerovce.  

Stavanie 

mája 

 

Foto  

č. 423, 

424/II 

 

 

         Mestské oslavy pamiatky 64. výročia Víťazstva nad fašizmom sa konali 7. mája 

na Námestí A. Hlinku. Po hymne a kultúrnom programe, v ktorom vystúpila Dychová 

hudba ZUŠ a deti z MŠ Ţitavské nábreţie pozdravil prítomných viceprimátor RNDr. 

M. Bátora a po ňom 86 - ročný priamy účastník bojov gen. por. vo výsluţbe Ing. J. 

Husák. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli dejinnú udalosť slovenského národa, akou 

bolo ozbrojené vystúpenie nášho ľudu voči fašizmu. Zaznela myšlienka „neţijeme pre 

minulosť, ale ani na ňu nezabúdame“. Po skončení sa všetci prítomní zapojili do 

sprievodu k „Pamätníku partizána“ na Námestí hrdinov kde spoločne poloţili vence. 

64. výročie 

víťazstva 

nad 

fašizmom 

 

 

         Pietna spomienka pri príleţitosti 65. výročia Slovenského národného povstania 

sa konala 27. augusta na Námestí A. Hlinku. Zúčastnil sa jej priamy účastník 

oslobodzovacích bojov gen. por. Ing. J. Husák a predseda NSK doc. Ing. M. Belica 

PhD., zástupca primátorky mesta RNDr. M. Bátora, prednosta MsÚ, predseda 

a členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, politických strán 

a občania mesta. V kultúrnom programe vystúpil FS Chyzerovčanka. Prítomným sa 

prihovorili viceprimátor RNDr. M. Bátora, gen. por. v.v. Ing. J. Husák, predseda NSK 

doc. M. Belica, PhD. a predseda ZO SZPB v ZM I. Malý. Rečníci zaradili SNP 

k najväčším protifašistickým a protinacistickým povstaniam v časoch druhej svetovej 

vojny. Na koniec všetci spoločne poloţili vence k „Pamätníku partizána“.   

         Jubilejné oslavy k významnému 65. výročiu SNP sa konali 28.-29. augusta 

v Banskej Bystrici.  

65. 

výročie 

SNP 

 

Foto  

č. 425/II 

 

Príloha  

č. 35-d 

 

 

         Pri príleţitosti 17. výročia prijatia Ústavy SR, sa aj tohto roku uskutočnil 

symbolický štafetový beh naprieč Slovenskom. V našom regióne začal štafetový beh 

Štafeta 

Ústavy 
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v Kozárovciach a pokračoval cez obce Nemčiňany, Nevidzany, Červený Hrádok, Malé 

a Veľké Vozokany, Čierne Kľačany, Prílepy so zastávkou v Zlatých Moravciach. Na 

námestí A. Hlinku privítal beţcov štafety pred 17. hodinou viceprimátor RNDr. M. 

Bátora a priviazal na štafetový kolík trikolóru s nápisom „Mesto Zlaté Moravce 

pozdravuje štafetu Ústavy Slovenskej republiky“. Potom uţ smerovala štafeta do 

Ţitavian, Machuliniec, Obýc, J. Kostolian, Hostí, Topoľčianok a na Skýcov. Kaţdý 

kraj Slovenska mal svoju štafetu a tieto sa stretli v nedeľu 6. septembra v Trnave 

dobehom a odovzdaním štafetových kolíkov.  

SR  

 

Foto  

č. 426/II 

 

 

 

         Poslanecký klub SMER SD, SNS, HZDS ĽS, KDH, SDKÚ DS, ZSNS 

a nezávislých poslancov zorganizoval stretnutie občanov s poslancami mestského 

zastupiteľstva 15. októbra v divadelnej sále MsKS. Podujatie sa uskutočnilo v rámci 

Európskeho týţdňa miestnej demokracie. V hľadisku sedeli aj zástupcovia mesta a na 

margo stretnutia povedali, ţe zvolávajúci poslanci porušili zákon o zhromaţďovaní, 

keďţe ho písomne neohlásili mestu aspoň 5 dní pred jeho uskutočnením. Stretnutie 

viedol poslanec MsZ I. Malý. Diskusia bola najmä o riešení konfliktov medzi 

primátorkou a poslancami a rozoberaní najrozličnejších problémov občanov. Hovorilo 

sa o nepodpísaní zábezpeky za tekovskú bytovku, ţe mesto uţ siedmy rok nemá 

hlavného kontrolóra, o tepelnom hospodárstve, rozpočte mesta na rok 2009, 

záverečnom účte a pozbavení poslaneckého mandátu poslanca MVDr. Dvonča, čo súd 

označil za protizákonné. Hovorilo sa aj o mestskom rozhlase, ktorý je 

v nevyhovujúcom stave. Divadelná sála MsKS bola zaplnená asi do tretiny.  

         V novembri poslanci MZ distribuovali vyhlásenie poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Zlatých Moravciach všetkým obyvateľom mesta a okolitých obcí 

Poţitavského regiónu do schránok. 

Európsky 

týţdeň 

miestnej 

demokracie 

 

Foto  

č. 427/II 

 

Príloha  

č. 36-d 
 

 

 

 
Príloha  

č. 37-d 

 

         14. decembra sa zišli novozvolení poslanci Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja a predseda kraja doc. Ing. M. Belica, PhD. na ustanovujúcom 

zasadnutí zastupiteľstva. Inaugurácia sa konala v aule Univerzity Konštantína Filozofa. 

Podľa slov predsedu kraja doc. Ing. M. Belicu, PhD., najdôleţitejšou úlohou 

zastupiteľstva v novom volebnom období bude udrţať hospodársku prosperitu kraja, 

ktorej základom musí byť efektívne nakladanie s účelovými prostriedkami, úspora 

energií, zveľaďovanie majetku kraja a maximálne vyuţívanie eurofondov. 

V hospodárskej oblasti očakával v novom volebnom období vytvorenej minimálne 

6000 pracovných miest, ktoré by mali vzniknúť príchodom nových investorov do 

priemyselných parkov, pri dostavbe elektrárne v Mochovciach, pri výstavbe 

rýchlostnej komunikácie R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou a v dohľadnom čase aj 

pri výstavbe komunikácie R8 medzi horným Ponitrím a Nitrou.  

Ustanovujúce 

zasadnutie 

NSK 
 

Foto č. 428/II 

 

Príloha  

č. 38-d 

 

 

         

         V nočných hodinách na prelome roka 2009 a 2010 sa stretli Zlatomoravčania 

pred Mestským kultúrnym strediskom a v okolí Námestia A. Hlinku. Pred polnocou 

vystúpila Dychová hudba Topoľanka. Uţ tradične bol podávaný punč a varené 

i nevarené víno. Krátko pred polnocou sa prítomným občanom prihovorila primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová. Potom zaznela hymna Slovenskej republiky a námestie sa 

Silvester – 

Nový rok 

 

Foto  

č. 429/II 
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rozţiarilo ohňostrojom, ktorý pripravila mestská polícia. Ohňostroj bol pripravený aj v 

m.č. Prílepy.  

 

Spolky a organizácie.     
         Zlatomoravecký ochotnícky kolektív pripravil premiéru divadelného monológu 

Alessandro Baricco Tisícdeväťsto na 25. januára v divadelnej sále MsKS, kde sa 

v hlavnej úlohe predstavil P. Kereš. Predstavenie rozpovedal bývalý trubkár parníka 

Virginian. Je to príbeh o zvláštnom klaviristovi s ešte zvláštnejším menom 

Tisícdeväťsto. Hru si prišlo pozrieť asi 300 sivákov. S touto inscenáciou sa ZMOK 

predstavil divákom v 20 slovenských mestách a taktieţ reprezentoval mesto na 

divadelnej súťaţi v Martine.  

         Na 15. februára pripravilo DDŠ HOP pri CVŠ Spektrum premiéru hry T. 

Pěkného Havran z kameňa – príbeh o samote, o hľadaní priateľstva, ale aj 

o obyčajnom ľudskom egoizme. Havran z kameňa reprezentoval naše mesto 

na Detskom javiskovom sne v Šali.  

         ZMOK 3. mája uviedol uţ svoju tretiu premiéru. Takmer 300 divákov tlieskalo 

komédii „Kto ukradne nohu bude mať šťastie v láske“. Bláznivá komédia 

o manţelskom trojuholníku, lekárskom experimente, zásahu mravnostnej polície, ale 

predovšetkým o „ukradnutej nohe“ bola pretkávaná gagmi, skečmi a výstupmi, ktoré 

vyvolávali počas predstavenia v prítomných divákoch búrlivé záchvaty smiechu. Hl. 

úlohu taxikára stvárnil B. Horniak, sekundovala mu K. Ivanovičová, jej ţiarlivého 

manţela a podnikateľa hral P. Kereš, jeho priateľa zároveň milenca jeho ţeny Ing. 

Colussiho stvárnil M. Daniš. podnikateľovu sekretárku hrala V. Podbehlá. Taxikárovu 

kamarátku stvárnila A. Ivaničková, lekárku B. Martincová, komisárku mravnostnej 

polície J. Bebčáková. Ţivé sochy v múzeu si zahrali L. Hricová a S. Laktiš.  

ZMOK  

 

Tisícdeväťsto 

 
 

 

 

 

DDŠ HOP pri 

CVČ 

Spektrum 
 

 

Kto ukradne 

nohu bude 

mať šťastie 

v láske 

 

Príloha  

č. 39-d 

 

 

         Tanečníci z CVČ Spektrum sa predstavili širokej verejnosti tanečnou šou 

v sobotu 12. júna v MsKS. Aj tá tohtoročná bola prezentáciou pestrosti tanečných 

štýlov (latino, hip-hop, break dance a iné), choreografických ţánrov, ale aj kostýmov 

pod vedením vedúcej tanečného krúţku D. Obickej a S. Kuklovej, vedúcej TS Tigra. 

Vypredané hľadisko tlieskalo 125 tanečníkom, od 5-ročných aţ po dospelákov, 

v poradí uţ 7. ročníka prezentácie ich celoročnej práce. Opäť nechýbala narodeninová 

torta, vrelé poďakovanie od primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej všetkým 

účinkujúcim a riaditeľovi centra Mgr. J. Zlatňanskému.          

Tanečný 

krúţok CVČ 

SPEKTRUM 

 

 

         Niektorí tanečníci z CVČ Spektrum od septembra prešli pod TS Piruett pod 

vedením S. Kuklovej. TS Piruett nacvičuje v priestoroch CVČ Spektrum.  

Tanečná škola 

Piruett 

 

         Materské centrum Mami Oáza uskutočnilo uţ 3. ročník podujatia Míľa pre 

mamu, ktoré spočívalo v prejdení trasy 1 míle (1609 m) s deťmi v kočíkoch, vozíkoch, 

v šatkách, na trojkolkách, bicykloch alebo len pešo. 9. mája Míľu pre mamu 

odštartovali pátri z kláštora Tešiteľov. Na začiatku celého pochodu išla cyklistická 

jednotka mestskej polície a za nimi rodičia s deťmi, niektorí na bicykloch, iní 

s kočíkmi alebo aj sami pešo drţiac si balóniky. Počas pochodu deti na stanovištiach 

Materské 

centrum  

Mami –Oáza 
 

Príloha  

č. 40-d 
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plnili rôzne úlohy a po ich splnení dostali odmenu. Pozrieť sa prišla aj primátorka 

mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá obdarila deti sladkosťami. Sprievodným programom 

bolo detské divadelné predstavenie „Koza rohatá a jeţ“ v podaní O. Hoffmanovej 

z Divadla Happy z Bratislavy. Podujatie sa uskutočnilo v 26 mestách a obciach na 

Slovensku a bolo spojené s 3. verejnou zbierkou „Ďakujem, ţe si mama“, ktorú 

organizovala Únia materských centier.  

 

         23. januára v sále Strednej odbornej školy usporiadala ZO Jednoty dôchodcov 

Fašiangovú zábavu. Zišlo sa tu bohaté zastúpenie staršej vekovej kategórie. Prítomným 

sa prihovorila predsedníčka ZO JD E. Páleniková, ktorá mala na starosti organizačné 

zabezpečenie spolu s ďalšími členmi organizácie. V kultúrnom programe vystúpil FS 

Inovec. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, prednosta MsÚ 

s manţelkou a poslanci MsZ. Do tanca hrala hudobná skupina Rytmix z Čaradíc. 

Nechýbala tombola a tak dobrá zábava pri speve a tanci trvala aţ  do skorých ranných 

hodín.  

         Dôchodcovia z JDS majú radi aktivity v kultúrnej a poznávacej oblasti. 30. 

januára boli na predstavení DAB v Nitre, kde so záujmom sledovali operetu Modrá 

ruţa. Zájazdu sa zúčastnil aj duchovný páter Tomáš s mamičkou a vdp. kaplán Gál. 

Dôchodcovia ďakovali primátorke mesta a členom MsZ za finančné uhradenie 

autobusu z rozpočtu mesta.  

         Príjemné s uţitočným spojila okresná organizácia JDS a zorganizovala koncom 

leta zájazd pod vedením predsedu Ing. P. Lisého pre svojich predsedov a ich zástupcov 

v rámci okresu Zlaté Moravce. Zájazdu sa zúčastnil aj krajský predseda PhDr. R. 

Margetin s manţelkou. Začali nákupom sladkostí v Uherciach, pokračovali na bojnické 

kúpalisko, kde mali k dispozícii vnútorný aj vonkajší bazén. Nasledovala cesta do 

Rajeckej Lesnej, kde ich očakával starosta B. Pekný. Potom to bola ešte prehliadka 

malebnej obce Čičmany, občerstvenie, hodnotenie zájazdu a cesta domov.     

Jednota 

dôchodcov 

v Zlatých 

Moravciach 

 

Fašiangová 

zábava 
 

Foto č. 430, 

431/II 
 

Aktivity JDS 
 

 
 

Okresná JDS 

 

 

         Členovia ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých sa stretli na výročnej 

schôdzi 22. mája v MsKS. O kultúrny program vedenie zväzu poţiadalo FS Zlatňanka. 

Širokú škálu záujmov a aktivít uviedol vo vyhodnocovacej správe o činnosti za rok 

2008 predseda organizácie Mgr. Ľ. Andor. Poďakoval za porozumenie a podporu 

samosprávy mesta, primátorke a členom MsZ, podnikateľom v roli sponzorov. 

Uznanie za aktivitu v účasti občanov na verejných oslavách a spomienkových 

stretnutiach vyslovila aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, ktorá celý priebeh 

pozorne sledovala a v diskusii k problémom mesta podala zdôvodnenia. S plánom 

práce na nasledujúce obdobie ako aj s návrhom na uznesenie oboznámil prítomných 

člen výboru ZO MUDr. J. Púš. Obidva dokumenty členská schôdza schválila. Na záver 

sa podpredseda ZO K. Martinec spolu s predsedom ZO Mgr. Ľ. Andorom poďakovali 

za účasť a popriali svojim členom ešte veľa radosti a zdravia.  

ZO 

Slovenského 

zväzu  

zdravotne 

postihnutých 

 

         ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých pre deti a mládeţ zdruţovala 94 

členov. V tomto roku sa organizácia zapojila do súťaţe pre zdravotne postihnutých – 

Abiliolympiády, konanej v Bratislave. Tu sa umiestnili na popredných miestach 

ZO 

Slovenského 

zväzu 
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abiliolympiády v ručných prácach, zdobení kraslíc, háčkovaní, šití, zdobení perníkov 

a maľovaní členovia T. Pilčíková, J. Búryová, V. Madola, za mládeţ K. Ocetová. Ku 

dňu detí bol zorganizovaný zájazd do prírody na Drozdovo. Ďalšie zájazdy boli do 

Maďarska so zastávkou na kúpalisku v Komárne, do Štúrova s moţnosťou návštevy 

Ostrihomu, ale aj posedenie pri guláši na Drozdove, ktoré usporiadala okresná rada. 

Vysokú návštevnosť mala výročná členská schôdza usporiadaná v novembri, kde si 

kaţdý člen prevzal malú pozornosť vo forme darčeka. Uţ tradične nechýbalo 

mikulášske posedenie s kultúrnym programom a v polovici decembra vianočný 

večierok s občerstvením, hudbou a tombolou. V rámci starostlivosti o svojich členov 

sa jedenkrát mesačne konala výborová schôdza s poradenským dňom a kaţdý 

pondelok stretnutie členov v krúţku ručných prác.  

zdravotne 

postihnutých 

deti a mládeţ 

 

 

         Zdruţenie kresťanských seniorov Slovenska – klub Zlaté Moravce a jeho 

predseda J. Švec s podporou Mesta Zlaté Moravce zorganizovalo 1. mája zájazd do 

Rajeckej lesnej, ktorého sa zúčastnilo 16 seniorov. 15. septembra bol opäť 

zorganizovaný zájazd na národnú púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie do 

Šaštína pre 40 kresťanských seniorov.  

Kresťanskí 

seniori 

Slovenska  

 

         Členská základňa COOP Jednoty SD je neoddeliteľnou súčasťou COOP Jednoty 

Nitra s počtom členov 2 318, kde v rámci nitrianskej Jednoty je najpočetnejšou. Jedna 

celá päť percent z celoročného nákupu v COOP Jednota SD po celom Slovensku dostal 

kaţdý člen voľný nákup v podobe poukáţok. Kaţdá členská základňa je dotovaná 

COOP Jednotou Nitra SD sumou cca 2 € na kultúrno-spoločenské akcie členskej 

základne. Členská základňa Coop Jednota Nitra SD v Zl. Moravciach pripravila i na 

tento rok rôzne podujatia. V marci sa zúčastnilo kúpania v beladickom Tartuffe 40 ľudí 

a v máji to bol 10-dňový zájazd k moru do talianskeho Bibione, počas leta 4 x 

návšteva termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove, v auguste návšteva historického 

zámockého komplexu Schlozhof v Rakúsku, v septembri zájazd k moru do talianskeho 

Bibione a ku koncu roka 2 x návšteva predvianočnej Viedne.   

         V týţdni od 11. do 20. septembra sa členovia Jednoty SD zúčastnili pobytu 

v talianskom Bibióne prostredníctvom manţelov Mihalkových. Pritom sa stalo 

nečakané, ţe zachránili ľudský ţivot. PaedDr. M. Širuček plával od mora k brehu 

a zbadal dievčatko vo veku asi 7-8 rokov, ktoré vlna zhodila z nafukovačky a začala sa 

topiť. P. Širuček nezaváhal a niekoľkými zábermi bol pri nej a ona sa chytila jeho ruky 

a tak sa dostala nad vodu. P. Mihalko  medzitým zachytil jej nafukovačku. Vzhľadom 

na to, ţe v okolí niekoľko desiatok metrov sa okrem spomínaných Zlatomoravčanov 

nikto nenachádzal bolo isté, ţe tento prípad by mal tragické následky.  

Jednota 

Spotrebné 

druţstvo  

 

         Zlatomoravecký vinohradnícky spolok (ZMVS) pripravil od 30. apríla do 1. mája 

štvrtý ročník výstavy vín zo Zlatých Moraviec a okolia. Na výstavu a degustáciu uţ 

tradičnej akcie miestneho spolku záhradkárov – vinohradníkov bolo prinesených 223 

vzoriek, z toho 180 bielych, 5 ruţových a 38 červených vín. Odborná porota 

ohodnotila spomedzi bielych vín 73 vzoriek bronzovou medailou, 56 striebornou a 13 

zlatou. Šampiónom sa stal Ing. P. Rybár zo ZM za vzorku bieleho vína SAUVIGNON. 

Zlatomora-

vecký 

vinohradnícky 

spolok 
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Medzi ruţovými vínami boli udelené 2 bronzové medaily a 1 strieborná. Červené vína 

zastupovalo 38 vzoriek, z nich porota hodnotila 13 bronzovou medailou, 13 

striebornou a 2 vzorky získali zlatú medailu. Šampiónom výstavy sa stalo víno 

NERONET z Lesov SR odštepný závod Topoľčianky. Na podujatí súťaţili vinári zo 

Zlatých Moraviec, Topoľčianok, Ţitavian, M. Vozokán, Nemčinian, Kmeťova, Vrábeľ, 

Choče, Ladíc, Sľaţian, Komjatíc, Obýc, Slepčian a ďalších obcí regiónu.  

         Pod kalváriou u „Vlčka“ pripravil ZMVS 30. mája slávnosť sv. Urbana patróna 

a ochrancu vinohradníkov. V rámci podujatia si účastníci pochutnali na dobrom vínku 

a guláši za zvukov hudby.          

         Poţitavská vínna cesta (PŢVC) po registrácii na MV SR vytvorila svoje orgány 

na ustanovujúcom valnom zhromaţdení v sídle zdruţenia Národný archív vín Vráble. 

Zlatomoravecký vinohradnícky rajón v predstavenstve zastupujú J. Valent, Ing. J. 

Malý, Ing. P. Mihók a J. Nízl. Záštitu nad projektom PŢVC, ktorý spája Topoľčianky, 

Zlaté Moravce, Arborétum Mlyňany, Vráble, TK Podhájsku a Dvory nad Ţitavou, 

prevzal Ing. T. Tóth, primátor Vrábeľ a poslanec NSK.  

         Krátko po zaloţení zdruţenia PZVC jeho členovia pripravili na nedeľu 20. 

septembra koštovku vín z Poţitavia. Svoje vína na Vrábeľských slávnostiach 

vinobrania predstavili významní výrobcovia i drobní vinári zo Zlatých Moraviec, 

Čiernych Kľačian, Nemčinian, Čajkova, Horného Ohaja a Vrábeľ. Pribliţne 3000 

návštevníkov malo moţnosť nielen ochutnať vína špičkovej kvality, ale aj porozprávať 

sa a zoznámiť s ich výrobcami.  

         Zlatomoravecký vinohradnícky spolok zorganizoval ešte ďalšie podujatia – 

zájazd do Valtíc na Morave, Dni vinobrania a Dni valtických burčiakov. Záver 

vinobrania sa uskutočnil pod kalváriou v penzióne u Vlčka (člen PZVC). 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Poţitavská 

vínna cesta 

(PŢVC) 

 

         V máji aţ júni mal svoje turné po Slovensku legendárny súbor piesní a tancov 

pod názvom Alexandrovci European tour 2009. Dnes je najznámejším armádnym 

umeleckým zoskupením na svete. Všetci prítomní mali moţnosť vypočuť si podanie 

najznámejších ruských skladieb Kalinka, Kaťuša a mnohých ďalších. Mesto Zlaté 

Moravce bolo v hľadisku zastúpené V. Plhalom s manţelkou Margitou, E. 

Martinovičovou, H. Švantnerovou a predsedníčkou Únie ţien A. Kiššovou, ktorí 

odovzdali dirigentovi kyticu kvetov a kniţnú publikáciu Zlaté Moravce od primátorky 

mesta Ing. S. Ostrihoňovej s poďakovaním za nezabudnuteľný umelecký záţitok.  

         V Nitre sa konal 42. ročník krajského kola postupovej súťaţe umeleckého 

prednesu poézie a prózy ţien od 16 rokov, ktorý organizovala Únia ţien Slovenska 

a KOS. Odzneli tu texty Ľ. Podjavorinskej, M. Rúfusa, M. Válka, ale aj súčasných 

menej známych autorov. Výkony recitátoriek hodnotila porota v zloţení E. Pavlíková 

a E. Hlaváčová, herečky DAB, Július Krajčík, riaditeľ OUS. Do súťaţe sa zapojili aj E. 

Páleníková a A. Kiššová, ktoré úspešne reprezentovali naše mesto v súťaţi a získali 

diplomy a kniţné publikácie.  

         6. augusta uskutočnila ZO Únie ţien kúpací zájazd do Vincovho lesa. Cestou 

domov sa ešte zastavili na príjemné posedenie v reštaurácii Hoffer pri Nitre.  

Únia ţien 

Slovenska 

 

 

         ZO Slovenského zväzu záhradkárov ZM – Chyzerovce pripravila v poradí 22. ZO  
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ročník degustácie vín 19. apríla v KD Chyzerovce. Zúčastnilo sa 41 pestovateľov so 76 

vzorkami, z toho 61 bieleho a 15 vzoriek červeného vína. 14 vzoriek bolo 

vyhodnotených bronzovou medailou, 12 striebornou a 4 zlatou. Ako „Šampión súťaţe“ 

bola vyhodnotená vzorka VZ Ing. P. Rybára. Pri chutnaní vína sa o dobrú pohodu 

pričinil spevácky súbor vznikajúceho OZ Chyzerovce.  

Slovenského 

zväzu 

záhradkárov  

v  

Chyzerovciach 

 

         Výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov usporiadal výstavu ovocia – zeleniny 

a okrasných drevín od 22. do 24. septembra v obradnej sále MsKS. Návštevníci sa 

mohli pokochať na kráse a vôni jabĺk, hrušiek, rôznych sort hrozna a zaváranín. 

Zelenina bola zastúpená cibuľou, cesnakom, červenou repou, tekvicou, mrkvou, 

petrţlenom, cviklou, rajčinami a svoje miesto mali aj lieskové orechy. Výstavu 

navštívilo 300 návštevníkov, vystavených bolo 124 exponátov z toho 23 odrôd jabĺk, 7 

odrôd hrušiek a 6 sort hrozna. Vkusne výstavu obohatili práce ţiakov z MŠ na 

Ţitavskom nábreţí, kde po skončení všetky dobroty putovali. Príjemne ju zase 

dotvárali okrasné dreviny Záhradníckych sluţieb mesta. Výstavu otvoril 22. septembra 

predseda ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Zlatých Moravciach M. Bančák 

a viceprimátor RNDr. M. Bátora. V príhovoroch ocenili prácu záhradkárov 

a poďakovali vystavovateľom i malým škôlkarom. Záujem vzbudila tekvica gigant od 

PhDr. J. Kostolániho a zaváraniny od E. Juríkovej a E. Kühtreiberovej. Medzi 

domácimi vystavovateľmi zaujal vlastnoručne dopestovanou sójou a sušeným ovocím 

Ing. J. Svetlanský a M. Oravec. Najvyšším počtom odrôd jabĺk zase Ing. J. Haspra 

z Topoľčianok.  

ZO 

Slovenského 

zväzu 

záhradkárov 

 

Foto  

č. 432/II 

  

 

         ZO Slovenského zväzu chovateľov usporiadala uţ 8. ročník Poţitavskej výstavy 

hydiny, králikov, holubov, exotov a iných drobných zvierat v mestskom parku 

v priestoroch amfiteátra počas konania dvoch dní zlatomoraveckého jarmoku. 

Návštevníci mohli obdivovať 196 králikov z 36 plemien, hydiny bolo 28 kolekcií, 6 

kolekcií exotov, 18 holubov a 3 baţanty. To najlepšie zo svojich chovov vystavovalo 

spolu 66 chovateľov nielen zo Zlatých Moraviec, ale aj z obcí a miest ako sú Ţitavany, 

Sľaţany, Vráble, Lovce, Levice, Skýcov, Jelenec, Kozmálovce, Hostie, Topoľčianky, 

Močenok, Šoporňa, Nová Baňa, Trnava, Tlmače a Nitra. Primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová ocenila najmä, ţe chovatelia príprave výstavy venovali veľkú pozornosť 

bez akejkoľvek náhrady mzdy a na úkor svojho voľného času. „Výstavu sme pripravili 

v snahe spropagovať chov čistokrvných zvierat a v snahe rozšíriť naše rady, vzbudiť 

záujem o chovateľstvo hlavne u mladých ľudí,“ povedal Š. Kramár predseda ZO. 

Z vystavovaných druhov posudzovatelia vybrali na základe prísnych kritérií víťazov 

jednotlivých kategórii, ktorým boli po vyhodnotení odovzdané 3 víťazné poháre – za 

holuby Česky stavak modro sedlaty dostal cenu F. Gahýr z Hosťoviec, za králika 

Marburského J. Michalík zo Zl. Moraviec, cenu za hydinu Zdrobnelá hempšírka 

zlatohnedá dostal M. Mráz z Topoľčianok a odmenení cenami boli ja 15 mladí 

chovatelia. Čestnú cenu pre mladého chovateľa od Oblastného výboru Nitra si odniesla 

L. Kramárova zo Zl. Moraviec za králika RYS. V tombole na návštevníkov čakali 

zaujímavé ceny od 23 sponzorov. Počas dvoch dní si výstavu pozrelo cca 2000 ľudí, 

najväčšie zastúpenie mali školáci.  

ZO 

Slovenského 

zväzu 

chovateľov  

 

Foto č. 433, 

434/II 
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         V areáli nitrianskeho výstaviska Agrokomplex sa konala 20. aţ 22. novembra 26. 

Európska výstava hydiny, holubov, vtákov a morčiat. Výstava býva organizovaná 

jedenkrát za tri roky vţdy v inej krajine Európy. V roku 2009 to bolo Slovensko, kde 

sa uskutočnila po viac ako 40 rokoch. Zo Slovenska bolo vystavovaných 4 tisíc kusov 

zvierat, z toho 70 zo Zl. Moraviec. Celkovo si návštevníci mohli počas troch dní 

pozrieť 21 tisíc zvierat z 22 štátov Európy. Medzi vystavovateľmi boli aj chovatelia 

ZO chovateľov Zlaté Moravce, šiesti boli garantmi výstavy. Za organizáciu 

vystavovalo jedenásť dospelých chovateľov a dvaja mladí. Čestné ceny získal J. Bolla 

za holuby Americký king a cenu európskeho šampióna získala mladá chovateľka L. 

Kramárová. Riaditeľom výstavy bol J. Matyáš zo Zl. Moraviec.  

 

         23. september bol dňom bielej pastelky v pribliţne 100 mestách na Slovensku, 

Zlaté Moravce nevynímajúc. Ôsmy ročník sa konal v Klube dôchodcov a organizovala 

ho ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Zlatých Moravciach. 

Dobrovoľníci z ÚNSS v tento deň ponúkali v meste okoloidúcim biele pastelky za 1€. 

Vyzbierané fin. prostriedky mali byť pouţité na realizáciu kurzov, pomocou ktorých 

nevidiaci a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre ich kaţdodenný ţivot.  

ZO Únia 

nevidiacich  

a 

slabozrakých 

Slovenska 

 

         12. októbra navštívil kolektív Folklórneho súboru Chyzerovčanka Domov 

dôchodcov a Domov sociálnych sluţieb Nádej. Jeho starším obyvateľom sa predviedol 

v dvojhodinovom pásme spevu ľúbostného, národného, ţartovného či vojenského 

charakteru. Toto kultúrno-spoločenské podujatie prítomných veľmi rozcitlivelo 

a niektorých obyvateľov dojalo aţ k slzám. V pozdravnom príhovore Mgr. Ľ. Andor 

prízvukoval, ţe lásku a úctu sme povinní našim starším spoluobčanom a prastarým 

rodičom prejavovať sústavne celý rok a nielen v októbri v mesiaci, ktorému pridávame 

prímenie „Mesiac úcty k starším.“ Na ukončenie programu všetkým srdečne 

poďakovala vedúca M. Damborská.  

         25. októbra sa vo vyzdobenom KD uskutočnila oslava v rámci Mesiaca úcty 

k starším. Prítomným sa prihovoril predseda zdruţenia OZ Chyzerovce a poslanec 

MsZ J. Tonkovič, vystúpili deti z MŠ na Slnečnej ul., DFS Zlatňanka a FS 

Chyzerovčanka. Členky a členovia OZ pre plne obsadený KD účastníkmi osláv 

pripravili pohostenie vo forme slaného a sladkého pečiva, teplého čaju a nechýbalo ani 

varené vínko.  

Folklórny  

súbor  

Chyzerovčanka 

 

 

 

 

 
 

 
Úcta k starším  

v KD 

 

         23. októbra zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Zlaté 

Moravce pre svojich členov a sympatizantov zájazd do Komárna. Účastníci zájazdu si 

so záujmom prezreli komárňanskú pevnosť, jazdeckú sochu sv. Štefana prvého - 

uhorského kráľa a v gymnáziu sochy vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Popoludní 

navštívili vodný komplex Termálpark vo Veľkom Mederi. 

Slovenský zväz 

protifašistických 

bojovníkov ZO 

Zlaté Moravce 

 

         21. novembra zomrela organistka P. Podhorná vo veku 60 rokov. Pätnásť rokov 

viedla spevácky zbor CANTUS pri farskom kostole, ktorý reprezentoval farnosť 

a mesto pri slávnostných príleţitostiach a sviatočných koncertoch.   

Spevácky zbor 

CANTUS 
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         Spolok pre záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov a TIK 

mesta Zlaté Moravce, usporiadali posledný septembrový víkend zájazd do Mariazellu 

k hrobu rodáka Juraja Slepčényiho Pohronca. Slnečné lúče oţarovali prekrásnu 

prírodnú scenériu tejto horskej krajiny. Napoludnie sa v bazilike slávila sv. omša, 

ktorú celebroval ThDr. M. Červený, farár katedrály sv. Martina v Bratislave. Účastníci 

sa dohodli, ţe 25. decembra 2010 sa znovu strenú na tomto prekrásnom mieste.  

         5. decembra zorganizoval opäť zájazd do Viedne pri príleţitosti spomienky na 

295. výročie narodenia kardinála Krištofa Migazziho, viedenského arcibiskupa, 

vácovskeho biskupa a majorátneho pána Zlatých Moraviec. Zlatomoravčanov privítal 

v Dóme sv. Štefana vo Viedni farár Toni Faber a oboznámil ich s históriou tejto 

významnej sakrálnej pamiatky. Po skončení sa odobrali do podzemných priestorov 

chrámu, kde vdp. ThDr. M. Červený, farár katedrály sv. Martina v Bratislave 

v katakombách pod dómom celebroval sv. omšu za kardinála Migazziho a za kardinála 

Königa. 

Spolok pre 

záchranu 

kultúrneho 

a prírodného 

dedičstva  

našich  

predkov 

 

 

         Ponitrianske múzeum, pobočka Zlaté Moravce vo výstavných priestoroch malo 

nainštalovanú v júni a júli výstavu pod názvom Cicavce okolo nás. K dispozícii bolo 

24 preparovaných exponátov zvierat, ktoré človek môţe vidieť len zriedka – chrček 

roľný, piskor malý, hraboš poľný, myška drobná, medvedík čistotný, krt obyčajný, 

veverica stromová, lasica myšoţravá, tchor tmavý, raniak hrdzavý (netopier), hranostaj 

čiernochvostý, líška hrdzavá, srnec lesný, daniel škvrnitý, mačka divá, zajac poľný, 

kuna skalná, syseľ pasienkový, ondatra pyţmová, jeţ bledý.  

Ponitrianske 

múzeum v 

Zlatých 

Moravciach  

 

         Slovenská ornitorologická spoločnosť vyhlásila súťaţ pre deti v ZŠ vo výrobe 

najoriginálnejšieho kŕmidla pre vtákov. Súťaţ sa uskutočnila v priestoroch ZŠ sv. Don 

Bosca 3. októbra. Desať najlepších, najkrajších a najoriginálnejších kŕmidiel bolo 

ocenených vecným darov a zájazdom na výlet do chráneného vtáčieho územia 

Ţitavský luh.  

Slovenská 

ornitorologická 

spoločnosť 

 

         „Vyčistime spolu našu Ţitavu pri príleţitosti Svetového dňa vody“, taký bol 

pracovný názov ekologicko – ochranárskej akcie, ktorú zorganizovali autori 

a spolupracovníci portálu www.zitava.sk, v týţdni od 16.-22. marca. Hlavným cieľom 

tejto dobrovoľnej ochranárskej akcie bolo vyčistiť brehy a bezprostredné okolie rieky 

Ţitavy na čo najdlhšom 99 km dlhom toku. Do akcie sa zapojilo vyše sto 

dobrovoľníkov zo škôl, občianskych zdruţení a priateľov prírody z obcí a miest od 

Obýc aţ po Maňu v okrese Nové Zámky. V priebehu týţdňa sa vyzbieralo mnoţstvo 

rôzneho odpadu (igelitové sáčky a tašky, sklené a PET fliaš), ktoré organizátori 

následne zabezpečili recyklovaním zlikvidovať. V Zlatých Moravciach sa do čistenia 

brehov Ţitavy zapojili ţiaci cirkevnej ZŠ sv. Don Bosca, OD Billa, Záhradnícke 

a Technické sluţby, m.p. a jednotlivci. V katastri nášho mesta bolo vyzbieraných vyše 

päťdesiat vriec odpadkov.  

ŢITAVA.SK 

 

Svetový deň 

vody 

 

         V Klube dôchodcov sa 11. marca uskutočnilo ďalšie zo stretnutí klubov zdravia, 

ktoré organizuje OZ Ţivot a zdravie so svojimi lektormi J. a Z. Novotnými a P. 

Klub zdravia 

 

http://www.zitava.sk/
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Studeným. Náplňou stretnutia bola súťaţ o najlepší recept z bieleho tofu. Prvé miesto 

získala M. Tonkovičová za zeleninovú tofu roládu. Účastníci stretnutia ocenili druhým 

miestom šalát z tofu a zeleniny od M. Luknišovej. O tretie miesto sa podelili M. 

Končálová s tofu – mrkvovou nátierkou a S. Demeterová s tofu so zelenou fazuľkou. 

Víťazky receptov boli odmenené kuchárskou knihou. 

 

         V roku 2009 pokračovalo Občianske zdruţenie Maják v činnosti chránenej 

dielne, kde pracovalo viac ako 30 ľudí so zdravotným postihnutím. Zároveň 

realizovalo sociálny program pre 6 ľudí s mentálnym postihnutím. Náplň práce 

zamestnancov chránenej dielne spočívala v kompletizácii káblových zväzkov 

a medzifázovej izolácie pre Danfoss. Sociálne aktivity Majáku boli zamerané na prácu 

s rómskym obyvateľstvom, so sociálne slabými rodinami, s trestanými osobami 

a deťmi. Za rok 2009 zariadenie sociálneho centra navštívilo viac ako 5 000 klientov. 

Prevaţne Rómovia vyuţívali odevný sklad, kde mali moţnosť vybrať si raz mesačne 

oblečenie pre seba a pre deti. Ľuďom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi bolo poskytnuté 

sociálne poradenstvo. Špecifická je práca s trestanými osobami, pri ktorej to bola 

spolupráca s Krajským súdom v Nitre a Okresným súdom v Leviciach. Osoby po 

výkone trestu boli zaradené na sociálny program, ktorý v Majáku absolvovali v presne 

vymedzených hodinách. Rozšírená bola aj práca s deťmi, pri ktorej sa dbalo na 

dodrţiavanie školskej dochádzky a školských povinností. Maják stabilne navštevovalo 

cca 60 detí. OZ Maják otvorilo Súkromné gymnázium, ktorého denná forma pôsobila 

v Belušských Slatinách a externá v Zlatých Moravciach. Externé štúdium navštevovalo 

desať študentov. OZ sa tešilo zo spolupráce s Tescom, ktoré pomáhalo klientom 

darovaním nového oblečenia, rovnako aj s DM – drogerie markt, ktorá darovala 

drogistický tovar. Ďalšou novinkou v zdruţení bol biofeedback – prístroj, ktorým 

pomáhali na základe odporúčaní neurológa, klientom so psychickými ťaţkosťami 

v prepojení s fyzickými problémami a deťom s poruchami správania (ADHD). Maják 

zorganizoval v MsKS Vianočnú kapustnicu pre bezdomovcov, kde okrem teplého 

jedla dostali aj balíčky s oblečením a kozmetikou. Na záver roka Maják pripravil 

v spolupráci so známou umelkyňou Gorganou Turuk kreatívnu dielňu pre asi 50 detí 

z chudobných rodín. Rok 2009 bol pre Maják špeciálne ťaţký, nakoľko sa 

rozhodovali, ţe zatvoria prevádzku Sociálneho centra a budú nútení prepustiť asi 50 

zamestnancov. Tieto ťaţkosti sa im nakoniec ale podarilo prekonať.  

Občianske 

zdruţenie 

MAJÁK 

 

Šport.  
         Basketbal: CVČ Spektrum zorganizovalo z poverenia KŠÚ v Nitre a KR SAŠŠ 

školské majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v basketbale ţiačok základných škôl 5. 

marca a ţiakov 13. marca. Basketbalu ţiakov sa zúčastnilo 47 účastníkov. Postup na 

MK si vybojovali chlapci zo ZŠ Mojmírova. V basketbale ţiačok bol počet účastníčok 

36. Postup na MK si vybojovali dievčatá zo ZŠ Mojmírova ZM. 

         Malý futbal: 25. marca sa uskutočnili školské majstrovstvá okresu v malom 

futbale mladších ţiakov, 6. apríla v malom futbale starších ţiakov ZŠ. Podujatie sa 

konalo v Športovej hale SŠZ m.p. Mladší ţiaci: 27 účastníkov, do krajského kola 

postúpili chlapci zo ZŠ Robotnícka. Starší ţiaci: 50 účastníkov, do krajského kola 

Centrum 

voľného 

času 

Spektrum 
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postúpili chlapci zo ZŠ sv. Don Bosca.  

         Okresná strelecká liga: 20. apríla skončila v priestoroch CVČ Spektrum Okresná 

strelecká liga ţiakov základných škôl okresu Zlaté Moravce. Súťaţilo sa v športovej 

streľbe zo vzduchovej pušky SLAVIA na 5 kôl a zapojených bolo 9 škôl okresu 

v počte 64 ţiakov a ţiačok. Kategória druţstiev mladších ţiakov: 1. ZŠ Topoľčianky, 

2. ZŠ Skýcov, 3. ZŠ Tesárske Mlyňany. Kategória druţstiev starších ţiakov: 1. ZŠ 

Tesárske Mlyňany, 2. ZŠ Topoľčianky, 3. ZŠ Tesárske Mlyňany.           

         MO v malom futbale MC Donald´S Cup: 30. apríla zorganizovalo CVČ 

Spektrum z poverenia MŠ SR a KR SAŠŠ MO v malom futbale mladších ţiakov ZŠ 

MC Donald´S Cup v areáli SŠZ. Počet účastníkov 69. 1. miesto ZŠ Pribinova, 2. ZŠ 

Mojmírova, 3. ZŠ Robotnícka, 4. ZŠ Sľaţany, 5. ZŠ Lovce, 6. ZŠ Topoľčianky, 7. ZŠ 

Ţitavany. 

         Výstup na Benát: 1. mája uskutočnilo CVČ Spektrum v spolupráci s Mestom 

Zlaté Moravce 9. ročník prvomájového výstupu na Benát zlatomoraveckých 

základných škôl. Výstupu sa za veľmi pekného počasia zúčastnilo 40 ţiakov, 5 

pedagógov a 3 rodičia. Pohár primátorky mesta o školu s najväčším počtom účastníkov 

získala ZŠ Mojmírova.  

         MO v orientačnom behu: CVČ Spektrum Zlaté Moravce zorganizovalo v Parku 

mládeţe preteky v orientačnom behu ţiakov a ţiačok ZŠ a SŠ. Počet účastníkov 88. 

Kategória SŠ – dievčatá: 1. SOŠ SNP 5 ZM, kategória SŠ – chlapci: 1. SOŠ SNP 2 

ZM. Kategória ZŠ – dievčatá: 1. ZŠ Topoľčianky, 2. ZŠ Mojmírova, 3. ZŠ 

Robotnícka. Kategória ZŠ – chlapci: 1. ZŠ Topoľčianky, 2. ZŠ Mojmírova, 3. ZŠ 

Robotnícka.  

         CVČ Spektrum pripravilo 24. septembra školské majstrovstvá okresu Zlaté 

Moravce v cezpoľnom behu ţiakov a ţiačok základných a stredných škôl na štadióne 

m.p. Správa športových zariadení so 100 účastníkmi. V súťaţi druţstiev sa na prvých 

troch miestach umiestnili: 

Dievčatá: ZŠ Topoľčianky, J. Kostoľany, ZŠ sv. D. Bosca ZM. 

Chlapci ZŠ: Č. Hrádok, Robotnícka ZM, Topoľčianky. 

Dievčatá SŠ: OA, GJK, SOŠOaS SNP 5.  

Chlapci SŠ: SOŠ SNP 2, GJK, SOŠOaS SNP 5. 

         21. októbra zorganizovalo CVČ Spektrum MO vo futbale ţiakov ZŠ v areáli m.p. 

Správa športových zariadení s počtom účastníkov 72.  

1. ZŠ Robotnícka, 2. ZŠ Topoľčianky, 3. GJK, 4. ZŠ Č. Hrádok, 5. ZŠ Mojmírova, 6. 

ZŠ Ţitavany, 7. ZŠ T. Mlyňany, 8. ZŠ Pribinova, 9. ZŠ Obyce. 10. ZŠ Sľaţany. Do 

krajského kola postúpila ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce.  

         4. novembra zorganizovalo CVČ Spektrum MO v streľbe zo vzduchovky ţiakov 

a ţiačok ZŠ. Počet účastníkov 36. Vyhodnotenie: 1. ZŠ Skýcov, 2. ZŠ Pribinova a 3. 

ZŠ Mojmírova, ďalej ZŠ Jedľové Kostoľany, ZŠ Robotnícka, ZŠ Obyce a ZŠ 

Topoľčianky.  

         V rámci týţdňa boja proti drogám zorganizovalo Centrum voľného času 

Spektrum 19. novembra Olympiádu netradičných športov pre druţstvá ţiakov a ţiačok 

základných škôl. Druţstvá súťaţili v ringu, korfbale a šípkach. Počet účastníkov 41. 

Poradie: Korfabal ţiaci – 1. ZŠ Robotnícka, 2. ZŠ Mojmírova, 3. ZŠ Pribinova, ţiačky 
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– 1. ZŠ Mojmírova, 2. ZŠ Robotnícka, 3. ZŠ Pribinova, 4. RC. Ringo ţiaci - 1. ZŠ 

Pribinova, 2. ZŠ Robotnícka, 3. ZŠ Mojmírova, ţiačky – 1. ZŠ Mojmírova, 2. ZŠ 

Robotnícka, 3. RC, 4. ZŠ Pribinova. Šípky ţiaci - 1. ZŠ Robotnícka, 2. ZŠ Mojmírova, 

3. ZŠ Pribinova. Ţiačky: 1. ZŠ Robotnícka, 2. RC, 3. ZŠ Pribinova, 4. ZŠ Mojmírova. 

18. novembra zorganizovalo CVČ Spektrum penaltový festival ţiakov a ţiačok ZŠ 

a SŠ.  Počet účastníkov 123.  

 

         Druţstvo dorastencov stolnotenisového klubu CVČ Zlaté Moravce pôsobilo 

v základnej časti 1. dorasteneckej ligy, kde obsadili chlapci 2. miesto (P. Krčmárik, M. 

Pacalaj, P. Gubov, M. Kudrej, F. Borčin, M. Bugár), čím si vybojovali účasť v baráţi 

o extraligu.  

CVČ ZM  

Stolnotenisový 

klub  

Foto č. 436/II 

 

         10. januára zorganizoval Klub slovenských turistov TOM Čerti Jedľové 

Kostoľany zimný pochod Tribečským pohorím, ktorého sa zúčastnili turisti zo 

širokého okolia, ţiaci turistického krúţku ZŠ na Pribinovej ul. v ZM, mladí turisti zo 

ZŠ Sľaţany a Jedľových Kostolian. Obľúbené turistické podujatie organizuje kaţdý 

rok predseda klubu R. Bošiak. Na jeho záver organizátor odmenil kaţdého účastníka 

Pamätným listom ako spomienku a pripravil aj malé pohostenie.  

         26. septembra zorganizoval KST TOM Čerti J. Kostoľany 20. ročník Čertovskej 

30-ky. Jesenného pochodu pohoriami Tribeča a Pohronského Inovca sa zúčastnili 

turisti z Nitry, Machuliniec, Zlatých Moraviec a širokého okolia. Turistický pochod 

viedol z J. Kostolian cez Lukáčov štál, vrch Lom a svahmi Brezového vrchu cez 

Poličné a Lámaniny na Kríţne cesty. Organizátor podujatia odmenil kaţdého účastníka 

pamätným listom s turistickou mapou pochodu a pripravil bohaté pohostenie.  

Turistický 

pochod 

Tribečským 

pohorím 
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         Turisti z Klubu Slovenských turistov MO Zlaté Moravce uskutočnili dňa 22. 

marca prvú jarnú túru na Hrušovský hrad v Tribečskom pohorí. Za krásneho 

a slnečného počasia sa vybrali z Topoľčianok na zrúcaninu hradu. Cesta viedla 

zelenými pastvinami lúk Národného ţrebčína Topoľčianky. Podujatia sa zúčastnili aj 

deti Turistického krúţku zo ZŠ Pribinova pod vedením Mgr. J. Šurdu. Pekný záţitok 

z nedeľnej túry umocnili aj nádherné výhľady z hradných múrov na Skýcov, Vojšín, 

Drieňovú a hrebene hôr Tribeča a Pohronského Inovca.  

         Rozlúčka so starým rokom na Silvestra je uţ tradícia, kedy sa turisti stretávajú na 

vrcholoch hôr Tribeča a Pohronského Inovca. Za pekného zimného počasia vystúpilo 

aj v posledný deň roka na kremencovú horu niekoľko turistov zo Zl. Moraviec 

a Velčíc.  

         Členovia KST sa počas roka zúčastnili mnohých turistických podujatí na 

Slovensku ako „Zimný zraz turistov“ v Prešove, „Slovenský zraz turistov“ v Senici, 

„Zraz vysokohorských turistov“ vo Vysokých Tatrách, „Slovenský zraz cykloturistov“ 

Domaša Dobrá. Ďalej spolupracovali so základnými a strednými školami pri 

organizovaní rôznych aktivít zameraných na ochranu prírody a zveľaďovanie 

ţivotného prostredia v meste a  regióne. Starali sa o obnovu turistických značkovaných 

chodníkov a Poţitavských cyklotrás.  

Klub 

slovenských 

turistov 
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         28. februára sa v Ţiline konali III. majstrovstvá Slovenska v riešení populárneho 

sudoku. Zúčastnilo sa ich 173 súťaţiacich z celého Slovenska a Česka, najmladší 

účastník mal len 6 rokov a najstarší 76. Po troch súťaţných kolách sa do finále medzi 

dvanástich najlepších prebojoval aj Zlatomoravčan M. Demiger. Umiestnil sa na 8. 

mieste a vo finále bol najmladším súťaţiacim. 

         Kríţovkársko-hádankársky krúţok ZELENÁČI Zlaté Moravce v spolupráci so 

Slovenským zväzom hádankárov a kríţovkárov usporiadal IV. celoslovenský turnaj 

v riešení kríţoviek, hádaniek, sudoku a maľovaných kríţoviek 17. októbra v Zdruţenej 

strednej škole technickej. V Sudoku proti sebe bojovalo 32 súťaţiacich, kde bolo 

odmenených 10 najlepších. Medzi ocenenými bol aj Obyčan J. Štuller. Ďalej 

nasledovalo Sudoku špeciál, kde sa stal víťazom P. Jaselský z Vojtoviec – najrýchlejší 

riešiteľ sudoku na svete. Nasledovalo riešenie maľovaných kríţoviek a kríţoviek. 

V kategórii A lúštili uţ ostrieľaní borci z celého Slovenska, B kategória patrila menej 

pokročilým riešiteľom a kategória C bola pre amatérov. Aj tu bolo odmenených 

prvých 10 najlepších súťaţiacich v kaţdej kategórii. Kríţovky C –  obsadili 2. m M. 

Šurdová, 3.m K. Černá, obe zo ZM. Súťaţe ukončil turnaj v riešení hádaniek v troch 

kategóriách. Sponzormi súťaţe boli Mesto Zlaté Moravce, Astra salón, firmy Pake 

s.r.o., Penam Nitra a My Travel. 

         V dňoch 3.-8. novembra sa v tureckej Antalyi uskutočnili MS v logických 

úlohách a Slovensko reprezentoval aj 17-ročný študent GJK M. Demiger. Jeho 

úspechy sú 2. m. na turnaji v Martine, 4. na turnaji v Svinnej, 2. na Majstrovstvách 

Slovenska v logických úlohách v Poprade jednotlivcov a 3. v súťaţi druţstiev, 2. na 

turnaji v B. Bystrici, kde sa definitívne rozhodovalo o nominácii. Okrem súťaţí na 

Slovensku sa zúčastňuje aj súťaţí v Česku, Poľsku a Rakúsku. Na Majstrovstvách 

Poľska sa prebojoval do finále, kde skončil na 7. mieste. V apríli sa na Slovensku 

v Ţiline konali MS v sudoku, kam sa neprebojoval, tak skúsil šťastie na súťaţi 

SUDOKU-DAY 2009 v Rakúsku, kde spomedzi 800 účastníkov skončil na 2. mieste. 

Okrem súťaţenia sa venuje aj tvorbe úloh a pripravil úlohy na turnaj v Zl. Moravciach. 

Podľa predsedu zväzu kríţovkárov J. Farkaša majú jeho zadania nápaditosť, umelecký 

výraz a patričnú náročnosť.  

Kríţovkársko-

hádankársky 

krúţok 

ZELENÁČI  

 

 

         Úspešným slovenským pretekárom v pretláčaní rukou je 21-ročný 

Zlatomoravčan Tomáš Kozolka. Je študentom VŠ UKF v Nite. 25. apríla si vybojoval 

2. miesto na majstrovstvách Slovenska v Ţarnovici. Súťaţil v pretláčaní ľavou a 

pravou rukou do 75 kg. Celkovo uţ získal osem medailí na juniorských MS a sedem 

víťazných pohárov. V minulosti súťaţil za domáci AWK Zlaté Moravce. Pred rokom 

sa stal rozhodcom 3. triedy a teraz môţe rozhodovať zápasy na Slovensku. Vzorom pre 

neho je zápasník 14-násobný majster sveta v pretláčaní rukou J. Germanus.   

Pretláčanie 

rukou 

 

 

         Zlatomoravecké kúpalisko bolo od 27. júna otvorené pre širokú verejnosť. 

Vstupné na kúpalisko zostalo nezmenené. Deti do 3 rokov mali vstup zdarma, od 3 do 

10 rokov zaplatili 0,80 € (24,10 Sk), vstupenka pre dospelých stála 1,20 € (36,15 Sk). 

Po 16.00 hod. dospelí zaplatili 0,80 € (24,10 Sk), deti do troch rokov 0,50 € (15,06 

Sk). Otváracia doba bola pondelok 12.00 – 18.00, utorok – piatok 10.00-18.00, sobota 

Mestské 

kúpalisko 

 

Foto  

č. 438/II 
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– nedeľa 9.00-18.00. Pri návšteve kúpaliska príjemne prekvapila čistá voda, 

vymaľované bazény, natreté lavičky a čistota areálu. Zábavnou atrakciou bolo 

viacúčelové ihrisko s umelou hracou plochou. Dal sa tu hrať pláţový volejbal, futbal, 

stolný tenis.  

         Návštevnosť kúpaliska bola 9725 osôb, čo je o 1600 viac ako v roku 2008.  

 

 

         Zimný štadión bol v sezóne 2008/2009 v prevádzke do 27. februára. Plná 

prevádzka zimného štadióna v sezóne 2009/2010 bola spustená od 5. decembra. 

Správca štadióna – Technické sluţby mesta vstupné nezmenil. Pre jednotlivca stál 

lístok 0,66 € (20 Sk), prenájom 56,43 € (1700 Sk) na hodinu, hokejový zápas 165,97 € 

(5000 Sk). 

Zimný 

štadión 

 

 

         Začiatky hokejbalovej ligy siahajú ešte do rokov 1984/85. Zakladateľmi boli Ing. 

A. Karaffa a J. Benček.  

         V sezóne 2008/2009 hrali muţstvá Benetton, Corgons, Devils, Hlavobol, 

Lemons, Mockva, Penguins, Sabres, Scorpions, Zver. 15. mája boli slávnostne 

odovzdané ceny trom najúspešnejším muţstvám a jednotlivcom Zlatomoraveckej 

hokejbalovej ligy v sezóne 2008/2009. V zasadačke Mestského úradu boli zástupcovia 

muţstiev prijatí primátorkou Ing. S. Ostrihoňovou, viceprimátorom RNDr. M. 

Bátorom, prednostom Ing. M. Šlosárom, predsedom Komisie mládeţe a športu pri 

MsZ I. Malým. Benetton obhájil minuloročné víťazstvo, 2. miesto patrilo muţstvu 

Corgons a 3. miesto tímu Lemons, ktoré získalo aj cenu fair – play. K najlepším 

hráčom v kategórii jednotlivci patrili: najproduktívnejší hráč Dušan Horváth, 48 b. 

(26+22) z muţstva Penguins, strelec Peter Pánik s 32 gólmi z muţstva Sabres. 

Najlepším brankárom sezóny bol Jozef Hollý, Sabres. Po odovzdaní cien a osobných 

blahoţelaniach vo voľnej diskusii hovorilo aj o tom, ţe novú sezónu 2009/2010 uţ 

budú hrať na ihrisku potiahnutom novým asfaltom v ZŠ na Robotníckej ul., keďţe 24 

sezón hrali na ihrisku Gymnázia J. Kráľa, za čo osobne hráči poďakovali prítomnému 

riaditeľovi gymnázia. Poslednú 25. sezónu odohrali na multifunkčnom ihrisku CVČ. 

Na nové ihrisko s mantinelmi sa hráči tešia. Je k nemu vybudovaný aj chodník, ktorý 

spolu s ihriskom dala spraviť firma IMA. Primátorka na tomto stretnutí vyjadrila firme 

poďakovanie. 
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         Hokejový klub HC Zl. Moravce riadil 9 členný výbor – prezident: Bc. A. Segíň, 

viceprezident a pokladník: Ing. D. Madola, manaţér: J. Barta, členovia výboru: J. 

Mačkay, Mgr. J. Krkošek, J. Švec, J. Herda, M. Pisár, predseda dozornej rady: M. 

Kollár. Pôsobili tu 4 mládeţnícke muţstvá – predprípravka (28 hráčov), prípravka (16 

hráčov), ktorá hrala prípravné zápasy v oblasti Západoslovenského 

a Stredoslovenského kraja, mladší ţiaci (16 hráčov) – hrali II. ligu mladších ţiakov 

Západoslovenského kraja a skončili na 4. mieste, muţstvo starších ţiakov (24 hráčov) 

– hralo II. ligu starších ţiakov Stredoslovenského kraja a skončilo na 5. mieste. Pri 

jednotlivých muţstvách pracovali realizačné tímy, vytvorené z trénera, vedúceho 

muţstva, pokladníka a rodičov. Takisto klub reprezentovalo druţstvo muţov B (26 

hráčov), ktoré hralo regionálnu ligu Nitrianskeho kraja. Počas neprevádzkovania 

Hokejový 

club Zlaté 

Moravce 
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zimného štadiónu sa tréningy uskutočňovali v Leviciach a v Nitre. 

 

         Člen nepočujúcich ANEPS Peter Frajka je dlhoročným šachistom, 

reprezentantom nepočujúcich Slovenska, ktorý sa zúčastňuje aj medzinárodných 

súťaţí. V dňoch 20. - 22. marca sa uskutočnili v Hlohovci Majstrovstvá Slovenska 

nepočujúcich v šachu. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnil a obsadil 1. miesto. Na 

šachovom turnaji, ktorý sa konal 11.- 12. septembra pri príleţitosti osláv 

Medzinárodného dňa nepočujúcich v Lučenci v silnej medzinárodnej konkurencii sa 

umiestnil tieţ na 1. mieste.  

Centrum 

nepočujúcich 

ANEPS Zlaté 

Moravce 

 

 

 

 

         Členka HK ZM Lucia Korcová po splnení nominačných kritérií reprezentovala 

Slovensko na svetovom pohári spolu s ďalšími 2 ţenami a 3 muţmi. Zastúpenie na 

takýchto pretekoch malo 24 krajín s počtom pretekárov 130. Prvé kolo sa konalo 

v rakúskom Hall, kde Lucia obsadila 39. miesto spomedzi 46 ţien. V druhom kole, 

ktoré prebehlo vo Viedni, bol zahlásený rekordný počet ţien 51. Z nich si Lucia 

doliezla na 43. miesto. Účasť na svetovom pohári jej umoţnila zaliezť si medzi 

svetovou špičkou, získať nové skúsenosti a bola to pre ňu aj príprava na Majstrovstvá 

SR v boulderingu.  

         Ôsmy ročník lezeckých pretekov sa konal 6. júna na ţilinskom námestí. Za 

bohatej účasti pretekárov zo Slovenska, Poľska a Čiech sa predstavilo 45 muţov a 13 

ţien. Spolu s Luciou Korcovou klub reprezentovala aj jej sestra Simona. Pre zranenie 

ruky ale pretek nedokončila a skončia deviata. Lucia v kvalifikácii vyliezla všetky 

bouldre s prehľadom na prvý pokus, čím sa zaradila medzi 8 ţien postupujúcich do 

finále. Nakoniec si vybojovala 3. miesto.  

Horolezecký 

klub 
 

Svetový 

pohár  

 

 

 

 

Majstrovstvá 

SR v lezení 

 

 

         „A“ muţstvo TJ ŠM – Prílepy skončilo vo futbalovej súťaţi III. triedy na 3. 

mieste. V tomto roku začalo svoju činnosť aj „Dorastenecké muţstvo“, ktoré tvorí 

potrebnú základňu hráčov pre „A“ muţstvo. Predsedom klubu je M. Drahoš, 

tajomníkom M. Hritz, pokladníkom Ing. M. Holub, trénerom dorasteneckého muţstva 

D. Rumanko a vedúcim M. Kudrej, trénerom „A“ muţstva je Ing. S. Rebo a vedúcim 

J. Radobický. 

Telovýchovná 

jednota 

Školský 

majetok - 

Prílepy 

 

         V dňoch 16.-18. mája sa konali letné regionálne majstrovstvá západoslovenského 

regiónu mladších ţiakov (9-12 rokov) na tenisových dvorcoch TK HANAKA. Vďaka 

kvalitám bol tento klub vybraný Slovenským tenisovým zväzom ako usporiadateľ 

letných majstrovstiev. Hlavným rozhodcom bol M. Paluška a vrchným rozhodcom V. 

Zvonár. Nechýbala kategória deti od 9 do 12 rokov. Tenisové umenie tu predviedlo 32 

chlapcov a 32 dievčat. Z domácich vynikal najmä 11-ročný P. Néma, ktorý obhajoval 

titul zo zimných majstrovstiev. Z domácich hráčov sa zúčastnili D. Rajnoha, A. Kováč, 

A. Noga, Š. Jakub, A. Fereje, z dievčat A. Hudáková,. A. Šišková, K. Drgoňová, V. 

Ondrišová.  

         TK HANAKA reprezentovali 9.-12. septembra na MSR Zlatomoravčanky H. 

Palušková, N. Blahová a Z. Sýkorová. Kapitánom druţstva bol V. Zvonár. Druţstvo 

dorasteniek sa v súťaţi druţstiev prebojovalo aţ na Majstrovstvá SR do Prešova. 

TK 

HANAKA 

 

Foto  

č. 440/II 
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Postúpili z 2. miesta, pričom prvé im uniklo iba „o vlások“. Druţstvo tvoria nielen 

Zlatomoravčanky, ale aj dievčatá z Trenčína, Nových Zámkov, Levíc a Novej Bane.  

 

         Ţeny KPH HOKO hrali halovú interligu v Poreči (CRO) 6. - 8. februára. 

Druţstvo skončilo halovú sezónu na 3. mieste. Týmto umiestnením sa nedostali na 

halovú interligu 2010. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov klubu Nová 

Dubnica im bolo ponúknuté hrať halovú interligu v roku 2010, ktorú aj prijali.                    

         Ţeny skončili v základnej skupine interligy na 2. mieste. Do Final Four 16.-17. 

mája postúpili z druhého miesta, ale vo finále sa im nedarilo a skončili na  4. mieste.  

         Ako víťaz Slovenskej ligy ţien za rok 2008 mali právo štartovať na Pohári 

Európskych Majstrov 28.5. - 1.6. Na tomto prestíţnom európskom turnaji, ktorý sa 

konal vo Viedni skončili na III. mieste, spolu s domácim klubom HTC Wien. Na 

záverečnom vyhlásení bola brankárka KPH HOKO Alena Martincová vyhlásená za 

najlepšiu brankárku turnaja. Turnaj sa hral za účasti druţstiev: St Germain HC (FRA), 

HK Trikotex Subotica (SRB), KPH Zlate Moravce (SVK), KS Pocztowiec Poznan 

(POL), HTC Wien (AUT), Gentofte HK (DEN). 

Klub 

pozemného 

hokeja HOKO 
 

Interliga hala 
 

Pozemný hokej 
 

PEM Viedeň 
 

Príloha  

č. 41-d 

 

 

 

         V dňoch 13. - 14. júna sa v poľskom meste Sosnowiec konal medzinárodný 

turnaj v hre ultimate frisbee s názvom Lemon Cup. Medzi zúčastnenými tímami 

z Poľska, Českej republiky a Slovenska nechýbali ani Golden Ants zo ZM. Tohto 

turnaja sa zúčastnili aj pred 2 rokmi a v početnej zostave (9 hráčov) vybojovali 2. 

miesto. Tentokrát však uţ na turnaj prišli s 13 hráčmi a hráčkami. Na konci sa stretli 

v súboji o 3. miesto s Uwaga Pies z Poznane, ktorý skončil pre nich šťastne, lebo 

vyhrali 11:9. Turnaj sa opäť vyznačoval veľmi dobrým organizačným zázemím, 

sympatickými súpermi a veterným počasím. Skonštatovali, ţe poľské tímy sa za tie 2 

roky rapídne zlepšili. Golden Ants, kde sú aj hráči zo Zl. Moraviec, trénujú pravidelne 

dvakrát do týţdňa na tréningovom ihrisku Tatranu Topoľčianky.  

Golden Ants 

 

Foto  

č. 441/II 

  

 

         OZ Platan a CVČ Spektrum zorganizovalo 4. ročník športového podujatia 

„Kľúče od pevnosti“. Podujatie sa uskutočnilo v prostredí RS Skýcov – Breziny 3. 

októbra. Organizačný štáb pod vedením P. Kereša pripravil trasu a tak 5 druţstiev si 

mohlo zmerať svoje sily v disciplínách: väznica, presná muška, triafačka, zvon, Paríţ – 

Dakar, pavučina. Najlepšie sa darilo druţstvu Mestskej polície, ktorá dosiahla najlepší 

čas, získala najviac kľúčov a všetky indície, na druhom mieste bolo druţstvo Danfoss 

Compressors Zl. Moravce, na treťom druţstvo Materskej školy na Kalinčiakovej ul. 

Ďalšie zúčastnené druţstvá boli Eldodo a ZMOK. Popoludní prebiehali súťaţe 

druţstiev v ringu a petanque. Po vyhodnotení a odovzdaní cien si mohli všetci 

účastníci vyskúšať svoje spevácke schopnosti v karaoke.  

Kľúče 

od pevnosti 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného času a Mestská polícia Zlaté Moravce 

usporiadali dňa 6. októbra 34. ročník Večerného behu Zlatými Moravcami. Po 

hodinovej prezentácii sa zapísalo 188 účastníkov. Najväčšiu účasť mala Základná 

škola Mojmírova v počte 75 zúčastnených. Beţci súťaţili v týchto kategóriách: 

Deti predškolského veku (100 m) 1. miesto H. Bezáková, 1. miesto K. Rafael, 2. 

Večerný beh 

mestom 

 

Foto  

č. 442/II 
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miesto N. Šírová, 2. miesto O. Lakatoš, 3. miesto N. Baţiová, 3. miesto A. Škula 

Ţiaci 1. - 2. ročníka ZŠ (350 m) 1. miesto M. Halásová, 1. miesto A. Jelínek, 2. miesto 

M. Karvayová, 2. miesto V. Tešík, 3. miesto S. Lakatošová a V. Dubcová, 3. miesto S. 

Ondriáš 

Ţiaci 3. - 4. ročníka ZŠ (700 m) 1. miesto A. Škulová, 1. miesto P. Janovič, 2. miesto 

M. Laktišová, 2. miesto P. Kňaţík, 3. miesto M. Bednárová, 3. miesto E. Nováčik 

Ţiaci 5. - 6. ročníka ZŠ (1400 m) 1. miesto A. Laktišová, 1. miesto M. Laurinec, 2. 

miesto M. Pechová, 2. miesto A. Zbojek, 3. miesto D. Gajdošová, 3. miesto T. Szalo 

Ţiaci 7. - 9. ročníka ZŠ (2100 m, 1400 m) 1. miesto E. Trubáčiková, 1. miesto P. 

Hlozák, 2. miesto N. Nováková, 2. miesto T. Bednár, 3. miesto V. Kabátová, 3. miesto 

P. Kliman 

Dorast (2100 m, 2800 m) 1. miesto P. Dunčičová, 1. miesto M. Páleník, 2. miesto E. 

Ivanová, 2. miesto J. Šutka, 3. miesto B. Kišoňová 

Muţi (4900 m) 1. miesto M. Čaladik, 2. miesto M. Valkovič, 3. miesto P. Havetta 

Veteráni (4200 m) 1. miesto K. Hudeček, 2. miesto M. Staňo, 3. miesto M. Garaj 

 

Príloha  

č. 42-d 

 

 

 

         Pred rokom vznikla myšlienka zrodu beţeckej ligy v okrese Zlaté Moravce. 

Cieľom bolo zapojiť väčší počet ľudí do pohybovej aktivity nenáročnej na čas 

a financie. Do ZPBL sa po záverečnom behu 29. decembra vo Veľkých Vozokanoch 

zapojilo 110 beţcov. Organizátori podporili myšlienku ocenenia kaţdého beţca 

pamätnou medailou. Sponzormi podujatia, ktorí sa zároveň podieľali aj na oceňovaní 

troch najlepších beţcov v kaţdej kategórii boli: primátorka mesta Zl. Moravce Ing. S. 

Ostrihoňová, poslanec VÚC Mgr. M. Kéry, starostovia obcí Č. Kľačany – E. Páleník, 

V. Vozokany – J. Pálková, J. Kostoľany – J. Ďuriač, Slepčany – Ing. J. Határ. 

Kategórie: muţi, muţi do 49 rokov, do 59 rokov a nad 60 rokov, ţeny do 34 rokov, 

dorastenci, dorastenky – 3. m. A. Ivanová Zl. Moravce, rekreační beţci 1. m. L. Ivan 

Zl. Moravce. Dĺţka trate bola 9,6 km. 

Zlatomora-

vecká 

poţitavská 

beţecká liga 

 

 

 

 

 

         Poţitavská futbalová akadémia začala svoju činnosť od júla z vôle dvoch klubov 

- FC ViOn Zlaté Moravce a Spartaku Vráble. Jej hlavným poslaním je skvalitniť 

prípravu mladých futbalistov. Pre futbalovú akadémiu je dôleţité z pohľadu SFZ 

naplnenie ročníkov a počet tréningov – aspoň sedem jednotiek v priebehu týţdňa, čo 

značí, ţe minimálne dvakrát musia dorastenci a ţiaci trénovať aj dopoludnia. Ján 

Rosinský sa stal koordinátorom a šéftrénerom PFA. Ďalšími profesionálnymi trénermi 

sú – Ivan Horvát (19-tka), Alfonz Višňovský (17) a Imrich Filípek (15). PFA ponúka 

moţnosť rodičom a mladým hráčom, aby nechodili za tréningovými moţnosťami 

ďaleko a aby dostali komplexnú športovú prípravu, ktorá vylepší ich futbalové 

majstrovstvo. Chcú vychovávať hráčov hlavne pre oba nosné kluby – FC ViOn 

a Vráble. Kaţdý rok by malo z akadémie vyjsť 15-20 končiacich dorastencov. 

Niekoľko z nich sa uplatní na ViOne, niekoľko vo Vrábľoch a ďalší pomôţu zvýšiť 

úroveň futbalu v okolitých dedinách. V PFA budú štyri dorastenecké druţstvá, štyri 

ţiacke, plus šesť tímov prípraviek. Tento rok sa pre krátkosť času uţ akadémii 

nepodarilo rozbehnúť športové triedy na školách. Je to však v pláne od septembra 

2010. Akadémia bude mať k dispozícii dostatok trávnatých plôch, ako aj ihrísk s 

Poţitavská 

futbalová 

akadémia  
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umelým povrchom, takisto športovú halu a telocvične pre zimné mesiace. Poţitavskú 

futbalovú akadémiu riadi správna rada, v ktorej sú zástupcovia oboch klubov a oboch 

miest. Pôsobí v nej pätnásť trénerov od dorastu po prípravku, pravidelné budú aj 

špeciálne tréningy pre brankárov. Akadémia spĺňa štatút útvaru talentovanej mládeţe 

druhej kategórie, takţe na jej činnosť čiastočne prispieva aj Slovenský futbalový zväz, 

Mesto Zlaté Moravce, Mesto Vráble, FC ViOn a FC Spartak Vráble. Mesto Zlaté 

Moravce poukázalo pre OZ Poţitavská futbalová akadémia FC ViOn finančný 

príspevok vo výške 49.791 € (1.500.000 Sk). 

         Halová sezóna sa druţstvám Poţitavskej futbalovej akadémie (PFA) vydarila. 

V halovej sezóne 2009 – 2010 sa druţstvá PFA FC ViOn zúčastnili mnohých halových 

turnajov. Druţstvá U19 a U18 hrali na turnaji vo Vrábľoch za účasti druţstiev FC 

Nitra, Spartak Trnava, DAC Dunajská Streda, Slovan Levice a našich druţstiev. 

Víťazom turnaja sa stala naša U19 pred D. Stredou a Trnavou. U18 skončila šiesta. 

Druţstvo U17 hralo na turnaji vo Vrábľoch a skončilo na 2. mieste, za Levicami a U16 

na tom istom turnaji obsadila 4. miesto. Druţstvo U15 hralo na turnajoch 

organizovaných SFZ, v Nitre skončilo na 4. mieste, na Myjave 3. miesto za účasti: 

Nitry, Myjavy, Dubnice, Trenčína, Púchova. V tejto silnej konkurencii nakoniec 

obsadili chlapci 3. – 4. miesto. Na turnaji vo Vrábľoch obsadili 2. miesto. Druţstvo 

U14 sa zúčastnilo na turnaji v Nových Zámkoch, kde obsadilo 3. miesto, na turnaji vo 

Vrábľoch medzi U15-tkami 5. miesto. Druţstvo U13 hralo na turnajoch 

organizovaných SFZ, tak ako U15. V Nitre obsadili 5. miesto, na Myjave 4. miesto 

a celkom skončili na 4. mieste. Na turnaji v Olomouci skončili na 3. mieste. 

V Leviciach na medzinárodnom turnaji za účasti 11 druţstiev obsadili 6. miesto, 

v Bratislave za medzinárodnej účasti 4. miesto, na turnaji 13-ročných vo Vrábľoch 3. 

miesto. Druţstvo U12 obsadilo na turnaji v N. Zámkoch 4. miesto, vo Vrábľoch na 

turnaji 13-ročných obsadilo 3. miesto, v Badíne 4. miesto a v Nitre tieţ 4. miesto. 

 

         Po zimnej príprave bol FC ViOn Zlaté Moravce pripravený vstúpiť do jarnej 

časti Corgoň ligy s novým kolektívom. Snahou bolo po jeseni zachrániť na jar 

príslušnosť medzi elitou aj pre nasledujúcu sezónu a záchrana muţstva v najvyššej 

súťaţi.  

         Tréner: Štefan Horný, asistent trénera: Juraj Jarábek, asistent trénera: Roland 

Praj, vedúci muţstva: Vladimír Červený, športový riaditeľ: Milan Galaba, lekár: 

MUDr. Jozef Mada, maséri: František Ondrejka, Ján Mesiarkin, hospodár: Štefan 

Baláţ. Kapitán muţstva: Peter Kuračka. Muţstvo jar 2009 – súpiska: brankári: Patrik 

Brezina, Petr Bolek, Jozef Novota, obrancovia: Patrik Pavlenda, Jiří Klabal, Martin 

Chren, Pavol Majerník, Peter Farkaš, stredopoliari: Viliam Macko, Peter Kuračka, 

Adrián Candrák, Matej Náther, Jurej Tomaschek, Štefan Lalák, Ján Hözl, Martin 

Ondrejka, útočníci: Róbert Tomko, Ján Koţiak, Tomáš Bartoš, Daniel Bakongolia, 

Karol Pavelka, Salomon Aka Michel Wisdom. 

20. kolo, 7.3.: FC ViOn Zlaté Moravce - DAC Dunajská Streda 1:1 (0:0), 2894 

divákov. Štefan Horný, tréner Zlatých Moraviec: "Na zápas sme sa pripravili dobre, na 

môj vkus to nebol zlý zápas, škoda, ţe sme nedali druhý gól, pretoţe príleţitosti na to 

sme mali. Záver nám nevyšiel, takţe sme vlastne prišli o dva body." 

FC ViOn 
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21. kolo, 14.3.: FC ViOn Zl. Moravce - Tatran Prešov 1:1 (1:1), 1968 divákov.  

22. kolo, 22.3.: Artmedia PETRŢALKA - FC ViOn Zlaté Moravce 5:0 (3:0), 

440 divákov . 

23. kolo, 4.4.: MŠK Ţilina - FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (0:0), 2366 divákov. 

dohrávka 19. kola, 8.4.: MFK Dubnica - FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1), 

1560 divákov.  

24. kolo, 12.4.: FC ViOn Zlaté Moravce - FC Nitra 1:0 (0:0), 3481 divákov. 

Štefan Horný, tréner ViOn-u: "Vstali sme z mŕtvych, som veľmi šťastný, ako aj celé 

muţstvo, ţe po desiatich zápasoch sme konečne vyhrali. Dnes to bola asi posledná 

šanca na priblíţenie sa súperom z dna tabuľky. Za druhý polčas sme si víťazstvo určite 

zaslúţili."  

  25. kolo, 18.4.: FC Spartak TRNAVA - FC ViOn Zlaté Moravce 3:1 (2:1), 

3067 divákov. Štefan Horný, tréner Zlatých Moraviec: "Odohrali sme dobré stretnutie, 

hlavne v prvom polčase. Vedeli sme, ţe domáci majú problémy so zostavou. Ujali sme 

sa vedenia, ale dva góly pred koncom polčasu nám pokazili dobrú náladu. V druhom 

polčase domáci tretím gólom rozhodli. Napriek tomu, ţe hráči sa snaţili, urobili viac 

chýb ako domáci a to rozhodlo."  

26. kolo, 25.4.: FC ViOn Zlaté Moravce - Slovan BRATISLAVA 0:3 (0:2), 

3892 divákov. 

27. kolo, 2.5.: MFK Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0), 620 divákov. 

28. kolo, 9.5.: FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Ruţomberok 0:3 (0:1), 1184 

divákov. 

29. kolo, 13.5.: Dukla B. Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:0), 1165 

divákov. 

30. kolo, 16.5.: FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Dubnica 2:0 (1:0), 785 

divákov. Po zápase V. Ondrejka povedal, ţe po dlhšej dobe ţiari šťastím a priznal, ţe 

víťazstvá sú tým pravým impulzom, ktoré ho vedú pracovať ďalej vo futbale. „Dnes 

som mal radosť z futbalu. Konečne mám aj ja svetielko v hlave, ţe jednoducho ideme 

ďalej pracovať. My určite neskladáme zbrane, konečne sme sa doţili trochu radosti 

z futbalu, i keď paradoxne v čase, keď odchádzame do „druhej ligy“.  

            31. kolo, 23.5.: DAC Dunajská Streda - FC ViOn Zlaté Moravce 1:2 (0:2), 

4185 divákov. Štefan Horný, tréner Zlatých Moraviec: "Po predchádzajúcom boji o 

záchranu v súťaţi sa uţ muţstvo upokojilo a aj preto sme boli aktívnejší smerom 

dopredu. V druhom polčase sme trochu výsledok bránili, spokojnosť je však s 

víťazstvom. Chlapci ukázali, ţe futbal vedia hrať. Škoda, ţe dobré výsledky neprišli 

skôr."  

32. kolo, 26.5.: Tatran Prešov - FC ViOn Zl. Moravce 2:1 (0:0), 2132 divákov. 

            33. kolo, 30.5.: FC ViOn Zlaté Moravce - Artmedia PETRŢALKA 0:3 (0:2), 

747 divákov. 

M. Galaba (športový riaditeľ): Vypadnutím z najvyššej súťaţe sa futbal v 

Zlatých Moravciach určite neskončí. My myslíme pozitívne. Uţ v tejto chvíli máme na 

85 - 90 percent pripravenú letnú prípravu na nastávajúcu sezónu. O rok totiţ chceme 

byť späť medzi elitou. Hlavný tréner Š. Horný prišiel do klubu v zime a podpísal 1,5-

ročnú zmluvu, platnú do 30. júna 2010. V Zlatých Moravciach náš doterajší kouč 
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zostáva a začne s muţstvom aj letnú prípravu. Hlavným cieľom bude návrat do Corgoň 

ligy.“  

         Sezónu skončilo muţstvo na poslednom 12. mieste s 12 bodovým odstupom na 

Nitru, čo znamenalo zostup do niţšej súťaţe. Muţstvo odohralo 33 zápasov, dosiahlo 5 

víťazstiev, 8 remíz, 20 prehier, skóre 21:63, 23 bodov.  

         Cieľom klubu bol opätovný návrat do Corgoň ligy. Káder opustili Bolek, Macko, 

Wisdom, Lalák, ktorým skončilo hosťovanie, Koţiak odišiel do Nemecka 

a Bakongolia, ktorému skončila zmluva. Muţstvo doplnili M. Štrbák - Bánovce n/B., 

P. Orávik - Ţiar n/H. J. Juska sa vrátil z Karvinej, kde mu skončilo hosťovanie. 

Trenéri: Š. Horný, J. Jarábek, R. Praj zostal nezmenený. Brankári: Brezina, Novota, 

Čapo. Obrancovia: Pavelka, Pavlenda, Štrbák, Klabal, Chren, Majerník, Farkaš. 

Záloţníci: Hözl, Juska, Ondrejka, Tomášek, Náther, Kuračka, Orávik, Candrák. 

Útočníci: Bartoš, Pavelka, Tomko. Vstupné na zápasy 1.ligy bolo nasledovné: hlavná 

tribúna 4 €, ostatné 2 €. Permanentky: HT 50 €, ostatné 30 €, dôchodcovia 20 € na celú 

sezónu. Domáce stretnutia odohrali pod reflektormi so začiatkom 19.30 od júla do 

septembra a 17.30 hod. v októbri a novembri.          

1. kolo - 11.7., FC ViOn Zlaté Moravce - FK Púchov 3:2 (2:2), 1068 divákov 

2. kolo - 18.7., FC ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín 2:1 (1:1), 955 divákov 

3. kolo - 25.7., ŢP Šport Podbrezová - FC ViOn Zl. Moravce, voľno 

4. kolo - 1.8., FC ViOn Zlaté Moravce - LAFC Lučenec 2:1 (1:1), 1046 divákov  

5. kolo - 8.8., MŠK R. Sobota - FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:0), 550 divákov  

6. kolo - 15.8., FC ViOn Zlaté Moravce - FKM Prievidza 1:1 (0:1), 1.194 divákov  

7. kolo - 22.8., Slovan Duslo Šaľa - FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1), 531 divákov 

8. kolo - 29.8., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Ruţomberok B 5:0 (2:0), 846 divákov 

9. kolo - 12.9., MFK Z.Michalovce - FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:0), 1.173 divákov 

10. kolo - 19.9., FC ViOn Zl. Moravce - MFK T. L. Mikuláš 3:1 (1:0), 1.247 divákov 

11. kolo - 26.9., MFK Dolný Kubín - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (0:0), 950 divákov 

12. kolo - 3.10., FK Púchov - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0), 1043 divákov  

13. kolo - 17.10., AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:0), 472 divákov  

14. kolo - 24.10., ŢP Šport Podbrezová - FC ViOn Zl. Moravce, voľno 

15. kolo - 31.10., LAFC Lučenec - FC ViOn Zl. Moravce 1:1 (0:1), 560 divákov 

16. kolo - 7.11., FC ViOn Zl. Moravce – MFK R. Sobota 1:0 (1:0), 732 divákov 

17. kolo - 21.11., MFK Prievidza – FC ViOn Zl. Moravce 0:2 (0:1), 470 divákov 

18. kolo - 28.11., FC ViOn Zl. Moravce – Slovan Duslo Šaľa 2:1 (0:1), 748 divákov 

19. kolo - 6.12.,MFK Ruţomberok „B“ – FC ViOn Zl. Moravce 3:2 (2:0), 324 divákov 

         Štefan Horný ukončil pôsobenie v FC ViOn: vedenie klubu 5. októbra na 

mimoriadnom zasadnutí výboru FC ViOn vyhodnotilo neuspokojivé výsledky a herný 

prejav muţstva v posledných 2 zápasoch. Po dôkladnom zváţení sa rozhodlo ukončiť 

spoluprácu s hlavným trénerom Štefanom Horným a do konca jesennej časti poverilo 

vedením muţstva doterajšieho asistenta Juraja Jarábka.  

         Slovenský pohár: 

1. kolo, MFK TOPVAR Topoľčany - FC ViOn Zlaté Moravce 2:3 /0:1/, 938 divákov 

2. kolo, ŠK SFM Sereď - FC ViOn Zlaté Moravce 1:4 /1:1/, 332 divákov  

3. kolo, FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce 5:0 /1:0/, 686 divákov 
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         Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila 12. augusta na štadióne 

FC ViOn v stretnutí nad rovesníkmi z Grécka 1:0 (0:0) zásluhou presnej strely E. 

Grendela v 55. min. Pre zverencov hlavného trénera SR "21" B. Kitku bol tento súboj 

generálkou pred najbliţším septembrovým kvalifikačným dvojzápasom o postup na 

ME 2011 hráčov tejto vekovej kategórie so Srbskom v Novom Sade a Cyprom 

v Senici. Zápas videlo 1480 divákov.  

Zostavy: Slovensko "21": Dúbravka (46. Chudý) - Čikoš, Jánošík, Cseh (46. Jarabica), 

Juhar - R. Procházka, Grendel (66. M. Kuzma), Martin Baran (46. Dobias), Michal 

Ďuriš (88. Kleščík) - Škutka (46. Lačný), Sylvestr (46. Mak). 

Grécko "21": Lamprou - Boukouvalas, K. Papadopoulos, Papazoglou (66. Giantsis), 

Ioannidis (53. Lassopoulos) - Dimoucos (46. Tatsidis), Pliatsikas (84. Soiledis), Ninis 

(64. Siakas), Siovas, Koutsianikoulis (46. Pavlis) - Mitroglou (46. Papazoglu). 

         Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali na štadióne FC ViOn 18. 

novembra v dueli 7. kvalifikačnej skupiny o postup na ME 2011 hráčov tejto vekovej 

kategórie s rovesníkmi z Chorvátska 1:2 (0:1). Zverenci trénera B. Kitku boli po dueli 

na 2. priečke v tabuľke s dvojbodovým odstupom práve od Chorvátov, ktorí mladých 

Slovákov vystriedali na vedúcej priečke. Reprezentanti SR mali na svojom konte 10 

bodov za tri víťazstvá, jednu remízu a jednu prehru. Zápas videlo 3548 divákov. 

Zostavy: Slovensko "21": Dúbravka - Čikoš, Jánošík, Peciar, Cseh (46. Mak) - R. 

Procházka, M. Baran, Grendel (85. K. Kuzma) - Gergel, Stoch - Sylvestr (70. Lačný). 

Chorvátsko "21": Kelava - Vida, Lovren, Maloča, Jozinovič - Badelj - Oremuš, 

Rakitič, Jajalo (61. K. Ljubičič), Perišič (74. Školnik) - N. Kalinič (90.+ Barbarič). 

         V sezóne 2008/2009 „B“ druţstvo starších dorastencov FC ViOn hralo II. 

Dorasteneckú ligu - západ. Tvorili ho hráči Čapo L., Kozolka E., Béreš R., Danko J., 

Danko M., Studený M., Pšenák E., Zemanovič P., Mikuš P., Spevák P., Bača M., 

Viglaský M., Gajdoš B., Víglaský A., Koutný P., Hudec M., Ľalík J., Víglacký P. 

Trénerom bol I. Horvát, vedúcim V. Martinec. V tejto sezóne druţstvo odohralo 30 

zápasov, pričom 18 vyhralo, 8 remizovalo, 4 prehralo, dosiahlo skóre 52:23 a celkovo 

získalo 62 bodov. Skončilo na 2. mieste tabuľky za Dunajskou Stredou. I. Horvát 

povedal: „Muţstvo malo dobre rozohranú jesennú časť, po ktorej bolo uţ na 1. mieste 

tabuľky. Doplatilo uţ na slabšiu jarnú časť. Malo smolu, ţe Dunajská Streda mala 

výborné muţstvo, ktoré nakoniec postúpilo do 1. dorasteneckej ligy.“ 
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         História ocenenia najúspešnejších športovcov mesta Zlaté Moravce sa začala 

pred šiestimi rokmi. 16. marca sa v obradnej sieni MsKS konalo vyhodnotenie 

a odovzdanie cien najúspešnejším športovcom nášho mesta za rok 2008. Pozvanie 

prijal aj predseda NSK doc. Ing. M. Belica, PhD., ktorý povedal: „Takého stretnutia 

nevynechávam, pretoţe šport je krásny fenomén. Okrem tohto, ţe vám vlieva do ţíl 

bojovnosť, udrţiava vaše zdravie, môţete z toho ťaţiť práve v čase, keď sa na nás 

z televízie, novín valia negatíve správy, mnohokrát horšie, aká je v skutočnosti 

situácia. A práve mnohí z vás sú na takéto záťaţové situácie pripravení. Aby ste mohli 

športovú misiu plniť, aby ste mohli reprezentovať rodné mesto, kraj, krásne Slovensko, 

potrebujete materiálne podmienky. Teší ma, ţe vyrastajú u nás chrámy zdravia. 

V tomto smere nezaostáva ani náš kraj. V našom gymnáziu vyrastá takýto areál 
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v hodnote asi 50-mil. korún, kde sa opäť zlepšia podmienky pre pohybové aktivity. 

Kaţdý z vás má niečo od Pána Boha – po rodičoch gény, talent, ale talent treba 

pestovať a bez trénerov by to určite nešlo. Hlbokú vďaku a úctu treba dať teda naozaj 

všetkým“. Organizátorom ankety bola Komisia mládeţe, športu a voľnočasových 

aktivít pri MsZ. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová vo svojom príhovore 

poďakovala celej športovej rodine nášho mesta. Po odovzdaní vecných cien 

a diplomov bola v priestoroch obradnej siene pre pozvaných hostí pripravená recepcia. 

Za najúspešnejšiu športovkyňu získala: 

1. miesto – Lucia Korcová 

z Horolezeckého klubu Zlaté Moravce za 1. miesto na Univerzitných Majstrovstvách 

Slovenskej republiky a za 5. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky. 

2. miesto – Hana Palušková 

z Tenisového klubu HANAKA Zlaté Moravce - kategória dorasteniek, víťazka turnaja 

27.9.2008 T.K. Nová Dubnica, víťazka turnaja 25.9.2008 T.K. Partizánske, víťazka 

turnaja 9.8.2008 T.K. Strojar Malacky, semifinále turnaja 15.3.2008 Kysucké Nové 

Mesto.  

3. miesto – Simona Korcová 

z Horolezeckého klubu Zlaté Moravce za 3. miesto na Univerzitných Majstrovstvách 

Slovenskej republiky, 6. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky.  

Obidve sestry Korcové uţ dlhodobo pravidelne reprezentujú mesto Zlaté Moravce na 

pretokoch Slovenského Pohára a na Majstrovstvách Slovenska.  

Za najúspešnejšieho športovca získal: 

1. miesto – Peter Krčmárik 

zo Stolnotenisového klubu CVČ Spektrum Zlaté Moravce. V súčasnosti je najväčším 

talentom Zlatomoraveckého regiónu v stolnom tenise. V roku 2008 svojimi 

individuálnymi výkonmi – takmer 100% tná úspešnosť, prispel k postupu do 4. ligy, 

kde patrí medzi popredných hráčov medzi muţmi. Je členom dorasteneckého druţstva, 

ktoré sa v súčasnosti v 2. dorasteneckej lige nachádza na 4. mieste. V individuálnych 

súťaţiach v roku 2008 vo svojich kategóriách nenašiel premoţiteľa.  

2. miesto – Patrik Néma 

z Tenisového klubu HANAKA Zlaté Moravce - kategória mladších ţiakov, víťaz 

halových majstrovstiev západoslovenského kraja, víťaz turnaja: 27.9.2008 T.K. Slávia 

Právnik Bratislava, víťaz turnaja: 23.8.2008 T.K. Zlaté Moravce, semifinále turnaja: 

31.7.2008 Spartak Povaţská Bystrica, semifinále turnaja: 26.1.2008 T.K. Dixon 

Banská Bystrica. 

3. miesto – Jozef Opálený 

z Volejbalového klubu mesta Zlaté Moravce. Podával stabilné výkony počas celej 

sezóny 2007/2008 a dokázal svojím prístupom a nasadením pomôcť celému kolektívu.  

Za najúspešnejší kolektív získalo: 

1. miesto 

Druţstvo starších ţiakov Hokejového klubu Zlaté Moravce. Dosiahli na športové 

podmienky v meste Zlaté Moravce pozoruhodný úspech, keď obsadili prvé miesto v II. 

lige skupina stred v konkurencii deviatich druţstiev. Vedenie Hokejového klubu Zlaté 

Moravce poukázalo zatiaľ na najväčší úspech v histórii hokeja Zlatých Moraviec.  
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2. miesto 

Volejbalový klub mesta Zlaté Moravce. V poslednej sezóne 2007/2008 obsadil 

mestský klub v súťaţi 2. Slovenskej volejbalovej ligy 2. miesto, čo je najlepšie 

umiestnenie v histórii klubu.  

3. miesto 

Druţstvo dorastencov stolnotenisového klubu CVČ Zlaté Moravce. Bez jediného 

zaváhania (medzi muţmi) vybojovali postup do 4. ligy. 

         Cenu za celoţivotný prínos v oblasti športu za rok 2008 získal PaedDr. Milan 

Širuček zo Stolnotenisového klubu CVČ Zlaté Moravce. 

V roku 2008 oslávil okrúhle výročie 65. narodeniny. Pedagogickú fakultu Univerzity 

Komenského v Trnave ukončil v roku 1964 a získal kvalifikáciu pre vyučovanie 

predmetov matematika a geografia. Pochádza z rodiny, kde rodičia i starí rodičia boli 

učiteľmi v Obyciach. Do roku 1978 aktívne športoval a súťaţne reprezentoval Sláviu 

Trnava v hádzanej, Trstín, Borský Mikuláš a Duklu letec Pardubice vo futbale, Trstín, 

Borský Mikuláš, Zlaté Moravce v stolnom tenise, Gymnázium Trnava v basketbale, 

atletike a hádzanej.Od roku 1968/69 sa venoval trénovaniu ţiakov Základnej školy 

v Borskom Mikuláši vo viacerých športoch – hádzaná, futbal, basketbal, stolný tenis 

a atletika. Atletike nakoniec zostal najvernejší a získal trénera atletiky a rozhodcu 

atletiky I. triedy. Jeho zverenci reprezentovali Československo a Slovensko na 

olympijských hrách, na majstrovstvách Európy, na Svetovom pohári chodcov a na 

všetkých domácich majstrovstvách. V roku 1973 sa s rodinou presťahoval do okresu 

Nitra a začal pôsobiť na Základnej škole Skýcov. Pokračoval v trénerskej práci s deťmi 

vo všetkých športoch ako doteraz, ale na prvé miesto sa dostalo lyţovanie a biatlon. 

K nespočetným titulom majstrov okresu Nitra a Západoslovenského kraja získali jeho 

ţiaci aj tituly majstrov Slovenska a Československa. Niekoľko rokov pracoval ako 

vedúci Tréningového strediska mládeţe v Skýcove. Po odchode do dôchodku na 

viacerých miestach rozbiehal prvé kroky ţiakov najmä v stolnom tenise. Boli to tieto 

základné školy: Tesárske Mlyňany, Skýcov, Zlaté Moravce – Mojmírova, Sľaţany 

a Beladice. Za najväčšie úspechy so ţiakmi povaţuje niekoľko titulov starších ţiakov 

v okrese Zlaté Moravce a účasť na krajskom kole a tretie miesto ţiačok vo veľmi silne 

obsadenom finále okresu Nitra /Základná škola Mojmírova/. Tretie miesto 

v tohoročnom finále ţiačok z Beladíc bola ako nečakaný bonus za prácu s nimi 

v poslednom roku. Osobitnú kapitolu v jeho športovej činnosti zaujíma rozhodcovské 

pôsobenie v atletike – I. trieda, v lyţovaní - I. trieda a v biatlone - I. trieda. Patrí 

k zakladateľom Záhoráckej dvadsiatky, chodeckých pretekov v Borskom Mikuláši 

v roku 1970, v tomto roku to bude uţ 39. ročník. V okrese Zlaté Moravce sa podieľal 

na zaloţení najmä viacerých terénnych behov v Skýcove, Topoľčiankach, Zlatých 

Moravciach a iné. Zúčastňoval sa ako rozhodca alebo komentátor na crossových 

behoch v Obyciach, Čiernych Kľačanoch, Slepčanoch, Machulinciach, na Vianočnom 

behu Skýcova a v posledných rokoch na motokrosových pretekoch v Skýcove. 

Posledných 35 rokov sa podieľal na organizovaní a rozhodovaní atletických, 

cyklistických podujatí ako i na olympiáde zdravotne postihnutej mládeţe. Aţ do roku 

2008 sa pravidelne zúčastňoval ako rozhodca na celoslovenských a medzinárodných 

atletických podujatiach organizovaných Slovenským atletickým zväzom ako Európsky 
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pohár v Dudinciach, Dubnici nad Váhom, Nitre, Bratislave, Trnave, Banskej 

Bystrici, Brezne atď. 35 rokov pôsobí v oblasti Zlatých Moraviec, Skýcova a 

Tesárskych Mlynian. V stolnotenisovom klube CVČ Zlaté Moravce pôsobí od jeho 

vzniku v roku 2001 ako aktívny hráč aj ako vedúci druţstiev. Toho času je vedúcim 

„D“ druţstva, s ktorým v roku 2008 vybojoval postup z 6. do 5. ligy majstrovstiev 

okresu Zlaté Moravce.  

 

         Nitriansky samosprávny kraj tento rok zorganizoval vyhodnotenie najlepších 

športovcov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2008. Slávnostné odovzdávanie 

cien sa konalo 15. apríla v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Ocenenia odovzdal 

predseda NSK doc. Ing. M. Belica PhD. a vedúca odd. školstva, mládeţe, športu 

a kultúry Úradu NSK Ing. H. Psotová. Vyhodnotenia športovcov NSK sa zúčastnila aj 

primátorka mesta Zlaté Moravce a poslankyňa NSK Ing. S. Ostrihoňová, ako aj ostatní 

primátori z okresov Nitra, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Komárno, Topoľčany, Levice 

a poslanci NSK. Úvod patril kultúrnemu programu v ktorom vystúpila herečka DAB 

v Nitre E. Pavlíková. Ocenenými kategóriami boli – jednotlivci juniori, jednotlivci 

seniori, kolektív juniori, kolektív seniori, telesne postihnutí športovci, zdruţenie 

technických športov, tréneri, čestná cena za celoţivotný prístup k športu. Mesto Zlaté 

Moravce nominovalo športovcov, ktorí vychádzali uţ z domáceho vyhodnotenia 

ankety o najlepšieho športovca – kolektív v Meste Zlaté Moravce za rok 2008.  

Za okres Zlaté Moravce boli vyhodnotení naši športovci nasledovne. V kategórii 

jednotlivci seniori bola ocenená L. Korcová z Horolezeckého klubu Zlaté Moravce. 

V kategórii kolektív juniori bolo ocenené Druţstvo starších ţiakov Hokejového klubu 

Zlaté Moravce. V kategórii kolektív seniori bol ocenený Klub pozemného hokeja 

HOKO Zlaté Moravce, ktorý v kategórii ţeny získal titul Majstra Slovenska. 

V kategórii tréner bola ocenená Z. Jakabová z Klubu pozemného hokeja HOKO Zlaté 

Moravce. Jej trénerská kariéra začala v 80-tych rokoch. Začala trénovať ţiačky, neskôr 

dorastenky a aj ţeny. Robila asistentku reprezentačného trénera ţien na posledných 

Majstrovstvách Európy spoločného Československa. V roku 2008 bola trénerkou ţien 

a dorasteniek KPH HOKO ZM, ţeny získali titul Majstra Slovenska. V roku 2007 bola 

trénerkou ţien a dorasteniek KPH HOKO ZM a hlavnou trénerkou Reprezentácie 

Slovenska ţien na Majstrovstvách Európy v Záhrebe, kde skončili na 4. mieste. V roku 

2006 bola hlavnou trénerkou Reprezentácie Slovenska junioriek do 21-rokov, kde 

skončili na 5. mieste. Cenu za ňu prebrala členka KPH HOKO ZM Mgr. A. Eliášová. 

Cenu za celoţivotný prístup k športu si prevzal PaedDr. M. Širuček zo 

Stolnotenisového klubu CVČ Zlaté Moravce. 
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         Pred päťdesiatimi rokmi 9. mája 1959, sa stala z pohľadu telovýchovy významná 

udalosť a to odovzdanie do uţívania základnej časti športového štadióna Calex: 

futbalové ihrisko s atletickou dráhou a šatne s tribúnou. Začiatkom roka 1950 bola 

stavba dokončená. Objekt obsahoval osem miestností ako šatne, klubovňu, kolkáreň, 

sociálne zariadenia, kotolňu so skladom paliva, byt pre správcu a prestrešenú tribúnu. 

Po uvedení týchto objektov do uţívania sa hlásili o svoje ihriská viaceré športové 

oddiely. Vychádzajúc im v ústrety postupne boli vybudované: ľadová prírodná plocha, 

50 rokov 

štadióna 

Calex 
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ktorá pre nepriaznivé klimatické podmienky bola zrušená a na jej mieste bolo 

postavené druhé trávnaté futbalové ihrisko slúţiace aj pre pozemný hokej, ihrisko pre 

hádzanú so škvarovým povrchom, ktorý po čase bol nahradený asfaltom – volejbalové 

ihrisko. V 60. rokoch bolo dokončené a uvedené do uţívania letné kúpalisko, čím bola 

daná moţnosť širokej verejnosti v letných mesiacoch k rekreačnému vyuţitiu. 

V neskorších rokoch bola daná do uţívania telocvičňa, postavená v rámci akcie „Z“ 

MsNV a štyri tenisové kurty. Celý športový areál bol zásluhou n.p. Calex, oplotený 

a odkanalizovaný. 

 

         Prvý písomne doloţený dôkaz o organizovanej športovej činnosti v samostatnej 

obci Chyzerovce je z roku 1937, keď 6. júla boli na ustanovujúcej schôdzi schválené 

„PRAVIDLÁ Š. K. Chyzerovce“. Ide o stanovy, ktoré v 24- paragrafoch obsahujú 

fakticky všetko, čo sa klubu a jeho činnosti dotýka. Pravidlá Š. K. Chyzerovce boli 

detailne spracované a samozrejme neopomenuli ani poplatky, ale ani pokuty. 

         Jedným z organizátorov a funkcionárom klubu bol vtedy 26-ročný absolvent 

učiteľského ústavu Pavol Pecho (Zubek), po ktorom sa zachoval originál Pravidiel Š. 

K. v Chyzerovciach. V tom čase uţ v Zlatých Moravciach pôsobili viaceré kluby, ktoré 

boli nepochybne vzorom aj pre Š. K. Chyzerovce. S blíţiacimi sa vojnovými 

udalosťami však postupne zanikali a tak to bolo aj s chyzeroveckým. Stolný tenis 

(ping-pong) sa hrával vo vtedajšej čitárni, ktorá bola miestom miestnej kultúry. Po 

skončení 2. svetovej vojny prišlo k obnoveniu telovýchovnej činnosti. Nebola to však 

hneď organizovaná činnosť. K organizovanému športu došlo aţ v rokoch 1950 – 51. 

Iniciátorom zaloţenia DŠO Sokol Chyzerovce bol Michal Šmiriak, pracovník 

Stavokombinátu a ONV Zlaté Moravce. Novozaloţená DŠO Sokol mala 100 členov, 

dva oddiely a to futbalový a veľmi úspešný šachový. Aktéri tohto oddielu dosiahli 

veľký úspech 11. aţ 15. mája 1955 vo finále pohárovej súťaţe druţstiev v Košiciach, 

ktorá bola organizovaná na celoštátnej úrovni v rámci DŠO Sokol. Víťazi okresných 

kôl postúpili do krajských. Z prvého kola postúpilo 8 oddielov (Praţského, 

Českobudějovického, Hradeckého, Olomouckého, Nitrianskeho, Banskobystrického, 

Brnenského a Prešovského. Druhé kolo určilo 4 najlepšie druţstvá. Víťazmi sa stali 

práve naši šachisti, ktorí finálový turnaj absolvovali bez prehry. Reprezentovali: 

Michal Zábojník, Vlado Zuberec, Pavol Sýkora a Vojtech Valašík vo finále, ale 

v priebehu súťaţe hrali aj Jozef Tonkovič, Laco Tarkay, Karol Košút, Michal Sýkora, 

Ján Zverka a Ján Pecho, ktorého vnuk Ľuboš Debnár to dotiahol aţ na majstra FIDE. 

Pre futbal nebolo v tom čase vhodnej plochy, aby sa mohol hrať súťaţne. Ihrisko za 

„Tomčíkovou pajtou“ nevyhovovalo, hrávalo sa v susedných obciach. Na jeho úpravu 

nebolo dosť financií, tak bola vyhliadnutá lokalita na Dolných kapustniciach. Práce sa 

však nemohli ukončiť, lebo Elektrovod budoval v tesnej blízkosti novú linku vysokého 

napätia. Problém sa k všeobecnej spokojnosti za výdatnej pomoci vtedajšieho predsedu 

MNV a neskoršieho predsedu Michala Zverku podarilo vyriešiť tak, ţe bola uvoľnená 

plocha na Dolných lúkach a v r. 1950 sa tam odohral prvý zápas proti Slepčanom, 

ktorý Chyzerovčania prehrali v pomere 0:2. Muţstvo dospelých po vstupe do súťaţe 

hrávalo majstrovstvá zlatomoraveckého okresu. Hrávalo sa s Kozárovcami, Tesármi, 

Sľaţanmi, Č. Kľačanmi, Opatovcami, Skýcovom, Slepčanmi, Nemčiňanmi, Jelencom, 

Z histórie  

športu m.č. 

Chyzerovce 
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Volkovcami, Machulincami, Novou Vsou nad Ţitavou, Hostiami, Prílepmi, Chočou, 

Topoľčiankami, Lokomotívou Zlaté Moravce, moraveckým Béčkom a Kňaţicami, ale 

aj s inými podľa vypadajúcich z vyšších súťaţí. Muţstvo Kňaţíc je uvádzané ako 

posledné v tomto slede preto, lebo práve v prehratom zápase z druţstvom z tejto obce 

v pomere 1:4 na domácom ihrisku v r.1957 sa prakticky činnosť DŠO Sokol 

Chyzerovce skončila. Starší hráči, ako Jozef Martinec, Jozef Tonkovič, Ľudovít 

Galaba, Ján Paulovič, Jozef Hudák, František Šutka, Peter Horný, ale aj mladší ako Ján 

Košút, Ľudovít Hríbik, Július Madola, Emil Valkovič, Pavol Hlavatý, Štefan Beňačka, 

Štefan Levický, František Tonkovič, Štefan Strákoš, Štefan Madola, Viliam Galaba, 

Jozef Kováč, Vojtech Valašík, Štefan Antálek, Šedivý Oto a František Škula prestali 

hrať. Autor spomína aj seniorov, ktorí tieţ spočiatku hrávali a to Karola Šutku, 

Františka Čaládika, Karola Pechu, Karola Vaňu, Ľudovíta Zlatňanského a Štefana 

Pauloviča. 

         K obnoveniu organizovanej športovej činnosti došlo v r. 1964, keď z iniciatívy 

Jána Pechu bola 14. marca na ustanovujúcej schôdzi zaloţená nová organizácie TJ 

Druţstevník Chyzerovce. Prvým predsedom sa stal Jozef Sýkora, tajomníkom Viliam 

Pecho, hospodárom Ľudovít Paulovič a pokladníkom Karol Martinec. Členmi výboru 

boli ešte Jozef Martinec a Ľudovít Pecho. Futbalové muţstvo s kapitánom Jánom 

Pochybom začínalo ako nováčik v IV. triede okresu Nitra a po dvoch sezónach túto 

súťaţ vyhralo a postúpilo do III. triedy. V súťaţnom ročníku 1968-69 futbalisti III. 

triedu vyhrali a postúpili do II. triedy, kde vstúpili víťazstvom 3:0 v Ladiciach. 

Pri príleţitosti 30. výročia veľkého úspechu šachového druţstva bol usporiadaný turnaj 

v bleskovom šachu jednotlivcov za účasti hráčov zo Zlatých Moraviec, Novej Vsi nad 

Ţitavou, Sláviou Ţilina, Spartakom Tlmače a VŠP Nitra. Zvíťazil Ľubomír Debnár 

a na organizácii mal veľkú zásluhu Rudolf Kováč. Ani našej TJ sa nevyhla hráčska 

kríza, ale vďaka hostinskému Júliusovi Jenisovi a ďalším nadšencom (bratia Kouřiloví, 

Jozef Galaba, Jozef Paulovič, Štefan a Jozef Valkovičovci, Pajerský a mnohým 

ďalším) sa podarilo všetko skonsolidovať a tak sa uţ pod názvom Jamajka Chyzerovce 

(podľa názvu miestneho pohostinstva) mohlo pokračovať v športovej činnosti ďalej. 

Po sprísnení nárokov na vybavenosť ihrísk (šatňa, sprchy) muselo muţstvo futbalistov 

hrať svoje zápasy v Zlatých Moravciach. Z finančných dôvodov však uţ nebolo moţné 

ďalej pokračovať a tak po 42 rokoch nateraz chyzerovecký futbal prestal existovať. 

Pouţitá literatúra: Chyzerovce 1209 – 2009, telovýchova a šport, od autora Viliama 

Pecha. 

Počasie.               
Január: 

súhrn zráţok:   41,7 mm                          priemerná teplota:   -2,3°C 

maximálna teplota:      7,1°C  dňa     21. 

minimálna teplota:   - 16,0°C  dňa    10.  

Február: 

súhrn zráţok:   42,2 mm                          priemerná teplota:    0,8°C 

maximálna teplota:     12,1°C  dňa   8. 

minimálna teplota:   - 10,9°C  dňa  22. 
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Marec: 

súhrn zráţok:    67,1 mm                         priemerná teplota:   5,1°C 

maximálna teplota:     18,5°C  dňa  28. 

minimálna teplota:     - 3,9°C  dňa  22. 

Apríl: 

súhrn zráţok:   6,2 mm                           priemerná teplota:  14,8°C 

maximálna teplota:    24,8°C  dňa  11. 

minimálna teplota:      3,8°C  dňa   18. 

Máj: 

súhrn zráţok:   48,8 mm                          priemerná teplota:   16,0°C 

maximálna teplota:     28,1°C  dňa  25. 

minimálna teplota:        4,9°C  dňa  24. 

Jún: 

súhrn zráţok:   57,5 mm                          priemerná teplota:   17,9°C 

maximálna teplota:    32,0°C  dňa  19. 

minimálna teplota:       4,7°C  dňa   5. 

Júl: 

súhrn zráţok:   48,9 mm                          priemerná teplota:  21,7°C 

maximálna teplota:     34,4°C  dňa  15. 

minimálna teplota:        7,5°C  dňa  12. 

August: 

súhrn zráţok:   59,9 mm                         priemerná teplota:  21,4°C 

maximálna teplota:    34,6°C  dňa    2. 

minimálna teplota:       7,4°C  dňa  31. 

September: 

súhrn zráţok:   17,6 mm                          priemerná teplota:  17,8°C 

maximálna teplota:    31,0°C  dňa  3. 

minimálna teplota:       6,3°C  dňa  6. 

Október: 

súhrn zráţok:   87,5 mm                          priemerná teplota:   9,8°C 

maximálna teplota:     28,0°C  dňa  8. 

minimálna teplota:      -1,9°C  dňa 31. 

November: 

súhrn zráţok:   55,5 mm                          priemerná teplota:   6,4°C 

maximálna teplota:    15,4°C  dňa  25. 

minimálna teplota:    - 0,8°C  dňa    1.  

Prvý sneh napadol 4. novembra. 

December: 

súhrn zráţok:   104,1 mm                         priemerná teplota:   1,0°C 

maximálna teplota:     11,7°C  dňa   25. 

minimálna teplota:    - 18,4°C  dňa  21. 

Priemerná ročná teplota bola 10,9°C. Počet búrok v roku bol 46, najviac v júli 14 

a najmenej v apríli a v októbri 1. Búrky sa nevyskytli v mesiaci január, február, marec, 

november a december. Prevládajúci smer vetra bol VJV – východojuhovýchod. 
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Najveternejší deň v roku bol 30.11., kde dráha vetra bola 571 km/24 hod. Najkľudnejší 

deň bol 13.12. a to 8 km/24 hod. Najniţší úhrn slnečného svitu bol v mesiaci december 

31,8 hod. a najvyšší v júli 336,2 hod. Úhrn slnečného svitu za rok bol 2030,3 hod. 

Počet dní v roku, kedy bola hmla bol 27. Najviac ich bolo v novembri (9) a najmenej 

v júni, septembri, októbri (1). Hmla sa nevyskytla v marci, apríli, máji, júli a auguste. 

Počet dní pokrytých súvislým snehom o 07.00 hod. ráno bol 40. Počet dní so sneţením 

bol 29.  

 

                                                  Kronikársky zápis za rok 2009 spracovala a zapísala 
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