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         V roku 2010 sa narodilo 124 detí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach 

z toho 74 chlapcov a 50 dievčat. Najčastejšie mená u  dievčat boli Dominika, Nela, 

Natália a u chlapcov Adam, Samuel, Patrik, Matej, Matúš. Zomrelo 122 obyvateľov 

mesta z toho 57 muţov a 65 ţien, 70 párov poţiadalo o uzavretie manţelstva na 

matrike v Zlatých Moravciach a 90 párov uzavrelo manţelstvo, kde aspoň jeden 

z manţelov bol obyvateľom mesta. Počas roka 2010 sa do Zlatých Moraviec 

prisťahovalo 159 obyvateľov a odsťahovalo 260 obyvateľov. 

         5. januára sa narodil ako prvé dieťa Zlatých Moraviec Matúš Horváth 

v nitrianskej nemocnici s hmotnosťou 3500 g, 50 cm. Je druhým dieťaťom rodičom 

Martinovi a Jarmile Horváthovým. S kyticou kvetov, hračkou a finančným darom 

33,20 € ho navštívila 15. marca primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová.          

         K 31.12.2010 bolo v meste Zlaté Moravce prihlásených 13 077 obyvateľov 

(6 352 muţov a 6 725 ţien) z toho v Mestskej časti Prílepy 468 obyvateľov 

a v Mestskej časti Chyzerovce 739 obyvateľov. 
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Mestské  zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 9 zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ).  

         MsZ v Zlatých Moravciach schválilo: 

- VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Zlaté Moravce. 

- VZN Mesta Zlaté Moravce č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto. 

- novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2008 o výške príspevku zákonných 

zástupcov detí a ţiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 01.04.2010. 

- VZN Mesta Zlaté Moravce č. 3/2010 o vyhradení miest na umiestenie predvolebných 

plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR SR v roku 2010 na území mesta 

Zlaté Moravce.  

- odpredaj pozemku pod bytovým domom na Nitrianskej ul. č. 5,7,9,11 (súp. č. 1868) 

pre nájomníkov druţstevných bytov podľa priloţeného zoznamu, pod bytovým domom 

na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov druţstevných 

bytov podľa priloţeného zoznamu, pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2,4,6,8 

(súp. č. 2003) pre nájomníkov druţstevných bytov podľa priloţeného zoznamu, pod 

bytovým domom na M. Benku ul. č. 1,3,5,7,9,11,13,15 (súp. č. 2037), pod bytovým 

domom na 1. mája ul. č. 70,72,74,76 (súp. č. 2031) pre nájomníkov druţstevných 

bytov podľa priloţeného zoznamu, pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 

(súp. č. 2019) pre nájomníkov druţstevných bytov podľa priloţeného zoznamu.                                                             

- ţiadosť mestskej nemocnice v zastúpení poverenej riaditeľky MUDr. Niny 

Horniakovej na odvrátenie moţných exekúcií z dôvodu finančných dlhov nemocnice 

a poveruje MUDr. Ninu Horniakovú pripraviť návrh záchranného plánu a vyrokovať 

s minimálne 5 finančnými inštitúciami najvýhodnejší úver. Návrh záchranného plánu 

a ponuky finančných inštitúcii predloţiť na rokovanie finančnej komisie, Mestskej 

rady a Mestskému zastupiteľstvu v termíne najneskôr do 15.03.2010. 

- prijatie úveru pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000,- eur od spoločnosti 
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Dexia Banka Slovensko a.s. na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie 

a rekonštrukcie mestského majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, 

EURIBOR 1 Mesačný, s odkladom splácania na 1 rok (25.05.2011) bez ručenia. 

- zaviazanie budúceho investora Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. 

v Zlatých Moravciach na prevzatie prijatého úveru. 

- uvedený úver zahrnúť do rozpočtu na rok 2010. 

- Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim 

predávajúcim a Nitrianskym samosprávnym krajom ako budúcim kupujúcim, 

predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod: 

a) príslušnej časti stavby „Okruţná kriţovatka Hviezdoslavova, Duklianska, 

Továrenská – Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 03/2004 za 

kúpnu cenu 1,- € (slovom jedno Euro) a  

b) pozemkov pod príslušnou časťou stavby „Okruţná kriţovatka Hviezdoslavova, 

Duklianska, Továrenská – Zlaté Moravce“ podľa technického predpisu SSC 

03/2004 za kúpnu cenu 1,- € (slovom jedno Euro)  

- na základe predloţenej ţiadosti Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, 

DrSc. vyradenie RDG prístrojov, konkrétne prístroja  zn. Chirana typ Chirodur 125 C 

r.v. 1983 a prístroja  zn. BMT typ Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 z majetku a  

odpredaj týchto RDG prístrojov, konkrétne prístroj  zn. Chirana typ Chirodur 125 C  

r.v. 1983 za kúpnu cenu minimálne podľa znaleckého posudku 6.130,25 eur a prístroj  

zn. BMT typ Avantex C s kefalostatom r. v. 1991 za kúpnu cenu minimálne podľa 

znaleckého posudku 4.245,13 eur. 

- odpredaj stavby - polyfunkčnej budovy so súpisným číslom 979 postavenej na 

parcele č. 2474 a pozemku parcelné číslo 2474, druh pozemkov: zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 376 m
2
, zapísané v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, 

správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, katastrálne 

územie Zlaté Moravce, na liste vlastníctva č. 3453 nájomcovi predmetných 

nehnuteľností neziskovej organizácii ÚSMEV DSS n.o., Hviezdoslavova 86, 953 01 

Zlaté Moravce, IČO: 45732166, za kúpnu cenu vychádzajúcu zo znaleckého posudku, 

a to za kúpnu cenu  vo výške 122 000 (jednostodvadsaťdvatisíc) eur.  

Rozhodlo, ţe predaj tejto nehnuteľnosti je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.     

- Dohodu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby 

č. 10097/14/2010 medzi mestom Zlaté Moravce a Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou. 

- zmluvu o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení 

právneho nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne-14/2010. 

- informáciu od primátorky mesta o vetovaní uznesenia č. 469/2010, súvisiaceho 

so zmenou v spôsobe uţívania 24 bytových jednotiek v Dome opatrovateľskej sluţby 

na ulici Kalinčiakova č. 6,8,10 v Zlatých Moravciach. 

- VZN Mesta Zlaté Moravce č. 4/2010, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2010. 
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         Splnomocnilo: 

- primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú na podpísanie úverovej zmluvy 

obsahujúcej podmienky uvedené v bode a) a príslušnej zmluvnej dokumentácie 

týkajúcej sa prijatia tohto úveru a zachovania chodu Mestskej nemocnie prof. MUDr. 

R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach. 

         Uloţilo: 

- úlohu Mestskému úradu pripraviť návrh podmienok výberového konania pre vstup 

strategického investora do Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých 

Moravciach a predloţenie do Mestského zastupiteľstva do 15.04.2010. 

         Zobralo na vedomie: 

- oznámenie o neprijatí funkcie primátorkou Mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínou 

Ostrihoňovou v správnej rade zdruţenia Poţitavská futbalová akadémia FC ViOn. 

 

         Primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína Ostrihoňová vyuţila právo podľa § 

13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a nepodpísala uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v zákonom 

stanovenej lehote, čím pozastavila výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Zlatých Moravciach a to z dôvodu, ţe sa domnievala, ţe toto uznesenie je pre mesto 

Zlaté Moravce zjavne nevýhodné. 

         Uznesenie č. 450/2010 - Podmienky výberového konania na strategického 

partnera (investora) Mesta Zlaté Moravce za účelom realizácie ozdravného 

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

a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 

podľa predloţeného návrhu. 

         Uznesenie č. 469/2010 - Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu  spôsobu 

uţívania 24 jednoizbových bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome s.č. 1688 ako 

bytov opatrovateľskej sluţby /I. aţ VIII. poschodie na ulici  Kalinčiakova č. 6, 8, 10 

v Zlatých Moravciach/ na byty trvalého bývania.   

Primátorka 

mesta 

vetovala 

uznesenia 

 

Príloha  

č. 1-d 

 

 

 

 

         Na 45. MMZ konanom 25. februára bol prítomný aj prokurátor JUDr. Bezák 

z Okresnej prokuratúry Nitra. Poslancom boli za jeho účasti prečítané upozornenia na 

nedostatky v činnosti MsZ. V prvom upozornení navrhol mestskému zastupiteľstvu 

bezodkladne uzatvoriť záverečný účet jedným z týchto výrokov: a) celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje 

s výhradami. V druhom upozornení navrhol MsZ: 1) bezodkladne vykonať také 

opatrenia, aby všetky a predovšetkým uţ podané sťaţnosti proti činnosti primátorky 

mesta Zlaté Moravce podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších 

predpisov boli vybavené v súlade s týmto zákonom, 2) zabezpečiť činnosť 

a organizáciu práce, realizáciu oprávnení a povinností orgánov MsZ tak, aby všetky 

podania fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorými: a) sa domáhajú ochrany 

svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretoţe došlo k ich porušeniu alebo 

k ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, b) upozorňujú na 

konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych prepisov, ktorých odstránenie si 

vyţaduje zásah orgánu verejnej správy boli vybavené v súlade so zákonom č. 

Prokurátor 

bol 

prítomný na 

MsZ 
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152/1998 Z.z. o sťaţnostiach v znení neskorších predpisov, 3) prejednať toto 

upozornenie prokurátora na najbliţšom zasadnutí MsZ. Prokurátor dôvody 

neschválenia záverečného účtu neskúmal.          

 

         Na základe novely zákona o obecnom zriadení od apríla nastali tieto zmeny: 

Obecné zastupiteľstvo má najneskôr 90 dní pred voľbami určiť na celé funkčné 

obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Počas volebného obdobia má byť moţné ho 

na jeho návrh zmeniť. Zastupiteľstvo však týmto návrhom nebude viazané. Na druhej 

strane uţ nebude môcť schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ktorý 

bude vydávať starosta. Do pôsobnosti zastupiteľstva bude spadať schvaľovanie štatútu 

obce, ako aj zásady odmeňovania poslancov. Tí budú diferencovane odmeňovaní za 

činnosť, ktorú vykonali pre obec. Starostovia a poslanci zastupiteľstva odsúdení za 

úmyselný trestný čin alebo nepodmienečne odsúdení za trestný čin majú byť povinní 

svoje odsúdenie oznámiť obci. Novela tieţ stanovuje, ţe mandát obecného poslanca 

zaniká, ak sa poslanec počas jedného roka ani raz nezúčastní na zasadnutí 

zastupiteľstva. Na základe poznatkov z praxe sa predlţuje lehota na uskutočnenie 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to aspoň raz za tri mesiace. Prvé zasadnutie sa 

musí konať do 30 dní po komunálnych voľbách. Zastupiteľstvo schvaľuje návrh 

programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta o tom odmietne 

dať hlasovať, stráca právo viesť zasadnutie a v tejto úlohe ho nahradí jeho zástupca. 

Rovnako to platí aj vtedy, keď starosta neudelí slovo poslancovi, ktorý v súvislosti 

s prerokúvaným bodom programu poţiada o slovo. Novela zároveň rozširuje okruh 

osôb, ktorým sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva slovo vţdy udelí, a to o poslanca 

Európskeho parlamentu. Starosta si do 60 dní od zloţenia sľubu určí svojho nástupcu, 

ktorým môţe byť iba poslanec. Sprísňuje sa aj dôvod odvolania hlavného kontrolóra 

obce. Pri tomto úkone sa vyţaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného 

zastupiteľstva tak, ako pri jeho zvolení do funkcie. Zmena zákona upravuje tieţ 

poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva. Prihliadať sa bude na to, 

aké úlohy plnia a koľko času venujú výkonu funkcie. Starostovia dostali aj novú 

právomoc vydávať organizačný poriadok obecného úradu a rozhodovať o odmeňovaní 

zamestnancov obce, zastupiteľstvo to môţe iba zobrať na vedomie. Zo zákona vypadla 

veta, ţe obecný úrad je výkonným orgánom nielen starostu, ale aj zastupiteľstva.  

         Posilnenie pozície starostov ministerstvo vnútra presadilo v spolupráci so 

Zdruţením miesta obcí Slovenska.  

Novela 

zákona 

o obecnom 

zriadení 

Voľby do NR SR. 
         Predseda NR SR rozhodnutím č. 36/2010 Z.z., podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) 

Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR 

SR vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 12. 

júna 2010.      

         V divadelnej sále MsKS sa 3. mája uskutočnil sľub okrskových volebných 

komisií pre voľby do NR SR do rúk primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej. 

Z politických strán a politických hnutí, ktoré delegovali svojich členov a náhradníkov 

boli ţrebovaním zvolení predsedovia a podpredsedovia okrskových volebných komisií. 

 

 

 

 
Príloha  

č. 2-d 
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         O moţnosť voliť poštou poţiadalo 10 Zlatomoravčanov. 

         Osoby vo výkone trestu odňatia slobody okrem tých, ktorí spáchali obzvlášť 

závaţný zločin získali od 15. marca 2009 právo hlasovať vo voľbách do NR SR 

a europarlamentu. 

         V Zlatých Moravciach bolo zriadených jedenásť volebných okrskov, v ktorých 

bolo zapísaných 10 713 voličov. Volieb sa zúčastnilo 61,06 % voličov. Hlasovania sa 

zúčastnilo 6 541 voličov, z toho platných hlasov bolo 6 460.  

Strany a hnutia jednotlivo získali v Zlatých Moravciach hlasy takto: 

1. Európska demokratická strana   5 (0,07 %) 

2. Únia – strana pre Slovensko   39 (0,60 %) 

3. Strana rómskej koalície   1 (0,01 %) 

4. Paliho Kapurková, veselá politická strana   39 (0,60 %) 

5. Sloboda a Solidarita    801 (12,39 %) 

6. Strana demokratickej ľavice   152 (2,35 %) 

7. Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja   4 (0,06 %) 

8. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko   210 (3,25 %) 

9. Komunistická strana Slovenska    80 (1,23 %) 

10. Slovenská národná strana   495 (7,66 %) 

11. Nová demokracia   13 (0,20 %) 

12. Zdruţenie robotníkov Slovenska   27 (0,41 %) 

13. Kresťanskodemokratické hnutie   621 (9,61 %) 

14. Ľudová strana Naše Slovensko  163 (2,52 %) 

15. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  751 (11,62 %) 

16. AZEN – Aliancia za Európu národov   3 (0,04 %) 

17. Smer – sociálna demokracia   2 941 (45,52 %) 

18. Most – híd   115 (1,78 %) 

Novovymenovaná vláda SR 

         9. júla vymenoval prezident SR I. Gašparovič novú vládu v zloţení: 

- prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. (SDKÚ), predsedníčka vlády 

- Dr.h.c. Ing. Ján Figeľ (KDH), 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt 

a telekomunikácií 

- doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. (MOST-HÍD), podpredseda vlády pre ľudské práva 

a menšiny 

- Ing. Ivan Mikloš (SDKÚ), podpredseda vlády a minister financií 

- RNDr. Jozef Mihál (SaS), podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

- PhDr. Juraj Miškov (SaS), minister hospodárstva a výstavby 

- JUDr. Daniel Lipšic (KDH), minister vnútra 

- Ing. Eugen Jurzyca (SDKÚ), minister školstva, vedy, výskumu a športu 

- doc. JUDr. Lucia Ţitňanská, PhD., (SDKÚ), ministerka spravodlivosti 

- Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc. (SDKÚ), minister zahraničných vecí 

- Mgr. Ľubomír Galko (SaS), minister obrany 

- Mgr. Daniel Krajcer (SaS), minister kultúry a cestovného ruchu 

- MUDr. Ivan Uhliarik (KDH), minister zdravotníctva 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2010 

 

346                                                                                                                                                             

- Ing. Zsolt Simon (MOST-HÍD), minister pôdohospodárstva, ţivotného prostredia 

a regionálneho rozvoja 

Referendum. 
         Podľa čl. 95 ods. 1 čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 

2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania 

referenda v znení zákona č. 192/2007 Z.z. na základe petície občanov prijatej 9. júna 

2010, vyhlásil prezident Slovenskej republiky referendum na sobotu 18. septembra 

2010. 

         Sľub členov okrskových komisií pre referendum sa konal v obradnej miestnosti 

MsKS dňa 11. augusta. Voľba predsedov a podpredsedov sa uskutočnila na druhom 

zasadnutí členov okrskových komisií pre referendum dňa 30. augusta v zasadacej 

miestnosti Mestského úradu.   

         V meste Zlaté Moravce bolo určených 8 okrskov. Oprávnených občanov 

zapísaných do zoznamu na hlasovanie bolo 10 758, počet vydaných hlasovacích 

lístkov bol 2 162 a percento účasti oprávnených občanov bolo 20,09 %.  

Otázky, o ktorých oprávnení občania rozhodovali v referende: 

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť 

fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za sluţby verejnosti poskytované 

Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom? 

„áno“ 1912 hlasov, „nie“ 193 hlasov 

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila moţnosť 

prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na 

všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch? 

„áno“ 2085 hlasov, „nie“ 30 hlasov 

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom zníţila 

počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od 

nasledujúceho volebného obdobia? 

„áno“ 2018 hlasov, „nie“ 91 hlasov 

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, ţe 

orgány verejnej moci môţu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou 

maximálne 40 tisíc eur? 

„áno“ 1954 hlasov, „nie“ 98 hlasov 

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila moţnosť voliť 

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu 

prostredníctvom internetu? 

„áno“ 1547 hlasov, „nie“ 490 hlasov 

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby 

poverené výkonom verejnej moci z moţnosti uplatniť právo na odpoveď podľa 

tlačového zákona? 

„áno“ 1617 hlasov, „nie“ 313 hlasov 

         Na Slovensku bolo referendum neplatné, nakoľko celková účasť voličov bola 

niţšia ako päťdesiat percent - dosiahla len 22,84 %.  

 

Komunálne voľby. 
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         Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. 

vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. 

novembra 2010. 

         Mesto Zlaté Moravce zverejnilo počet obyvateľov mesta nasledovne: ZLATÉ 

MORAVCE – 13 060 obyvateľov.  

         Pre Mesto Zlaté Moravce bolo určených Mestským zastupiteľstvom 19 

poslancov. 

         Ďalej bolo určených 5 volebných obvodov a 11 volebných okrskov. 

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

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

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

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

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

         Kandidátky na poslancov a primátora posudzovala mestská volebná komisia vo 

štvrtok 7. októbra, všetci kandidáti splnili podmienky registrácie. Mestskú volebnú 

komisiu (MVK) tvorili: predseda Ing. Rudolf Ragas (SDKÚ DS), podpredseda Ján 

Stopka (ZSNS), členovia Helena Ďuriačová (Občianska konzervatívna strana), Darina 

Klikáčová (Sloboda a Solidarita), Eva Lukáčová (Slobodné fórum), Ján Ondrejmiška 

(trojkoalícia SMER SD, KDH, ĽS HZDS), Margita Plhalová (KSS). V zmysle zákona 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová 

vymenovala za zapisovateľku mestskej volebnej komisie Ing. Danielu Šutkovú.  

         V obradnej miestnosti MsKS sa 11. novembra uskutočnil sľub členov volebných 

komisií pre voľby do orgánov samosprávy mesta. Po zloţení sľubu prítomných členov 

komisií do rúk primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej boli zvolení predsedovia 

a podpredsedovia okrskových volebných komisií pre komunálne voľby 2010. 

         V meste Zlaté Moravce sa v I. obvode volili 4 poslanci z 18 kandidátov, v II. 

obvode 3 poslanci zo 10 kandidátov, v III. obvode 6 poslanci z 19 kandidátov, v IV. 

obvode 4 poslanci z 11 kandidátov, v V. obvode 2 poslanci z 8 kandidátov. 

         Na post primátora mesta kandidovali 6 uchádzači. 

         Do volebných zoznamov bolo zapísaných 10 850 voličov, počet voličov, ktorým 

boli vydané obálky 6 148, t.j. 56,66 % účasť. Z tohto počtu bolo 5 805 platných hlasov 

do mestského zastupiteľstva a 6 047 platných hlasov na primátora mesta. 

         Podľa počtu získaných platných hlasov boli zvolení títo 19 poslanci do 

Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: 

Volebný obvod č. 1: 

1. Ivona Vicianová, PharmDr. Bc., 45 r., farmaceut, právnik, (NEKA) - 519 

2. Milan Galaba, Mgr., 46 r., ţivnostník, (SMER – SD, KDH, ĽS – HZDS) - 453 

3. Eva Dubajová, 57 r., ekonóm, (SMER – SD, KDH, ĽS – HZDS) - 419 

4. Erika Babocká, 18 r., študentka, ţivnostníčka, (NEKA) - 393 

Volebný obvod č. 2: 

5. Pavol Petrovič, PaedDr., 28 r., učiteľ, (NEKA) - 347 

6. Ľudovít Chládek, 57 r., skladník, (NEKA) - 259 

7. Miroslav Záchenský, 51 r., ţivnostník, (SMER – SD, KDH, ĽS – HZDS) - 252 

Volebný obvod č.3: 
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8. Klaudia Ivanovičová, PaedDr., 46 r., učiteľka MŠ, (NEKA) - 568 

9. Denisa Uhrínová, Mgr., 31 r., štátny zamestnanec, (SMER – SD, KDH, ĽS – 

HZDS) - 493 

10. Peter Hollý, Ing., 58 r., samostatný odborný inšpektor, (SMER – SD, KDH, ĽS – 

HZDS) - 435 

11. Marián Tomajko, 62 r., riaditeľ Záhradníckych sluţieb, (NEKA) - 427 

12. Peter Lisý, Ing., 66 r., manaţér, predseda OO JDS, (Zjednotená SNS) - 401 

13. Dušan Husár, PaedDr., 52 r., riaditeľ SOŠT, (SDKÚ – DS) - 364 

Volebný obvod č. 4: 

14. Ivan Madola, 39 r., THP logista, (SMER – SD, KDH, ĽS – HZDS) - 459 

15. Pavel Šepták, Mgr., 55 r., advokát, (NEKA) - 438 

16. Vladimír Klučiar, 57 r., technik, (SMER – SD, KDH, ĽS – HZDS) - 402 

17. Jozef Škvarenina, Ing., 38 r., ekonóm, (SMER – SD, KDH, ĽS – HZDS) - 401 

Volebný obvod č. 5: 

18. Jozef Tonkovič, 59 r., elektrikár, (NEKA) - 309 

19. Ivan Hritz, 66 r., dôchodca, (KSS) - 242 

Voľby primátora mesta Zlaté Moravce priniesli nasledovné poradie podľa počtu 

získaných platných hlasov: 

1. Peter Lednár, Ing. CSc., 61 r., agronóm – manaţér, (SMER – SD, KDH, ĽS – 

HZDS) - 2 441 

2. Serafína Ostrihoňová, Ing., 56 r., primátorka mesta, (NEKA) - 1 605 

3. Peter Dvonč, MVDr., 55 r., úradný veterinárny lekár, (NEKA) - 1 301 

4. Cyril Lazúr, Ing., 52 r., ţivnostník, (SDKÚ – DS, SNS) - 592 

5. Miroslav Kapolka, Ing., 59 r., ekonóm, (NEKA) - 96 

6. Václav Plhal, 64 r., výsluhový dôchodca (KSS) - 12 

        Za primátora mesta bol zvolený Ing. Peter Lednár, CSc. Narodil sa v rodine 

račianskych vinohradníkov neďaleko Bratislavy, ako najmladší z troch detí. Jeho 

rodina sa niekoľkokrát sťahovala, aţ sa usadila v Topoľčiankach. V posledných rokoch 

ţije v Zlatých Moravciach. Gymnázium (vtedy SVŠ) vychodil v Zlatých Moravciach, 

VŠP v Nitre, po jej skončení pracoval v bývalom ţrebčíne, neskôr v plemenárskom 

podniku. Šéfoval šampiňonárni v Topoľčiankach, v rokoch 1992 aţ 2005 pôsobil ako 

generálny riaditeľ nemeckej spoločnosti ABG Slovensko. Potom bol majiteľom 

a riaditeľom spoločnosti Kvetozel. Má za sebou viaceré stáţe a študijné či pracovné 

pobyty v zahraničí. Ovláda ruštinu a nemčinu. V posledných rokoch ţije v Zlatých 

Moravciach. Jeho program pre štvorročné obdobie je postavený na štyroch hlavných 

pilieroch: občan, práca, zdravie a bezpečnosť. Vo voľbách bol nominantom koalície 

SMER – SD, KDH, ĽS – HZDS. 

Výstavba.  
Zariadenie opatrovateľskej sluţby. 

         Bezbariérová kúpeľňa: bývalá kúpeľňa a sprchovací kút boli rozšírené. 

Stavebným a búracím prácam predchádzalo uzatvorenie jednoizbového bytu. 

Nasledovala demontáţ kuchynskej linky, búranie jestvujúcich deliacich konštrukcií 

v kúpeľni a WC, starej keramickej dlaţby a obkladov, demontáţ dverí v hygienických 
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priestoroch. Boli navrhnuté nové deliace priečky zhotovené z tvárnic. Podlaha je teraz 

z keramických protišmykových dlaţdíc a miestnosti sú obloţené keramickým 

obkladom. Vnútorné maľby boli nanesené dvojnásobne na penetrovanom podklade. 

Boli urobené nové rozvody ZT, kanalizácia, elektroinštalácia, preloţený bol radiátor. 

WC je riešené ako bezbariérové, kde sa dostane aj osoba s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Sprchový kút má tieţ bezbariérové riešenie, je zapustený do podlahy tak, aby 

osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu sa mohla osprchovať, je vybavený 

sedákom, madlom a nastaviteľnou ruţicou s tým, ţe miešanie vody je nastavené 

termostaticky. Bezbariérové riešenie má aj vaňa. Je prispôsobená vozíku, ktorý je 

v zariadení opatrovateľskej sluţby na to, aby sa osoba pri kúpaní pohodlne vloţila do 

vane a rovnako sa okúpala alebo osprchovala. Umývadlo je tieţ riešené s madlom, 

nízko osadené, aby sa aj osoba na vozíku mohla pohodlne umyť. Práce začali ešte 

v decembri a trvali 5 týţdňov. Preinvestovaných bolo 8 806 € (kapitálové výdavky zo 

štátneho rozpočtu pre ZOS). Z toho v roku 2010 bolo preinvestovaných 3 244 €. 

         Rekonštrukcia a montáţ nového stropného zdviţného zariadenia: 9. decembra sa 

uskutočnila rekonštrukcia starého a montáţ nového stropného zdviţného zariadenia 

GULDMANN – GH2F určeného na obsluhu imobilných osôb, najmä na zdvíhanie 

a presuny na lôţku, do vane, na invalidný vozík a toaletu. Dodávateľom zariadenia 

bola firma ARES, spol. s.r.o. Bratislava, ktorá vykonala aj jeho montáţ. Celková cena 

za vykonané práce bola 8 474 €. Pouţité na rekonštrukciu boli finančné prostriedky za 

štátneho rozpočtu na Zariadenie opatrovateľskej sluţby – kapitálové dotácie. 

         Maľovanie priestorov ZOS: od 17. do 18. decembra sa uskutočnilo maľovanie 

polovice priestorov Zariadenia opatrovateľskej sluţby na Rovňanovej ul. č. 3. V týchto 

priestoroch sa okrem maľovania vymenila aj podlahová krytina. Práce vykonali podľa 

výberového konania pracovníci p. J. Valkoviča zo Zlatých Moraviec vo výške 2 256 €. 

Faktúra bola uhradená zo štátneho rozpočtu (z beţných výdavkov na prevádzku).  

Cesta na Ul. Sama Chalupku – pri Coop Jednota, cesta medzi Coop Jednota a Ul. 1. 

mája cez areál Strednej odbornej školy technickej Ul. 1. mája 22. 

         Technické sluţby mesta na vlastné náklady poloţili asfaltový koberec na cestu na 

Ul. Sama Chalupku – pri mexikoplatzi. Na svoje náklady taktieţ TSm vybudovali 

cestu medzi Coop Jednota a Ul. 1. mája cez areál Strednej odbornej školy technickej 

Ul. 1. mája 22. Mestský úrad, odd. pre výstavbu, ÚP, dopravu a ŢP zabezpečilo súhlas 

dotknutých vlastníkov pozemku, projektovú dokumentáciu, súhlas dopravného 

inšpektorátu, NSK, ako aj súhlas SOŠt. Riešenie komunikácie bolo dočasné, do doby 

vykúpenia pozemkov pre trvalé riešenie prejazdu, max. do 31.12.2011. Týmto bola 

odbremenená časť centra mesta od osobných motorových vozidiel, kde vznikali 

dopravné kolízie. Vozidlá, ktoré nemajú záujem prechádzať centrom mesta môţu 

prejsť touto jednosmernou cestou a vyjsť na Ul. 1. mája. Prejazd cez ulicu majú 

povolené osobné motorové vozidlá pri obmedzenej rýchlosti 20 km/h. Vybudované 

bolo dopravné značenie podľa dokumentácie odsúhlasenej DI PZ Zlaté Moravce a pri 

budove školy bolo osadené zábradlie oddeľujúce chodník od dočasnej komunikácie.  

Celková cena nákladov bola 25 612,91 €. 

Cesta na Kalinčiakovej ulici. 

         Zápis o odovzdaní staveniska na opravu cesty na Kalinčiakovej ulici bol 
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vykonaný 12. júna. Stavebné práce trvali do 6. júla. V tento deň bolo stavebné dielo 

odovzdané investorovi, Mestu Zlaté Moravce. Rekonštruovaná komunikácia bola 

v dĺţke 269 m a šírke 8 m, čo predstavovalo celkovú plochu 2152 m². Súčasťou stavby 

bolo aj riešenie parkoviska na Kalinčiakovej ul. s plochou 126 m². Dodávateľom prác 

na rekonštrukciu cesty bola na základe výberového konania firma Cesty Nitra, a.s. 

Rekonštrukčné práce spočívali v oprave cestného telesa, čiastočnej obojstrannej 

výmene cestných obrubníkov, oddelení parkoviska na Kalinčiakovej ulici leţatými 

obrubníkmi a osadení uličných vpustí a poklopov uličnej kanalizácie do úrovne 

nivelety komunikácie.  

Náklady na opravu cesty boli 60 276,87 €. 

Cesta na Staničnej ulici. 

         Na základe „Zmluvy o dielo“ uzavretej medzi investorom – Mestom Zlaté 

Moravce a dodávateľom – CESTY, a.s., Nitra, boli 21. júla začaté práce na oprave 215 

metrového úseku miestnej komunikácie na Staničnej ulici. Rozsah prác pozostával 

z odfrézovania existujúceho asfaltového krytu hrúbky 5 cm, očistení podkladu, rezaní 

asfaltového krytu do hĺbky 5 – 10 cm, výškovej úprave kanalizačného poklopu, 

spojovacieho asfaltového postreku, zhotovení dvoch asfaltových vrstiev vozovky – AC 

16 hrúbky 5 cm a AC 11 hrúbky 4 cm a súvisiacich zemných a stavebných prác. 

Dohodnutý termín ukončenia opravy cesty bol 15. august, práce boli dokončené oproti 

zmluvnému termínu v predstihu. 

Náklady na opravu cesty predstavovali 46 870,90 €. 

Rekonštrukcia cesty na Dlhej ulici. 

         Rekonštrukcia cesty sa začala riešiť ešte v roku 2007, kedy prebiehal proces 

schvaľovania cez komisie, mestskú radu a zastupiteľstvo. Pripravila sa projektová 

dokumentácia. K rekonštrukcii cesty na Dlhej ulici pristúpilo Mesto aţ v roku 2010. 

Odovzdanie staveniska „Rekonštrukcia mestskej komunikácie Dlhá ulica v Zlatých 

Moravciach“ prebehlo 4. júna. Výberové konanie na opravu cesty vyhrala firma ViOn, 

a.s. Podľa zmluvy bola cesta opravená v jednej etape ako celok do konca augusta. 

Kolaudačný deň bol 9. novembra. Celková dĺţka opravovanej vozovky bola 1,2 km so 

šírkou medzi obrubníkmi 6,5 m a miestami aţ 8,5 m, čím sa cesta rozšírila. V projekte 

bolo navrhnuté vyfrézovanie povrchu vozovky, vybratie starého cestného telesa do 

hĺbky priemerne 500 mm, osadenie uličných vpustí s pripojením na jestvujúcu 

kanalizáciu, osadenie obrubníkov s prídlaţbou, rozšírenie vozovky o 2,55 m 

a vysprávky po prekopávkach pre prípojky uličných vpustí. Projekt pokračoval 

kladením podkladných vrstiev a po poloţení cestného obrubníka s prídlaţbou podľa 

priečnych profilov, kladením jednotlivých vrstiev vozovky na pripravený a očistený 

podklad. Vjazdy na pozemky projekt neriešil, bude to však v budúcnosti riešené 

samostatným projektom. Bol zachovaný plynulý vjazd z domov na Dlhú ulicu. 

Súčasťou opravovaného úseku boli aj zastávky MHD. Nachádza sa tu 8 nástupných 

ostrovčekov pre autobusy a dopravné značenie.  

Celková oprava cesty stála 558 550,34 € (vrátane dopracovania projektu 118,14 €). 

Odovzdanie stavby Základná škola Pribinova. 

         29. októbra sa za účasti primátorky Ing. S. Ostrihoňovej, prednostu MsÚ Ing. M. 

Šlosára, riaditeľa ZŠ na Pribinovej ul. PaedDr. I. Röhmana, projektanta Ing. I. 
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Röhmana a ďalších zástupcov mesta a dodávateľskej firmy Strojstav, s.r.o., Prievidza 

uskutočnilo odovzdanie stavby zrealizovanej z eurofondov. Mesto získalo na projekt 

„Modernizácia Základnej školy Pribinova“ nenávratný finančný príspevok 

z Regionálneho operačného plánu, opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania 

654 014,22 €. Realizátor stavby dodrţal zmluvný termín, ktorý bol na stavebné práce 

do konca októbra a odovzdal zástupcom mesta kvalitne zhotovenú budovu, ktorá sa 

nachádza na mieste bývalých školských dielní. Do tejto budovy budú postupne 

presťahované tri triedy základnej školy, ktoré doteraz pôsobia v MŠ na Slnečnej ulici. 

Okrem toho sa v budove bude nachádzať kniţnica, jazyková a počítačová učebňa 

s vlastným vchodom, ktoré budú slúţiť všetkým ţiakom základnej školy. Stavebné 

práce sa vykonávali aj na starej budove školy, kde boli vymenené všetky staré okná za 

plastové a bola namontovaná schodisková plošina pre zdravotne postihnutých ţiakov.  

V roku 2010 boli stavebné práce schválené ministerstvom vo výške 468 623,63 €. 

Uhradené ministerstvom boli práce vo výške 445 192,44 €. Mesto Zlaté Moravce 

uhradilo 5% spolufinancovanie vo výške 23 431,18 €. Projektové práce preplatené 

v roku 2010 z Mesta Zlaté Moravce boli v sume 10 810,26 € (refundované budú v roku 

2011). 

Prístrešok na cintoríne v m.č. Chyzerovce. 

         9. novembra sa uskutočnilo odovzdanie stavby do uţívania „Výroba a montáţ 

oceľového prístrešku na cintoríne Zlaté Moravce – časť Chyzerovce“. Realizované 

bolo firmou SATAS, s.r.o., Zlaté Moravce.  

Cena stavby bola 5 140 €. 

Kanalizácia v m.č. Chyzerovce. 

         MsZ na svojom 49. zasadnutí 2. septembra prijalo uznesenie, na základe ktorého 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra vypracuje projekt na čerpanie 25 

miliónov € z eurofondov – z kohézneho fondu na výstavbu kanalizácie v mestskej časti 

Chyzerovce na uliciach Chyzerovecká, Palárikova.  Okrem toho bude zrekonštruovaná 

čistiareň odpadových vôd za 20 mil. €. Aby spoločnosť mohla projekt vypracovať, 

potrebovala súhlas mestského zastupiteľstva na vloţenie kanalizácie do mestskej 

komunikácie. Mesto pritom nebude hradiť ţiadne spolufinancovanie. Ukončenie 

realizácie projektu by malo byť do konca roku 2013. 

Príprava na nový cintorín. 

         Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom svojho podniku Záhradnícke sluţby mesta 

Zlaté Moravce pripravilo práce na realizácii novej stavby rozšírenia mestského 

cintorína. Stavba nového cintorína je v súlade s ÚPN mesta. Pozemok na cintorín je 

majetkom mesta Zlaté Moravce. Boli vykonané práce: inţiniersko-geologický 

prieskum, ktorý urobil GEO spol. Nitra so záverom, ţe z hydrogeologického hľadiska 

nebude rozšírenie cintorína nepriaznivo vplývať na podzemné vody a preto je vhodný 

na vybudovanie cintorína, geodetické zamerania plochy cintorína, ako aj jej výškopis, 

ideová štúdia k rozšíreniu cintorína, ktorú vykonal kolektív pracovníkov pod vedením 

Ing. A. Dobruckej, autorizovanej krajinnej architektky. Ţivotnosť novej časti cintorína 

by mala byť 20-30 rokov.  

Geologický prieskum bol v hodnote 1 309 €. 

Rekonštrukcia Mauzólea rodiny Migazzi.  

460/II 
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         V tomto roku prebehlo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Mauzólea 

rodiny Migazzi (obnovenie prednej fasády, schodov, okna, kríţa, odvlhčenie objektu). 

Zreštaurovaná bola Golgota a kamenný kríţ na cintoríne z roku 1863, opravené boli 

pomníky padlých a postavil sa pomník vojakom I. svetovej vojny. 

Na rekonštrukciu Mauzólea rodiny Migazzi poskytlo dotáciu 10 000 € Ministerstvo 

kultúry. 3 112 € poskytlo Mesto Zlaté Moravce. 

Dotáciou z rozpočtu NSK bola prevedená Záhradníckymi sluţbami m.p. rekonštrukcia 

drevených častí  na mauzóleu v hodnote 1 300 €. 

Nové lavičky v meste. 

         Mesto Zlaté Moravce zakúpilo a osadilo v meste 8 ks nových kovových lavičiek 

s operadlom v hodnote 3 134 € a 35 ks lavičiek bez operadla v hodnote 9 974 €. 

Rekonštrukcia kaštieľa Migazzi (MsKS). 

         Do konca januára 2010 sa mohli ţiadatelia uchádzať o dotáciu z rozpočtu NSK 

na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Podmienkou pre podanie ţiadosti bola 

okrem iného aj evidencia Národnej kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad SR. Mesto Zlaté Moravce podalo 

ţiadosť o dotáciu na kaštieľ Migazziovcov a získalo z rozpočtu NSK 1 000 €. Táto 

suma bola pouţitá na rekonštrukciu časti budovy kaštieľa, v ktorom je nevyhovujúci 

stavebno-technický stav. 

Povodeň v meste. 
         Voda z prívalového daţďa spôsobila problémy prvý júnový týţdeň na celom 

Slovensku. Neobišla ani obyvateľov okresu Zlaté Moravce, Nitra a Topoľčany. 

Najviac práce mali hasiči v okrese Zlaté Moravce, kde zasahovali jednotky z viacerých 

okresov Nitrianskeho kraja. Vo viacerých miestach boli vozovky zaliate vodou, alebo 

sa na nich nachádzali nánosy bahna. Mnoţstvo vody zdvihlo hladinu Hostianskeho 

potoka a Ţitavy, ktorá ohrozovala mesto Zlaté Moravce ako aj okolité obce. Mestská 

povodňová komisia na základe výstrahy hydrometeorologického ústavu SR vyhlásila 

na vodných tokoch rieky Ţitavy a Hostianskeho potoka 1. júna o 16. hodine najprv II. 

stupeň, o dve hodiny neskôr III. stupeň povodňovej aktivity. O vzniknutej situácii bola 

informovaná aj Obvodná povodňová komisia v Nitre. Uvedený do súčinnosti so 

všetkými zloţkami mesta bol aj Technický štáb komisie, ktorý zabezpečoval 

protipovodňové opatrenia. V pracovnom nasadení bola aj technická čata zloţená zo 

zamestnancov mesta a mestských podnikov. Mesto pripravilo 1300 vriec naplnených 

pieskom, ktoré technická čata skladala na najviac postihnuté miesta a to na 

Priemyselnej ul. a Ţitavskom nábreţí. Zaplavené boli aj záhradkárske osady, 

v najväčšej miere na Martinskom brehu. Predsedníčkou Mestskej povodňovej komisie 

bola primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a tajomníčkou pracovníčka odd. výstavby 

a ţivotného prostredia na MsÚ MVDr. I. Furielová. Zaplavená bola Priemyselná ul. 

vodou z okolitých svahov, firma Fenestra, HASS, Agrostav a Autoškola Paluška. 

Nepriaznivá situácia bola aj na Ţitavskom nábreţí pri starom moste, ktorý voľakedy 

spájal Ţitavské nábreţie s Robotníckou ul. Voda sa vylievala aj na Tekovskú ul. a do 

areálu skleníkov Záhradníckych sluţieb. Do týchto oblastí boli ukladané vrecia 

naplnené pieskom.  

         Najhoršia situácia bola v obciach Ladice, Kostoľanoch pod Tribečom, 

Foto č. 462, 

463, 464, 
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Nevericiach, Novej Vsi nad Ţitavou a v Beladiciach, kde zaplavilo niekoľko domov. 

Vo Vieske nad Ţitavou dosiahla hladina rieky Ţitava 3,5 metra. Vodné toky stúpali pre 

dáţď, ktorý podľa predpovedí pretrvával aj v noci z 2. na 3. júna.  

         Tretieho júna dáţď strácal na intenzite a situácia sa v meste a okolí stabilizovala. 

V piatok 4. júna o 16. hodine bol stav ohrozenia v okrese Zlaté Moravce odvolaný. 

Nasledovali čistiace práce a zrátavanie škôd. V meste pred ţupným domom bol 

vyvrátený následkom podmoknutia storočný strom. Ľuďom narobila problémy aj 

zvýšená hladina podzemnej vody. Zatopila pivnice, šachty a prízemné priestory.  

Doprava. 
         Kolóna asi dvadsiatich kamiónov a menších úţitkových vozidiel prešla 11. 

januára Zlatými Moravcami. Podporili tak nespokojných dopravcov s podmienkami 

zavedenia elektronického mýta od 1. januára 2010 na Slovensku. Mýto má slúţiť ako 

nástroj na to, aby Slovensko vedelo zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu 

diaľnic a rýchlostných ciest, na ich údrţbu a opravy. 

Elektronické 

mýto na 

cestách 

 

 

         Záveje snehu výrazne skomplikovali dopravu v okolí mesta. Cestu R1/65 

lemovali na niektorých miestach aţ 2,5 metrové sneţné steny. Autá, dva autobusy 

a sanitka uviazli piatok 5. februára na dlhé hodiny v závejoch. Aj keď v ten deň 

nesneţilo, silný vietor navial na cesty sneh z okolitých polí. Kritická situácia bola na 

Prílepskej ceste. Úplne neprejazdná bola aj cesta Zlaté Moravce – Ţitavany tzv. 

Hlboká. Vietor a poľadovica mali za následok nezjazdnosť ciest aj 13. februára. Na 

zľadovatené komunikácie v meste pouţívali Technické sluţby posypový materiál. 

Minuli ho 250 ton – piesok zmiešaný s drťou. V uliciach bola multikára, liazka 

s radlicou, traktor na odhŕňanie, UNC 062 na chodníky, UN 050, hon na preráţanie. 

Priechody pre chodcov a autobusové zastávky ručne čistila čata dvoch aţ troch ľudí.  

Kalamita  

na cestách 

 

Foto č. 

466/II 

 

         Po prívalových vodách na rieke Ţitave na Ţitavskom nábreţí bol pre plynulý 

prietok vody odstránený starý most, aby sa pod ním nehromadili konáre a nezníţil sa 

prietok vody. Most odstránili Technické sluţby, m.p. 

         Starý most mal svoju históriu, spájal voľakedajšiu Malú uličku so Ţitavským 

nábreţím. Bol vybudovaný za bývalej ČSR a tak nahradil ešte starší drevený most. 

Starý most 

na 

Ţitavskom 

nábreţí bol 

odstránený 

 

         Výstavba PPP projektu Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce 

a Banská Bystrica – severný obchvat v máji napredovala aj napriek výraznej nepriazni 

počasia. Spoločnosť Granvia Construction, zhotoviteľ projektu pokračovala s prácami 

na mostoch, cestných objektoch a oporných múroch. V máji sa podieľalo na výstavbe 

cesty R1 viac ako 2 700 ľudí, 624 strojov a 560 dopravných prostriedkov. 

Dokončených bolo 27 stavebných objektov a rozpracovaných bolo 40 objektov.  

         V rámci archeologického výskumu pod budúcou rýchlostnou cestou R1 boli 

v Beladiciach odkryté sídliská z mladšej doby kamennej, rímskej doby, obdobia 

sťahovania národov a germánske sídlisko. Pri Tesárskych Mlyňanoch bolo objavené 

pohrebisko zo začiatku 6. storočia z obdobia sťahovania národov. V Čiernych 

Kľačanoch bolo preskúmaných 216 a v Tesárskych Mlyňanoch 134 hrobov.  

Výstavba 

rýchlostnej 

cesty R1 

 

Foto č.  
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         Po časti budúcej rýchlostnej cesty R1 jazdili od augusta autá v plnej intenzite. 

V kriţovatke Lehota pri Nitre po odovzdaní do predčasného uţívania vyuţívali vodiči 

ľavý jazdný pás a pri obci Tesárske Mlyňany dokončil zhotoviteľ projektu nový úsek 

cesty 1. triedy. V auguste sa práce na výstavbe R1 sústredili na zemné práce, 

pokladanie podkladových aj ţivičných vrstiev budúcej cesty a osádzanie prvých 

odlučovačov ropných látok. Ku koncu augusta pracovalo na výstavbe rýchlostnej cesty 

R1 viac ako 1500 pracovníkov, 333 stavebných a 500 dopravných strojov. 

         Kompletná rýchlostná cesta R1 z Trnavy do Banskej Bystrice by mala byť 

automobilovej verejnosti k dispozícii do konca budúceho roka. Ako uviedol minister 

dopravy Dr.h.c. Ing. J. Figeľ, rýchlostná cesta by mala byť hotová v spomínanom 

termíne v plnom profile avšak bez obchvatu v Banskej Bystrici.  

         Na úsekoch Selenec – Beladice a Beladice – Tekovské Nemce bolo k 31. októbru 

dokončených 68 objektov a 15 odlučovačov ropných látok a rozpracovaných ďalších 

104 objektov. 

         Výstavbu rýchlostnej cesty R1 v decembri výrazne ovplyvnilo počasie najmä 

snehovými zráţkami a dlhodobými teplotami pod bodom mrazu. Napriek tomu  sa 

spoločnosti Granvia Construction podarilo udrţať tempo výstavby podľa schváleného 

Plánu zimných opatrení. Celkovo bolo na všetkých úsekoch dokončených 309 

a rozpracovaných 367 objektov. Na konci úseku Beladice – Tekovské Nemce sa aj 

napriek počasiu pokladali ďalšie vrstvy asfaltu, čo umoţnilo otvoriť pre dopravu 

v smere Nitra – Zvolen nový cestný pás a ukončiť tak obchádzku cez Hronský 

Beňadik.  

 

         Prílepská kriţovatka na úseku cesty I/65 bola odovzdaná do čiastočného uţívania 

23. novembra. Jej prestavba bola súčasťou komplexného riešenia cesty v úseku Zlaté 

Moravce. Investorom stavby „Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné 

opatrenia, úsek Zlaté Moravce“ bola Slovenská správa ciest Bratislava a zhotoviteľom 

ViOn, a.s. Financie boli poskytnuté z investičných prostriedkov SCC t.j. z rozpočtu 

SR. Kriţovatka Prílepy stála 747 232,64 €. Ako ďalšia začala úprava kriţovatky 

Chyzerovce s predpokladanými nákladmi 316 375,94 €. Celkový súčet nákladov na 

celú stavbu bol 1 174 882,21 €. Termín začatia – apríl 2010, termín ukončenia celej 

stavby (kriţovatka pri Fáro, frézovanie cesty na Č. Doline, zastávky SAD Olichov) 

bude august 2011. 

Prílepská 

kriţovatka 

Požitavské regionálne združenie.      
         Prvé zasadnutie Poţitavského regiónu okresu Zlaté Moravce v roku 2010 sa 

konalo 8. apríla v Topoľčiankach. Otvoril ho predseda J. Ďuriač, ktorý privítal 

prítomných členov a hostí. Ing. Zvalo, riaditeľ pobočky vo Vrábľoch, predstavil 

produkty Dexia banky Slovensko a.s. pre obce, ako aj ich zamestnancov. Ing. Zimková 

poskytla informácie o financovaní projektov obcí pomocou úveru z banky. Predseda 

zdruţenia J. Ďuriač predniesol správu o činnosti PRZ za rok 2009, ktorá bola zobratá 

na vedomie. Tieţ informoval, ţe obce by mali získať formou dofinancovania 40 mil. 

EUR. Ing. Valkovičová, starostka Tekovských Nemiec, podala správu o hospodárení 

PRZ za rok 2009, ktorá bola zobratá na vedomie. Ing. Dvonč, primátor Nitry 
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informoval o tom, ţe Centrá voľného času neobmedzene môţu prijímať deti aj z iných 

obcí a miest a tým získajú finančné prostriedky na úkor iných. Je to nemorálne, ale 

neporušuje sa zákon. Doc. Belica, PhD., predseda NSK informoval, ţe NSK s 11,7 % 

zamestnanosťou je na priemernej úrovni Slovenska (12,1 %). Do kraja prišli investície, 

čím sa zvýšila zamestnanosť a tvorba HDP. Ekonomika začala stúpať, ale sociálna 

úroveň ľudí zatiaľ nestúpa. V súčasnosti v kraji prebiehajú dve veľké investície – 

výstavba R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a dostavba 3. a 4. bloku jadrovej 

elektrárne Mochovce, ktoré boli vyvolané vládou SR. Tempo výstavby R1 je dosť 

rýchle a získalo svetovú cenu. Výstavba však prináša aj negatívne stránky, pretoţe sú 

ničené cesty 2. a 3. triedy. Štát nepamätal na obnovu týchto ciest v zmluvách 

uzatvorených s dodávateľom stavby. J. Ďuriač informoval o článku v novinách, kde sa 

hovorí, ţe obce nechcú riešiť finančnú situáciu Mestskej nemocnice v Zlatých 

Moravciach. Ing. Ostrihoňová, primátorka Zlatých Moraviec informovala o odvrátení 

hrozby exekúcie na nemocnicu. Nielen občania mesta, ale aj zamestnanci nemocnice 

upozorňujú, ţe nemocnicu financuje len mesto, hoci sa tam liečia obyvatelia aj 

z okolitých obcí. Navrhla, ţe je moţné zmeniť model financovania nemocnice. 

Predseda J. Ďuriač navrhol, aby poslanci mestského zastupiteľstva navrhli riešenie 

danej situácie a následne sa prerokuje na zasadnutí regiónu. P. Obert, starosta Ţitavian 

informoval, ţe obce majú záujem podieľať sa na financovaní nemocnice, ale chcú mať 

aj právo rozhodovať. P. primátorka povedala, ţe keby nebolo mesta, nemocnica by uţ 

sedem rokov nefungovala. J. Ďuriač navrhol, aby sa vyvolalo rokovanie s poslancami 

mestského zastupiteľstva a skúsil sa daný problém riešiť spolu. Členovia PRZ sa 

zhodli v tom, ţe obce sú ochotné riešiť daný problém, ale mesto musí navrhnúť zmenu 

modelu financovania nemocnice.      

         Druhé zasadnutie Poţitavského regiónu sa konalo 7. októbra v Hostiach. P. 

Potecká, zástupkyňa firmy JD ROZHLASY SK s.r.o., predstavila firmu a informovala 

o jej aktivitách, ktoré sú určené pre obce. Predseda zdruţenia J. Ďuriač podal 

informácie o finančných prostriedkoch pre obce, o rokovaní p. Turčányho a p. Frimela 

s  p. premiérkou a ministrom financií o výpadku finančných prostriedkov v rozpočtoch 

obcí z dôvodu niţšieho výberu dane z príjmu a o DPH, ktorá nie je oprávneným 

nákladom v rámci projektov z Programu rozvoja vidieka. Bolo dohodnuté, ţe 

ministerstvo financií uvoľní pre obce cca 50 mil. EUR s tým, ţe 10,5 mil. EUR bude 

na refundáciu DPH pre úspešné obce v rámci PRV a zvyšná čiastka sa rozdelí pre obce 

a mestá podľa platných kritérií. Čiastka 10,5 mil. EUR je určená do konca roku 2010 

s tým, ţe ak sa nevyčerpá, vráti sa do štátneho rozpočtu. V roku 2011 by mali obce 

oproti roku 2010 dostať navýšenie finančných prostriedkov o 23 %. K zákonu č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady J. Ďuriač informoval o tom, ţe vláda SR navrhla zmenu 

daného zákona s tým, ţe daň za nehnuteľnosti pre fyzické osoby  by sa mala 5x zvýšiť 

oproti dani pre podnikateľov. Rada ZMOSu nesúhlasila so zmenami zákona 

a poţiadala vládu SR o stiahnutie novely. K zákonu o sociálnych sluţbách č. 448/2008 

Z. z. predseda zdruţenia J. Ďuriač informoval, ţe VÚC pravdepodobne začne 

poţadovať od obcí spolufinancovanie pobytov ich občanov v domovoch sociálnych 

sluţieb, pretoţe v rámci dofinancovania verejnej správy dostanú finančné prostriedky 
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len obce. Rada ZMOS poţiadala vládu SR refundovať finančné prostriedky, ktoré obce 

museli vynaloţiť v rámci tohto zákona, na základe monitoringu obcí za rok 2010.  

         Posledné zasadnutie Poţitavského regiónu okresu Zlaté Moravce sa konalo 15. 

decembra v Topoľčiankach. Predseda zdruţenia J. Ďuriač podal informácie zo 

zasadnutia Rady ZMOSu. Informoval, ţe finančné prostriedky sľúbené MF SR boli 

obciam aj vyplatené. Zdruţenie poverilo Ing. Valkovičovú a p. Meska prípravou 

snemu Poţitavského regionálneho zdruţenia v roku 2011. Ing. Valkovičová, starostka 

Tekovských Nemiec podala správu o hospodárení PRZ za rok 2010, ktorá bola 

jednohlasne schválená. Členovia zdruţenia poďakovali predsedovi J. Ďuriačovi za jeho 

činnosť pre zdruţenie. Predseda sa rozlúčil so starostami obce a poďakoval im za 

pomoc a konštruktívny prístup pri presadzovaní potrieb a záujmov zdruţenia. 

Činnosť podnikov v meste.      
         Podnikatelia zdruţení v Nitrianskej regionálnej komore Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komory si zvolili v marci za svojho nového predsedu - riaditeľa firmy 

ViOn, V. Ondrejku. Na stretnutí sa hovorilo vo vzťahu ku kríze aj o situácii v 

Európskej únii ale aj o systéme verejného obstarávania na Slovensku.  

V. Ondrejka 

predsedom 

nitrianskej 

SOPK 

 

         Ešte na jeseň r. 2009 začala rekonštrukcia budovy OR Hasičského a záchranného 

zboru na Ul. 1. mája, ktorá trvala do marca. Statik po 13 rokoch zistil, ţe budova mala 

narušenú statiku, nakoľko praskla a oprava stanice tak bola nevyhnutná. Robila sa 

celková sanácia a spevňovanie budovy, mikropilotáţe a  bola poloţená ľahšia strešná 

krytina. Finančné prostriedky na jej opravu išli zo štátneho rozpočtu. Popri oprave 

budovy boli taktieţ odkúpené pozemky od mesta pod časťou v ktorej sídli. OR HaZZ 

v Zl. Moravciach má v súčasnosti 35 členov, velí mu pplk. Ing. R. Ambra a do 

zásahového obvodu patrí 34 obcí a mesto.  

         25. mája sa konala krajská súťaţ v hasičskom športe, ktorú usporiadalo Krajské 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre. Súťaţe sa zúčastnilo 9 druţstiev 

z Nitrianskeho kraja, medzi ktorými boli aj súťaţiaci z OR HaZZ Zlaté Moravce a 

obsadili tretie miesto.     

Rekonštrukcia 

budovy OR 

HaZZ 

 

 

 

 

 
Krajská súťaţ 

 

         Danfoss Bauer GmbH sa špecializuje v oblasti motorprevodoviek, akými sú 

vinuté statory pre elektromotory, mechanické diely a rotorové a hnacie hriadele 

prostredníctvom svojej firmy Danfoss, spol. s.r.o., od roku 2002. Vyrobené dielce 

doteraz firma expedovala do Nemecka na kompletáţ. Po rozšírení výroby v Zl. 

Moravciach bola na Slovensko premiestnená finálna montáţ motorprevodoviek 

z Mníchova. Spoločnosti Danfoss Bauer GmbH sa podarilo do konca roka 2009 

premiestniť a rozšíriť prevádzku existujúcej výroby do nových priestorov vo 

vlastníctve mesta, ktoré predtým vyuţívala spoločnosť SE Bordnetze – Slovakia 

(bývalý Vokswagen). Náklady na stavebné úpravy priestorov prestavovali 2,8 mil. €. 

Firma doteraz zamestnávala 121 ľudí a rozšírenie výroby prinieslo ďalších 80 nových 

pracovných miest. Slávnostné otvorenie nových výrobných priestorov sa konalo 31. 

marca za účasti zamestnancov a hostí vrátane primátorky mesta Ing. S. Ostrihoňovej. 

Všetkých prítomných pozdravil riaditeľ spoločnosti Ing. J. Pančák a po ňom K. – P. 

Danfoss 

Bauer 

GmbH 

 

Foto č.  
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Simon generálny manaţér spoločnosti Danfoss Bauer v Nemecku. Po slávnostnom 

prestrihnutí stuhy nasledovala prehliadka závodu, aby si prítomní hostia mohli spraviť 

obraz o výrobe. V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ Ţitavské nábreţie.  

 

         Od mája nadobudla účinnosť novela zákona o potravinách, ktorú vydalo 

Ministerstvo pôdohospodárstva. Obchodníci sú povinní zabezpečiť hygienický predaj 

nebalených pekárenských výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov, ako sú 

igelitové rukavice alebo kliešte. Pri krájaných potravinách, ako sú napríklad údeniny, 

musia na viditeľnom mieste uvádzať zloţenie potravín. Ţivočíšne maslo sa po novom 

nesmie predávať vedľa rastlinných tukov. Potraviny, ktoré obsahujú menej ako 50% 

mäsa, musia umiestniť oddelene od ostatných výrobkov z mäsa. Od mája sa predajcom 

zvýšili sankcie za porušenie zákona o potravinách.  

Predaj pečiva 

v obchodoch 

 

         Kotolňa na spaľovanie drevnej štiepky bola uvedená do skúšobnej prevádzky 

v máji a to na 6 mesiacov. Vykurovaných ňou je v Zlatých Moravciach 2000 

domácností a školy. Mesto tým očakáva zníţenie závislostí na plyne, produkcii CO2 

a ceny tepla. Cenu tepla Prvá energetická a teplárenská spoločnosť zníţila od 15. mája 

z 30,57 €/GJ (921 Sk/GJ) na 21,34 €/GJ (643 Sk/GJ), čo bolo o 30 % menej ako 

doteraz. Dodávateľ splnil to, ţe cena tepla po spustení prevádzky novej kotolne na 

spaľovanie drevnej štiepky sa zníţila o 80 Sk/GJ oproti cene 743 Sk/GJ platnej pri 

rokovaní o prenájme tepelného hospodárstva.  

         Vykurovanie bude od teraz zabezpečovať najnovšia technológia na spaľovanie 

biomasy Modul R – H 4000 výrobcom KIV d.d. Vransko, ktorú zabezpečila firma 

HERZ, spol. s.r.o., Bratislava. Celkový výkon energetického zdroja bude 7000 kW. 

Analýza skutkového stavu po prebratí TH spoločnosťou Prvá energetická 

a teplárenská, s.r.o., a niekoľko mesačná prevádzka ukázali havarijné stavy 

rozvodových systémov, preto spoločnosť pristúpila ku generálnym opravám uţ v roku 

2009. Druhá etapa opráv je naplánovaná na nasledujúce roky z vlastných fin. 

prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť má zmluvy so štátnymi lesmi, ktoré budú 

zabezpečovať drevnú štiepku (z čistého nekontaminovaného prírodného dreva) 

potrebnú na prevádzku kotolne.  

         Mesto počas 20 rokov môţe kaţdý rok kalkulovať s príjmom 33 193,92 € (1 mil. 

Sk) od Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti a 15% podielom zo zisku. 

Teplárenská spoločnosť pripravila 12. júla prezentáciu prevádzky a technológie 

v nových priestoroch kotolne. Pozvanie konateľa spoločnosti JUDr. J. Vereského 

a riaditeľov pre výrobu a ekonomiku Mgr. M. Stoppera a L. Jakabovej prijali 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, prednosta MsÚ Ing. M. Šlosár, poslanci MsZ, 

zástupcovia Sluţbytu, Bytového druţstva a ďalší hostia.  

Prvá 

energetická 

a teplárenská 

spoločnosť 
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         Mlieko, ktoré neprešlo pasterilizáciou, si môţu od 15. júna načapovať aj 

obyvatelia mesta. V centre pri autobusovom nástupišti neďaleko trţnice a jedného zo 

supermarketov bol otvorený mliečny automat talianskej výroby. Liter mlieka, ktoré 

dodáva poľnohospodárske druţstvo (PD) Vráble stojí 50 centov. V automate si 

kupujúci môţu kúpiť umelohmotnú fľašu za 20 centov, alebo sklenenú za 50 centov. 

Mliečny 

automat 

v meste 

 

Foto č.  
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PD Vráble cena automatu vyšla takmer 40 – tisíc eur. Pracovníci firmy denne chodia 

dvakrát vymieňať 250 litrové nádrţe a preskúšať, či automat správne funguje. Mlieko 

je schladené na 4˚C. V ponuke je aj kefírová jogurtová kultúra po 2,60 €, smotanová 

kultúra a syridlo po 2,90 €, za receptár sa platí 1,10 €. Zlatomoravčania teda majú 

vďaka automatu nepretrţite kaţdý deň, celých 24 hodín k dispozícii čerstvé 

neupravené kravské mlieko. V dolnej časti mesta pri Centre Ţitava bol občanom od 

augusta k dispozícii ďalší mliečny automat švajčiarskej výroby a prevádzkuje ho PD 

Agro Hosťovce.  

         V rámci podpory pôdohospodárov poskytuje na mliečny automat čiastočnú 

dotáciu Európska únia, na takto podávané mlieko sa navyše vzťahuje niţšia 6-

percentná daň z pridanej hodnoty. Táto platí na Slovensku od mája. Cena plnotučného 

mlieka z automatu je niţšia ako mlieka predávaného klasickým spôsobom 

v obchodoch. Na Slovensku je dnes pribliţne sto mliečnych automatov, v Nitrianskom 

kraji funguje zhruba dvadsať. 

472, 473/II 

 

 

         Na začiatku leta si na Bernolákovej ul. oproti nemocnici otvoril mladý 

chorvátsky zmrzlinár svoj stánok. Zmrzlinár bol vţdy usmiaty a ţelal ľuďom pekný 

deň. Začiatkom augusta však ráno našiel zmrzlinár svoj stánok úplne vyhorený. Polícia 

našla stopy po zápalnej fľaši a tým sa nešťastná náhoda vylúčila. V Zlatých 

Moravciach fungovalo počas leta sedem predajní zmrzliny, ktoré ju predávali od 20 do 

40 centov za kopček. 

Predaj 

zmrzliny 

 

Foto č.  
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         Prírodné produkty z aloe vera ako patent prírodnej stabilizácie ľudského 

organizmu sú známe po celom svete. Svojich priaznivcov a uţívateľov majú aj 

v našom meste. Na Námestí A. Hlinku 10 bolo otvorené 2. augusta kozmetické 

poradenstvo a poradenstvo zdravej výţivy, ktoré ponúkalo rôzne detoxikačné kúry, ale 

aj líčenie na všetky príleţitosti. Na poliklinike na Bernolákovej ul. funguje uţ 4 roky 

poradenské centrum Forewer living products, vedú ho M. Ballová a H. Strákošová.  

Forewer 

living 

products 

 

 

         Tesco Stores, a.s., bolo pripravené otvoriť svoj Hypermarket v Zlatých 

Moravciach pred Vianocami. Dôvodov, prečo sa tak nestalo bolo viacero. Doposiaľ sa 

investorovi nepodarilo získať právoplatné stavebné povolenie na Okruţnú kriţovatku 

pri Obchodnom dome Tekov podmienenou investíciou mestom, kde hoci sa 

v stavebnom konaní vyhovelo podmienkam vlastníka susedného pozemku, tento sa 

odvolal k vydanému stavebnému povoleniu a právoplatnosť stavebného povolenia 

riešil odvolací orgán. Obdobná situácia bola aj s vodoprávnym rozhodnutím, voči 

ktorému sa odvolal majiteľ susednej nehnuteľnosti pri Ulici 1. mája. Stavebné 

povolenia na hlavný objekt a prístupové komunikácie ešte neboli vydané z dôvodu 

zdĺhavého prejednávania podmienok dopravného napojenia medzi schvaľovacími 

orgánmi a projektantmi Tesca.  

Výstavba 

Tesca 

 

 

         Predaj vianočných stromčekov sa v Zlatých Moravciach začal 7. decembra 

a potrval do 23. decembra. V týchto dňoch stromčeky ponúkali v skleníku 

Záhradníckych sluţieb, v Ţupnom dome a Dome sluţieb. Aj tento rok sa mohli 

Vianočné 

obdobie   
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občania tešiť na ţivé kapre. Od 18. do 22. decembra sa predávali denne na trţnici.  

         V podchode Ţupného domu sídli predajňa HSH Veľké Záluţie. Pred Vianocami 

ponúkala na predaj mnoţstvo druhov ovocia, zeleniny, prírodných sirupov bez 

chemických koncentrátov, kyslých zaváranín, sušeného ovocia, orieškov, vína domácej 

produkcie a sudovú kapustu. Pri vstupe pohľad nakupujúcich určite padol na ohrádku, 

v ktorej bola ovečka s čiernym jahniatkom. Privezené boli 1. decembra z Veľkého 

Záluţia, kde majitelia firmy chovajú ovce, kozy a hydinu.  

Foto č.  

475/II 

 

 

         V rámci rekonštrukcie divadelnej sály MsKS boli steny divadelnej sály nanovo 

vystriekané, namaľovaný bol plafón pod balkónom, vymenené boli ţiarovky, 

elektrická sieť, doplnili sa pracovné svetlá, divadelnícke reflektory a halogénové 

ţiarovky. Na pevno bolo nainštalované aj predné odposluchové ozvučenie. Steny 

javiska boli nastriekané matnou čiernou farbou. Pri divadelných predstaveniach sa 

bude teraz na maximum vyuţívať dataprojektor na zadnom tmavom pozadí. Podlaha 

na javisku bola vybrúsená, natretá na čierno a zafixovaná lakom. Tieto opravy začali 6. 

januára a trvali s čistením a upratovaním šesť týţdňov. Podieľali sa na nich Bc. P. 

Kereš, Mgr. M. Daniš a S. Levický. Pri čistení pomáhali dievčatá z Reedukačného 

centra. Opravy si vyţiadali z rozpočtu MsKS 1 000 €.  

Mestské 

kultúrne 

stredisko – 

rekonštrukcia 

divadelnej 

sály 

 

 

 

         Počas posledných štyroch rokov začal m.p. Záhradnícke sluţby mesta 

rekonštruovať detské ihriská, ktorých je 33, nové boli postavené za 12 016 €, začalo sa 

s rekonštrukciou parku na Ul. 1. mája – chodníky, zrekonštruovaný bol Park Janka 

Kráľa a zrekonštruovaný pomník Janka Kráľa. Doplnil sa mestský mobiliár – lavičky, 

dosadba zelene, vzrastlých stromov, vysádzali sa záhony letničkami, dvojročkami 

a cibuľovinami. Svojpomocne sa vybudoval útulok pre zvieratá. Za posledné dva roky 

sa v útulku zriadilo 19 nových veľkých voliér vďaka sponzorom z Nemecka a Rakúska 

a vďaka tamojším organizáciám na ochranu zvierat. Záhradnícke sluţby boli 

organizátormi alebo spoluorganizátormi historicko-kultúrnych podujatí, kde sa 

prezentovalo mesto Zlaté Moravce, jeho historické osobnosti a tak bolo mesto 

zviditeľnené doma i v zahraničí. V tomto roku bolo osadených v mestskom parku na 

Ul. 1. mája 40 ks nových lavičiek v hodnote 3.780 €, opravené lavičky na sídlisku boli 

v hodnote 500 €, bol zrekonštruovaný pomník vojakov II. sv. vojny pred kostolom  - 

pozlátenie písmen, namaľovanie konštrukcie za 342 €, previedlo sa čistenie a úprava 

vojnových hrobov za 75 €.  

         Útulok pre zvieratá taktieţ spravujú Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce. 

Slúţi na dočasné umiestnenie opustených zvierat - mačiek a psov. Postavený bol 

svojpomocne, ale pri budovaní nových kotercov a zateplených búd veľkou mierou 

pomohli organizácie z Rakúska a Nemecka, najmä Sloboda zvierat z Viedne, ktorú 

spravuje Ilse Glösl. Krmivom a liekmi pomohli panie Inge Mahr z útulku vo Wetzlari 

z Nemecka, A. Pořizká zo Stienbachu, panie Schraml z Rakúska a Haas z Viedne. 

Mnohí ďalší sponozori útulok zásobili počas zimy dekami a krmivom. Medzi nich 

patrí M. Holečková (v OD Tekov na nástenke vystavila fotografie psíkov vhodných na 

adopciu), K. Rumanková, K. Dubajová, J. Štift, rodiny Lednárová, Langová 

a Gibalová, okrem J. Belanovej z Bratislavy všetko Zlatomoravčania, ZŠ na Pribinovej 

Záhradnícke 

sluţby mesta 
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a Robotníckej ulici, SOŠ Levice Ul. sv. Michala a mnoho ďalších. Zvieratám je 

venovaná pravidelná veterinárna starostlivosť. 

Mestská polícia. 
         Rok 2010 bol uţ devätnástym rokom činnosti a pôsobenia Mestskej polície 

v Zlatých Moravciach. MsP pracovala v počte 11 príslušníkov. MsP zaznamenala 720 

prejednávaných priestupkov, čo bol 12,15 % nárast oproti predchádzajúcemu roku: rok 

2009/ 642 priestupkov. Objasnenosť priestupkov dosiahla 75%, kde z 92 celkovo 

objasňovaných priestupkov sa nepodarilo objasniť 23. Blokové pokuty boli uloţené vo 

výške 2 749 € (82 816,- Sk).  

         V mesiaci január riešila mestská polícia 61 priestupkov, vo februári 82 

priestupkov, v marci 75 priestupkov, v apríli 85 priestupkov, v máji 67 priestupkov, 

v júni 48 priestupkov, v júli 51 priestupkov, v auguste 44 priestupkov, v septembri 57 

priestupkov, v októbri 42 priestupkov, v novembri 68 priestupkov, v decembri 40 

priestupkov.  

         Mestská polícia počas roka zabezpečovala kontrolu dodrţiavania verejného 

poriadku v meste Zlaté Moravce a jeho mestských častí, nahlasovala Technickým 

sluţbám mesta poškodenie verejnoprospešných zariadení, nefunkčné verejné 

osvetlenie, robila odchyt túlavých psov a ich dočasné umiestnenie v útulku v areáli 

Záhradníckych sluţieb mesta, ţiakov stredných škôl riešila za porušenie zákona č. 

377/2004 o ochrane nefajčiarov, zisťovala záškoláctvo s následným nahlásením 

na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a na príslušnú školu. Príslušníci MsP riešili 

majiteľov psov za porušenie VZN č. 7/2002 o niektorých podmienkach drţania psov, 

stanovili termín na odstránenie vrakov vozidiel z verejných priestranstiev, riešili 

vodičov za nerešpektovanie zákazových dopravných značení, za parkovanie na 

verejnej zeleni a za porušenie ustanovení VZN č.1/1996 o parkovaní a státí vozidiel na 

pozemných komunikáciách, ako aj priestupcov za spaľovanie záhradného odpadu. 

V spolupráci s Mestským úradom zabezpečila verejný poriadok a dopravu pri kladení 

vencov pri príleţitostí osláv 65. výročia oslobodenia mesta, SNP, v spolupráci s OO 

PZ SR opakovane previedla kontroly reštauračných zariadení na prítomnosť 

maloletých a mladistvých na poţívanie alkoholu a iných omamných a psychotropných 

látok, na ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi zabezpečila verejný poriadok a dohľad nad 

bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky pri cirkevnej procesii. V centre mesta 

v nočných hodinách zistila a v spolupráci s HaZZ zabezpečila likvidáciu poţiaru, 

zadrţala dve chovankyne Reedukačného centra po úteku zo zariadenia, na Ul. 1. mája 

zistila znečisťovanie verejných priestranstiev maloletými rómami, zabezpečila verejný 

poriadok a dopravu na motorkárskom zraze konajúcom sa na území mesta Zlaté 

Moravce, v jednotlivých rajónoch vykonala kontrolu prerastania zelene 

z nehnuteľností do chodníkov a kriţovatiek s následným nahlásením Záhradníckym 

sluţbám, v m.č. Prílepy riešila nedovolené spaľovanie odpadu, voľný pohyb psov 

a poškodzovanie majetku. Na ţiadosť OZ Mami Oáza zabezpečila cyklohliadkou akciu 

„Míľa pre mamu“, verejný poriadok pri zápasoch FC ViOn v meste a v okolí 

futbalového štadióna, zúčastnila sa streleckých pretekov mestských polícií v Komárne, 

kde v combat streľbe sa umiestnil príslušník MsP na 3. mieste, v spolupráci 

19. rok  

MsP 
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s Technickými sluţbami previedla monitoring dopravných značiek v meste a kontrolu 

funkčnosti verejného pouličného osvetlenia. V spolupráci s Protipovodňovým štábom 

monitorovala kritické miesta v okolí vodných tokov Zlatňanka, Ţitava, Parku Mládeţe 

a m.č. Prílepy pri vyhlásení povodňového ohrozenia. Ďalej ukončila záverečným 

športovým dňom projekt „Druhá šanca“ s následným odovzdaním diplomov a ocenení 

účastníkom tohto projektu a zúčastnila sa na tradičnom futbalovom turnaji 

Ozbrojených a záchranárskych zloţiek mesta a okresu Zlaté Moravce. Vo zvýšenej 

miere vykonávala kontrolu areálov škôl, mestského kúpaliska a amfiteátra. 

Prostredníctvom Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému (BMKS) 

zistila a usvedčila páchateľov, ktorí rozbili kryty pouličného osvetlenia, znečisťovali 

verejnoprospešné zariadenia, zistila porušenie VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja 

a poskytovania sluţieb na trhových miestach, upozorňovala majiteľov chodníkov na 

plnenie povinností vyplývajúcich z VZN č. 4/1991 o udrţiavaní všeobecnej čistoty 

a ochrany zelene – údrţba chodníkov v zimnom období, vo zvýšenej miere 

cyklohliadkami kontrolovala záhradkárske osady a vinice z dôvodu predchádzania 

krádeţiam úrody, po začatí školského roka vykonávala kaţdý pracovný deň dozor pri 

príchode ţiakov do škôl, v spolupráci s MsÚ sa podieľala na organizácii a udrţiavaní 

verejného poriadku na Zlatomoraveckom jarmoku, na Ul. Staničnej zabezpečila miesto 

činu a poskytla súčinnosť pri poţiari 3 vozidiel, ktorý bol zaloţený zrejme úmyselne. 

Na Mikuláša zabezpečila verejný poriadok a odpálenie ohňostroja. V závere roka 

zabezpečila verejný poriadok a odpálenie ohňostrojov v meste a v m.č. Prílepy. 

         Bezpečnostný monitorovací kamerový systém (BMKS) v súčasnosti 

pozostávajúci z 3 kamier uţíva mestská polícia od roku 2003. V roku 2010 mestská 

polícia riešila 28  priestupkov na základe záznamu BMKS. Na základe ţiadosti PZ SR 

a prokuratúry 4x poskytla záznamy na ďalšie vyuţitie v trestnom konaní. 18x umoţnila 

nahliadnutie na záznam BMKS pri preverovaní oznámenia udalosti, ktoré mohli mať 

súvis s trestnou alebo priestupkovou činnosťou oprávneným osobám (výtrţníctvo, 

bitky, poškodzovanie majetku, krádeţe vozidiel, vecí). Moţnosť vyuţitia záznamu 

BMKS je výhodou aj preto, ţe mestská polícia nevykonáva svoju činnosť nepretrţite 

24 hod. V priebehu roka sa občania obrátili na mestskú políciu telefonicky 312x, 4x e-

mailom a 2x faxom, buď so ţiadosťou o pomoc, alebo oznámili priestupok, či inú 

protispoločenskú činnosť. Osobne podali občania oznámenia 46x.  

         V  roku 2010 Mestská polícia v Zlatých Moravciach pokračovala v 

preventívnych projektoch zameraných hlavne na mládeţ. V júni bol ukončený 

a vyhodnotený projekt „Druhá šanca“, ktorý bol zameraný na deti a mládeţ zo sociálne 

ohrozených rodín s uţ narušeným sociálno patologickým správaním. Na projekt 

získala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 300 €. Uţ niekoľko 

rokov preventista mestskej polície pokračuje v projekte, ktorý podporuje Ministerstvo 

vnútra SR „Správaj sa normále“, kde pravidelne v mesačných cykloch pracuje s tými 

istými ţiakmi piateho ročníka na jednotlivých témach projektu, ktorý má preventívno – 

výchovný charakter, kde sa ţiaci učia a oboznamujú s významom zákonov, všeobecne 

záväzných nariadení, činnosťou a úlohou polície, zmysluplného a zdravého vyuţívania 

voľného času. Na stredných školách sú uţ 4. rok pripravované besedy a prednášky na 

tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Projekt je zameraný na študentov, ktorí svoje ďalšie 
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profesné uplatnenie hľadajú v zahraničí. Do októbra bola mestská polícia zapojená do 

projektu Európskej komisie na zvýšenie bezpečnosti a zníţenie počtu usmrtených 

účastníkov cestnej premávky „Európska charta bezpečnosti cestnej premávky“, kde 

hlavným cieľom bolo preventívnou činnosťou prispievať k ochrane zdravia a ţivota 

účastníkov cestnej premávky dennou kontrolou a dozorom v blízkosti škôl, 

priechodoch pre chodcov, kritických kriţovatiek a miest so zvýšenou frekvenciou 

dopravy. Do tejto činnosti patrili aj aktivity MsP na materských a základných školách 

– prednášky a besedy v oblasti dopravnej výchovy a činnosť cyklohliadok mestskej 

polície. S Okresným riaditeľstvom PZ SR uţ niekoľko rokov zabezpečuje mestská 

polícia v rámci „Týţdňa boja proti drogám“ na stredných a základných školách 

názorné ukáţky a besedy o problematike uţívania a distribúcie omamných 

a psychotropných látok, na dôsledky uţívania drog, ale hlavne na prevenciu. 

V priebehu letných mesiacov MsP prostredníctvom mestských informačných tabúľ, 

plagátov, tlače a aj osobným oslovovaním vyzývala občanov mesta na zapojenie sa do 

projektu „Nočné havrany“, ale napriek snahe sa im ani raz nepodarilo vytvoriť 

„občiansku hliadku“. Na  základných školách na Ul. Robotníckej, Spojenej škole a na 

stredných školách – GJK, Obchodnej akadémii na Bernolákovej ul. a  Zdruţenej 

strednej škole boli vykonané besedy so ţiakmi a študentmi zameriavané na jednotlivé 

projekty a na činnosť 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 307 ţiakov základných škôl, 670 

študentov stredných škôl. Exkurzií na útvare mestskej polície sa zúčastnilo 62 ţiakov. 

Besedy boli vykonané aj na všetkých materských školách na území mesta, kde sa ich 

zúčastnilo celkovo 196 detí z materských škôl. Besedy boli vykonávané aj s rodičmi na 

niektorých školách, kde sa besied zúčastnilo 67 rodičov. Besied zameraných na 

neoprávnený podomový predaj, nekalé obchodné praktiky, podvody, ale aj bezpečnosť 

doma a na komunikáciách vykonaných v Dennom centre s členmi Jednoty dôchodcov 

a Únie nevidiacich a slabozrakých sa zúčastnilo celkovo 55 dôchodcov.  

Sociálna činnosť.     
         Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad vytvoril 10 pracovných miest na plný 

úväzok formou verejnoprospešných prác od apríla na deväť mesiacov, od mája to uţ 

bolo 11 pracovných miest. O pracovné miesto sa mohli uchádzať ľudia, ktorí boli 

evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a stratili prácu z dôvodu krízy, 

občania starší ako 50 rokov veku, mladší ako 25 rokov veku a doteraz nezískali svoje 

prvé pravidelné platené zamestnanie a dlhodobo nezamestnaní. Mesto vytvorilo tieto 

pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie za základe získaného 

príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti v zmysle § 50i zákona NR 

SR č. 52/2010 Z. z. o sluţbách zamestnanosti. Získalo tak na výplaty prvé tri mesiace 

90%, ďalšie tri 80% a posledné tri mesiace 70% z celkovej ceny práce, zvyšné fin. 

prostriedky doplatilo Mesto zo svojho rozpočtu, pričom hrubá mzda sa pohybovala na 

úrovni minimálnej mzdy. Nové pracovné pozície sa vzťahovali na pomocné 

administratívne práce a pomocné práce v rámci údrţby verejných priestranstiev.  

Sociálny 

podnik na 

Mestskom 

úrade 
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         V septembri bolo na Mestskom úrade zamestnaných štrnásť pracovníkov. 

Niektorí pracovali v teréne za kaţdého počasia a to na – čistení a natieraní zábradlí na 

mostoch cez rieky Zlatňanka a Ţitava, prístreškov a lavičiek na autobusových 

zastávkach MHD, zábradlí a plotov v rôznych častiach mesta. Očistili od prachu 

a machu Trojicu na námestí a na Sládkovičovej ul. sochu Jána Nepomuckého, upravili 

priečelie Mestského kultúrneho strediska a zrekonštruovali zvonicu v m.č. 

Chyzerovce. 

Foto č.  

479/II 

 

 
 

 

 

 

         Na konci roka dávku v nezamestnanosti poberal kaţdý desiaty Slovák, ktorý 

nemal prácu. Uviedlo to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Počet ľudí 

odkázaných na šesťmesačnú podporu po strate zamestnania rástol takmer počas celého 

roka. Na Slovensku bolo 374 281 uchádzačov o prácu a miera evidovanej 

nezamestnanosti dosiahla 12,22 %. V Nitrianskom kraji bolo z okresných miest na tom 

najlepšie krajské a okresné mesto pod Zoborom, kde bola miera nezamestnanosti 7,34 

percent a 6 718 ľudí sa uchádzalo o zamestnanie. Nasledovala Šaľa (9,97 % a 2 947 

osôb), Zlaté Moravce (10,26 % a 2 331 ľudí), Topoľčany (10,83 % a 4 571 osôb), 

Nové Zámky (12,27 % a 9 853 ľudí), Levice (14,33 % a 9 542 osôb). 

Nezamestna-

nosť  

v regióne 

 

         Cieľom projektu Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach bolo zvýšenie 

sociálnej mobility rómskej komunity ako cieľovej skupiny a jej schopnosť riadiť si 

ţivot samostatne. Pracovníčky KSP poskytovali odbornú pomoc všetkým obyvateľom, 

ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii, t.j. rodinám: sociálne vylúčeným, 

zanedbávajúcim starostlivosť o maloleté deti, ohrozeným stratou bývania, s členom 

rodiny so zlým zdravotným stavom. Počas trvania projektu sa im úspešne podarilo 

zlepšiť školskú dochádzku u rómskych detí, matky prestali zanedbávať povinné 

očkovania a lekárske prehliadky so svojimi deťmi. Rómovia si začali osvojovať 

základné hygienické návyky. Pomohli im aj prostredníctvom zbierky ošatenia. Boli 

úspešné pri vybavovaní súdnych záleţitostí klientov, spolupracovali s exekútormi, 

s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Zlatých Moravciach, s lekármi, so 

základnými školami a ďalšími inštitúciami. Tento projekt bol realizovaný vďaka 

podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. Projekt bol ukončený 15. októbra. 

Komunitná 

sociálna 

práca 

Medzinárodná spolupráca. 
         V sobotu 11. septembra sa návštevy partnerského mesta Velké Přílepy (pri 

Prahe) v ČR zúčastnila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová, prednosta MsÚ Ing. M. 

Šlosár, riaditeľ ZSM m.p. M. Tomajko a poslanec m.č. Prílepy I. Hritz. Uskutočnila sa 

tam milá slávnosť „udelenie vlajky a znaku obci Velké Prílepy“. Znak a vlajku schválil 

parlamentný výbor pre heraldiku a vexilológiu českej republiky a tieţ schválil 

moţnosť pouţívania znaku a vlajky na verejnosti. Velké Přílepy sa skladajú z dvoch, 

predtým samostatných obcí, Prílep a Kamýka. 

Návšteva 

druţobného 

mesta Velké 

Přílepy 

 

Cestovný ruch.             
         V roku 2006 sa Zlaté Moravce spolu s ďalšími mestami Nitrianskeho 

samosprávneho kraja zapojili do regionálneho projektu „Implementácia informačných 

Infokiosky 
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a internetových terminálov“ v regióne. V našom meste boli osadené 3 terminály. 

Digitálny obsah terminálov mal poskytovať informácie pre občanov o regióne, 

pracovné ponuky a bezplatné sluţby. Po viac ako štyroch rokoch od osadenia 

terminálov boli dva úplne rozbité vandalmi. Tretí terminál v MsKS sa dá opraviť a po 

výmene terminálu by bolo moţné spustiť jeho prevádzku. Mesto ale o tejto moţnosti 

neuvaţovalo, pretoţe investícia na jeho opravu by bola vysoká. 

 

         OZ Prílepčianka pripravilo v rámci agroturistiky stretnutie prílepských rodákov 

narodených v rokoch 1930-1940, 1350-1960, 1970-1980 a 1990. Stretnutie sa za účasti 

30 rodákov uskutočnilo 19. novembra. O dobrú hudbu sa počas večera staral S. 

Levický. Nechýbala tombola a pri speve a tanci vydrţali účastníci do neskorých hodín. 

Na stretnutie bolo pozvaných viacero rodákov z častí Horný Majer, Čierna Dolina, 

Prílepy. 

Stretnutie 

rodákov  

v  

m.č.  

Prílepy 

Zdravotníctvo.             
         Prvého januára tohto roku uplynulo 135 rokov od presťahovania ţupnej 

nemocnice do Zlatých Moraviec. Tunajšej nemocnici predchádzala ţupná nemocnica 

v Chyzerovciach, ktorú otvorili 16. novembra 1863 na základe rozhodnutia stoličného 

zhromaţdenia. Budova tejto nemocnice stála na mieste, kde je dnes budova kultúrneho 

domu a občianskeho výboru. Uţ v prvom roku bolo prijatých 6 chorých, 

v nasledujúcom roku 85, potom 112 a počet prijatých chorých sa neustále zvyšoval. 

         Do nemocnice v Chyzerovciach 21. 2. 1865 prišli rádové sestry Kongregácie 

milosrdných sestier sv. Kríţa zo Švajčiarska, na pozvanie baróna Augustína 

Majthenyiho, ktorý celú záleţitosť pôsobenia kríţových sestier v ţupnej nemocnici 

prerokoval a dohodol s pátrom Theodosiusom Florentínim, zakladateľom Kongregácie 

milosrdných sestier. Na zriadení ţupnej nemocnica sa pričinil Dr. Ľudovít Benkö. Táto 

nemocnica patrí medzi najstaršie nemocnice na Slovensku. Pred ňou bola len 

nemocnica v Trenčíne, Nitre a Trnave. Najstaršie lôţkové zariadenie v našom kraji 

však bolo uţ dávnejšie predtým. V r. 1698 grófka Alţbeta Rákociová zaloţila 

v Topoľčiankach tzv. Biely špitál, ktorý bol neďaleko kaštieľa. V r. 1830 gróf Ján 

Keglevič tento špitál presťahoval do uličky pri cintoríne pod názvom Špitál svätého 

Kríţa. Gróf Keglevič bol veľmi zadlţený a tak bola ohrozená aj prevádzka špitála. 

Preto ţupné predstavenstvo v r. 1863 vyhlásilo zbierku, ktorá bola úspešná a v tom 

istom roku bol špitál aj otvorený. Ţupná nemocnica pre veľký počet pacientov bola 

v januári 1875 presťahovaná do súčasnej budovy nemocnice v Zlatých Moravciach. 

Dostala charakter všeobecnej nemocnice. V r. 1876 mala nemocnica uţ 3 budovy. 

         Za zásluhy o výstavbu nemocnice ako aj za zvládnutie cholerovej epidémie bol 

Dr. Ľudovít Benkö v r. 1893 vyznamenaný titulom kráľovského radcu. V r. 1913 bolo 

uţ na lôţkovom zariadení ošetrených okolo 400 pacientov. V r. 1939 po odtrhnutí 

juţného Slovenska Zlaté Moravce sa stali pohraničným okresom a to si vyţiadalo 

výstavbu ďalších nových pavilónov. V r. 1943 bol daný do prevádzky pavilón s 

oddelením chirurgickým a interným, v r. 1944 pavilón infekčný. V r. 1945 mala 

nemocnica 180 postelí. V r. 1946 začala výstavba polikliniky, dnes budova mestského 

úradu, ktorá bola v prevádzke od r. 1948. V januári 1948 bolo otvorené pôrodnícke 

135. výročie 

nemocnice 
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a gynekologické oddelenie. V r. 1950 bolo v budove kláštora Tešiteľov otvorené ušné - 

nosno-krčné oddelenie. V r. 1951 vznikol Okresný ústav národného zdravia v Zlatých 

Moravciach. V r. 1953 vzniklo oddelenie pre nedonosené deti, ktoré v tom období mali 

vysokú úmrtnosť. Toto oddelenie poskytovalo sluţby okrem okresu Zlaté Moravce 

aj pre okresy Levice, Partizánske, Šahy, Topoľčany, Ţeliezovce a časť okresu 

Komárno. 

         V r. 1955 vzniklo oddelenie tuberkulózy a pľúcne. Otvorili sa laboratória 

a röntgenové pracoviská. V r. 1957 bola zriadená zubná ambulancia s röntgenom 

a laboratóriom. V r. 1969 mala nemocnica 331 lôţok a ročne tu ošetrili vyše 100 tisíc 

pacientov. V r. 1970 bol vyhotovený projekt na dostavbu celej nemocnice, ktorý sa 

však neuskutočnil v dôsledku transformácie zdravotníctva a nemocnica v Zlatých 

Moravciach bola preklasifikovaná na nemocnicu I. typu, aby sa mohla rozvíjať 

nemocnica III. typu v Nitre. V r. 1985 bol vybudovaný jednoobvod na sídlisku Ţitava. 

Na základe rozhodnutia vládnych orgánov mesto Zlaté Moravce si mohlo vybrať 

výstavbu nového mestského úradu (taký aký je vo Vrábľoch) alebo vybudovať 

polikliniku v rámci občianskej vybavenosti - opakovaný projekt, taká aká je na sídlisku 

v Nitre – Chrenová 9. Vtedajší poslanci MsNV na čele s predsedom MsNV Františkom 

Malým sa rozhodli pre výstavbu novej polikliniky, ktorá bola odovzdaná 3.4.1989. 

V r. 1991 bola otvorená stanica rýchlej a urgentnej pomoci. V tom istom roku bolo 

otvorené lôţkové anestéziologické a resuscitačné oddelenie. 

         Dňa 1. januára 1992 na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR sa 

stala nemocnica v Zlatých Moravciach samostatným právnym subjektom. V r. 1994 

bola zriadená ambulancia hematológie, v r. 1995 kardiologická ambulancia. V r. 1996 

po prestavbe budovy bývalého MsNV bolo zriadené hematologické a transfúziologické 

oddelenie a nemocnica bola dobudovaná o ďalšie sluţby. Po prestavbe budovy 

finančných úradov (Berný úrad) na Ul. SNP táto budova bola pričlenená k nemocnici 

a bolo tu zriadené oddelenie dlhodobo-chorých so všetkými sluţbami. 

 

         Všeobecná zdravotná poisťovňa zazmluvnila štyri lôţkové časti Mestskej 

nemocnice prof. MUDr. R. Korca, DrSc. – interné, chirurgické oddelenie, 

anestéziológie a intenzívnej medicíny a oddelenie pre dlhodobo chorých. Ďalej 

zazmluvnila aj ambulancie a SVALZové oddelenia – rádiodiagnostické oddelenie, 

oddelenie laboratórnej medicíny a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Finančný limit 

na I/Q 2010 bol na úrovni IV/Q 2009. Zmluva so ZP Dôvera, a.s. bola platná do 

30.6.2010 a so ZP Union, a.s. do 31.12.2010. Nemocnica mala 215 zamestnancov, 

z toho 19 lekárov, 132 zdravotníckych pracovníkov a 64 administratívnych 

pracovníkov. Podľa vyjadrenia primátorky Ing. S. Ostrihoňovej nemocnici hrozili 

zničujúce exekúcie, nakoľko jej na základe zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti 31.12.2009 skončila ochrana majetku ako aj majetku ostatných zariadení 

ústavnej starostlivosti. Vedenie nemocnice sa snaţilo dojednať splátkové kalendáre, 

postupne splácať dlhy veriteľom a tak sa vyhnúť exekučným titulom, taktieţ zníţiť 

energie, zefektívniť prácu na jednotlivých pracoviskách, zvyšovať výnosy, prenájom 

nevyuţitých priestorov a rozšíriť ponuky platených sluţieb. 

Zazmluvnenie 

nemocnice 
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         Dlh mestskej nemocnice aj naďalej rástol a ku koncu januára dosiahol výšku 

1 764 352,31 €. Vyplývalo to zo správy, ktorú na 45. MMZ konanom 25. februára 

prečítala (viď. príloha) poverená riaditeľka MUDr. N. Horniaková. Očistený dlh po 

odrátaní pohľadávok voči zdravotným poisťovniam a po odrátaní finančného majetku 

k 31.1.2010 predstavoval 1,2 mil. €. Najviac 646 245,24 € dlţila nemocnica Sociálnej 

poisťovni, potom 316 167,41 € Slovenskému plynárenskému priemyslu, a.s., a 

obdrţala kópiu ţaloby SPP, a.s., za neuhradené platby vo výške 278 374,36 €, ktorú 

SPP podal na súd. Na 45. MMZ poslanci schválili ţiadosť nemocnice na vzatie si 

úveru z banky, aby sa ním tak mohli vykryť dlhy mestskej nemocnice. MUDr. N. 

Horniaková bola poverená oslovením bánk na vypracovanie úverových ponúk. 

Prednosta MsÚ Ing. M. Šlosár povedal, ţe s ostatnými veriteľmi sa rokuje. Nemocnica 

sa ďalej snaţila eliminovať svoje záväzky, kde základom šetrenia bolo minimalizovať 

náklady na kaţdom oddelení. 

Dlh 

nemocnice 

 

Príloha  

č. 8-d 

 

 

 

         Na 46. MMZ konanom 15. marca poslanci MsZ schválili prijatie úveru pre 

Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000 € od spoločnosti Dexia Banka Slovensko a.s. 

na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie a rekonštrukcie mestského 

majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, EURIBOR 1 Mesačný, 

s odkladom splácania na 1 rok (25.05.2011) bez ručenia. 

Prijatie úveru 

na zachovanie 

chodu 

mestskej 

nemocnice 

 

         15. apríla na 47. MMZ poslanci MsZ schválili podmienky (príloha) výberového 

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

realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr.  R. 

Korca, DrSc. a prevádzky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. v Zlatých 

Moravciach podľa predloţeného návrhu. Primátorka mesta ale predmetné uznesenie 

nepodpísala. Na 48. MMZ vysvetlila, prečo vetovala uznesenie - medzi podmienky 

výberového konania sa nedostala veta, ţe prevádzkovateľ musí úspešne prevádzkovať 

aj inú nemocnicu na Slovensku.  

Výberové 

konanie na 

strategického 

partnera pre 

mestskú 

nemocnicu 

 

         Pri príleţitosti Medzinárodného dňa sestier 12. mája sa uskutočnil v MsKS 31. 

mája celoústavný seminár regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek. Pri tejto 

príleţitosti zdravotné sestry v regióne Bc. M. Rebová, M. Šabíková, A. Bieliková, A. 

Baťová, E. Bošanská boli ocenené – Bielym srdcom, ako prejavom humánnej 

komunikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti 

sestier. Biela farba symbolizuje prelínanie sa všetkých ľudí sveta, charakterizuje 

poznanie a ľudskosť. Seminár sa niesol v slávnostnom i pracovnom duchu. Príhovory 

predniesla prezidentka regionálnej komory SaPA Bc. E. Grzybová, riaditeľka MN 

MUDr. N. Horniaková a s úvahou o ocenení Biele srdce vystúpila J. Filipčíková. 

Deň sestier 

 

 

         Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová sa v apríli obrátila listom na starostov 32 

obcí Poţitavského regiónu, aby sa vyjadrili k moţnostiam spolufinancovania 

zdravotnej starostlivosti mestskej nemocnice a tak prispeli na jej záchranu. Mesto na 

ňu v marci prijalo úver vo výške 1,33 milióna €, aby ju ochránilo pred exekúciami. 

K 13. máju bolo doručených 12 totoţných stanovísk starostov oslovených obcí, ktorí 

Mesto 

poţiadalo 

obce 

Poţitavského 

regiónu 
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ako riešenie videli financovanie nemocnice finančnými prostriedkami od zdravotných 

poisťovní a v prípade neúspechu navrhovali hľadať strategického partnera pre 

nemocnicu.  

o pomoc pre 

nemocnicu 

 

 

         Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca sa dostala do prvej desiatky TOP 

nemocníc na Slovensku, o ktorej rozhodovali pacienti a to medzi poistencami VšZP 

a súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. VšZP odoslala do rôznych kútov Slovenska 

náhodne vybraným pacientom viac ako 7000 dotazníkov. Vyplnených sa ich do 

centrály spoločnosti vrátilo 1013. Klienti v nich odpovedali na 14 otázok týkajúcich sa 

kvality sluţieb, správania personálu, kvality ubytovania a stravy. Po VšZP zverejnila 

rebríček kvality nemocníc aj poisťovňa Dôvera. Najlepšie obišla vojenská nemocnica 

v Ruţomberku a 1. súkromná nemocnica v Košiciach aţ v piatich kategóriách. 

V kategórii TOP oddelenia sa na 3. mieste umiestnilo chirurgické odd. mestskej 

nemocnice v Zlatých Moravciach. V celkovom hodnotení nemocníc naša mestská 

nemocnica získala v TOP 10 podľa poistencov VšZP 5. miesto a poistencov Dôvery 7. 

miesto.  

         Chirurgické odd. MsN so 6 lekármi a 15-členným zdravotníckym tímom 

poskytuje starostlivosť na 36 lôţkach, z toho sú 4 lôţka pooperačné. Ročne vykoná 

okolo 970 operácií a priemerný počet odliečených pacientov je 1600. Najviac sú 

zastúpené operácie z brušnej chirurgie a traumatológie. Vykonávajú sa tu aj 

laparoskopické operácie. Primárom chirurgického odd. je MUDr. J. Hanzel.  

Mestská 

nemocnica 

v TOP 10 

 

Foto č.  

480, 481/II 

 

 

         Riešením pre nemocnicu bolo poskytnutie jednorazového príspevku z mesta vo 

výške 1 330 000 € na zaplatenie dlhov voči dodávateľom nemocnice. V priebehu 

mesiacov apríl aţ august sa v postupných splátkach splatili všetky dlhy voči 

dodávateľom. Podľa výsledkov za tri kvartály roka 2010 nemocnica nevytvárala dlh, 

bola v miernom zisku, čo znamenalo, ţe sa jej darí plniť svoj sľub nezadlţovať sa. 

Hospodárenie 

mestskej 

nemocnice 

 

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

vianočné chvíle v Kostole Tešiteľov. Koncert pri tejto príleţitosti pripravila Základná 

umelecká škola.   

Trojkráľový 

koncert 

 

 

         Martin Sipták z Martina vystavoval v MsKS kolekciu 25 fotografií pod názvom 

„Zabudnutý grécky ostrov Lefkada“, kde ho zachytil od pobreţia cez vnútrozemie aţ 

po ďalšie pobreţie. Výstava trvala od 8. februára, kedy bola autorom slávnostne 

otvorená do konca mesiaca.  

Výstava 

fotografií 

M. Siptáka 

 

 

         Koniec fašiangov sa konal 16. februára v divadelnej sále MsKS. V kultúrnom 

programe sa predstavil FS Zlatňanka. Pred začatím programu a vstupom do divadelnej 

sály si všetci návštevníci mohli pochutnať na šiškách, čaji a varenom vínku. 

Fašiangové obdobie pripomínali pesničky, scénky a pochovávanie basy.  

         Fašiangový program s pochovávaním basy potom folkloristi prezentovali aj 

v MČ Chyzerovce. Tu asi 100 občanov privítal predseda OZ Chyzerovce J. Tonkovič. 

Rozlúčka 

s fašiangom 
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Vystúpil FS Zlatňanka a SS Chyzerovčanka. Po programe pokračovala tanečná zábava 

aţ do polnoci. Javisko bolo ozdobené ţivými črepníkovými kvetmi a po stenách celú 

sálu zdobili výšivky.              

         V znamení fašiangu sa niesli aj karnevalové popoludnia v zlatomoraveckých 

základných a materských školách.  

 

         Slovenský Červený kríţ a jeho 38 spolkov na Slovensku organizoval v dňoch 8.-

26. februára kampaň Valentínska kvapka krvi. Darovať krv v Zlatých Moravciach 23. 

februára prišlo 64 ľudí, z toho 22 bolo prvodarcov. K vyššiemu počtu prispeli študenti 

tretích a štvrtých ročníkov Obchodnej akadémie. Pätnásty ročník kampane sa konal 

pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. R. Rašiho, MPH. Celá kampaň sa niesla 

pod heslom Spolu zachránime. Po skončení kampane boli darcovia zaradení do 

ţrebovania o zaujímavé ceny. 

Valentínska 

kvapka krvi 

 

 

         Spomienková slávnosť 145. výročie príchodu Milosrdných sestier sv. Kríţa do 

Zlatých Moraviec sa konala 26. februára. Slávnosť začala pietnym aktom v mestskom 

cintoríne pri hrobe sestier sv. Kríţa. Sestry poloţili veniec zo šípových ruţí, kde je 

pochovaná prvá predstavená Kríţových sestier na Slovensku Leontína Fünbergerová 

a ďalšie spolusestry, medzi nimi bola aj Sr. Fides Dermeková, prvá riaditeľka 

ošetrovateľskej školy na Slovensku. Škola bola otvorená v roku 1931 v Bratislave. 18. 

februára uplynulo 110 rokov od narodenia sestry Fides Dermekovej, ktorá po zrušení 

ošetrovateľskej školy v r. 1950 bola aj s ďalšími sestrami pridelená do Zlatých 

Moraviec a tu aj zomrela 21. apríla 1957.  

         V obradnej sieni Mestského kultúrneho strediska, slávnosť pokračovala 

prierezom histórie pôsobenia sestier v Zlatomoraveckom regióne a na Slovensku. 

Svojím spevom prítomných pozdravili speváci Základnej umeleckej školy v Zl. 

Moravciach. Potom prítomné sestry pozdravil J. Tonkovič, poslanec MsZ a predseda 

OV v mestskej časti Chyzerovce. Povedal, ţe pri príleţitosti 800. výročia mestskej 

časti Chyzerovce na mieste, kde dnes stojí kultúrny dom, bola odhalená tabuľa 

k Milosrdným sestrám sv. Kríţa, ktoré sem prišli v roku 1865. Svoj pozdrav predniesla 

pri tomto významnom výročí aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. O 17. hod. vo 

farskom Kostole sv. Michala archanjela bola slávená sv. omša, ktorú celebrovali dp. 

kapláni S. Caránek a L. Gál. Pred záverom sv. omše provinciálna predstavená Sr. B. 

Novotná prečítala list z generálneho vedenia Milosrdných sestier sv. Kríţa z Ingebohl, 

kde sa okrem iného píše: „Spolok pre záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva, 

farnosť Zlaté Moravce a Mesto Zlaté Moravce spomínajú na Milosrdné sestry sv. 

Kríţa, ktoré pred 145. rokmi prišli na Slovensko a ujali sa chorých v regióne Zlaté 

Moravce. Veľmi na nás zapôsobila vaša stála vernosť a vďačnosť, ktorú preukazujete 

našim sestrám, a ţe si ich zásluhy ešte aj dnes ceníte a váţite. Naša generálna 

predstavená Sr. Marija Brizar vám za to srdečne ďakuje.“ Provinciálna predstavená 

pozdravila zhromaţdených veriacich aj v mene slovenskej provincie. Povedala: „Tu sa 

to všetko začalo! Ústav Zlaté Moravce bol prvý a bol zaloţený P. Theodosiom 

a matkou Bl. Máriou Teréziou Schererovou, ktorá po prevzatí ústavu vlastnoručne 

podpísala zmluvu. Bol milý celej Provincii, pretoţe bol posvätený zakladateľmi.“ 

145. výročie 

príchodu 

Milosrdných 

sestier sv. 

Kríţa do 

Zlatých 

Moraviec 

 

Foto č.  

482/II 

 

Príloha  

č. 9-d 

 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2010 

 

369                                                                                                                                                             

Samostatná slovenská Provincia vznikla v roku 1927 v Podunajských Biskupiciach, 

dnes má sídlo v Trnave. V dnešnej dobe účinkujú sestry sv. Kríţa v 17–tich 

Provinciách v Európe i v zámorí. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili predstavitelia 

mesta, rádové sestry Sluţobnice Ducha Svätého pôsobiace v Zlatých Moravciach, 

poslanci MsZ, VÚC a občania. Podľa zvyku starých kresťanov sa účastníci 

spomienkovej slávnosti stretli v Ponitrianskom múzeu na agapé, kde si prezreli aj 

výstavu venovanú pôsobeniu Kríţových sestier v Zl. Moravciach. 

         Sestry sv. Kríţa prišli do Zlatých Moraviec z poverenia pátra Theodosiusa 

Florentiniho, zakladateľa kongregácie. Prišli na pozvanie tekovskej ţupy, aby v 

nemocnici Zlaté Moravce, mestská časť Chyzerovce opatrovali chorých. Prvé tri sestry 

sem prišli 21. februára 1865 zo švajčiarskeho Ingebohl - z materského domu 

kongregácie. Postupne prichádzali ďalšie sestry, pretoţe neustále vzrastal počet 

pacientov. Dňa 1.1.1875 bola nemocnica preloţená do centra Zlatých Moraviec, kde je 

dodnes. Patrí medzi štyri najstaršie nemocnice na Slovensku. Sestry pôsobili na 

Slovensku do júla 1960, kedy museli odísť po deväťdesiatich piatich rokoch tunajšieho 

pôsobenia - boli vyvezené z 12. na 13. júla. Sestry sa do Zlatých Moraviec vrátili 

koncom roka 1967, venovali sa vyučovaniu náboţenstva, avšak v máji 1974 boli 

prinútené znovu odísť. 

 

         22. marca vypredaná divadelná sála v MsKS tlieskala Slovensko-ľudovo-

umeleckému-kolektívu (SĽUK), ktorý sa Zlatomoravčanom predstavil hudobno-

tanečným galaprogramom zostaveným k 60. výročiu zaloţenia súboru. Tridsaťjeden 

tanečníkov, 8 hudobníkov a 4 speváčky v 80-minútovom programe predviedli výber 

najlepších choreografií E. Vargu, J. Moravčíka, J. Kubánku: Krúcena a čardáš, 

Gemerské spevy, Verbunky, Kruta, Karička, Goral. Trojka, Fujara – Dvanásti sme 

Chlapci (R. Puškár), Šatkový, rozkazovačky, Strigônská zábava, Po strunách cimbalu, 

Cigáň, Kopance, Kopanice, Tri klenovské, Na hornom Hrone. V závere programu 

poďakovala kyticou ruţí všetkým účinkujúcim primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

SĽUK 

v Zlatých 

Moravciach 

 

         Mesto Zlaté Moravce v zastúpení primátorkou Ing. S. Ostrihoňovou pri 

príleţitosti Dňa učiteľov ocenilo prácu 25 pedagógov ako osobností, ktoré sa 

významne a dlhodobo podieľajú na vzdelávaní našich detí ďakovnými listami dňa 29. 

marca v divadelnej sále MsKS. Z kaţdého školského zariadenia v pôsobnosti mesta si 

prevzali ocenenie riaditeľ, zástupca a učiteľ školy. Zo ZŠ na Pribinovej ul.: PaedDr. I. 

Röhman, PaedDr. L. Tomajková a Mgr. A. Hasprová. Zo ZŠ na Mojmírovej ul.: Mgr. 

D. Chrenková, Mgr. E. Drgoňová, Mgr. J. Rajnohová, Mgr. A. Bocianová. Zo ZŠ na 

Robotníckej ul.: Mgr. Z. Hatiarová, Mgr. T. Valkovičová, Mgr. J. Lukáčová. ZUŠ: G. 

Hlavatý, S. Meňhertová, K. Bošanská. CVČ Spektrum: Mgr. J. Zlatňanský. Z MŠ na 

Ţitavskom nábreţí: A. Zelenková, A. Ivaničková, MŠ Kalinčiakova: E. Kutišová, B. 

Martincová, PaedDr. K. Ivanovičová, MŠ Slnečná: Mgr. E. Bieliková, R. Brunclíková, 

MŠ Štúrova: L. Bajaníková, I. Homolová, MŠ Prílepy: M. Orságová. Za dlhoročnú 

úspešnú prácu vykonávanú v rezorte školstva si ďakovný list prebrala aj Mgr. D. Hollá 

zo školského úradu a za úspešnú prácu vykonávanú na úseku školstva dostala ďakovný 

list vedúca odd. pre ľudské zdroje na MsÚ E. Babocká. Slávnostné odovzdávanie 

Deň 

učiteľov 

 

Foto č.  

483/II 
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Ďakovných listov sa uskutočnilo za účasti viceprimátora RNDr. M. Bátoru. 

S ďakovným príhovorom vystúpil aj PaedDr. I. Röhman. Pred vstupom do divadelnej 

sály bol kaţdý učiteľ obdarený karafiátom. V príhovore primátorky mesta Ing. S. 

Ostrihoňovej zazneli slová blahoţelania učiteľom za to, ţe svojim prístupom sa snaţia 

správne nasmerovať a viesť kaţdého svojho ţiaka a ţe svojim láskavým  prístupom 

menia povolanie učiteľa na poslanie. Po slávnostnom odovzdaní ocenení nasledoval 

kultúrny program v podaní pedagógov a ţiakov ZUŠ. Po skončení programu bola 

v obradnej miestnosti pripravená malá recepcia. 

         Krajský školský úrad ocenil na svojom vyhodnotení v Nitre riaditeľa ZUŠ G. 

Hlavatého.           

         Odbor školstva, mládeţe, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho 

kraja uţ po ôsmykrát usporiadal krajské stretnutie pedagógov pri príleţitosti “Dňa 

učiteľov“, kedy vybraní pedagogickí zamestnanci stredných škôl NSK prevzali z rúk 

predsedu Doc. Ing. M. Belicu, PhD. „Čestné uznanie za vynikajúce výsledky 

dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno – vzdelávacieho procesu a pamätnú plaketu J. 

A. Komenského.“ V spoločenskej miestnosti Spojenej školy v Nitre bolo 25. marca 

ocenených 79 pedagogických zamestnancov. Zo Zlatých Moraviec boli ocení: 

z Gymnázia J. Kráľa Mgr. A. Končalová, z Obchodnej akadémie Mgr. Ľ. Kelemenová, 

zo Strednej odbornej školy Ing. J. Singer, zo Strednej odbornej školy obchodu 

a sluţieb Mgr. E. Chrapková a zo Strednej odbornej školy technickej Mgr. M. Varga. 

         Minister školstva SR J. Mikolaj pri príleţitosti Dňa učiteľov ocenil veľkou 

medailou sv. Gorazda za celoţivotnú prácu a mimoriadne výsledky spisovateľa, rodáka 

z Novej Vsi nad Ţitavou PhDr. M. Piusa.  
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         Klub dôchodcov na Mojmírovej ul. usporiadal od 29. do 31. marca jarnú výstavu 

ručných prác, ako prípravu na príchod Veľkej noci. Výstava bola zorganizovaná  

v spolupráci so základnou a okresnou organizáciou Zdravotne postihnutých, Jednotou 

dôchodcov a Úniou zrakovo postihnutých. V širokom sortimente nechýbali 

veľkonočné vajíčka, výšivky, ale i výrobky zo šúpolia a dreva.  

Jarná  

výstava 

ručných prác 

Foto  

č.484/II 

 

         Mestské múzeum v Zlatých Moravciach usporiadalo v rámci aprílových dní 

ochrany prírody od 8. apríla do konca mája výstavu vtákov pre milovníkov 

a obdivovateľov ţivej prírody pod názvom Naše vtáky. Na vernisáţi výstavy autor 

expozície ornitológ RNDr. Š. Bleha z Nitry predstavil návštevníkom výstavy 

v zaujímavej prednáške rôzne druhy u nás ţijúcich operených krásavcov 

v preparovanej podobe. K zabezpečeniu ochrany vtákov prispieva na Slovensku aj 

Spoločnosť pre ochranu vtáctva SOVS. V regióne Zlaté Moravce je jej činnosť 

zameraná na monitorovanie bocianích hniezd a rozmiestňovanie vtáčích búdok.  

Výstava 

vtákov 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce usporiadalo v podvečer 9. apríla Veľkonočný koncert 

speváckeho zboru „Nitria“ v divadelnej sále MsKS, vstup bol zdarma. SZ Nitria je 

amatérske vokálne teleso zdruţujúce priaznivcov zborového spevu z Nitry a jej okolia 

pod vedením dirigenta O. Šaraya a za organizovaného sprievodu Z. Babuljakovej. SZ 

predniesol zborové skladby stredovekej, barokovej, klasicistickej a modernej tvorby 

Veľkonočný 

koncert SZ 

Nitria 

 

Príloha  
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hudobných skladateľov talianskej, francúzskej, nemeckej, anglickej a slovenskej 

proveniencie. Na konci programu odovzdala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 

dirigentovi ako poďakovanie za krásny umelecký záţitok kyticu ruţí a pozvala 

všetkých prítomných na recepciu do obradnej siene.  

č. 11-d 

 

 

          14. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil 16. apríla. 

Počas dňa boli v uliciach mesta študenti s pokladničkami, aby mala verejnosť moţnosť 

vhodiť do nej ľubovoľný príspevok a podporila aktivity Ligy proti rakovine. 

Symbolom dňa je ţltý narcis, ktorý si ľudia pripínajú na svoj odev, aby aj týmto 

spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.  

Deň 

narcisov 

 

         Uskutočnil sa 17.-18. apríla pod patronátom Mesta Zlaté Moravce. 197 

motorkárov z rôznych kútov Slovenska sa stretlo o 10. hodine na Námestí A. Hlinku. 

Poobzerať motorky si prišli Zlatomoravčania spolu s deťmi, ktoré dostali od 

primátorky mesta sladkú pozornosť. Motorkári medzi tým vozili deti na svojich 

motocykloch. Na ich bezpečnosť dozerali mestské i štátne policajné zloţky, pripravená 

bola aj sanitka. O 11. hodine nasledovala streetfight show na Ul. 1. mája pred stovkami 

divákov, kde boli predvádzané rôzne akrobatické kúsky na motorkách. Jazdu na 

motorke si vyskúšala aj primátorka mesta. Po dvoch hodinách sa so Zlatomoravčanmi 

motorkári rozlúčili okruţnou jazdou a smerovali na Skýcov, odkiaľ absolvovali spanilú 

jazdu. Trasa: 13.00 h začiatok jazdy – Skýcov – Breziny – Topoľčianky – Ţikava – 

Lovce – Hosťovce – Mankovce – Velčice – Sľaţany – Neverice – Jelenec (Remitáţ). 

O 14.00 h pokračovanie – Jelenec (Remitáţ) – Neverice – Sľaţany – po ceste vedľa 

Martina nad Ţitavou – Zlaté Moravce po Ul. Hviezdoslavovej a Bernolákovej – 

Ţitavany – Machulince – Topoľčianky – Skýcov – Breziny – koniec jazdy. Dĺţka trasy 

cca 80 km. Spanilá jazda trvala spolu s prestávkou cca 1 hod. 45 min. Slávnostné 

otvorenie motozrazu bolo o 13. hodine spolu s hosťom T. Jasenským, majstrom 

DUNLOP Trophy 2009 PWM 750 open a do spanilej jazdy sa zapojilo 147 

motorkárov. V rámci programu organizátori pripravili rôzne súťaţe, tombolu a vo 

večerných hodinách vystúpili skupiny Kabát revival, Paľo Drapák Band a Hovädá.sk. 

Organizátorom zlatomoraveckého motozrazu bol Ivan Barbušiak, spoluorganizátormi 

Radoslav Staroba, Dušan Hlavatý, Jozef Škula a Ľuboš Varga.          

Zlatomoravecký 

MOTO-ZRAZ 
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         Mestské kultúrne stredisko pripravilo na 19. apríla verejnú nahrávku zábavnej 

relácie Slovenského rozhlasu „Echorádio“. Účinkujúcimi boli: Magda Paveleková, 

Ivan Letko, Robo Kaiser, Peter Meluš, Iveta Malachovská a Štefan Skrúcaný, 

hudobným hosťom: Dominika Stará a Otto Kollman. Prvú časť zostrihu verejnej 

nahrávky v Zlatých Moravciach uviedol Slovenský rozhlas v nedeľu 25. apríla.  

Echorádio 
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         23. apríla vypredanú divadelnú sálu v MsKS svojím jeden a pol hodinovým 

programom rozveselila skupina Drišľak. Folkovo-folklórno-humoristicko-recensná 

skupina Drišľak vznikla v roku 1988. Od vzniku skupiny stihla vydať šesť titulov.  

Okrem výdatných záchvatov smiechu a potlesku si diváci so skupinou s chuťou 

zaspievali. Drišľak si z vystúpenia v Zlatých Moravciach odniesol netradičný darček, 

Drišľak 
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biele gumáky s venovaním primátorky mesta.   

 

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

premietanie filmov s environmentálnou tematikou – EKOFILM. Tohtoročná 

prehliadka ekofilmov sa uskutočnila v MsKS v Zlatých Moravciach v dňoch 22. – 23. 

apríla. Filmy, ktoré zapoţičala Štátna ochrana prírody si pozreli ţiaci základných 

a stredných škôl v meste. V čase od 19. do 30. apríla bola nainštalovaná v MsKS 

výstava výtvarných prác ţiakov materských a základných škôl, čím ţiaci vyjadrili 

svoje postoje k ochrane ţivotného prostredia. V tomto čase si ju prezreli stovky 

ţiakov, ale aj široká verejnosť. Jej vyhodnotenie sa uskutočnilo 28. apríla v obradnej 

sieni MsKS za účasti pracovníkov Mestského úradu a zástupcov jednotlivých škôl. 

Porota v zloţení L. Bajaníková, Mgr. Art Z. Mičkeová, Mgr. D. Zvalová vyhodnotila 

z kaţdej školy dve najlepšie práce. MŠ Kalinčiakova – Z. Gajdošová, A. Herdová,  MŠ 

Slnečná – N. Madolová, R. Muţíková, MŠ Štúrova – E. Hrošková, S. Škula, MŠ 

Ţitavské nábreţie – E. Koklesová, M. Štekl. Zo ZŠ na Mojmírovej – N. J. Levická 

a kolektívna práca 7. B triedy, ZŠ Pribinova – N. Krátky a S. Rekšáková, ZŠ 

Robotnícka – M. Karaffová a Z. Lišková, ZUŠ – L. Horvátová a N. Novotová. 

Diplomy oceneným ţiakom a ceny zúčastneným školám odovzdala primátorka mesta 

Ing. S. Ostrihoňová. Na záver milého podujatia čakalo všetkých zúčastnených malé 

občerstvenie. 

         Ohrada GJK uţ po 13-krát rozkvitla mnoţstvom plagátov od študentov, ktorí sa 

zapojili v rámci hodín biológie do tvorby ekoplagátov, kde tento rok vytvorili rekord 

v počte 142 ekoplagátov. Ţiaci VIII. D triedy sa so svojou školou rozlúčili v duchu 

zamerania sa osemročného GJK a vyrobili spoločný ekoplagát s názvom „Nedovoľme, 

aby krásy prírody zostali na chvoste“, ktorý bol umiestený na námestie k fontáne 

a okoloidúcich informoval o problémoch a dôsledkoch prírodných katastrof na 

existenciu ľudstva.  

Deň zeme 

 

Foto č.  

488/II 

 

 

         Pri príleţitosti sviatku sv. Floriána sa v priestoroch hasičskej stanice na Ul. 1. 

mája konali od 3. do 7. mája Dni otvorených dverí. Návštevníci sa oboznámili 

s ukáţkami techniky, vyslobodzovania z havarovaného vozidla, lezeckou technikou 

zlaňovania z cvičnej veţe, ukáţkami s vysokozdviţnou plošinou, ale i grafmi 

výjazdnosti. Hasičskú stanicu v tieto dni navštívili po väčšine ţiaci zo škôl v regióne.  

Sviatok sv. 

Floriána 

 

         Deň matiek si pripomenulo druhú májovú nedeľu 9. mája aj naše mesto. 

Pozvanie na slávnostnú akadémiu prijalo 350 matiek. Uţ pred vstupom do priestorov 

divadelnej sály MsKS dostala kaţdá ţena karafiát, ktorý zabezpečilo Mesto. Na 

začiatku sa všetkým matkám prihovorila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

V programe vystúpili deti z materských škôl na Kalinčiakovej ul., Ţitavskom nábreţí, 

TS CVČ Spektrum NDC, TS Piruett a muzikálové štúdio MsKS A. Mrázová a K. 

Spáčová. V obradnej sieni mesta bola pre všetky matky pripravená recepcia. Deň 

matiek si mesto pripomenulo taktieţ v m.č. Chyzerovce a Prílepy, osláv sa zúčastnila 

aj primátorka mesta.  

Deň 

matiek 
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         Pri príleţitosti dňa múzeí a galérií 14. mája pripravil fotograf I. Finta vo 

výstavných priestoroch múzea v Zlatých Moravciach pre ţiakov ZŠ ukáţku digitálnej 

rekonštrukcie hradov a zámkov s podrobným návodom na zhotovenie plastických 

modelov. K jeho vydareným modelom patria dve plastické diela: Ţivánska veţa zo 14. 

storočia a hrad Hrušov z 18. storočia.  

         18. mája usporiadalo Ponitrianske múzeum – pobočka Zlaté Moravce 

a Záhradnícke sluţby mesta, m.p., Deň otvorených dverí v múzeu a mauzóleu rodiny 

Migazziovcov. Tradičného podujatia sa aj tohto roku zúčastnili najmä ţiaci okolitých 

škôl a so záujmom sa zoznámili s bohatou zbierkou okresného vlastivedného múzea 

orientovanou na Horné Poţitavie.  

Deň 

múzeí 

a galérií 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce 20. mája ocenilo na slávnostnom obrade ZPOZ v MsKS 

prácu najlepších študentov a ich pedagógov z jednotlivých škôl mesta za uplynulý 

školský rok 2009/2010. Slávnostnú atmosféru zanechalo vystúpenie ţiakov ZUŠ. 

Primátorka mesta sa na začiatku oceneným prihovorila a nasledovalo odovzdávanie 

spomienkových darčekov a diplomov ţiakom a študentom. Učitelia, riaditelia škôl a 

hostia boli obdarení kvetom. Finančne podujatie podporil aj Nitriansky samosprávny 

kraj. Všetci prítomní sa podpísali do pamätnej knihy mesta. Po odovzdaní ocenení sa 

konala v obradnej sieni malá recepcia.  

Ocenenými boli: 

Zo Základnej školy na Robotníckej ul. 

Erik Kročka, za 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády, za 3. miesto 

v okresnom kole geografickej olympiády, za 1. miesto v šachu v okresnom kole a 5. 

miesto v krajskom kole, Ivan Kĺbik, za 1. miesto v okresnom kole dejepisnej 

olympiády, za 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády a 9. miesto 

v krajskom kole, za 3. miesto v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka 

a literatúry, za 6. miesto v okresnom kole olympiády z anglického jazyka, Mgr. Jana 

Lukáčová, za úspešnú kaţdoročnú prípravu ţiakov na dejepisnú olympiádu, ktorí sa 

umiestňujú na popredných miestach. V tomto školskom roku pod jej vedením ţiaci 

obsadili v obvodnom kole dve prvé miesta, ostatní súťaţiaci boli úspešnými riešiteľmi 

a Mgr. Zuzana Hatiarová, riaditeľka školy 

Zo Základnej školy na Mojmírovej ul. 

Mário Michňa, za 2. miesto v okresnom kole geografickej olympiády a úspešný 

riešiteľ krajského kola, úspešný riešiteľ olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, za 

2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády a úspešný riešiteľ krajského kola, 

úspešný riešiteľ okresného kola chemickej olympiády a je reprezentantom školy vo 

futbale, Johana Ďurišová, za 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády 

v kategórii E a úspešná riešiteľka krajského kola, za 1. miesto v okresnom kole 

geografickej olympiády a úspešná riešiteľka krajského kola, Mgr. Katarína Poništová, 

za prípravu ţiakov na súťaţe v nemeckom jazyku, v rámci ktorých dosahujú ţiaci 

úspechy. Organizuje a zabezpečuje priebeh súťaţe v rámci školy i okresu. Spolu so 

ţiakmi sa aktívne zúčastňuje rôznych akcií, pričom u ţiakov rozširuje poznatky nielen 

z oblasti cudzích jazykov, ale prispieva i k ich všeobecnému rozhľadu a Mgr. Dagmar 

Chrenková, riaditeľka školy 

Najúspešnejší 

ţiaci mesta 

 

Foto č.  

489/II 
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 Zo Základnej školy na Pribinovej ul. 

Matej Valach, za 1. miesto v obvodnom kole a 4. miesto v krajskom kole geografickej 

olympiády, za 2. miesto v obvodnom kole dejepisnej olympiády, za 3. miesto 

v obvodnom kole chemickej olympiády a úspešný riešiteľ krajského kola, za 3. miesto 

v obvodnom kole biologickej olympiády a úspešný riešiteľ obvodného kola 

matematickej olympiády, Juraj Bielik, za 1. miesto v obvodnom kole a 5. miesto 

v krajskom kole biologickej olympiády, za 3. miesto v obvodnom kole matematickej 

olympiády, za 2. miesto v obvodnom kole fyzikálnej olympiády a úspešný riešiteľ 

krajského kola, za 4. miesto v obvodnom kole geografickej olympiády, Mgr. Mária 

Skačanová, za prípravu obidvoch ţiakov na biologickú olympiádu a PaedDr. Ivan 

Röhman, riaditeľ školy 

Zo Základnej školy sv. Don Bosca 

Juraj Kováč, za 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole v olympiáde v 

anglickom jazyku, za 1. miesto v okresnom kole a 5. miesto v krajskom kole 

v olympiáde v nemeckom jazyku, za 1. miesto v krajskom a 6. miesto 

v celoslovenskom kole v olympiáde v slovenskom jazyku a literatúre, za 1. miesto 

v okresnom a krajskom kole olympiády z matematiky, za 1. miesto v okresnom a 2. 

miesto v krajskom kole olympiády z fyziky, za 1. miesto v okresnom a 4. miesto 

v krajskom kole olympiády z chémie, Filip Klein, za 9. miesto v okresnom kole 

olympiády z matematiky, za 3. miesto v okresnom kole olympiády z chémie, za 

aktívnu účasť na akciách organizovaných školou, Mgr. Jana Procházková, za prípravu 

ţiakov na olympiádu zo slovenského jazyka a literatúry a umiestnenie ţiaka na 6. 

mieste celoslovenského kola, za prípravu ţiakov na recitačné súťaţe: Hviezdoslavov 

Kubín, Šalianky Maťko, A slovo bolo u Boha, Slovom o Tvojej láske a postup ţiakov 

na krajské a celoslovenské kolá, za aktívnu prácu v školskej kniţnici, kaţdoročne 

organizovanie akcie „Noc v kniţnici“ v rámci medzinárodného projektu „Noc 

s Anderssenom“ a akcie „Týţdeň slovenských kniţníc“, za prácu nad rámec výchovno-

vzdelávacieho procesu na škole v tvorivých dielňach, pri realizácii školskej vianočnej 

burzy a výzdobe školy a Ing. Marta Lazúrová, riaditeľka školy    

Zo Spojenej školy   

PaedDr. Ivana Skačanová, zástupkyňa riaditeľky školy      

Zo Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb   

Miroslava Bieliková, za 2. miesto na celoslovenskej súťaţi v odbore kuchár „Majster 

Palacinka“ v Novom Smokovci, Michaela Linková, za 2. miesto v krajskej súťaţi 

v odbore kozmetik „Zmenáreň“ v kategórii „Kráľovná diskoték“ v Nových Zámkoch, 

Veronika Budayová, za 2. miesto v krajskej súťaţi v odbore kaderník „Zmenáreň“ 

v kategórii „Kráľovná diskoték“ v Nových Zámkoch, Bc. Dana Magušinová, Mgr. 

Ľubomíra Frličková, Bc. Mária Valkovičová, majsterky odbornej výchovy, za prípravu 

študentiek na súťaţe a Mgr. Mária Šmálová, riaditeľka školy   

Zo Strednej odbornej školy technickej 

Michal Martinec, za 2. miesto v celoštátnom finále súťaţe ENERSOL SK 2010 

a postup do medzinárodného finále s prácou „Solárna vŕtačka“, Radoslav Holý, za 4. 

miesto v celoštátnom finále ENERSOL SK 2010 a výborné študijné výsledky, Ing. 

Zuzana Madolová, za prípravu ţiakov do súťaţí a výborné dosiahnuté výsledky ţiakov 
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v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a PaedDr. Dušan Husár, riaditeľ školy 

Z Obchodnej akadémie  

Hana Palušková, za 1. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky – mladší dorast 

štvorhra tenis, za 1. miesto v cezpoľnom behu v okresnom kole Zlaté Moravce, za 1. 

miesto v cezpoľnom behu v krajskom kole Krušovice, účastníčka celoslovenského 

kola v cezpoľnom behu, Natália Blahová, za 3. miesto v slovenskom turnaji 

v tenise, za 1. miesto v cezpoľnom behu druţstiev – krajské kolo, je zaradená do 

svetového tenisového rebríčka, PaedDr. Ján Szoboňa, najaktívnejší učiteľ, ktorý svoje 

padagogické majstrovstvo uplatňuje aj v bohatej mimoškolskej činnosti. Kaţdoročne 

pripravuje študentov na športové súťaţe a RNDr. Vladimír Gubiš, riaditeľ školy 

Z Gymnázia Janka Kráľa  

Dávid Fogad, za 2. miesto v celoštátnom kole 12. ročníka olympiády ľudských práv, 

Veronika Janáková, za 3. miesto v celoštátnom kole 2. ročníka dejepisnej olympiády, 

PaedDr. Anna Havetová, za prípravu študenta na olympiádu ľudských práv a RNDr. 

Marián Bátora, riaditeľ školy  

Zo Strednej odbornej školy  

Michal Sádovský, za 3. miesto v celoslovenskom kole súťaţe AUTOOPRAVÁR – 

JUNIOR CASTROL 2010 v Bratislave, organizovaného Cechom predajcov 

a autoservisov SR a firmou CASTROL, Juraj Fojtík, v roku 2009 sa zúčastnil 

medzinárodnej súťaţe v rakúskom Grazi, kde obsadil v kategórii FOOTBAL 

ROBOTOV s elektronickou loptou 16. miesto. Vo februári tohto roku sa zúčastnil 

v Liptovskom Mikuláši súťaţe ROBOCUP OPEN, kde vo svojej kategórii obsadil 1. 

miesto a postúpil na medzinárodnú súťaţ ROBOCUP v Singapúre, ktorá sa uskutoční 

v júni, Ing. František Bóna, učiteľ odborných predmetov, Bc. Richard Herda, majster 

odbornej výchovy, Ing. Jozef Singer, učiteľ odborných elektro predmetov – za 

prípravu ţiakov na súťaţe a  Ing. Ján Solčiansky, riaditeľ školy 

Zo Základnej umeleckej školy 

Nicole Segíňová, obsadila na medzinárodnej speváckej súťaţi Imricha Godina vo 

Vrábľoch vo svojej kategórii druhé miesto a je prijatá na Štátne konzervatórium 

v Bratislave, Filip Németh, úspešne reprezentoval školu na koncertoch a na súťaţi 

v Banskej Bystrici, kde získal 1. miesto, Mgr. Art Štefan Jurík, veľmi úspešne 

pripravoval ţiakov dychového oddelenia na koncerty, súťaţe a dvaja ţiaci z jeho triedy 

sú prijatí na Štátne konzervatórium v Bratislave a p. Gejza Hlavatý, riaditeľ školy. 

         23. júna sa vybraní ţiaci základných škôl spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili 

náučno-poznávacieho výletu s primátorkou mesta. Navštívili kaštieľ v Dolnej Krupej, 

mohylu generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle a Košariská, kde sa narodil 

a sú tu vystavené exponáty z jeho ţivota. Poslednou zastávkou výletu bola Bazilika 

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska v Šaštíne. 
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mesta 

 

Foto č. 490/II 

 

         MsKS pripravilo na 29. mája vystúpenie obľúbeného českého herca Miroslava 

Donutila v programe „Cestou necestou“ (ONE MAN SHOW). V programe sa prestavil 

svojimi príhodami a ich geniálnym podaním. Do posledného miesta vypredanú 

divadelnú sálu M. Donutil „donútil k smiechu“. Vynikajúci rozprávač dokázal udrţať 

publikum v napätí takmer tri hodiny. 

M. Donutil 

v Zlatých 

Moravciach 
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         Mesto Zlaté Moravce ku Dňu detí pripravilo dňa 30. mája (nedeľa) zábavné 

popoludnie pre všetky deti a ich rodičov. Spoluorganizátorom podujatia bolo PROFI 

ELEKTRO. Ráno sa na mestskom štadióne SŠZ m.p. konala cyklistická súťaţ o pohár 

olympijského víťaza Antona Tkáča. Popoludnie však kvôli nepriaznivému počasiu 

a častým búrkam presunuli organizátori do areálu zimného štadióna. Dvadsať sekúnd 

pred 14. hodinou spoločným odpočítavaním bol Deň detí slávnostne otvorený. Otvorili 

ho deti z MŠ Kalinčiakova hip-hopovým tancom. Nasledovalo vystúpenie kúzelníka 

a kynológov. Potom deti dostali ţrebovateľnú kartičku a ňou sa mohli zapojiť do 

šiestich súťaţí, ktoré pre nich pripravili učiteľky z MŠ v meste. Po ich absolvovaní, im 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová odovzdala odmenu. Počas popoludnia sa deti 

i dospelí mohli povoziť na koči ťahanom koňmi. Lákadlom boli aj ukáţky prác 

hasičov, štátnych a mestských policajtov. V bohatej tombole boli aj také ceny ako 

poukaz do detského letného tábora a súťaţ o internet na dva roky zadarmo. Nechýbali 

predajné stánky a atrakcie pre deti zadarmo – nafukovacia šmýkalka, rodeobýk, 

elektrické autíčka a karaoke. Popoludnie ako diskdţokej a moderátor spríjemňoval Bc. 

P. Kereš. Sponzormi Dňa detí boli: generálny partner Slovanet, ďalej ZSE Energia, 

a.s., Škoda Auto, Porsche Nitra, Aneko, Cevarm, Enter Computer, Ernokov 

Ţeleziarstvo, Regionálne noviny Nitriansko Zlatomoravecko, Smer SD, Sanotechnik, 

ViOn, Axson, Delcy, Bowling, JN Reklama.  

         Kinov Tekov ponúklo taktieţ zaujímavú akciu na 1. júna. Na jednu zakúpenú 

vstupenku mohli ísť do kina dve osoby, platilo to aj pre dospelých návštevníkov.  

Deň detí 

 

Foto č. 491, 

492, 493/II 

 

 

         8. júna v čase medzi 7.30 a 11.00 hod. sa pod záštitou primátorky mesta Zlaté 

Moravce Ing. S. Ostrihoňovej a Národnej transfúznej sluţby SR pracovisko Nitra 

uskutočnila Primátorská kvapka krvi. Zapojilo sa do nej 54 darcov, medzi ktorými 

bolo 25 prvodarcov a primátorka mesta. Odberným pracoviskom na tento deň sa stala 

obradná sieň v Mestskom kultúrnom stredisku. Krv darovali siedmi dorastenci FC 

ViOn z Poţitavskej futbalovej akadémie s trénerom a vedúcim muţstva, zamestnanci 

samosprávy, ale aj darcovia z okolitých obcí. Za prístup primátorky na udrţanie 

tradície kvapky krvi poďakoval predseda Miestneho spolku SČK J. Bakula (vo funkcii 

nahradil B. Očovayovú). NTS pracovala pod vedením MUDr. M. Broďániovej, 

spolupracovala primárka interného odd. MN MUDr. M. Končálová a osobne navštívila 

toto pracovisko aj poverená riaditeľka MN MUDr. N. Horniaková. Odberu krvi, ktorý 

realizovala mobilná jednotka NTS predchádzalo vypísanie dotazníkov. Kaţdý, kto 

daroval krv bol odmenený gastrolístkom, keksíkom a poistenci VšZP vitamínovým 

balíčkom. Po odbere bolo pre darcov pripravené sladké a slané občerstvenie, ovocie 

a červené víno, ktoré zabezpečilo mesto.   

Primátorská 

kvapka krvi 

 

Foto č. 

494/II 

 

 

         Honza a František Nedvědovci vystúpili v divadelnej sále MsKS 24. júna. Do 

posledného miesta vypredaná divadelná sála tlieskala vystúpeniu obľúbených bratov  

Nedvědovcov s kapelou.  

Honza 

a František 

Nedvědovci 

 

         Uţ po štrnásty krát sa v Zlatých Moravciach zišli kolektívy i jednotlivci, aby Festival 
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plným priehrštím rozsievali vôkol seba krásu a radosť. Tohtoročný Festival kultúry 

trval tri dni od piatka 25. aţ do nedele 27. júna. V piatok začal program vernisáţou 

výstavy 70 aţ 80 fotografií na tému História a Zlaté Moravce. Vystavované fotografie 

vo vestibule MsKS dokumentovali ţivot mesta od roku 1951 aţ po súčasnosť, boli 

z osobného archívu M. Tomajku a kroniky MsKS. V sobotu popoludní si prišli na 

svoje milovníci divadelných hier a muzikálov v premiérovom predstavení Zhŕňajova 

nevesta v naštudovaní Zlatomoraveckého ochotníckeho kolektívu ZMOK, pri 

príleţitosti 5. výročia jeho vzniku. V muzikáli inšpirovanom televíznym filmom hrali 

P. Kereš, L. Belica, M. Zlatňanská, A. Mrázová, K. Spáčová, N. Mankovecká, réţia B. 

Kereš.  Otvorením festivalu kultúry začalo aj zlatomoravecké kultúrne leto. 

         V nedeľu o 14. hodine sa krojovaný sprievod mestom doprevádzaný hudbou 

MDO Topoľanček vydal do mestského amfiteátra, kde slávnostne otvorila 

Galaprogram Festivalu kultúry 2010 primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. Publikum 

tlieskalo 13 súborom: Mládeţníckemu dychovému orchestru z Topoľčianok v pásme 

Radosť z hudby, FS Sľaţianka zo Sľaţian ponúkol repertoár Veselo s pesničkou, 

Chyzerovčanka Zl. Moravce zaspievala ľudové a zľudovené piesne, FS Turňa J. 

Kostoľany reprezentoval Slovenskou ľudovou piesňou, v galaprograme ďalej vystúpili 

Folklórne súbory Zlatňanka zo Zl. Moraviec, Spevácka skupina Babička so Zlatých 

Moraviec, FS Širočina Č. Kľačany – Ľudové piesne, FS Lipka Kozárovce – Ţartovné 

piesne z obce Kozárovce, FS Vrštek Hostie – Na muzike, FS Chočanka z Choče sa 

predstavil Pásmom ľudových piesní a tancov, FS Vápenkár Skýcov – Ľudové piesne 

na Skýcove, FS Skerešovanka Obyce – Piesne nášho regiónu, FS Drieňovanka Obyce 

– Obycká svadba. Súčasťou programu bolo udelenie ocenení - pamätných listov 

zúčastneným súborom a poďakovanie za krásny program a umelecký záţitok 

s odovzdaním upomienkových darčekov. Festival kultúry sa konal s finančnou 

podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

kultúry 

 

Foto č. 495, 

496, 497, 

498/II 

 

Príloha  

č. 15-d 

 

 

  

 

 

         Ani v  tomto roku naše mesto neporušilo peknú a šľachetnú tradíciu 

v organizovaní poznávacích a relaxačných zájazdov pre dôchodcov. Dva poznávacie sa 

konali na začiatku mesiaca jún so sprievodcami Mgr. Ľ. Andorom a K. Martincom. 

Navštívili Park miniatúrnych stavieb hradov na Slovensku v mierke 1:50 v obci 

Podolie, nazývaných aj Matúšovo kráľovstvo, neobišli pamätník na Jankovom vŕšku 

známy z bojov II. svetovej vojny, poprechádzali sa po Trenčíne meste módy 

a neminuli ani kúpeľné stredisko Trenčianske Teplice, obdivovali Piešťany, pochutnali 

si na kúpeľných oplátkach a pokochali sa krásami našej vlasti. Relaxačné zájazdy 

koncom júna absolvovali dôchodcovia tri a to do vynoveného a technicky upraveného 

kúpeľného strediska vo Veľkom Mederi. Sprievodcami na zájazdoch boli Mgr. Ľ. 

Andor, K. Martinec a E. Páleníková. K potešeniu prispelo aj krásne slnečné počasie. 

Za uhradenie prepravy autobusov prejavili dôchodcovia poďakovanie primátorke 

mesta Ing. S. Ostrihoňovej a poslancom MsZ.        

Zájazdy 

dôchodcov 

 

 

         V dňoch 10. aţ 16. mája bolo pri Zimnom štadióne rozloţené šapitó Cirkusu 

Carini z Českej republiky, ktorý prevádzkuje p. Arnošt Aleš. Taktieţ v čase od 6. do 

12. júla tu hosťoval Cirkus Tornádo z Prahy.  

Cirkus  

v meste 
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         A. Kaiser uţ štvrťstoročie čitateľskú verejnosť oboznamuje slovom i obrazom 

s prácou a ţivotom milovníkov prírody. Má za sebou niekoľko spoločných výstav aj 

s medzinárodnou účasťou. V pobočke Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach 

bola v júni sprístupnená výstava jeho dvadsiatich farebných aj čiernobielych fotografií 

pod názvom „Fotografie z prírody“. Trvala do 15. septembra. V tento deň sa tu konalo 

aj kaţdoročné podujatie Deň otvorených dverí. A. Kaiser svoju tvorbu uţ dlhšie 

zverejňuje na internetovej stránke blog.sme.sk a fotky.sme.sk. Tento rok sa stal členom 

fotografického klubu FoTOP v Topoľčiankach.  

Fotografie 

z prírody - 

výstava 

 

         Nitriansky samosprávny kraj, Krajský pamiatkový úrad v Nitre a Ponitrianske 

múzeum usporiadalo výstavu Kaštiele nitrianskeho kraja od 15. septembra do 30. 

novembra vo výstavných priestoroch múzea na Námestí A. Hlinku. Prírodovedná 

expozícia pozostávala z paleontologických nálezov a mineralogickej zbierky, ktorá je 

zostavená zo zberov v Hornom Poţitaví. Spoločenskovednú expozíciu tvorili 

archeologické, historické, numizmatické, etnografické a umelecké predmety. V tejto 

sekcii boli vzácne predmety z hradu Gýmeš, olejomaľba vozokanskej bitky a pamätná 

izba J. Kráľa.  

Výstava – 

Kaštiele 

nitrianskeho 

kraja 

 

 

         18. ročník Zlatomoraveckého jarmoku sa konal v Zlatých Moravciach v dňoch 

17. aţ 18. septembra. Okrem širokého sortimentu spotrebného tovaru, jedál a nápojov 

ponúkal zábavu vo forme folklórnej hudby, tanca a prezentácie výrobkov ľudových 

majstrov. Spestrením jarmoku boli dve výstavy a to 35. oblastná výstava králikov, 

hydiny, holubov a exotického vtáctva a druhá ponúkala výpestky našich záhradkárov. 

Návštevnosť jarmoku neovplyvnil ani piatkový dopoludňajší dáţď. Námestie A. 

Hlinku a Ţupná ul. oţili stánkami, ľudovoumeleckými výrobkami a občerstvením. 

V piatok napoludnie ako kaţdý rok usporiadala primátorka mesta v priestoroch 

Mestského úradu slávnostnú recepciu pre pozvaných hostí z radu podnikateľov, 

poslancov MsZ, predsedu NSK, zdruţení a spolkov pôsobiacich v meste, riaditeľov 

mestských podnikov, škôl a inštitúcií. Od rána aţ do večera návštevníkov jarmoku 

zabávali folklórne, tanečné a spevácke skupiny: FS Kamenec, Širočina, Sľaţianka, 

Benát, Chyzerovčanka, Babička, Zlatňanka, Maţoretky ZŠ Pribinova, Dychová hudba 

ZUŠ, TS Piruett, CVČ New Dance Company, Krismay, ZMElita, HS Rytmix, Embryo. 

Oţivením bola aj prezentácia tvorby študentov Strednej odbornej školy obchodu 

a sluţieb zo Zlatých Moraviec. V popoludňajších hodinách jarmok otvorila 

a jarmočníkov pozdravila, zaţelala pohodu a dobrú zábavu primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová. Zároveň predstavila obyvateľom mesta starostku obce z partnerského 

mesta Velké Přílepy Věru Čermákovú. Spolu s ňou prišla do Zlatých Moraviec aj Mgr. 

Libuše Smidţárová, riaditeľka miestnej škôlky. Najväčším piatkovým lákadlom bol 

zábavný  90 – minútový program plný pesničiek a humoru v podaní skupiny Senzus 

a Stanislava Vitáloša. Počas tohto programu mala primátorka mesta pre 

Zlatomoravčanov pripravené chutné občerstvenie, ktoré im rozdala. V sobotu, druhý 

deň konania jarmoku od rána námestie opäť oţilo folklórom v podaní skupín 

Prílepčianka, Vápenkár, Skerešovanka, Chočanka, Hostianka, Drieňovanka a TS 

Zlatomoravecký 

jarmok 

 

Foto č. 499, 

500, 501,  

502/II 

 

Príloha  

č. 16-d 
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CHAMSA z Bratislavy – orientálne tance. Napoludnie vystúpila HS Tramp Song. 

Počas jarmoku v meste nechýbali ani tento rok kolotoče. Umiestnené boli na 

parkovisku Ul. S. Chalupku, J. Kráľa, pred poštou na Námestí A. Hlinku a na 

parkovisku pri Zimnom štadióne.  

 

         3. októbra odohrali v MsKS herci Slovenského národného divadla: Z. 

Studenková, J. Vajda, M. Sládečková, Z. Tlučková, P. Sklár divadelnú tragikomédiu 

Domáce väzenie od N. Simona v réţii J. Nvotu. 

Domáce  

väzenie 

Príloha č. 17-d 

 

         V MsKS sa 19. októbra konal program k Mesiacu úcty k starším. Mesto Zlaté 

Moravce kaţdoročne nezabúda na svojich starších spoluobčanov, ktorí pri vstupe boli 

obdarení ţivým kvetom. Po slovách vďaky a uznania primátorky mesta Ing. S. 

Ostrihoňovej zaplnená sála tlieskala choreografiám prekypujúcich farebnosťou 

kostýmov a temperamentu detí. V programe vystúpili materské školy zo Ţitavského 

nábreţia, Kalinčiakovej, Štúrovej a Slnečnej ulice, tanečná skupina Streetlup pod 

hlavičkou OZ Chyzerovce, Tanečné skupiny Piruett a New Dance Company z CVČ. 

Po skončení programu čakala na všetkých prítomných v obradnej sieni pripravená 

slávnostná recepcia. 

Mesiac 

úcty 

k starším 

 

 

         27. októbra do posledného miesta zaplnená divadelná sála v MsKS tlieskala 

hudobnému fenoménu „Cigánskym diablom“. V 70-minútovom programe zazneli 

v podaní tohto 8-členného hudobného zoskupenia skladby precítené cigánskym 

temperamentom. Umelci sa prestavili pred divákmi s piesňami z najnovšieho albumu 

Adagio & Furioso, inšpirovaného klasickou hudbou. Reklamným partnerom tohto 

kultúrneho podujatia boli Slovenské elektrárne, a.s.       

Cigánski 

diabli 

 

Príloha  

č. 18-d 

 

 

         Dňa 23. novembra odohralo divadlo Klauniky v DS MsKS dve predstavenia 

s názvom Don Quijote de la Mancha v réţii Boleslava Polívku. Štvorčlenné herecké 

zloţenie z Brna rozosmialo študentské aj dospelé publikum a zábavnou formou 

priblíţilo divákom motív známej divadelnej hry Miguela de Cervantesa Saa Vedru. Jej 

voľné spracovanie plné humoru a fantázie dalo vyniknúť svetoznámemu hercovi na 

chodúľoch Lenoirovi Mantainemu, ktorý sa predstavil v úlohe 2,38 m vysokého 

profesora španielskeho jazyka a literatúry.  

Don 

Quichote 

de la 

Mancha 

 

Príloha  

č. 19-d 

 

         6. decembra podvečer sa deti aj v našom meste tešili na príchod Mikuláša na koči 

ťahanom bielymi koníkmi. S príchodom svätého Mikuláša v sprievode anjela a čerta 

na Námestie A. Hlinku bolo vidieť v očiach detí radosť a nadšenie. Na pódiu pred 

rozţiareným stromčekom deti zarecitovali Mikulášovi básničky a zaspievali pesničky. 

Mikuláš ich za to odmenil mnoţstvom sladkostí. Na záver mikulášskeho stretnutia 

zaţiaril na oblohe ohňostroj. V kine Tekov bola pre všetky deti premietaná zadarmo 

rozprávka Astro boy, ku ktorej dostali puzzle. 

Mikuláš 

 

Foto č. 

503/II  

 

Príloha  

č. 20-d 

 

         Mestské kultúrne stredisko, Ponitrianske múzeum, Záhradnícke sluţby a OZ 

Prílepčianka pripravili v areáli múzea a MsKS vianočné výstavy. Vystavovateľmi boli 

Vianočná 

výstava 
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domáci i ľudia z regiónu: H. Tomajková, E. Babocká s dcérou, Ing. I. Vnučková, O. 

Gábrišová, M. Flajsová, M. Tomajko a B. Boboček, Anna M. – Kudrejová a B. 

Studená z Prílep, A. Gaţiová a M. Valkovičová z T. Nemiec, L. Tajnaiová zo Sľaţian, 

z Reedukačného centra, SOŠ a SOŠ obchodu a sluţieb, zo Záhradníckych sluţieb 

a AD Spectrum. Na vernisáţi výstavy 8. decembra boli medzi návštevníkmi i riaditeľ 

Ponitrianskeho múzea a zástupcovia mesta. V kultúrnom programe vystúpil FS Inovec. 

Výstava bola sprístupnená v MsKS do 19. decembra, v múzeu potrvala do 14. januára. 

 

Foto č. 

504/II  

 

Príloha  

č. 21-d 

 

 

 

         9. decembra privítalo zlatomoravecké publikum v divadelnej sále MsKS 

aktuálneho zlatého slávika Richarda Müllera, ktorý tu odohral jeden zo svojich 

koncertov v rámci turné pod názvom Potichu tour 2010. Prítomným hosťom ponúkol v 

dvojhodinovom koncerte staršie aj novšie skladby v netradičných baladických 

úpravách. Diváci mali moţnosť vypočuť si a zaspievať známe piesne: Po schodoch, 

Tlaková níţ, Milovanie v daţdi, či piesne z najnovšieho albumu Uţ. Na záver sa 

Richard Müller symbolicky rozlúčil s publikom piesňou Štěstí je kásná věc. O 

vytvorenie komornej atmosféry sa postaral nielen spevák svojím šansónovým spevom, 

ale aj osvedčení muzikanti na akustických, dychových a strunových nástrojoch. 

Reklamnými partnermi kultúrneho podujatia boli Slovenské elektrárne, a.s., ViOn, a.s., 

Kanvod spol. s r.o., Jn reklama, Profi elektro, firma Matejov a Repromix. 

Richard 

Müller 

 

Príloha  

č. 22-d 

 

 

         Kaţdoročne sa v Zlatých Moravciach uskutočňuje vianočná burza škôl. Tento 

rok sa konala 10. decembra na Námestí A. Hlinku. Zúčastnili sa jej ZŠ Mojmírova, 

Pribinova a Volkovce, Spojená škola, Reedukačné centrum, SOŠ technická a SOŠ - 

SNP 2. Ţiaci jednotlivých škôl pracovali na hodinách i v rôznych krúţkoch, aby 

svojimi prácami vyčarili úsmev a radosť pre obdarovaného. Svoje zručnosti 

a originalitu predviedli pri vytváraní prác z papiera, moduritu, hliny, kovu a ihličia, či 

vyuţili aj odpadovú surovinu. Návštevníci i náhodní okoloidúci si mohli zakúpiť pre 

svojich blízkych malý darček, medovníčky, anjelikov, pohľadnice, vianočné svietniky, 

paličkované a háčkované vianočné ozdoby a iné. Zakúpením týchto výrobkov prispeli 

kaţdej zúčastnenej škole na nákup materiálu a učebných pomôcok na vyučovanie 

a krúţkovú činnosť. 

Vianočná 

burza škôl 

 

 

         12. decembra sa v divadelnej sále MsKS uskutočnil druhý ročník súťaţe 

Zlatomoravecká Superstar. Svoj spevácky talent predviedlo pred obecenstvom šesť 

súťaţiacich: Anička Bencová, Jana Brunclíková, Nikola Kasalová, Kristína Spáčová, 

Alenka Gregůrková a Adriána Mrázová. Programom sprevádzal prítomných divákov 

moderátor Bc. P. Kereš. Porotcovského kresla sa zhostili I. Minárová, Remišová 

a predseda poroty S. Remiš. O spestrenie programu sa zaslúţili nielen súťaţiace, ale aj 

dievčatá z Tanečného štúdia Piruett. Z titulu Zlatomoravecká Superstar sa v závere 

súťaţe tešila dvanásťročná N. Kasalová, ţiačka ZŠ sv. Don Bosca, ktorá sa predstavila 

s piesňou Russian roulete od Rihanny. Okrem uznania poroty a darčekových 

predmetov, ktoré do súťaţe venovala predajňa Repromix, dostala víťazka moţnosť 

vystupovať v predstaveniach Detského dramatického štúdia pri MsKS. Reklamnými 

Zlatomora-

vecká  

Superstar 

 

Príloha  

č. 23-d 
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partnermi podujatia boli Slovenské elektrárne, a.s., Repromix a DJ Kuko. 

 

         Vianočné koncerty uţ tradične patria k významným kultúrnym podujatiam, ktoré 

Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach kaţdoročne pripravuje pre širokú 

verejnosť. Prvý adventný koncert spojený s výstavou výtvarných prác pripravila ZUŠ 

v Zlatých Moravciach 3. decembra na Zámku v Topoľčiankach. 15. decembra sa 

uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ druhý adventný koncert. Výber skladieb na týchto 

adventných koncertoch bol zameraný na klasické sólové a komorné skladby pre klavír, 

gitaru, keyboard, spev, akordeón, ale na týchto koncertoch účinkoval aj Detský 

spevácky zbor ZUŠ, akordeónové trio, komorný súbor, dychový septet, gitarové trio, 

akordeónové trio.  

Vianočné 

koncerty 

ZUŠ 

 

         Sobášiaci primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a jej zástupca RNDr. M. Bátora 

v roku 2010 vykonali v obradnej sieni a v zasadačke MsÚ spolu 25 sobášov.   

         Na mestskom cintoríne bolo vykonaných 5 občianskych pohrebov.  

Občianske 

sobáše, 

pohreby 

      

         Počas roku sa štyrikrát 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. Na slávnostné 

obrady ZPOZ bolo pozvaných 109 novonarodených detí. 

Novonarodené 

deti 

 

Foto  

č. 505/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 94 jubilantov.                        

         V závere slávnostného obradu v druhom štvrťroku poďakovali primátorke 

a členom zboru za prijatie a starostlivosť v mene všetkých jubilantov RNDr. A. 

Vaňová a J. Mladý slovami: „Stretnutie nás potešilo a pookriali naše starnúce srdcia. 

Veď takáto pozornosť od najvyššieho predstaviteľa nášho mesta je pre nás starých, čo 

sa blíţime uţ k druhému brehu veľmi vzácna a potešujúca, najmä pre mňa 90-nika, 

lebo okrem staroby sú našou spoločnosťou väčšinou choroby a preto je takéto 

pozvanie a uctenie našich šedín veľmi milé.“ 

Jubilanti 

 

Foto č. 506, 

507, 508/II 

 

 

         V obradnej sieni Mestského kultúrneho strediska odovzdali zástupcovia 

Územného spolku Slovenského Červeného kríţa Nitra 8. decembra 61 

bezpríspevkovým darcom krvi, z toho 12 ţenám, z okresu Zlaté Moravce 35 

bronzových, 19 strieborných, 5 zlatých Janského plakiet a 1 diamantovú. Udelené bolo 

aj najvyššie ocenenie nad 100 odberov - Kňazovického medaila 64-ročnému L. 

Gajdošovi z obce Hostie. Pri príleţitosti 50. výročia darcovstva krvi boli ocenení 

predsedovia MO SČK z obcí Poţitavského regiónu.  

         Po odovzdaní ocenení Slovenským Červeným kríţom sa uskutočnil slávnostný 

obrad pre Zlatomoravčanov spojený so zápisom do pamätnej knihy mesta. Bronzovú 

Darcovia 

krvi 

 

Foto č. 

509/II 
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plaketu za 10 odberov získali Ivan Hajla, Ladislav Rezák, Dagmar Vojteková a Roman 

Solčiansky, striebornú plaketu za 20 odberov Ing. Ľubomír Ivan, Jozef Nemček, Jozef 

Chabreček a Ing. Henrich Kaiser, zlatú za 30 odberov Boţena Adamcová a Ľubica 

Švolíková, za 40 odberov. Jedenástim darcom s trvalým pobytom v našom meste 

primátorka Ing. S. Ostrihoňová odovzdala kvet a po 33,20 eur.  

Školstvo a vzdelávanie.      
         19. januára sa v ZŠ na Robotníckej ul. uskutočnilo obvodné kolo olympiády 

v anglickom jazyku. Do súťaţe sa zapojilo 10 škôl z okresu. 16 súťaţiacich si zmeralo 

vedomosti a komunikatívne schopnosti v kategóriách 1 A – 1. m M. Rusňák zo ZŠ 

Mojmírova (postup do krajského kola), 2. m S. Vaškovič z GJK, 3. m I. Brojová zo ZŠ 

sv. Don Bosca a 1 B, kde si 1. m a postup do krajského kola zabezpečil J. Kováč zo ZŠ 

sv. Don Bosca, 2. m L. Meňhert zo ZŠ Pribinova, 3. m P. Radvan zo ZŠ 

v Topoľčiankach. 

Olympiáda 

v anglickom 

jazyku 

 

 

         10. februára sa v ZŠ na Mojmírovej ul. uskutočnilo 38. obvodné kolo 

geografickej olympiády pre ZŠ a OGY. Zúčastnilo sa jej 11 základných škôl a jedno 

gymnázium s počtom 67 ţiakov.           

Geografická 

olympiáda  

 

         Vedomosti deviatakov vo všetkých základných školách s vyučovacím jazykom 

slovenským, maďarským a ukrajinským boli overené 10. marca Testovaním 9. Robili 

sa testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, 

ukrajinského jazyka a literatúry. Celoplošnú previerku uskutočnil Národný ústav 

certifikovaných meraní. 

Testovanie 9 

 

 

         Pre deti z rodín v hmotnej núdzi ako aj pre deti z rodín, kde príjem nedosahuje 

výšku ţivotného minima, je moţnosť vyuţitia dotácií na stravu a školské potreby. 

Dotáciu na stravu moţno poskytnúť na financovanie stravy pre dieťa navštevujúce 

školu prostredníctvom zriaďovateľa škôl. Moţno ju poskytnúť pre dieťa, ktorému 

rodič prispieva na stravu za kaţdé jedlo vo výške 0,03 € najviac 0,17 € a to raz 

mesačne za kaţdý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania. Rodičia 

detí v našom meste platia za obed 0,03 €, za desiatu a olovrant po 0,06 €. Dotáciu na 

školské potreby moţno poskytovať pre dieťa v prípravnej triede materskej školy a pre 

dieťa v škole na nákup školských potrieb. Dieťa však musí ţiť v rodine, ktorej sa 

poskytuje dávka v hmotnej núdzi alebo príjem rodiny je niţší ako ţivotné minimu. 

Výška dotácie je 33,19 € pre dieťa a poskytuje sa po častiach dvakrát v roku - vo 

februári a v septembri. Občania, ktorí prejavia záujem o dotáciu získajú potrebné 

tlačivá na Úrade práce, soc. vecí a rodiny Nitra, vysunuté pracovisko Zlaté Moravce. 

V zlatomoraveckých základných a materských školách v pôsobnosti mesta tieto 

dotácie vyuţíva 111 detí, v Spojenej škole, ktorej zriaďovateľom je KŠÚ Nitra 76 detí.  

Dotácie na 

stravu 

a školské 

potreby  

 

 

         Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta v celkovej sume 

VZN o určení 

výšky dotácie 

na prevádzku 

a mzdy na ţiaka 
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1 163 174 € (35 041 779,92 Sk). Základná umelecká škola dostane na ţiaka s 

individuálnym štúdiom 717,60 €, so skupinovým štúdiom 441,60 €. Škola 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostane na ţiaka školského klubu 331,20 €, 

cirkevná škola 291,46 €. Na potenciálneho stravníka dostane ZŠ patriaca pod mesto 

110,40 €, cirkevná škola dostane 97,15 €. Vyplýva to zo zákona č. 596/2003, ţe mesto 

poskytne na ţiaka cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % 

z dotácie na ţiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Centrum voľného času (CVČ) 

dostane na ţiaka 204,24 €, materská škola na dieťa – 1 711,20 €. VZN okrem výšky 

dotácie na jedného ţiaka v jednotlivých kategóriách škôl a školských zariadení, určuje 

aj pouţitie dotácie, termín a spôsob poskytovania dotácie. Dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane z príjmov, ktorý 

je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov. 

základnej 

umeleckej 

školy, dieťa 

materskej školy 

a školských 

zariadení so 

sídlom na území 

mesta Zlaté 

Moravce 

 

 

         Mestské zastupiteľstvo schválilo novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a ţiakov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce. 

V materských školách výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v MŠ od 1. 4. 2010 bude 8 €. V školských jedálňach zriadených pri 

materských školách pre dieťa (do 6 rokov) i dospelého stravníka v sume 1,06 € 

(desiata 0,27 €, obed 0,59 €, olovrant 0,20 €), pre cudzích stravníkov DJ 1,06 € + 1/3 

výšky reţijných nákladov, ktoré predstavujú na tento rok 0,97 €. Reţijné náklady sa 

vypočítajú vţdy za určité obdobie podľa nákladov za energie, vodu, vecné náklady, 

mzdy a odvody na 1 vydané jedlo za obdobie predchádzajúceho roka. Cena stravného 

za obedy pre dieťa v súkromných jasliach Viktorka predstavuje 1,37 € (41,34 Sk). 

Novelizácia VZN 

o určení výšky 

príspevku 

zákonných 

zástupcov detí 

a ţiakov na 

čiastočnú úhradu 

nákladov 

v školách 

a školských 

zariadeniach 

mesta Zlaté 

Moravce 

 

         Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o 

určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v utorok – 

štvrtok v prvom februárovom týţdni v čase od 9.00 do 16.00 h v priestoroch 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Základná škola na Mojmírovej 

ul. 2, Základná škola na Pribinovej ul. 1, Základná škola na Robotníckej ul. 25). 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak 

zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

VZN o určení 

miesta a času 

zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej 

školskej 

dochádzky 

v základnej škole, 

ktorej 

zriaďovateľom je 

mesto 

 

         V rámci Týţdňa slovenských kniţníc bol 25. a 26. marec dňami bez poplatkov, 

t.j. zápisné na rok 2010 a poplatky za upomienky boli odpustené. Kniţnica ďalej 

zorganizovala exkurzie ţiakov základných škôl do kniţnice, besedu s regionálnym 

spisovateľom M. Piusom a hodiny k výročiam spisovateľov ako J. Verne, A. 

Sládkovič, H.Ch.Andersen.  

Týţdeň 

slovenských 

kniţníc  

 

 

         Uţ po piaty krát mali moţnosť ţiaci ZŠ sv. Don Bosca zapojiť sa do Noci 

s Andersenom. Tento rok sa opäť zúčastnili medzinárodného projektu podporovaného 

vydavateľstvom Slovart a Slovenským rozhlasom. Deti prišli v piatok popoludní 26. 

Noc 

s Andersenom 
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marca do školy poriadne nabalené, nechýbali spacie vaky, hygienické potreby, 

pyţamá, plyšáci a lampáše. Začali prezentáciou o veľkom rozprávkarovi H. CH. 

Andersenovi, tvorili rôzne postavičky, ktoré umiestňovali do koruny stromu – 

Rozprávkovníka, nasledoval kvíz „Hráme sa s Čítajbrýlom Ušatým“, po večeri ich 

čakala prechádzka nočným parkom v okolí školy a hľadanie pokladu, ktorý sa im 

podarilo nájsť. Dobrá víla im priniesla všetkým rozprávkovú knihu, ktorá bola 

dokonca jedlá a všetci si na nej pochutili. Potom ich čakalo 3D kino a rozprávka pre 

všetky deti a dospelých. Po filme sa umyli a šup do postieľok čiţe spacákov. 

 

         Zmenšujúce sa zásoby fosílnych palív si vyţadujú premýšľať nad zmenou 

súčasného stavu v oblasti vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie. O to sa pokúšajú 

aj v SOŠT, kde problematiku OZE rozvíjajú pomocou projektov a účasťou ţiakov 

v rôznych súťaţiach. 24. februára sa v SOŠT uskutočnilo krajské kolo súťaţe 

ENERSOL SK 2010. Medzi postupujúcimi do celoslovenského finále boli i ţiaci školy 

M. Martinec a R. Holý s prácou „Solárna vŕtačka“. V celoštátnom kole v SOŠ v Senici 

7. - 9. apríla sa R. Holý umiestnil na 4. mieste a M. Martinec z 2. miesta  postúpil do 

medzinárodného finále v Bratislave, ktoré sa konalo 23. apríla v Národnej rade SR. 

Reprezentačné druţstvo SR obsadilo v medzinárodnom finále v oblasti OZE 1. miesto. 

         Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny EON v spolupráci s UNI 2010 

podporili rozvoj talentu, vízie a podnikavosti mladých. Škola zapojila ţiakov do 

programu Najlepší nápad zadaním „Najlepší vynález – Obnoviteľné zdroje“. Študenti 

navrhli študentský biznis nápad „Manaţérska (zelená) taška“, súčasťou ktorej bola 

solárna nabíjačka. Krajské kolo súťaţe sa konalo v ZSE Bratislava 22. apríla, kde sa 

M. Martinec a R. Holý umiestnili na 2. mieste v kategórii najlepší vynález OZE a od 

poroty získali i cenu sympatie. 

         V dňoch 22. – 24. apríla sa na Výstavisku Agrokomplex Nitra konal 18. ročník 

výstavy MLADÝ TVORCA. Tejto výstavy sa škola zúčastnila so svojím súťaţným 

výrobkom „Mobilná solárna učebňa“. Minister hospodárstva SR im zaň udelil Cenu za 

inováciu a technickú tvorivosť.  

         V dňoch 19. - 30. apríla prebehol v rámci mobilitného projektu Leonardo da 

Vinci „Bezolovnaté spájkovanie – Zelená cesta EÚ“ uţ jeho 2. turnus, ktorého sa 

zúčastnilo 7 ţiakov školy odboru mechanik mechatronik. Ţiaci sa zúčastnili odbornej 

praxe v Českej republike vo firme Manufactoring Kroměříţ, kde vyrábali výrobky na 

doske plošného spoja bezolovnatou technológiou šetriacou ţivotné prostredie. V tom 

istom čase praxovalo vo firme Elektrosystémy Zlaté Moravce 8 českých študentov 

z našej partnerskej školy SŠ COPT Kroměříţ. Po 2-týţdňovej stáţi obdrţali naši 

i českí študenti Certifikáty a Europassy mobility, ktoré svedčia o zahraničnej stáţi 

v oblasti alternatívnych zdrojov energie. 

         Národná agentúra SR schválila SOŠT mobilitný projekt Leonardo da Vinci 

s názvom Bezolovnaté spájkovanie – Zelená cesta EÚ. Trval jeden a pol roka a bol 

zameraný na technológiu bezolovnatého spájkovania s naplnením poţiadaviek EÚ 

k ţivotnému prostrediu v zmysle likvidácie olova. Projekt sa súčasne uskutočnil v SŠ 

COPT Kroměříţ, ktorá je partnerskou školou SOŠT uţ takmer 40 rokov. Pozostával 

z troch turnusov (november 2009, apríl 2010 a október 2010) v ktorých sa v priebehu 

Úspechy 

ţiakov 

SOŠT 

v oblasti 

OZE 
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dvoch týţdňov ţiaci naučili techniku bezolovnatého spájkovania. Odbornú prax 

vykonávali vo firmách Elektrosystémy, s.r.o. a Danfoss Compressors, s.r.o.    

 

         Od 20. apríla je staronovým riaditeľom Základnej umeleckej školy G. Hlavatý. 

Udelený mu bol nový menovací dekrét na základe výberového konania, ktoré mesto 

vypisuje kaţdých 5 rokov.  

Základná 

umelecká 

škola 

 

         Okrúhle jubileum 30. rokov od svojho zaloţenia si 6. mája v MsKS pripomenula 

Materská škola na Ţitavskom nábreţí (MŠ Dúha). Históriu začala písať 1. februára 

1980 otvorením prevádzky v spoločnom zariadení jasle – materská škola s kapacitou 

150 detí. V súčasnosti MŠ navštevuje v šiestich triedach 130 detí o ktoré sa stará 20-

členný kolektív. Riaditeľkou je A. Zelenková a zástupkyňou A. Ivaničková, učiteľky: 

D. Absolónová, S. Ivanová, M. Bucheňová, A. Sládeková, M. Hučková, A. 

Szegényová, T. Kováčová, G. Luspajová, E. Orolínová, V. Sýkorová, vedúca ŠS M. 

Krátka, kuchárky J. Bronišová, Z. Šabová, K. Bónová, školník M. Adam, údrţbár V. 

Ševčík, prevádzkové pracovníčky: M. Kohútová, K. Košútová, T. Melišková, V. 

Nováková.  

         Na galaprograme všetkých prítomných privítala príhovorom primátorka mesta 

Ing. S. Ostrihoňová a riaditeľka MŠ A. Zelenková. Program zostavili všetky učiteľky 

MŠ, kde pod ich vedením sa predstavilo vyše 100 detí v 18-tich choreografiách. 

S poďakovaním od rodičov učiteľskému zboru vystúpila Mgr. M. Belicová. Prišiel aj 

bývalý eurokomisár a súčasný predseda KDH Ing. J. Figeľ. Primátorka mesta 

odovzdala deťom MŠ ilustrované knihy a reflexné prvky. Za správnu odpoveď, ţe 

najvyšší máj postavený v meste mal výšku 18,30 m, bola odmenená L.E. Galovičová. 

V závere programu deti dostali sedem kilogramovú tortu upečenú v podobe dúhy 

s hymnou MŠ pod názvom Dúha. Po programe bola pre pozvaných hostí pripravená 

v obradnej miestnosti recepcia.  

30. výročie 

vzniku MŠ 

Ţitavské 

nábreţie 

 

Príloha  

č. 24-d 

 

Foto č.  

510/II 

 

         Mestská kniţnica uţ po druhýkrát pripravila od februára do mája pre základné 

školy v meste čitateľskú súťaţ „Čítajte s nami“. Cieľom súťaţe bolo vzbudiť u ţiakov 

záujem o knihu, kniţnicu a čítanie kníh. Zistili, ţe u detí záujem o čítanie kníh stále 

klesá. V minulom roku sa do súťaţe zapojilo 9 tried so 140 ţiakmi. Tento rok to uţ 

bolo 12 tried zo všetkých základných škôl v našom meste. Celkový počet ţiakov 

zapísaných a v rámci súťaţe kniţnicu aj navštevujúcich bol 202, títo si spolu 

vypoţičali 1535 kníh. Súťaţné triedy boli rozdelené do 3 kategórií. V prvej boli 

zaradení ţiaci druhých ročníkov, druhú tvorili ţiaci tretích ročníkov a v poslednej 

tretej boli ţiaci štvrtých ročníkov. Kaţdá kategória bola vyhodnotená samostatne, bral 

sa do úvahy počet zapísaných ţiakov do kniţnice, návšteva kniţnice spoločne aj 

individuálne, počet prednesov o prečítaných knihách pri spoločnej návšteve kniţnice 

a počet vypoţičaných kníh z kniţnice.   

Čítajte  

s nami 

 

Foto č. 

511/II 

 

         V Zlatých Moravciach maturitnú skúšku skladalo 513 študentov na piatich 

stredných školách – GJK 97 maturantov, Obchodná akadémia 98, Stredná odborná 

škola technická 58, Stredná odborná škola 168, Stredná odborná škola obchodu 

Maturity 
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a sluţieb 92. Písomné maturity sa konali 16. a 17. marca.  

 

         26. mája divadelná sála MsKS patrila 141 vystupujúcim škôlkarom zo siedmich 

tried MŠ Slniečko na Kalinčiakovej ul. V 90-minútovom programe v 19 

choreografiách vystúpili deti, ktoré pripravovalo 14 učiteliek. Prácu s deťmi ocenila aj 

primátorka mesta. S poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľajú na výchove škôlkarov 

v mene svojom i v mene rodičov vystúpila MUDr. N. Horniaková.  

         Slávnostnou akadémiou pod názvom „S muzikálom nás baví svet“ sa 22. júna 

v divadelnej sále MsKS rozlúčila so školským rokom 2009/2010 ZŠ na Pribinovej ul. 

Akadémia bola prezentáciou niekoľkomesačnej práce ţiakov a učiteľov. V programe 

rôznych ţánrov a choreografií publikum tlieskalo napr. roztlieskavačkám, hip-

hoperom, disco-príbehu, folkloristom a hosťujúcim škôlkarom z MŠ Ţitavské nábreţie 

a Volkoviec. S poďakovaním pre školu vystúpila aj primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová. 

         24. júna sa v amfiteátri v MŠ Dúha (Ţitavské nábreţie) uskutočnila rozlúčka 

predškolákov 4. a 5. triedy MŠ. V pestrofarebnom programe deti ukázali svoju 

šikovnosť, muzikálnosť a zrelosť opustiť brány materskej školy. V závere sa 

učiteľskému kolektívu poďakovala predsedníčka rodičovského zdruţenia Mgr. M. 

Belicová. 

         Slávnostnou akadémiou sa 28. júna v sále MsKS rozlúčila so školským rokom 

ZŠ na Robotníckej ul. Z 291 ţiakov sa mnohí prejavili aktívne a tí najúspešnejší z nich 

boli ocenení kniţnými publikáciami za prítomnosti primátorky mesta Ing. S. 

Ostrihoňovej a zástupkyni školského úradu Mgr. D. Hollej.  

         V ZŠ Mojmírova sa 29. júna uţ tradične vo vyzdobenej telocvični zišli hostia 

primátorka Ing. S. Ostrihoňová, Mgr. D. Hollá za Školský úrad a Bc. P. Kereš riaditeľ 

MsKS, rodičia, ţiaci i pedagógovia. Veselý program striedalo slávnostné 

vyhodnocovane úspešných ţiakov školy.  

Ukončenie 

školského 

roka – 

galaprogram 

MŠ A ZŠ 

 

Foto č. 512, 

513/II 

 

         Materská škola v Prílepoch má od 1. júla staronovú riaditeľku Máriu Orságovú. 

Menovací dekrét jej bol udelený na základe výberového konania. 

MŠ 

Prílepy 

 

         V divadelnej sále MsKS sa konali 10. júla promočné slávnosti VŠ ekonómie 

a manaţmentu verejnej správy v Bratislave. Promovaných v školskom roku 2009/2010 

bolo 46 absolventov bakalárskeho štúdia za prítomnosti rektorky Prof. Ing. V. 

Cibákovej, CSc., prorektora pre podnikateľské aktivity a kvality Doc. PhDr. Z. Rózsa, 

PhD., prorektorky pre vzdelávaciu činnosť pre externé štúdium Doc. Ing. J. 

Táncošovej, CSc. a prorektora pre zahraničné vzťahy Ing. S. Filipa, PhD. 

Najúspešnejším absolventom 3-ročného bakalárskeho štúdia bol Bc. J. Madola.  

Promócie 

VŠEMVS 

 

Foto č. 

514/II 

 

         CVČ Spektrum pripravilo počas letných prázdnin mestský tábor detí.         

V prvom turnuse od 6. do 9. júla sa tábora zúčastnilo 19 detí, v druhom turnuse od 12. 

do 16. júla 17 detí. Deti navštívili termálne kúpalisko v Chalmovej, zámok a Národný 

ţrebčín v Topoľčiankach, Zubriu zvernicu, národné prírodné pamiatky ako 

Starohutský vodopád a Kamenné more, Drozdovo, Atómové elektrárne 

Mestský 

tábor detí 
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v Mochovciach a filmové predstavenia v Kine Tekov. V priestoroch CVČ Spektrum 

mali deti moţnosť hrať loptové, počítačové a spoločenské hry, kresliť, súťaţiť 

a zabávať sa.  

         CVČ Spektrum aj tento rok usporiadalo tábor Haliganda pre deti vo veku  od 7 

do 15 rokov od 7. do 15. augusta v RZ na Priehrade Môťová pri Zvolene. 

 

         V novom školskom roku 2010/2011 nastúpilo do prvých ročníkov základných 

škôl v Zlatých Moravciach 146 detí, vlani ich bolo 134. Najviac 58 detí nastúpilo do 

ZŠ na Mojmírovej ulici, 38 do ZŠ na Pribinovej, 21 detí do ZŠ na Robotníckej, kde je 

zriadený aj nultý ročník. Do nultého ročníka nastúpilo 9 detí. Brány cirkevnej 

Základnej školy sv. Don Bosca tento rok prekročilo 21 prvákov. Do Spojenej školy pre 

hendikepované deti nastúpilo 8 prvákov. Prvý školský deň vyučovania 2. septembra 

navštívila primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová v sprievode Mgr. D. Hollej zo 

školského úradu a E. Babockej z oddelenia pre ľudské zdroje všetky základné školy 

a prváčikom odovzdala bohato ilustrované biblie. 

Začiatok 

školského 

roka  

 

Foto č. 

515/II 

 

         Od 2. septembra bolo otvorené súkromné zariadenie celodennej starostlivosti 

o deti LITTLE TREASURES na Štúrovej ul. 15. Je určené rodičom, ktorí chcú, aby 

o ich dieťatko bolo postarané a aby si rozvíjalo svoje jazykové znalosti od útleho veku 

prirodzenou cestou. Svoje miesto si tu v novozrekonštruovaných priestoroch nájdu deti 

od 2 do 5 rokov. Filozofia zariadenia LITTLE TREASURES je zaloţená na 

bilingválnej výchove a to metódou: jedno prostredie – jeden jazyk, čo znamená, ţe 

všetky činnosti, hry, hrové činnosti v zariadení sú vykonávané výlučne v anglickom 

jazyku.  

Anglická 

škôlka 

LITTLE 

TREASURES 

 

 

         Centrum voľného času ponúkalo záujmové krúţky v školskom roku 2010/2011: 

Anglický jazyk – pre najmenších, začiatočníkov aj pokročilých, počítačový krúţok, 

tanečný krúţok (disco, hip-hop, latina, štandard), stolnotenisový krúţok, krúţok break 

dance, turistický krúţok, krúţok digitálnej fotografie a videokamery, krúţok dţuda. 

Príspevok rodičov na pravidelnú záujmovú činnosť bol 17 € na školský rok. Príspevok 

rodičov od rodičovského zdruţenia bol 2 €. 

CVČ 

Spektrum 

 

         V školskom roku 2010/2011 ZUŠ navštevovalo 506 ţiakov, z toho v prípravke 

bolo 78 ţiakov, 370 v základnom štúdiu, 15 v skrátenom a 43 dospelých. V troch 

odboroch vyučovalo 23 učiteľov.  

Základná 

umelecká 

škola 

 

         14. október sa stal významným dňom v dejinách Gymnázia Janka Kráľa 

v Zlatých Moravciach. Uskutočnilo sa otvorenie novej telocvične. V budove sa okrem 

samotnej športovej haly a sociálnych zariadení nachádzajú aj ďalšie priestory – 

kabinety pre pedagógov, šatne pre rozhodcov a študentov. Pôvodná stará telocvičňa je 

s novou prepojená chodbou. Telocvičňa má aj hľadisko pre 40 divákov. Výhodou je aj 

to, ţe dve vyučovacie hodiny tu môţu byť naraz. Celková zastavaná plocha je 55x24 

m, samotná telocvičňa má rozmery 40x23 m. Hostí a študentov v príhovore pozdravil 

riaditeľ GJK RNDr. M. Bátora. Poďakoval predsedovi NSK doc. Ing. M. Belicovi, 

Otvorenie 

telocvične 

na 

Gymnáziu 

Janka Kráľa 

 

Foto č.  
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PhD., pracovníkom OŠMŠaK ÚNSK, krajským poslancom, primátorke mesta Ing. S. 

Ostrihoňovej a generálnemu riaditeľovi ViOn a.s. V. Ondrejkovi.  

         Stavbu zrealizovala firma a.s. ViOn za necelých 18 mesiacov a to 2 mesiace pred 

zmluvným termínom. Výstavba telocvične bola realizovaná z rozpočtu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja v sume 1 733 333 €.  

 

         Nekonečne dlhú noc pripravili pedagógovia 15. októbra pod vedením zástupkyne 

PaedDr. Tomajkovej pre ţiakov Základnej školy na Pribinovej ul. Takmer šesťdesiat 

ţiakov a sedem učiteľov sa do školy v piatok poobede opäť vrátilo. Po osemnástej 

hodine sa stretli v škole a noc plná strašidiel a zábavy mohla začať. Ţiaci a učitelia 

pripravili pre spoluţiakov vedomostné a zábavné súťaţe o malé vecné ceny, 

občerstvenie pre všetkých a Karneval strašidiel spojený s diskotékou. Pre kaţdého 

odváţneho ţiaka, ktorý zdolal „cestu hrôzy“ a v zdraví preţil „nekonečne dlhú noc“, 

bol pripravený certifikát.  

Nekonečne 

dlhá noc 

v ZŠ na 

Pribinovej 

ul. 

 

         Nadácia Slovenskej sporiteľne vybudovala počas roka na Slovensku 8 

exteriérových multifunkčných ihrísk a odovzdala ich do uţívania. Jedno z nich 

pribudlo aj na Základnej škole na Robotníckej ulici. Nadácia sa týmto spôsobom snaţí 

podporovať mládeţnícky šport na Slovensku. Slávnostným prestrihnutím pásky 28. 

októbra bolo ihrisko oficiálne odovzdané mestu a škole do uţívania. Ihrisko spĺňa 

bezpečnostné a náučné poţiadavky určené pre volejbal, basketbal a futbal. Hracia 

plocha má rozlohu 592,4 m² (17,15 x 34,15 m), povrch ihriska tvorí umelý trávnik 

s výškou vlasu 24 mm. Okraj trávnatého povrchu je lemovaný parkovým obrubníkom, 

ktorý vyčnieva 20 mm nad okolitým umelým trávnikom. Na oplotení s pletivom sú 

ukotvené mantinely okolo ihriska, výška mantinelu je 1,250 m, výška pletiva za 

bránkami je 2,500 m, výška spolu 3,7800 m. Výstavba ihriska stála Nadáciu takmer 56 

tisíc €. Začala v júli a trvala 6 týţdňov. Vybudovala ho spoločnosť Funny Sport 

Slovensko. Prístup na ihrisko je z mestskej komunikácie ZŠ a do areálu športového 

ihriska po pešom chodníku.  

         „Veľmi pekne ďakujem za to, ţe Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla 

finančné prostriedky a zabezpečila výstavbu viacúčelového ihriska na Základnej školy 

Robotnícka“ vyjadrila svoju vďačnosť primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Spokojnosť neskrýval ani riaditeľ PFA PaedDr. J. Rosinský. „Najdôleţitejšie je, ţe 

v Zlatých Moravciach pribudol nový, krásny športový areál a ţe Nadácia SLSP, ktorá 

je oficiálnym partnerom PFA, popri tom všetkom, koľko venuje prostriedkov športu, 

dokázala nájsť aj prostriedky pre túto školu, kde sa nám podarilo otvoriť športové 

triedy a takýmto spôsobom budeme môcť vyuţívať aj toto multifunkčné ihrisko.“ 

Riaditeľka ZŠ Robotnícka Mgr. Z. Hatiarová povedala „cítim sa tu ako v Modrom 

z neba. Niekto nám vysníval ihrisko a za niekoľko mesiacov sa sen stal skutočnosťou. 

Moţno sa na ňom nezrodia svetové rekordy, ale bude slúţiť pre všetkých, ktorí majú 

radi pohyb a šport.“ 

         Slávnostného odovzdania ihriska mestu a škole sa zúčastnili aj zástupcovia 

Nadácie SLSP Mgr. A. Hippová, Ing. J. Marczy, oblastná riaditeľka SLSP Ing. A. 

Smiešková, zástupca staviteľa Funny Sport Slovensko Ing. R. Královič, za školský 

Viacúčelové 

ihrisko 

v areáli ZŠ 

Robotnícka 

 

Foto č.  

518, 519/II  
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úrad Mgr. D. Hollá a vedúci odd. MsÚ E. Babocká a Bc. Š. Nociar. Nechýbali učitelia 

a ţiaci, kde sa za ich asistencie a pod dohľadom Mgr. M. Gubova uskutočnil prvý 

športový výkop primátorkou mesta.   

 

         Stredná odborná škola technická so sídlom na Ulici 1. mája 22 v Zlatých 

Moravciach usporiadala 11. novembra z poverenia KŠÚ Nitra obvodné kolo 1. ročníka 

Technickej olympiády určenej pre ţiakov ZŠ. Uskutočnila sa v dvoch vekových 

kategóriách, kategória A pre ţiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročných 

gymnázií ako súťaţ dvojíc. Kategória B pre ţiakov 5. - 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka 

osemročných gymnázií ako súťaţ jednotlivcov. Olympiáda mala teoretickú a praktickú 

časť. Teoretická sa uskutočňovala formou riešenia vedomostných testov a praktická 

formou riešenia praktických zadaní. Do obvodného kola technickej olympiády sa 

prihlásilo 21 súťaţiacich z 5 základných škôl okresu Zlaté Moravce. Kategória A: 1. 

M. Beňo a Nora J. Levická – ZŠ Mojmírova, ZM, druhí skončili P. Švolík a M. 

Páleník – ZŠ Pribinova, ZM, tretí. L. Drienovský a M. Ďatko – ZŠ Jedľové Kostoľany. 

Kategória B: 1. T. Horváth, ZŠ Tesárske Mlyňany, 2. M. Turza ZŠ Pribinova, ZM, 3. 

S. Tíţňovský, ZŠ Pribinova, ZM.Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do krajského 

kola.   

1. ročník 

Technickej 

olympiády 

určenej pre 

ţiakov ZŠ  

 

         Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave poskytuje 

vysokoškolské štúdium externou formou v Zlatých Moravciach uţ piaty rok. Počas 

štyroch rokov pôsobila v Gymnáziu Janka Kráľa. Od septembra školského roku 

2010/2011 bola presťahovaná do priestorov Základnej školy na Robotníckej ulici. 

Oficiálne otvorená bola 13. novembra za účasti rektorky VŠ Prof. Ing. V. Cibákovej, 

CSc., akademických funkcionárov, ministerstva školstva, GJK a primátorky mesta. 

Prenajímateľ ZŠ so súhlasom mesta prenajal VŠ voľné priestory na 3. poschodí ZŠ 

Robotnícka. Priestory pozostávajú z 5 učební, kabinetu, 2 chodieb a WC. Celková 

výmera prenajímaných priestorov je 627,4 m². Zmluvné strany sa dohodli na nájme na 

dobu určitú v trvaní 10 rokov. Symbolické nájomné je 1 € ročne. V cene nájomného 

nie je zahrnutá alikvotná časť nákladov na dodávku energií a sluţieb. Vysoká škola do 

prestavby a modernizácie investovala okolo 105 333,09 € s DPH (3 173 264,67 Sk), 

ktoré boli pouţité na búracie a demontáţne práce, vyhotovenie stupňovitých pódií 

v učebniach, podlahy, úpravu učební, opravu omietok, repasáciu okien, radiátorové 

kryty, ţalúzie, rekonštrukciu sociálneho zariadenia, maľby a nátery. V tomto 

akademickom roku navštevovalo VŠEMVS 280 študentov, kapacita školy je 350.  

Vysoká škola 

VŠEMVS 

v nových 

priestoroch 

 

Foto č.  

520, 521/II 

 

         Mestská kniţnica pri MsKS v Zlatých Moravciach v tomto roku podala na 

Ministerstvo kultúry SR okrem iných projektov, aj projekt na nákup literatúry. Projekt 

bol úspešný a dostala 1 500 €. Z týchto finančných prostriedkov sa nakúpila beletria a 

náučná literatúra, ktorá je k dispozícii čitateľom v mestskej kniţnici. Okrem tohto 

projektu získala kniţnica finančné prostriedky 300 € z NSK, kde tieţ ţiadala o dotáciu 

na nákup literatúry. Vzhľadom k tomu, ţe mestská kniţnica kaţdoročne organizuje 

čitateľskú súťaţ „Čítajte s nami“, pre ţiakov 1. stupňa základných škôl, tieto finančné 

prostriedky boli pouţité na nákup detskej literatúry. Pri mestskej kniţnici pracuje od 

Mestská 

kniţnica 
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roku 2004 OZ priateľov dobrej knihy.  

 

         Dňa 18. novembra sa v MsKS konala Burza informácií, ktorú organizoval Úrad 

práce sociálnych vecí a rodiny Nitra, detašované pracovisko Zlaté Moravce. Na Burze 

informácií prezentovali svoje učebné a študijné odbory študenti stredných škôl 

z okresu Zlaté Moravce, Nitra a Levice v odboroch strojný mechanik, nástrojár, 

elektrotechnik, obrábač kovov, mechanik PC sietí, plastikár, stolár, murár, maliar, 

inštalatér, klampiar, autoopravár, logista, prevádzka dopravy, predavač, kuchár, čašník, 

ale aj v ekonomických, pedagogických, umeleckých a ďalších zaujímavých odboroch. 

Burza informácií mala za cieľ pomôcť absolventom základných škôl, ktorých čakalo 

rozhodnutie - voľba povolania, správne sa rozhodnúť. Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny ţiakom prostredníctvom burzy poskytol mnoţstvo zaujímavých informácií o 

regionálnom trhu práce, najţiadanejších profesiách v regióne, najväčších 

zamestnávateľoch v okrese, voľných pracovných miestach, úspešnosti umiestňovania 

absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce, moţnosti hľadania zamestnania 

v krajinách EÚ, pomoci úradu práce pri výbere povolania a ďalšie zaujímavé 

informácie, napomáhajúce správnej voľbe povolania. V našom regióne má dlhodobú 

tradíciu strojársky priemysel, ktorý by mal mať najväčšie zastúpenie pri výbere 

povolania. Remeselné profesie zostávajú v ústraní záujmu mladých ľudí napriek tomu, 

ţe sú veľmi ţiadané. Ekonomické odbory majú uplatnenie v manaţmente firiem, tomu 

by mal zodpovedať ich podiel pri výbere profesie.   

Burza 

informácií 

 

 

         Pri príleţitosti boja proti drogám pripravilo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci 

s CVČ Spektrum a školami výstavu výtvarných prác s protidrogovou tematikou ţiakov 

materských, základných škôl a ZUŠ. Výstava pod názvom „Nájdi sám seba“ bola 

sprístupnená od 22. do 26. novembra vo vestibule MsKS. U škôlkarov prevládali témy 

o šťastí a šťastnej rodine. Školáci na výkresy mohli nakresliť i to, ako človek po 

podaní drogy vyzerá. Do kampane sa zapojili ţiaci materských a základných škôl 

a ZUŠ tvorivými aktivitami na hodinách výtvarnej výchovy. Najlepšie práce 

z jednotlivých škôl boli ocenené. Boj proti drogám týmto týţdňom neskončil, učitelia 

aj policajti budú v prednáškach pre deti psychologicky a hravou formou vysvetľovať 

dôsledky nesprávnych rozhodnutí po celý rok. 

Týţdeň 

boja proti 

drogám 

 

Foto č. 

522/II 

 

 

         Stredná odborná škola technická v Zlatých Moravciach si 23. novembra 

pripomenula 60. výročie svojho vzniku. Počas svojej existencie prešla mnohými 

zmenami a postupne vyrástla v moderné vzdelávacie zariadenie v strojárskych, 

elektrotechnických a ekonomických odboroch. Brány školy uţ opustilo 6-tisíc 

absolventov. Mnohí z nich pokračovali a pokračujú v štúdiách na vysokých školách. 

Jubileum školy oslávili 23. novembra slávnostnou akadémiou vzácni hostia – Doc. Ing. 

M. Belica, PhD., predseda NSK, PaedDr. E. Gajdošíková, KŠÚ Nitra, PhDr. Ľ. 

Libová, ÚNSK, PaedDr. Z. Farkašová, Školská inšpekcia, zástupca partnerskej školy 

Kroměříţ a sociálni partneri. Primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová riaditeľovi školy 

odovzdala cenu primátorky mesta. Slávnosť obohatili ţiaci školy kultúrnym 

programom. „Škola poskytuje vyššie sekundárne vzdelávanie v súlade 

60. výročie 

Strednej 

odbornej 

školy 

technickej 
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s Medzinárodnou normou klasifikácie vzdelania v stredných školách pre vzdelávanie 

ISCED 3A – 3C. V kaţdom čase svojho vývoja dokázala flexibilne zareagovať na 

poţiadavky zamestnávateľov a trhu práce. O absolventov školy aj v ťaţkých časoch 

globálnej krízy majú záujem domáci a zahraniční zamestnávatelia. Úspechy našich 

ţiakov a absolventov v celom spektre vývoja školy, sú úspechmi aj mnohých 

obetavých pedagogických pracovníkov. Na týchto úspechoch majú svoj podiel sociálni 

partneri, predchádzajúci zriaďovatelia a súčasný zriaďovateľ Nitriansky samosprávny 

kraj. Našim hlavným cieľom je poskytnúť ţiakom kvalitné vzdelanie,“ priblíţil ciele 

SOŠt jej riaditeľ PaedDr. Dušan Husár.  

         Úspechy školy - škola sa pravidelne zapája do súťaţí technickej tvorivosti, 

spolupodieľa na súťaţi Enersol - vyuţitie alternatívnych zdrojov energie. Ţiaci 

dosahujú veľmi dobré výsledky i v mimoškolskej a mimovyučovacej činnosti, zapájajú 

sa do rôznych projektov a výstav, ako napr. Solar Music, Bezolovnaté spájkovanie, 

Solárne nabíjačky, Spoločným dialógom proti kriminalite, pracujú v takmer 20-tich 

krúţkoch rôzneho zamerania. Škola je zapojená do projektu PFA FC ViOn, ktorého 

cieľom je výchova hráčov pre profesionálny futbal. Sociálni partneri - s príchodom 

investorov do mesta nadviazala škola partnerskú spoluprácu s firmami Danfoss, 

Danfoss Compressors, Danfoss Bauer, NPLS, Strojárne HP, Slovakia Solar Systems, 

s.r.o., Elektrosystémy, s.r.o., ViOn a.s. Medzinárodná spolupráca - škola má podpísané 

partnerstvo s českou školou v Kroměříţi a spolupracuje aj s Holandským školiacim 

centrom VEV, v rámci spolupráce sa uskutočňujú výmenné pobyty ţiakov 

i zamestnancov školy.  

         Z histórie názvu a vedenia školy - Stredná odborná škola technická v Zlatých 

Moravciach vznikla v roku 1950 ako Stredisko pracujúceho dorastu pri Továrni na 

chladničky. V roku 1954 došlo k zmene názvu na Stredisko štátnych pracovných 

záloh, potom vzniklo Učňovské stredisko, Odborné učilište, Stredné odborné učilište 

strojárske, Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické, Stredná odborná 

škola a v roku 2009 Stredná odborná škola technická. Na riadiacich postoch sa 

vystriedali Mikuláš Bartoš, Alexander Murko, František Richter, Ing. Emil Baracký, 

Ing. Ján Sekereš, Ing. Marián Blaha, CSc., Ing. Peter Straka, Mgr. Ľudmila Hudáková, 

Ing. Pavel Kocian. V súčasnosti funkciu riaditeľa zastáva PaedDr. Dušan Husár, škola 

má 23 pedagogických a 17 nepedagogických pracovníkov. 

 

Duchovný život.     
         20. marca sa v kostole v správe Kongregácie bratov Tešiteľov z Getseman, ktorý 

je zasvätený Boţskému Srdcu Jeţišovmu konala významná slávnosť. V tento deň 

počas slávnostnej sv. omše bola posvätená nová výbava sanktuária, obetný stôl, ambon 

a ďalšie bohosluţobné predmety vyhotovené z čerešňového dreva. Svätú omšu 

koncelebrovali ThDr. M. Chovanec - svätiaci biskup nitriansky, generálny vikár, 

ThDr. J. Zlatňanský - emeritný biskup Montefiascone, ktorý dlhú dobu pôsobil vo 

Vatikáne, generálny predstavený P. L. Pociask, Mons. M. Javor - okresný dekan 

a farár v Zlatých Moravciach a ďalší kňazi zo zlatomoraveckého dekanátu 

a z Marianky. Homíliu predniesol páter V. Valo, bývalý generál Kongregácie bratov 

Tešiteľov, ktorý oboznámil prítomných veriacich so ţivotom jubilanta. Pred záverom 

Slávnosť 

v kostole 

Tešiteľov 

 

Foto č. 

524/II 
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sv. omše zablahoţelali k významnému ţivotnému jubileu doţitých 80 rokov ţivota 

správcovi kostola, ktorým je Mgr. M. Kendra Jozef CCG a to Mons. M. Javor, okresný 

dekan a farár v Zl. Moravciach, A. Martinovič, dirigent spevokolu, Ing. S. 

Ostrihoňová, primátorka mesta Zlaté Moravce, za občanov mesta Mgr. E. Toman, 

bývalý riaditeľ Školy sv. Jozefa v Hlohovci, ale aj za bývalých študentov, ktorí tu po 

ukončení výstavby kláštora bývali z celého Slovenska a študovali na pedagogickej 

škole a gymnáziu v Zlatých Moravciach aţ do zrušenia kláštora. Na záver gratulácií 

Mons. M. Chovanec prečítal jubilantovi a všetkým zhromaţdeným veriacim list od 

prof. ThDr. V. Judiaka, nitrianskeho diecézneho biskupa. Slávnosť sa ukončila 

pápeţskou hymnou. 

         Mgr. Kendra Maria Jozef CCG sa narodil 19.3.1930 na sviatok sv. Jozefa 

v Bardejovskej Novej Vsi. Za kňaza bol ordinovaný 29.5.1997. Pôsobil v Marianke a 

od 1.7.2001 v Zlatých Moravciach. 

         Z histórie: Výstavba kostola bratov Tešiteľov bola schválená 9.9.1946. Stavebný 

náklad bol plánovaný vo výške 3 500 000 Kčs. Po zrušení kláštora v jeho objekte bola 

detská nemocnica, krčné, nosné, ušné oddelenie a oddelenie pre nedonosené deti. 

Svätú omšu v kostole slúţili a kostol počas tejto doby spravovali kňazi 

zlatomoraveckej farnosti. Tešitelia sa do Zlatých Moraviec vrátili 1.7.2001. Členovia 

kongregácie pôsobia okrem Slovenska v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Kanade, 

Poľsku. Tešitelia prišli na Slovensko v r. 1927 a prevzali do správy pútnické miesto 

Marianku. Ďalší kláštor mali v Bratislave, neskôr v Zlatých Moravciach a Leviciach. 

V súčasnosti sú na Slovensku dva kláštory v Marianke a Zlatých Moravciach. Tam kde 

pôsobia, šíria úctu Boţskému Srdcu Jeţišovmu. 

 

         V roku 1950 pôsobilo na Slovensku 16 muţských reholí v 96 kláštoroch, čo bolo 

1019 rehoľníkov. V 24 reholiach v 168 kláštoroch pôsobilo 4253 rehoľných sestier. 

V celej ČSR to bolo 14 424 rehoľníkov v 98 reholiach, ktorí pôsobili v 917 kláštoroch. 

Vtedajšia štátna moc sa snaţila tieto spoločenstvá zrušiť. Tomuto činu predchádzalo 

to, ţe museli vyplniť dotazník, ktorý obsahoval zoznam všetkých obyvateľov kláštora 

s podrobným ţivotopisom a údajmi. Celá akcia bola pripravená v tajnosti, začala vo 

štvrtok 13. apríla 1950 okolo 22. hodiny. V tomto čase bezpečnostné sily zatarasili 

prístup ku 50 kláštorom. V priebehu 2-3 hodín sa rehoľníci museli odobrať do 5 

kláštorov, ktoré slúţili ako sústreďovacie. Boli to Hronský Beňadik, Podolinec, Šaštín, 

Jasov a Pezinok. Tieto mali slúţiť na prevýchovu rehoľníkov, ktorí podľa vtedajších 

organizátorov akcie boli prisluhovači Vatikánu a imperialistov. K ďalšej akcii došlo 

z 3. na 4. mája. Do 7. júna bolo internovaných 1029 rehoľníkov. Títo  boli neustále 

vystavovaní psychickému, ale aj fyzickému nátlaku, aby vystupovali z reholí. Len 

v malom počte nemocníc a v domovoch dôchodcov ostali sestry dlhšiu dobu. Medzi ne 

môţeme zaradiť aj Všeobecnú okresnú nemocnicu v Zlatých Moravciach. Naše sestry 

Svätého Kríţa ju museli opustiť v roku 1960.  

         V Zlatých Moravciach si obyvatelia mesta pripomenuli toto smutné 60. výročie 

Barbarskej noci 13. apríla o 20.55 h v Kostole Boţského Srdca Jeţišovho.  

60. výročie 

barbarskej 

noci 

 

          

         6. júna bola v mestskej časti Zlaté Moravce – Prílepy pri slávnosti Boţieho tela Vysvätenie 
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(bujdičky) vysvätená zrekonštruovaná budova zvonice a hasičského skladu. 

Slávnostný akt vysvätenia vykonal vdp. farár I. Dočolomanský. 

zvonice  

v m.č. Prílepy 

 

         Púť k svätej Anne sa konala 25. júla. Po 128. krát sa zišli Zlatomoravčania 

a veriaci okolitých obcí na slávnostnej omši na kalvárii zasvätenej sv. Anne. 

Púť k sv. 

Anne 

 

         Na zabezpečenie duchovných potrieb pacientov priamo na lôţkových 

oddeleniach slúţia aj priestory kaplnky Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach. 

Poskytované sú od 21. septembra zdarma na základe dohody o vzájomnej spolupráci 

medzi Mestom, Mestskou nemocnicou a Kongregáciou bratov tešiteľov z Getseman. 

Mestská nemocnica týmto umoţňuje duchovným z Kongregácie bratov tešiteľov 

z Getseman vstup do svojich priestorov aj v ktorúkoľvek inú hodinu mimo určených 

hodín na ţelanie pacienta.  

Duchovné 

sluţby 

 

 

         Farníci Zlatých Moraviec si pripomenuli 225. výročie znovupostavenia 

rímskokatolíckeho farského chrámu sv. Michala archanjela. Slávnostná konsekrácia sa 

konala 29. septembra na sviatok sv. Michala archanjela, patróna chrámu. 29. 

septembra 1785 ju vykonal kardinál Krištof Migazzi. V roku 1823 Migazziovci 

vykonali klasicistickú úpravu chrámu. Sv. omšu koncelebrovali PhDr. R. Horka, rodák 

zo Zlatých Moraviec, správca farnosti v Palárikove a Mgr. M. Galis, kaplán v Zlatých 

Moravciach.  

225. výročie 

znovupostavenia 

rímskokatolíc-

keho farského 

chrámu sv. 

Michala 

archanjela  

 

         4. novembra sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo spomienkové stretnutie 

za obete „cesty smrti“ 1/65, ktorá je známa častými dopravnými nehodami. Po oboch 

stranách cestu lemujú prícestné pomníčky. Po Zlaté Moravce je ich asi dvadsať. Všade, 

kde stoja, vyhasol jeden alebo viac ľudských ţivotov. Pietna spomienka začala sv. 

omšou v kostole Tešiteľov. Celebroval ju vdp. Mgr. Kendra. Po jej skončení prešla 

kolóna blikajúcich áut s čiernymi stuhami ku kríţu pri výpadovke z mesta, kde 

primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová poloţila veniec. Spomienková jazda za obete 

nehôd pokračovala do Beladíc a návratom späť do Zlatých Moraviec.  

Spomienka 

na obete 

cesty smrti 

I/65 

Politický život. 
         Mesto Zlaté Moravce distribuovalo pred Veľkonočnými sviatkami do všetkých 

domácností v meste Tekovské noviny č. 6. Nachádzal sa tu príhovor primátorky mesta, 

pozvánky na kultúrne podujatia, zhodnotenie kultúry a športu v meste Zlaté Moravce 

za rok 2009 a situácie v starostlivosti o starších a zdravotne postihnutých obyvateľov 

mesta za roky 2008 a 2009, priblíţenie súčasných uţ konaných spoločenských podujatí 

v meste počas mesiaca marec a rôzne informácie.  

Veľkonočné 

číslo TN 

 

Príloha  

č. 27-d 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si 

25. marca pripomenuli udalosti spred 65 rokov – oslobodenie mesta. Pozvanie 

primátorky Ing. S. Ostrihoňovej prijali radca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR 

Gennadij Askaldovich, konzul veľvyslanectva Ukrajiny v SR Odariuk Gennadii 

s manţelkou, konzulka veľvyslanectva Rumunska v SR Gheorgeta Bratu, gen. por. 

65. výročie 

oslobodenia 

mesta 

 

Foto č.  

525, 526/II 
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Ing. J. Husák so starostom obce za vojny vypáleného Skýcova Ing. Gahérom, krajský 

poslanec Mgr. M. Kéry, predseda ZO SZPB I. Malý a člen Ing. G. Stopka, za KSS V. 

Plhal, riaditeľ ZS m.p. M. Tomajko, viceprimátor RNDr. M. Bátora, prednosta MsÚ 

Ing. M. Šlosár, zamestnanci samosprávy, spoločenských inštitúcií a občania. 

Primátorka mesta vo svojom príhovore uviedla, ţe v dnešnom uponáhľanom 

a vypätom štýle ţivota si ani neuvedomujeme, ţe čas ubieha neúprosne rýchlo a 

nestačíme vnímať, ako sa nám história a dôleţité udalosti neustále vzďaľujú a pre 

niektorých sú uţ zabudnuté a nepodstatné. Sú však udalosti, ktoré z dejín nemoţno 

vymazať a treba si ich neustále pripomínať a venovať im patričnú pozornosť. Ďalej 

zazneli príhovory domácich i zahraničných hostí. Gen. por. Ing. J. Husák zdôraznil 

súčasnú úlohu učiteľov pripomínať najmä mladým ľuďom strasti vojny, aby sme sa 

vyvarovali chybám minulosti. Oslavy pokračovali kultúrnym programom v podaní FS 

Zlatňanka a Základnej umeleckej školy. Po skončení kultúrneho programu sa odobral 

sprievod k pomníku partizána na Námestie hrdinov, kde sa spoločne poklonili 

pamiatke padlých a poloţili vence. Ďalšie vence za asistencie mestskej polície boli 

poloţené k pamätníku pri kostole, mestskom cintoríne a na Beňadickej ceste.  

         Spomienkovému stretnutiu pri príleţitosti 65. výročia oslobodenia mesta 

predchádzalo dopoludňajšie prijatie predstaviteľov ZO SZPB a pozvaných 

zahraničných hostí u primátorky mesta v obradnej miestnosti mesta. M. Tomajko ich 

oboznámil s históriou mesta a vzácni hostia sa zapísali do pamätnej knihy mesta 

i SZPB.           

 

Príloha  

č. 28-d 

 

 

 

 

         Minister obrany Slovenskej republiky udelil pamätnú medailu za účasť v boji 

proti fašizmu a za oslobodenie vlasti týmto odbojárom zo Základnej organizácie SZPB 

v Zlatých Moravciach: Štefan Absolón 83r., Ján Bačík 87r., Júlia Kašná 90r., František 

Kolompár 85r., Ondrej Kováč 90r., Imrich Plecho 87r., Ján Rajtár 89r., Libuša 

Rakovská 86r., Štefan Rumanko 88r., František Sýkora 88r.  

Pamätné 

medaily za 

oslobodenie 

 

 

         V nedeľu 18. apríla v deň pohrebu poľského prezidenta Lecha Kaczyńského viali 

vlajky na pol ţrde. Takto si Slovensko uctilo pamiatku všetkých obetí leteckého 

nešťastia v ruskom Smolensku, pri ktorom zomrelo 96 ľudí.  

         V súvislosti s tragickou udalosťou poslala primátorka mesta kondolenčný list 

s vyjadrením zármutku nad stratou prezidenta a jeho spolupracovníkov primátorom 

dvoch poľských partnerských miest Sierpc Ing. M. Andrzejovi Kosmiderovi a Szydlow 

Janovi Klamczyńskemu.  

Štátny 

smútok 

 

 

         Pestrofarebnými stuţkami vyzdobený 18 m vysoký máj postavili na Námestí A. 

Hlinku deň pred Sviatkom práce 30. apríla pracovníci Technických sluţieb mesta. 

Mestský úrad a MsKS pripravili pre Zlatomoravčanov kultúrny program, v ktorom 

vystúpili maţoretky zo ZŠ na Pribinovej ul. a speváčky ZUŠ. Ţiačka MŠ Dúha uhádla 

správu odpoveď na otázku primátorky, aký najvyšší máj v meste bol postavený. 

Ozdobený máj bol postavený aj v m.č. Chyzerovce a Prílepy.  

Stavanie 

mája 

 

Príloha  

č. 29-d 

 

 

         4. mája sa uskutočnilo v MsKS v divadelnej sále stretnutie občanov s JUDr. V. Predvolebný 
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Mečiarom. Nasledoval predvolebný míting, na ktorom líder strany LS-HZDS 

odpovedal na otázky občanov. V kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina 

z Detvy s M. Bobáňovou.      

míting 

ĽS-HZDS 

 

         Na Námestí hrdinov si Zlatomoravčania 7. mája pietnou spomienkou 

a poloţením vencov vďaky v predvečer štátneho sviatku uctili padlých vojakov. Prišiel 

aj minister hospodárstva SR Ľ. Jahnátek a poslanci NR SR za Smer J. Richter a T. 

Glenda. Podujatie zorganizovalo Mesto v spolupráci so ZO SZPB. Slávnostný prejav 

predniesli predseda SZPB v Zl. Moravciach I. Malý a primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová. Spomienkového stretnutia sa ďalej zúčastnili riaditelia mestských 

podnikov, organizácií, politických strán a hnutí, poslanci MsZ, NSK a občania mesta. 

Vence vďaky boli poloţené aj k pamätníku pri farskom kostole a na Beňadickej ceste. 

Po pietnej spomienke sa účastníci osláv stretli v Dennom centre na Mojmírovej ul. na 

malej recepcii.  

65. výročie 

Víťazstva 

nad 

fašizmom 

 

 

         27. mája sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo stretnutie občanov s R. 

Ficom a jeho straníckymi kolegami na predvolebnom mítingu strany SMER – SD. 

Účinkujúcimi v kultúrnom programe boli P. Marcin, P. Hammel, K. Hasprová a dve 

zaujímavé dámy pani Mária a teta Márgit.          

Predvolebný 

míting 

SMER-SD  

 

         26. augusta si Zlatomoravčania pripomenuli 66. výročie Slovenského národného 

povstania. Na spomienkovú akciu prišlo niekoľko poslancov MsZ, zástupcovia 

politických strán a hnutí, riaditelia a zamestnanci mestských a štátnych inštitúcií, 

členovia SZPB a občania mesta. Podujatie sa konalo na Námestí hrdinov pri „Pomníku 

partizána“. V programe vystúpil domáci súbor Chyzerovčanka. Na príprave osláv sa 

okrem Mesta podieľala ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO 

SZPB). Slávnostným príhovorom sa prítomným prihovoril zástupca primátorky mesta 

RNDr. M. Bátora a predseda ZO SZPB I. Malý. 

66. výročie 

SNP 

 

Foto č. 

527/II 

 

         Vlastenectvo a jeho podpora nadobudla od 1. septembra t.r. zákonnú podobu aj 

v praxi. Platí, ţe na začiatku školského vyučovacieho roka zaznie štátna hymna. Štátne 

školy boli povinné umiestniť vo vyučovacích triedach štátny znak, zástavu, text štátnej 

hymny a preambuly Ústavy SR. Štátne symboly musia byť i v riaditeľniach a inom 

vhodnom priestore školy, napr. vo vstupnej hale. Zatiaľ, čo v triedach stačí grafické 

znázornenie zástavy, riaditeľne či verejný priestor školy musia byť vyzdobené 

fyzickou zástavou. Smernica oslobodila od vlasteneckej výzdoby školské telocvične, 

dielne, strediská praktického vyučovania a laboratória. Materské a špeciálne školy či 

cirkevné povinne vyvesia len štátny znak, umiestnenie ostatných štátnych symbolov 

ako aj hranie štátnej hymny je na rozhodnutí riaditeľov. 

         Zástava a preambula by mala byť tieţ v miestnostiach, v ktorých prebieha 

zasadnutie obecného alebo mestského zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja. Pred 

ich prvým a posledným rokovaním, ako aj pred začiatkom ustanovujúcej a poslednej 

schôdze Národnej rady SR a vlády má zaznieť alebo sa zaspieva štátna hymna. 

Slovenský rozhlas a Slovenská televízia majú zaradiť kaţdý deň do vysielania v čase 

Novela 

zákona 

o štátnych 

symboloch 

SR 
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od 23.30 do 00.30 h štátnu hymnu.  

 

         Pred polnocou na prelome roka 2010 a 2011 sa stretlo pribliţne tisíc 

Zlatomoravčanov pred Mestským kultúrnym strediskom a v okolí Námestia A. Hlinku. 

O polnoci zaznela hymna Slovenskej republiky a námestie rozsvietil ohňostroj, ktorý 

pripravila mestská polícia. Ohňostroj bol pripravený aj v m.č. Prílepy.  

Silvester – 

Nový rok 

 

 

Spolky a organizácie.     
         Tradičnú fašiangovú zábavu pripravila 12. februára Jednota dôchodcov v ZŠ na 

Robotníckej ulici. Tanečnú náladu hostí mal na starosti V. Rumanko. Súčasťou 

programu bola tombola, v ktorej niektorí šťastlivci vyhrali zaujímavé ceny.  

         12. marca sa uskutočnila výročná schôdza ZO JDS v divadelnej sále MsKS. Na 

zasadnutí bol prítomný predseda okresnej organizácie Ing. P. Lisý, zástupca ZO SZZ 

K. Martinec a rokovanie pozdravila aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. 

Predsedníčka ZO JDS E. Páleníková vyhodnotila prácu organizácie za uplynulý rok, 

ocenila pomoc pri zabezpečovaní malých posedení pre 85 ročných členov organizácie. 

Jednota dôchodcov v Zl. Moravciach zdruţuje asi 400 seniorov. Tu si vytýčili hlavné 

smery práce organizácie na rok 2010. Uţ tradične nechýbal pestrý kultúrny program 

v podaní škôlkarov zo Ţitavského nábreţia, humorná scéna mladšej generácie 

„Jamesova dovolenka“ v podaní Bc. Kereša a Mgr. Horniaka a staršej generácie pod 

názvom „Jarmok“, kde vystúpili M. Bencová, H. Horvátová a M. Čaládiková. Pred 

vstupom do sály si kaţdý člen prevzal malú pozornosť vo forme darčeka. MO v roku 

2009 pre svojich členov zabezpečila zájazdy do kúpeľných miest, na divadelné 

prestavenia do Nitry a rekreačné pobyty v T. Tepliciach dotované firmou SOREA.  

         ZO Jednoty dôchodcov pre svojich členov usporiadala počas leta relaxačné 

zájazdy dvakrát do Vincovho lesa, Chalmovej a Podhájskej. Počas roka boli členovia 

trikrát v divadle v Bratislave a štyrikrát v divadle v Nitre. Pred Vianocami 

zorganizovali ešte zájazd na nákupy do Poľska. 

         Niekoľko desiatok speváckych súborov z Horného Poţitavia sa stretlo 26. 

augusta na regionálnej prehliadke v Machulinciach. Medzi účinkujúcimi súbormi bola 

aj Spevácka skupina Babička vystupujúca pri ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Zlaté 

Moravce, hoci nie sú krojované zoskupenie. Ďalšími vystupujúcimi súbormi boli FS 

z Obýc, Sľaţian, Č. Kľačian, Č. Hrádku a Machuliniec. 

Jednota 

dôchodcov 

v Zlatých 

Moravciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SZ Babička 

 

         ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zhodnotila 21. januára svoju 

činnosť. Člen Ústrednej rady a predseda OV SZPB v Nitre RSDr. M. Sivecký a 32 

prítomných členov ZO si vypočulo správu výboru ZO, ktorú predniesol podpredseda 

Ing. M. Skyva. V nej konštatoval, ţe organizácia v počte 69 členov si plnila a plní 

svoje poslanie v meste a blízkom okolí. Členovia sa zúčastňovali poriadaných akcií 

nielen v meste, ale aj v Hostiach, Skýcove, J. Kostoľanoch, na Zlatne, Bradle a na 

ústredných oslavách 65. výročia SNP v B. Bystrici. ZO zorganizovala v septembri 

návštevu Komárna. Predseda OV RSDr. Sivecký informoval o priebehu  XIV. zjazdu 

SZPB a o úlohách, ktoré pred celou organizáciou stoja. Zameral sa na dôstojný priebeh 

osláv a spomienkových akcií pri príleţitosti 65. výročia oslobodenia a 66. výročia 

ZO  

Slovenského 

zväzu 

protifašistic-

kých 

bojovníkov 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2010 

 

397                                                                                                                                                             

SNP. Zvýraznil dôleţitosť dvojtýţdenníka Bojovník a Ročenky. Predseda organizácie 

KSS v ZM a člen výboru ZO SZPB V. Plhal odovzdal ZO SZPB Pamätnú medailu 

k 65. výročiu SNP a k 65. výročiu oslobodenia, ktorú jej udelil ÚV KSS. Predseda 

zdruţenia I. Malý poďakoval za prácu vo výbore R. Partlovi. Do výboru kooptovala 

členská schôdza M. Skalického.  

         14. júla zorganizoval výbor ZO ZSZP relaxačný zájazd pre svojich členov a ich 

rodinných príslušníkov na termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove. 

 

         Členovia ZO Slovenského zväzu záhradkárov sa stretli 22. januára v jedálni ZŠ 

Robotníckej na výročnom zhodnotení roka 2009. Súčasne prijali plán činnosti 

a rozpočet na tento rok. Privítali pozvaných hostí prednostu MsÚ Ing. M. Šlosára 

a predsedu ZO SZZ zo Ţitavian A. Poliaka. Prítomných 129 členov sa dozvedelo 

o aktivitách, ktoré pre nich organizoval výbor. Boli to výstavy na domácej 

i regionálnej úrovni, plánované druţobné návštevy a ukáţky jarného a letného rezu 

u p. Koterca v záhradkárskej osade 6.  Prítomným sa prihovoril predseda zo Ţitavian 

a pochvalné slová vďaky patrili aj zakladajúcemu členovi nebohému J. Holečkovi. Po 

slovách uznania padlo aj obvinenie na bývalého predsedu ZO, ţe si neplnil základné 

povinnosti vyplývajúce z funkcie predsedu. Organizácia za jeho pôsobenia má 

podlţnosti voči mestu na daniach, čo činí 348,53 € a hrozí mu vylúčenie za falšovanie 

verejnej listiny (IČO). Odznelo i poďakovanie na adresu mesta a mestských podnikov 

zvlášť m.p. Záhradnícke sluţby a ďalším sponzorom za ich pomoc a spoluprácu. 

V rámci diskusie boli podané návrhy napr. na osadenie zastávky MHD na Martinskom 

brehu, dotiahnutie pitnej vody na záhradkársku osadu 6., poďakovanie primátorke za 

pomoc pri zriadení autobusovej zastávky Hoňovce a za poskytnuté ovocné stromčeky. 

Informácie zo ţivota záhradkárov mesačne sú aktualizované a uverejňované na 

vývesnej tabuli vo výklade obchodu Kvety, vedľa cukrárne na Ţupnej ulici. Po 

ukončení výročnej členskej schôdze záhradkárov začala tanečná zábava, kde do 

tanečného rytmu hral S. Levický.  

         Záhradkári usporiadali výstavu ovocia, zeleniny a okrasných rastlín v počte 141 

exponátov počas troch dní 16.-18. septembra v MsKS. Obohatená bola ručnými 

prácami ţiakov MŠ na Ţitavskom nábreţí a okrasnými drevinami Záhradníckych 

sluţieb mesta. 16. septembra predseda ZO SZZ M. Bančák za účasti výboru, 

predstaviteľov mesta a hostí otvoril výstavu. S prednáškou vystúpil profesor Ing. I. 

Hričovský, DrSc., ktorý radil ako správne pestovať ovocné stromy, kríčky, vinič, 

ovocie a zeleninu. Pochválil iniciatívu záhradkárov, organizácií a škôlkarov, ktorí 

prispeli svojimi dekoráciami z prírodných produktov k dobrej úrovni výstavy. 

„Podobnými akciami podporujete a na prvé miesto dávate naše ovocie a zeleninu, 

ktoré sú nutričným hodnotami ďaleko bohatšie ako to, čo dováţame za drahé peniaze 

zo zahraničia. Konzumujeme to, čo sa urodí v našej zemi a o to sa musíme pričiniť 

v záujme zdravia nás i našich detí. Spoločným cieľom záhradkárov je, aby záhradky 

v 21. storočí boli viac ekologické, prírodné a menej chemické.“ Profesor Hričovský 

upriamil pozornosť aj na slivky, venoval sa čerešniam, marhuliam, z drobného ovocia 

upriamil pozornosť na dva druhy – maliny a egreše kríčkové a stromčekové, ďalej 

hovoril o černiciach, červených a čiernych ríbezliach. Návštevníci výstavy si mohli 
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pozrieť 32 odrôd jabĺk, 16 odrôd hrušiek, 2 sorty hrozna a mnoţstvo zeleniny. Záujem 

ako vţdy vzbudila tekvica gigant, sója, ovocie a sušené ovocie Ing. Svetlanského, M. 

Oravca, J. Kňazea, či zaváraniny E. Juríkovej a E. Kühtreiberovej. 

 

         28. februára členovia ZO SZZ Zlaté Moravce – Chyzerovce hodnotili svoju 

činnosť za rok 2009. Predseda J. Pecho vyzdvihol 22. ročník degustácie vín, oslavy 

patróna viníc sv. Urbana a 800. výročie prvej písomnej zmienky o Chyzerovciach, kde 

výbor bol spoluorganizátorom. Povedal, ţe ako kaţdý rok aj vlani výbor organizoval 

stráţenie vinohradov, zabezpečoval sadzbové zemiaky, poriadal zájazd do Veľkého 

Mederu, aktualizoval oznamy vo vývesnej skrinke na miestnom pohostinstve. Slová 

poďakovania odzneli aj na adresu mesta, primátorke Ing. S. Ostrihoňovej za 

poskytnuté ovocné stromčeky, mestským podnikom Technickým sluţbám 

a Záhradníckym sluţbám za ich pomoc a spoluprácu. V návrhu hlavných úloh na rok 

2010 boli vyzdvihnuté akcie: 23. ročník ochutnávky vín a oslavy sv. Urbana 22. mája. 

         Pri príleţitosti sviatku sv. Urbana – patróna vinárov, vína, vinohradníkov, ale aj 

debnárov pripravila ZO Slovenského zväzu záhradkárov Zlaté Moravce – Chyzerovce  

v chyzeroveckých viniciach slávnosť. Pri tejto kaplnke sa uţ tradične kaţdý rok 

stretáva asi dvesto ľudí. Sviatok sv. Urbana oslávili vinohradníci svätou omšou, ktorú 

celebroval vdp. Ľ. Gál v sobotu 22. mája s prosbami a poďakovaním za hojnosť úrody. 

Počas slávnosti zneli duchovné a ľudové piesne za hudobného doprovodu DH 

Machulince a FS Chyzerovčanka. ZO SZZ  - Chyzerovce si v tomto roku pripomenula 

uţ 10. výročie tohto slávenia.  
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         35. oblastná výstava králikov, hydiny, holubov a iných exotov sa uskutočnila 

počas konania Zlatomoraveckého jarmoku 17.-18. septembra v amfiteátri Mestského 

parku. Vystavovalo tu 91 vystavovateľov z Nitrianskeho kraja. Okrem Zl. Moraviec tu 

mali zastúpenie Ţitavany, Sľaţany, Vráble, Lovce, Levice, Skýcov, Jelenec, 

Kozmálovce, Hostie, Topoľčianky, Šoporňa, Nová Baňa, Tlmače, Nitra a ďalší. 

Chovatelia začali uţ vo štvrtok za daţdivého počasia so stavaním klietok, 

voliér, prijímaním zvierat a potrebné bolo zadováţiť cca 3 metre krmiva. V piatok 

dopoludnia bolo odborné posúdenie vystavovaných zvierat a popoludní uţ oficiálne 

otvorenie výstavy. Vystavovaných bolo 288 králikov, 25 voliér holubov a 69 voliér 

hydiny. Výstavy sa zúčastnilo taktieţ 15 mladých chovateľov, čo bol 30% nárast oproti 

minulému roku. Najväčšie zastúpenie mali chovatelia králikov. Bolo ich 291. Priestory 

v mestskom amfiteátri dovolili organizátorom dotiahnuť na výstavu aj unikátne kusy. 

Napríklad králiky s hmotnosťou 10 aţ 11 kg. Na výstavu sa prišli pozrieť aj J. Matyáš, 

predseda Slovenského zväzu chovateľov na Slovensku, RNDr. J. Szabó a Š. Račko – 

predseda a tajomník oblastného výboru a pravidelným návštevníkom je uţ D. Barlík, 

šéfredaktor časopisu Chovateľ. Z vystavovaných druhov posudzovatelia vybrali na 

základe prísnych kritérií víťazov jednotlivých kategórií, ktorým boli po vyhodnotení 

odovzdané 3 víťazné poháre, poháre za účasť a 15 pohárov pre mladých chovateľov. 

Cenu mladého chovateľa dostali v kategórii králiky M. Ferenczy za činčilu malú 

a v kat. hydina D. Korecová za sebritku. Víťazné ceny si prebrali A. Staňová za králika 

veľkého svetlého strieborného a P. Jenis za hus suchovskú. V kategórii holuby si 
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víťaznú cenu za kinga bieleho odniesol J. Bola. V tombole tu na návštevníkov čakali 

zaujímavé ceny od 22 sponzorov. Na výstave si členovia SZCH pripomenuli aj 

pamiatku na J. Šalinga, špičkového chovateľa na Slovensku a medzinárodne 

uznávaného posudzovateľa hydiny a to obnovením tradície v poradí 13-ho ročníka 

jeho memoriálu, ktorý na jeho počesť pri národných výstavách v Nitre skončil v roku 

2007.  

         Organizácia Slovenského zväzu chovateľov si v tomto roku pripomenula 60. 

výročie vzniku. Pri tejto príleţitosti primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová 18. 

septembra odovzdala predsedovi organizácie Š. Kramárovi cenu primátorky mesta. 

SZCH má v súčasnosti 32 členov, z toho 5 mladých chovateľov. Vlani sa uskutočnil uţ 

8. ročník Poţitavskej výstavy zvierat, od vzniku organizácie tohtoročná výstava bola 

uţ 21. v Zl. Moravciach.  

 

         Zlatomoravecký vinohradnícky spolok mal v roku 2010 - 90 člennú základňu. Od 

februára po valnom zhromaţdení bol zvolený za predsedu Ing. M. Skyva (po J. 

Valentovi). Počas roka ZMVS pripravil pre svojich členov praktickú ukáţku rezu 

viniča, 5. ročník výstavy vín nášho regiónu spojený aj s ich ochutnávkou dňa 30. 

apríla, kde sa šampiónom bielych vín stalo víno Ing. L. Šupu – Rulandské biele 

a šampiónom červených vín sa stalo víno od spoločnosti Lesy SR š.p. B. Bystrica OZ 

Topoľčianky – Alibernet. Ďalej to bola akcia ako slávnosť sv. Urbana na viniciach, 

degustácia mladých vín (členov ZMVS) – praktická ukáţka ako degustovať vína a 

prednáška o vplyve počasia v roku 2010 na úrodu a kvalitu vína.  
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         ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých mala ku koncu roka 221 členov, 

ktorého aktivity organizoval 15 členný výbor na čele s predsedom Mgr. Ľ. Andorom. 

Počas neho organizácia pre svojich členov pripravila podľa celoročného plánu práce 

poznávacie zájazdy za krásami našej vlasti a tieţ aj zahraničné (Maďarsko, Rakúsko) 

so zámerom poznať ţivot v štátoch Európskej únie. Relaxačné zájazdy smerovali na 

kúpaliská Podhájska, Chalmová, Vincov les, Komárno, Štúrovo, Patince, Veľký 

Meder. Organizácia má veľmi dobrú spoluprácu aj s inými spoločenskými zdruţeniami 

v meste ako Jednota dôchodcov, ZO Zväzu protifašistických bojovníkov, Únia ţien, 

Zväz diabetikov. Členovia ZO SZZP sa pravidelne zúčastňovali kultúrno-

spoločenských podujatí konaných v meste.  
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         ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých deti a mládeţ evidovala ku koncu 

roka 89 členov, predsedkyňou je J. Búryová. Počas roku pre svojich členov 

organizácia usporiadala zájazd do Bratislavy, kde sa mohli previezť loďou po Dunaji 

okolo starého mesta a pozrieť si zoologickú záhradu spojenú s dinoparkom, so 

zástavkou na kúpalisku vo Vincovom Lese. V októbri sa uskutočnila plánovaná akcia 

ručných prác pod záštitou mobilného operátora Orange. V mesiaci november sa 

uskutočnila Výročná členská schôdza, kde si kaţdý člen prevzal malú pozornosť vo 

forme darčeka. 1. decembra sa konal zájazd do Rakúska do čokoládovne v Kittsee. 

Tradične sa uskutočnilo Mikulášske posedenie s kultúrnym programom pre deti.  
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         Zdruţenie kresťanských seniorov Slovenska – klub Zlaté Moravce a jeho 

predseda J. Švec s podporou Mesta Zlaté Moravce zorganizovalo 15. septembra zájazd 

na národnú púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína pre 40 

kresťanských seniorov z mesta.  

Kresťanskí 

seniori 

Slovenska  

 

         OZ Prílepčianka v tomto roku oslávila svoje 40. výročie. Jubileum si tento 

domáci folklórny súbor pripomenul Prílepskými zvykmi tentoraz zameranými na 

piesne nášho regiónu. Podujatie sa uskutočnilo 28. augusta v KD m.č. Prílepy. 

Hosťami Prílepčianky boli folklórne súbory Chyzerovčanka z m.č. Chyzerovce 

a Kamenec z Machuliniec. Medzi pozvanými hosťami boli viceprimátor RNDr. M. 

Bátora, poslanci MsZ I. Hritz a J. Tonkovič.  

         Zrod súboru je spojený s rokom 1970. Súbor je zameraný na prezentáciu krojov, 

ľudových piesní a zvykov v regióne. Najstaršou a zakladajúcou členkou je vedúca 

súboru 73-ročná Anna Michalkoc-Kudrejová.  
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         Na tradície našich predkov nadviazalo aj Občianske zdruţenie Chyzerovce, ktoré 

8. augusta usporiadalo I. ročník folklórneho vystúpenia pod názvom „Lupiniarska 

paráda“. Podujatie sa konalo na podnet speváckeho súboru Chyzerovčanka. V úvode 

programu vystúpil Detský folklórny súbor Lupienok pôsobiaci pri OZ Chyzerovce. Na 

jeho vystúpenie nadviazala hymnická pieseň E. Suchoňa „Aká si mi krásna, ty rodná 

zem moja“. Prítomných divákov, hostí a všetkých účinkujúcich privítal predseda OZ 

Chyzerovce a poslanec mesta za m.č. Chyzerovce J. Tonkovič. V programe vystúpili 

súbory: Širočina z Čiernych Kľačian, Chočanka z Choče, Skerešovanka z Obýc, 

Sľaţianka zo Sľaţian, Prílepčianka z mestskej časti Prílepy a domáci súbor 

Chyzerovčanka. Spestrením programu boli vystúpenia domácich detských súborov 

Lupienok a Street Lup. K dobrej pohode nechýbalo ani kvalitné občerstvenie vo forme 

gulášu, pestrého výberu nápojov a sladkého i slaného pečiva, ktoré pripravili ţeny zo 

súboru Chyzerovčanka a OZ Chyzerovce. 

         Členovia ZO Slovenského zväzu záhradkárov Zl. Moravce – Chyzerovce a OZ 

Chyzerovce pripravili 16. októbra slávnosť poďakovania sa za úrodu a mesiaca úcty 

k starším. Slávnosť začala v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie sv. omšou, ktorú 

celebroval vdp. Gál s poďakovaním za úrodu. Po sv. omši pokračovali oslavy 

sprievodom do kultúrneho domu. Tu bola pripravená výstava ovocia, zeleniny 

a kultúrny program. Svoj obdiv si získali aj sypané obrazy. Na začiatku slávnosti 

zazneli príhovory a prierez históriou domáceho zväzu záhradkárov v slovách predsedu 

J. Pechu, o vzniku a prínose OZ pre túto m.č. hovoril jediný jej poslanec J. Tonkovič. 

V sále je stála expozícia ešte z min. roku pri príleţitosti 1. písomnej zmienky, ktorá 

pribliţuje históriu obce, ale aj detaily zo ţivota ľudí. V programe vystúpila skupina 

Street Lup pod vedením M. Ďurčekovej a FS Chyzerovčanka pri OZ Chyzerovce. 

V závere slávnosti si všetci mohli pochutnať na dobrom guláši. Úsilie organizátorov 

ako aj prácu a záujem vystavovať svoje výpestky ocenila i primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová, ktorá starším obyvateľom tejto m.č. odovzdala pri príleţitosti mesiaca 

úcty k starším kvety.  

         Vianočná akadémia v KD Chyzerovce 11. decembra bola spojená s príchodom 
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Mikuláša. TS Street Lup a Lupienok (pod OZ Chyzerovce) si na tento deň pripravili 

kultúrny program v podobe piesní, tancov a vinšov. Najskôr sa prestavili modernými 

tancami a potom srdcia prítomných potešili najmenší Mikuláškovia a vločky. Tanečné 

skupiny (26 detí) pracujú pod vedením M. Ďurčekovej a S. Poliakovej.  

 

         ZO diabetikov v Zl. Moravciach má celoročný plán práce dosť bohatý. Kaţdý 

mesiac majú členovia naplánované odborné prednášky zamerané na cukrovku alebo jej 

komplikácie a edukáciu. V letných mesiacoch organizujú výlety do okolitých 

termálnych kúpalísk. V októbri sa zúčastnili rekondičného pobytu v Lipovskom Jáne 

a stretli sa s diabetikmi z celého Slovenska. Nezabudli ani na svojich starších 

jubilujúcich členov zväzu, pre ktorých pripravili malé posedenie spojené 

s prezentáciou diavýrobkov.  

         Tak ako po minulé roky i tento rok zorganizoval výbor Zväzu diabetikov zájazd 

do B. Bystrice, kde sa 13. novembra konal uţ 5. festival diabetu. Z festivalu si 

diabetici priniesli nové informácie o najnovšej liečbe, stravovaní a pomôckach pre 

diabetikov.  

Zväz 

diabetikov  

v Zlatých 

Moravciach 

 

         V Zlatých Moravciach tak ako v ďalších 114 mestách na Slovensku bolo moţné 

22. septembra stretnúť dobrovoľníkov verejnej zbierky Biela pastelka. Kúpou bielej 

pastelky mohli podporiť zrakovo postihnutých ľudí na ceste za ţivotom bez bariér. 

Celoslovenskú zbierku organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

(ÚNSS). V  Zlatých Moravciach mala dva trojčlenné tímy študentov z GJK. Predalo sa 

78 kusov pasteliek, cena pastelky bola 1 €.  
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         Po viacročnej odmlke si opäť psovodi a psy kynologického klubu zmerali svoju 

úroveň v oblasti poslušnosti a obrany. 17. októbra sa stretli členovia klubu v Parku 

mládeţe. Konečný počet pretekárov bol 10. Plemená súťaţiacich psov boli zastúpené 

Nemeckým ovčiakom, Dobermanom, Rottweilerom, Holandským ovčiakom či 

kríţencom. Víťazom sa stal J. Mlynka so psom NO s počtom bodov 141 zo 150 

moţných, druhý skončil RNDr. J. Paluška s fenou NO 138 bodov a tretí sa umiestnil J. 

Géci s fenou NO so 126 bodmi.  

         Ročne prejdú výcvikom Kynologického klubu desiatky psov, väčšinou 

nemeckých ovčiakov. Vo výcvikovom stredisku pracuje RNDr. J. Paluška, M. Valach, 

J. Mlynka, M. Ondrejková, M. Géci, F. Sýkora, V. Krúpa, ktorí patria k najaktívnejším 

členom. Veľká časť štvornohých chlpáčov, ktoré v stredisku cvičia, pochádza 

z vlastného chovu. Šteňatá po základnom výcviku, ktorý trvá 12 mesiacov zadeľujú 

v prípade záujmu podľa vlôh na špeciálne kurzy. 
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         Vypredané hľadisko v MsKS 11. júna v rámci dvoch predstavení tlieskalo viac 

ako 100 tanečníkom vo veku 4 aţ 15 rokov. Po roku sa opäť uskutočnila tanečná šou 

skupiny New Dance Company z CVČ Spektrum. Tanečníci tu predstavili 12 najlepších 

choreografií, ktoré nacvičili počas roka napr. Jazz, Lienka a Opice, Mucha, Poď sa 

hrať, Hafanana, Bond, Gwen, Sean Kingston, BREAK – mladší chlapci, BREAK – 

starší chlapci (v podaní tanečnej zloţky Flying Elements Crew). Hosťom tanečnej šou 
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bola 25-členná tanečná skupina ZetEmElita, rôzneho vekového zloţenia. Vedúcou 

tanečného krúţku NDC je D. Obická. Program moderoval Mgr. B. Horniak. Vrelé 

poďakovanie za prípravu detí vyslovila aj primátorka mesta D. Obickej a riaditeľov 

CVČ Mgr. J. Zlatňanskému. 

539/II  
 

Príloha  

č. 32-d 

 

         Tanečné štúdio Piruett pripravilo 25. júna v MsKS pre širokú verejnosť tanečnú 

šou v štýle choreografií ako Rapotavá pesnička, Till the down, Alesha Dixon, Old 

school, Latino, Alica v krajine zajacov, New style hip – hop pod vedením S. Baláţovej 

a ďalších choreografiek L. Tóthovej, N. Szegényovej a M. Lapšovej z GJK. Vypredané 

hľadisko počas dvoch predstavení tlieskalo 130 tanečníkom vo veku 3 aţ 20 rokov. 

V závere opäť nechýbala torta, ako aj poďakovanie zo strany publika účinkujúcim. 

TS Piruett 

 

Foto č. 
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         Spomienkový koncert Speváckeho zboru Cantus sa konal 20. júna vo farskom 

Kostole sv. Michala archanjela. Týmto si členovia zboru uctili pamiatku na jeho 

zakladateľku a dirigentku Mgr. P. M. Podhornú a bývalú členku zboru B. Očovayovú. 

SZ Cantus v súčasnosti diriguje S. Meňhertová.  

SZ Cantus 

 

Foto č. 

541/II 

 

         Uţ druhý rok je dirigentkou 23 členného SZ Carmina Vocum Mgr. Z. Molnárová 

(Mgr. Porubská, A. Jonisová, Mgr. L. Komárová). Skúšky zboru sa konajú v ZUŠ 

kaţdý piatok. SZ absolvoval uţ 8 koncertov, z toho 3 v Brne. V budúcnosti by jeho 

členovia radi vydali svoje CD (DVD). 

SZ 

Carmina 

Vocum 

 

         Akadémia praktického rodičovstva v Materskom centre Mami – Oáza získala 

pod záštitou Únie materských centier akreditáciu MŠ SR na rodičovské vzdelávanie 

zaloţené na skúsenostiach samotných rodičov podporených názormi odborníkov. 

Kampaň otvára dvere materským centrám zdruţeným v Únii materských centier 

k Akadémiám praktického rodičovstva, ktoré ţivot v materských centrách „certifikujú“ 

ako jednu z prirodzených ciest výchovy dieťaťa aj rodičia. Materské centrum Mami – 

Oáza začalo pracovať s akreditovaným programom komunitného vzdelávania, ktorý 

vyuţíva metódy facilitovanej diskusie, praktických cvičení a záţitkových aktivít 

zameraných na sebareflexiu, sebapoznávanie a rozvoj osobnosti. Rodičia získajú 

moţnosť lepšie rozumieť sebe i dieťaťu a tak vytvoriť vlastný a účinný spôsob 

výchovy. Materské centrum získalo certifikát na organizovanie vzdelávacieho kurzu 

„Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“. Slávnostné otvorenie Akadémie 

praktického rodičovstva v MC Mami – Oáza v Zlatých Moravciach sa konalo 22. 

apríla.         

         V sobotu 8. mája sa konalo na Slovensku v 35 mestách a obciach v čase od 15. 

do 18. hodiny zábavné popoludnie pre rodiny s deťmi ku Dňu matiek pod názvom 

Míľa pre mamu. Inak tomu nebolo ani v našom meste. Tu míľu prešlo 323 ľudí, čo 

pred rokom bolo 226. Kaţdý sa vydal svojím tempom po trase dlhej 1 609 metrov 

a v cieli absolventi získali darček od Materského centra Mami - Oáza i od partnerov 

podujatia Míľa pre mamu 2010. V sprievodnom programe, ktorý moderovala členka 

MC S. Košíková vystúpili FS Zlatňanka, animátori z agentúry Tik TAK s rozprávkou 

o Popoluške, TS Jumbo, nechýbalo maľovanie na tvár, tvorivé dielne a v závere 

MC Mami -

Oáza  

 

Foto č.  
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tombola. Podujatia sa zúčastnila aj primátorka mesta, ktorá deťom rozdala sladkú 

odmenu. Do Míle pre mamu sa na Slovensku tohto roku zapojilo celkom 17 210 ľudí. 

         10. septembra sa v 78 organizáciách v 39 mestách na Slovensku konal 2. ročník 

Dňa dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke organizácie zapájali dobrovoľníkov do 

konkrétnych aktivít - do úpravy okolia, posedenia alebo výletu s klientmi, maľovania 

priestorov, či výroby darčekov pre pacientov. V MC MAMI – OÁZA prišlo pomáhať 

23 ľudí, väčšinou návštevníkov MC a ich rodinných príslušníkov. Dobrovoľnícky deň 

sa tak zmenil takmer na dobrovoľnícky týţdeň. V MC sa pracovalo od utorka do 

piatku. Pomocnú ruku podal aj Mestský úrad, ktorý poskytol piatich muţov na 

maliarske práce. Pomáhali mamičky, otcovia, ale maľovali a upratovali aj deti a staré 

mamy napiekli výborné koláče. Všetci ľudia na úprave vnútorných priestorov MC 

odpracovali spolu takmer 190 hodín. Vymaľovali herňu, spoločenskú miestnosť, 

chodby, kúpeľňu. 

         11. októbra na v MC Mami – Oáza konal 1. Medzinárodný deň materských 

centier. Rozhodli sa predstaviť mamičkám, ktoré MC Mami-Oáza poznajú len zbeţne, 

ich úspešné aktivity a zároveň ich osloviť a ponúknuť im moţnosť spolupráce. Nových 

návštevníkov vítali a neskôr aj odprevádzali mamičky prezlečené do šašovských 

kostýmov. Po cvičení a krátkej prestávke v herni a tieţ tvorení z ekologickej 

plastelíny, ktorú "varia" a predávajú v centre, deti pozvali na Príbeh o malom 

vtáčikovi. Deti sa zabavili a rodičia sa vzápätí po rozprávke dozvedeli viac                    

o Medzinárodnom dni, o histórii vzniku MC v Nemecku pred takmer 30-timi rokmi,    

o rozšírení tejto myšlienky do 20 krajín sveta a aj o tom, ako funguje Mami-Oáza.  

 

 

         V roku 2010 mala členská základňa Zlaté Moravce COOP Jednota Nitra 

spotrebné druţstvo 2311 členov, čo je najväčšia organizácia, ktorá slúţi pre prospech 

jej členov, občanov Zlatých Moraviec. V prevádzkových jednotkách bolo v roku 2010 

vykonaných 12 kontrol. Zamerané boli na poriadok a čistotu v predajniach, ale 

i v pomocných a skladových priestoroch. Veľký dôraz sa kládol na dodrţiavanie 

záručných lehôt ponúkaných tovarov. Ani pri jednej kontrole neboli nájdené tovary 

s ušlou záručnou lehotou. Boli vykonané dve brigády na úpravu okolia predajne Terno 

Supermarket. Najsilnejšie aktivity Jednoty SD Zlaté Moravce boli na úseku kultúrno-

výchovnej činnosti. Uţ niekoľko rokov sú usporadúvané dva desaťdňové zájazdy 

k moru do Talianskeho Bibione s návštevou historického ostrova Grado 

a preslávených Benátok. Veľký záujem bol aj o kúpanie v Štúrove, kde sa konali tri 

jednodňové zájazdy do Vadašskéko kúpaliska. Posledné roky sú organizované aj 

zájazdy do zámku Schoßhof v Rakúsku v termíne doţiniek, keď na zámku prebiehajú 

rôzne kultúrne podujatia. Tradičné sú aj zájazdy do predvianočnej Viedne. Na tieto 

kultúrne podujatia svojim členom Jednota SD Nitra finančne prispieva. V závere roka 

nezabúdajú ani na jubilantov – dlhoročných členov Jednoty, kde odovzdávajú dvom 

najstarším členom malú pozornosť. Kaţdý rok si môţu členovia Jednoty uplatniť 1,5% 

z celoročného nákupu. Pre dobrú informovanosť sú vedené nástenky v Supermarkete 

i v Diskonte. Prostredníctvom nich informujú členov o aktivitách členskej základne, 

ale i o spoločenskom dianí.  

Jednota SD 

Zlaté 

Moravce 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2010 

 

404                                                                                                                                                             

         Rok 2010 začal pre Slovenský zväz chovateľov poštových holubov MO Zlaté 

Moravce celoslovenskou výstavou poštových holubov v Nitre na Agrokomplexe, ktorá 

sa konala 9. januára. Zúčastnili sa jej všetci členovia, ktorí reprezentovali okres Zlaté 

Moravce. 6. februára usporiadal zväz zábavu pre chovateľov poštových holubov 

a občanov m.č. Chyzerovce. 1. mája absolvovali členovia súťaţ vo varení gulášu, ktorý 

sa uskutočnil pod záštitou OZ. Zúčastnili sa aj na úprave ihriska pri kultúrnom dome 

v Chyzerovciach. Od 24. apríla do 30. júla boli na pretekoch starých holubov zo 

zahraničia a to Čiech, Nemecka a diaľkového letu z Belgického Ostende. 7. septembra 

sa konalo posedenie a opekanie pri Hrone v Kozárovciach pre deti, rodinných 

príslušníkov a pre starých členov spolku. Od 21. augusta do 25. septembra sa zúčastnili 

pretekov z Čiech s mladými holubmi. 11. decembra usporiadali oblastnú výstavu 

a výber holubov na celoštátnu výstavu na rok 2011. Rok 2010 zakončili výročnou 

schôdzou na  ktorej vyhodnotili a odovzdali víťazom poháre za jednotlivé závody. 

Počas roka evidoval Slovenský zväz chovateľov poštových holubov MO Zlaté 

Moravce 12 členov, predsedom je Štefan Bajan.  

Slovenský 

zväz 

chovateľov 

poštových 

holubov MO 

Zlaté 

Moravce 

 

         Piesňami a tancami z okolia Zlatých Moraviec a iných regiónov Slovenska sa 19. 

júna predstavil zlatomoravecký Folklórny súbor Zlatňanka. V koncoročnom vystúpení 

pod názvom „Roztancovaná Zlatňanka“ folkloristi prezentovali časť toho, čo sa počas 

roka naučili. V sedemnástich tanečných choreografiách 28 tanečníkov predviedlo 

ukáţky z oblasti Tekova, Šariša, Zemplína, Horehronia, Liptova a niekoľko hudobných 

kompozícií v podaní troch hudobníkov. V závere poďakovala kyticou ruţí všetkým 

účinkujúcim aj primátorka mesta.  

         16. októbra v divadelnej sále MsKS oslávil Folklórny súbor Zlatňanka 20 rokov 

od svojho vzniku s príznačným názvom programu: „Takí sme boli a takí sme dnes“. 

Okrem súčasných členov v programe vystúpili aj bývalí členovia v samostatnom 

bloku. Všetci si zaspomínali na tie časy, keď boli ešte deťmi – tanečníkmi 

a muzikantmi v súbore. V hľadisku nechýbala primátorka mesta, ktorá účinkujúcim 

a vedúcim folklórneho súboru zablahoţelala. 

FS 

Zlatňanka 
 

 

 

 
 

 

 

20. 

výročie 

 

Foto č. 
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         Predsedníčka Únie ţien v Zl. Moravciach A. Kiššová uţ druhý rok 2 x do týţdňa 

v budove MŠ na Štúrovej ul. precvičuje prvky aerobiku, klanetiky, jogy, či pilatesu pre 

ţeny v seniorskom vedu. Z cvičenia majú ţeny radosť, pozitívne myslenie a duševnú 

pohodu.  

         11. augusta pripravila MO Únie ţien pre svoje členky a ich rodinných 

príslušníkov relaxačný zájazd do Vincovho lesa. 

         Na najkrajšie sviatky v roku Vianoce sa pripravovali aj členky ZO Únie ţien. 8. 

decembra pripravovali vianočné ozdoby pod vedením G. Plhalovej členky Baláţová, 

Hudecová, Hóková, Horná, Martinovičová, Kiššová, Petrovičová. Pouţili na to 

polystyrénové gule, zvončeky a patchworkovú techniku.  

MO Únie 

ţien  

Slovenska 

v Zlatých 

Moravciach 

 

         ZMOK pripravil vo svojej piatej divadelnej sezóne dve nové premiéry. 6. júna to 

bola situačná komédia Fan Vavřincovej – Taká normálna rodinka s podtitulom 

„Ţeních“. Diváci v MsKS nahliadli do domu, kde pod jednou strechou v zhode 

ZMOK 
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a porozumení ţijú štyri generácie tak trochu bláznivej rodiny. Komédia oslovila 

divákov všetkých generácií. Účinkujúcim kvetmi poďakovala primátorka mesta Ing. S. 

Ostrihoňová.  

         ZMOK si v tomto roku pripomenul 5. výročie znovu obnovenia činnosti 

ochotníckeho divadla v Zlatých Moravciach. 

         Druhou premiérou bola veselohra Zhŕňajova nevesta s pesničkami Ľ. 

Vančíkovej. Na pozadí takmer rozprávkového príbehu o skúpom gazdovi Zhŕňajovi sa 

odvíjal prerod tejto postavy. V predstavení odznelo 13 pesničiek odspievaných 

zlatomoraveckými superstáristami. Premiéra sa uskutočnila v sobotu 26. júna v MsKS 

v rámci Festivalu kultúry 2010.   

         ZMOK uviedol aj divadelný monológ Alessandra Baricca „Tisícdeväťsto“ v hl. 

úlohe s Bc. P. Kerešom dňa 10. júla o 22.00 hod. na nádvorí MsKS v rámci kultúrneho 

leta. 

č. 34-d 

 

 

 

         Pod názvom „Skús, veď to vieš!“ sa 9. decembra v priestoroch ZUŠ na 

Robotníckej ul. konal workshop zameraný na rozvoj zručností a tvorivosti učiteľov 

materských a základných škôl. Zorganizoval ho OZ Platan v spolupráci s Mestom 

Zlaté Moravce a podporou NSK. Workshop viedli skúsené učiteľky výtvarnej výchovy 

Mgr. art. Z. Mičkeová zo ZUŠ a Mgr. D. Zvalová zo ZŠ Mojmírova. Vysvetlili 

a predviedli výtvarné techniky – maľbu do škrobového podkladu, prenášanie škvŕn, 

frotáţovanie, monotypiu a iné maliarske techniky. Učitelia si ich aj prakticky 

vyskúšali, aby ich vedeli realizovať so svojimi ţiakmi. Napokon si vyskúšali prácu 

s hlinou na hrnčiarskom kruhu.  

OZ Platan 

 

         Mgr. J. Mišovičová a P. Mišovič z Levíc otvorili v Zlatých Moravciach základný 

kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy, na ktorý sa prihlásili študenti 

i dospelí. Kurz prebiehal počas 10 týţdňov v Klube odborov Calex na Robotníckej ul. 

Zaţiť atmosféru podobnú ako v tanečnej show Lets´ Dance mali moţnosť všetci 

pozvaní, blízki a hostia na slávnostnom ukončení, ktoré sa konalo v júni.         

Klub 

odborov 

Calex – 

spoločenské 

tance 

 

         Predsedom MO Červeného kríţa I. v Zlatých Moravciach je Juraj Bakula. 

Organizácia má 22 registrovaných členov. Počas roka spolupracovala MO ČK I.  pri 

organizovaní odberu krvi s NTS NR - kaţdý nepárny utorok priemerná účasť bola 25 

ľudí, pri organizovaní Primátorskej kvapky s MsÚ, otvorených dverí firmy Danfoss s 

ukáţkou prvej pomoci účasť 200 ľudí, pri organizovaní odberu krvi vo firme Danfoss  

účasť 40 ľudí, dňa otvorených dverí na GJK s ukáţkou prvej pomoci účasť 100 ţiakov, 

prednáškach prvej pomoci pre školenie školiteľa prvej pomoci, odbere krvi na 

Obchodnej akadémii a Zdruţenej strednej škole obchodu a sluţieb.  

Miestna 

organizácia 

Červeného 

kríţa I. 

 

         OZ Maják v roku 2010 implementoval dva projekty z Európskeho sociálneho 

fondu. Projekt „Moja príleţitosť“ bol zameraný na vzdelávanie nezamestnaných 

a sociálne odkázaných ľudí v oblasti manuálnych zručností, budovania pracovných 

návykov, zdravotnej výchovy a komunikácie. Pracovníci zdruţenia doučovali deti zo 

slovenského jazyka a iných predmetov, vychovávali ich k základným morálnym 

OZ Maják  
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hodnotám a viedli k zmysluplným voľnočasovým aktivitám.  

         Druhý projekt „Ţivobytie“ dal šancu na zamestnanie 20-tim ľuďom zo sociálne 

slabého prostredia, ktorí nemajú moţnosť sa inak zamestnať. Maják naďalej 

prevádzkuje chránenú dielňu, kde zamestnával tridsať ľudí so zdravotným 

postihnutím. Vo svojich priestoroch prevádzkuje aj špeciálnu dielňu pre ľudí 

s mentálnym postihnutím. Maják rozšíril svoje sluţby o poskytovanie psychoterapie, 

ktorú vykonáva PhDr. M. Justová, PhD., Mgr. G. Rakovská a PhDr. Z. Oravcová, 

ktoré sa v roku 2010 stali gestalt psychoterapeutkami a sú zapísané v zozname 

psychoterapeutov SR. Maják podáva pomocnú ruku aj trestaným osobám, za rok 2010 

poskytol pomoc pribliţne 95 trestaným osobám, ktoré poslal do zariadenia okresný súd 

v Nitre a Leviciach.  

 

         Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Zlaté Moravce vypracovalo projekt -  

Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom profesionalizácie a zefektívnenia práce PSI 

a koordinácie relevantných aktérov v regióne. Operačný program: Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia, opatrenie - Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným 

zreteľom na MRK. Projekt bol podporený Fondom sociálneho rozvoja a realizovaný v 

čase od 2. februára t.r. do 31. novembra 2011. Hlavnými aktivitami projektu boli: 

podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti 

sociálnej inklúzie a podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zlepšenia koordinácie 

a profesionalizácie aktivít a sluţieb v oblasti sociálnej inklúzie a vzdelávanie v oblasti 

komunitného rozvoja a plánovania. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov bol 12 muţov a 19 ţien. Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 

vyuţívajú výsledky projektu bol 2 a počet projektov venovaných problematike 

marginalizovanych rómskych komunít bol 1. 

Partnerstvo 

sociálnej 

inklúzie 

okresu Zlaté 

Moravce  

 

         Na 24. apríla zorganizovala Turisticko-informačná kancelária zájazd na otvorenie 

letnej turistickej sezóny do Španej Doliny so zastávkou v Banskej Bystrici. Na 1. mája 

bol pripravený tematický zájazd vhodný pre záhradkárov a milovníkov histórie na 

záhradkársku výstavu vo Veţkách na Morave spojenú s návštevou mesta Kroměříţ 

a zámku Buchlovice. 27. marca to bol zájazd na výstavu VITIS AUREA MODRA 

2010 – jubilejný X. ročník medzinárodnej výstavy vín v Modre.  

Turistická 

informačná 

kancelária  

 

         Na Slovensku pôsobí Spoločnosť priateľov Kuby. Jej úlohou je hlavne priblíţiť 

kubánsku realitu pri rozvoji našich vzťahov. Kubánske veľvyslanectvo v SR 

usporiadalo pri príleţitosti štátneho sviatku pre členov Spoločnosti priateľov Kuby 

slávnostné stretnutie. Asi 60 prítomných privítal a pozdravil kubánsky veľvyslanec na 

Slovensku David Paulovich Escalona s manţelkou, ktorého rodné korene sú v Starej 

Turej. Delegácia Spoločnosti priateľov Kuby z regiónu Zlaté Moravce odovzdala 

veľvyslancovi upomienkovú knihu Mesta Zlaté Moravce v rámci priateľských vzťahov 

medzi SR a Kubou.  

Spoločnosť 

priateľov 

Kuby na 

Slovensku 

 

Šport. 
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         16. januára zorganizoval ŠK karate Nová Baňa súťaţ v karate pod názvom 

„Memoriál Antona Krištofa“ pre mládeţ, ţiakov a dorastencov (6-17 rokov) 

v kategóriách Kata (zostava) a Kumite (zápas). Memoriálu sa zúčastnili aj mladí 

karatisti zo Zl. Moraviec a v kategórii ţiakov 6-9 rokov do 7 Kyu si M. Hladík 

vybojoval 3. miesto. Memoriálu sa zúčastnilo viac ako 230 mladých a nádejných 

karatistov. OZ Karate klub Bonsai zdruţuje 35 členov.  

         3. októbra sa v Nových Zámkoch uskutočnilo 1. kolo pohára Západoslovenského 

zväzu karate mládeţe. V kategórii kumite juniori 3. miesto obsadil N. Šimko z karate 

klubu Bonsai. 13. novembra sa v Močenku konali majstrovstvá Západoslovenského 

zväzu karate dorastencov a juniorov. V kategórii juniori dosiahli karatisti nasledovné 

výsledky: S. Havetta 2. miesto – kata st. juniori a 2. miesto kumite – st. juniori, N. 

Šimko 2. miesto – kumite ml. juniori, J. Gálik 3. miesto – kumite st. juniori. 

OZ Karate 

klub Bonsai 

 

 

         CVČ Spektrum zorganizovalo z poverenia KŠÚ v Nitre KR SAŠŠ športové 

majstrovské podujatia v stolnom tenise, basketbale pre ţiakov základných a stredných 

škôl.  

Stolný tenis – ţiačky SŠ, počet účastníkov 17, dňa 14.1.: 1. m GJK, 2. m OA, 3. m 

SOŠ SNP. 

Stolný tenis – ţiaci ZŠ, počet účastníkov 23, dňa 21.1.:  1. m ZŠ Robotnícka, 2. m ZŠ 

sv. Don Bosca, 3. m ZŠ Mojmírova, 4. m ZŠ Ţitavany  

Stolný tenis – ţiačky ZŠ, počet účastníkov 22, dňa 22.1.: 1. m ZŠ Sľaţany , 2. m ZŠ 

sv. Don Bosca, 3. m ZŠ Pribinova, 4. m ZŠ Ţitavany 

Stolný tenis – ţiaci SŠ, počet účastníkov 23, dňa 26.1.: 1. m GJK Zlaté Moravce, 2. m 

SOŠt, 3. m SOŠ, 4. m SOŠ OaS 

Basketbal – ţiačky ZŠ, počet účastníkov 34, dňa 28.1.: 1. m ZŠ Mojmírova, 2. m ZŠ 

Robotnícka, 3. m ZŠ Pribinova 

Basketbal – ţiaci ZŠ, počet účastníkov 44, dňa 3.2.: 1. m ZŠ Mojmírova, 2. m ZŠ 

Robotnícka, 3. m ZŠ Tesárske Mlyňany, 4. m GJK Zlaté Moravce.  

         18. januára sa v CVČ Spektrum uskutočnila okresná strelecká súťaţ v streľbe zo 

vzduchovej pušky Slavia 30. Zapojilo sa 5 ZŠ okresu a CVČ Spektrum v počte 62 

ţiakov a 12 ţiačok. Kategória druţstiev mladších ţiakov: 1. ZŠ Skýcov, 2. ZŠ 

Mojmírova, 3. ZŠ Obyce.  

         16. februára zorganizovalo CVČ Spektrum z poverenia KŠÚ v Nitre školské 

majstrovstvá okresu vo vybíjanej ţiačok základných škôl. Počet účastníkov podujatia: 

54. Konečné poradie: GJK ZM, ZŠ Robotnícka, ZŠ Tesárske Mlyňany, ZŠ Pribinova. 

Postup na majstrovstvá kraja si vybojovali dievčatá z osemročného GJK ZM. 

        CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre a KR SAŠŠ zorganizovalo 11.-12. marca 

majstrovstvá okresu vo volejbale ţiakov a ţiačok ZŠ. Ţiačky: GJK 3 body, ZŠ 

Ţitavany 2, ZŠ Mojmírova 1, 0 bodov získali ZŠ Topoľčianky, ZŠ Pribinova, RC, ZŠ 

Robotnícka. Postup na MK si vybojovali dievčatá z GJK. Ţiaci: ZŠ Robotnícka 3 

body, ZŠ Ţitavany 2, ZŠ Topoľčianky 1, 0 bodov získala ZŠ Mojmírova, osemročné 

GJK, ZŠ Pribinova. Postup na MK si vybojovali chlapci zo ZŠ Robotnícka.  

         CVČ Spektrum zorganizovalo z poverenia KŠÚ v Nitre a KR SAŠŠ MO Zlaté 

Moravce vo futbale a malom futbale. Zápasy sa hrali na ihrisku SŠZ, m.p. 

CVČ 

Spektrum 

 

Foto č.  

545, 546/II 
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Futbal ţiakov SŠ ZM (66 účastníkov): 1. SOŠ SNP 2, 2. OA, 3. SOŠT, 4. SOŠ SNP 5.  

Malý futbal starších ţiakov ZŠ (48 účastníkov): 1. Robotnícka ZM (Zl. Moravce), 2. 

Ţitavany, 3. Mojmírova ZM, 4. T. Nemce, 5. Topoľčianky, 6. Č. Hrádok. 7. Pribinova 

ZM, 8. T. Mlyňany, 9. Volkovce, 10. Obyce, 11. ZŠ GJK ZM, 12. ZŠ Don Bosca ZM, 

13. Sľaţany, 14. J. Kostoľany. 

Malý futbal mladších ţiakov ZŠ (43 účastníkov): 1. Robotnícka ZM, 2. Mojmírova 

ZM, 3. Topoľčianky, 4. ZŠ GJK ZM, 5. Ţitavany, 6. Pribinova ZM, 7. Sľaţany, 8. Č. 

Hrádok, 9. ZŠ Don Bosca, 10. T. Mlyňany, 11. Obyce 

Malý futbal starších ţiačok ZŠ (46 účastníkov): 1. Topoľčianky, 2. Pribinova ZM, 3. 

Mojmírova ZM, 4. J. Kostoľany, 5. Robotnícka ZM, 6. Obyce.  

Malý futbal mladších ţiakov ZŠ (48 účastníkov): 1. Pribinova ZM, 2. Sľaţany, 3. Č. 

Hrádok, 4. Mojmírova ZM, 5. Lovce, 6. T. Mlyňany, 7. Robotnícka ZM, 8. 

Topoľčianky 

         23. septembra zorganizovalo CVČ Spektrum z poverenia KŠÚ v Nitre školské 

MO Zlaté Moravce v cezpoľnom behu ţiakov a ţiačok ZŠ a SŠ. Počet účastníkov: 85. 

Aktivitu podporila spoločnosť Západoslovenská energetika, člen skupiny E.O.N. 

(víťazom kategórii boli odovzdané tričká s logom).  

         CVČ Spektrum zorganizovalo 10. novembra z poverenia KŠÚ v Nitre školské 

majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v bedmintone ţiakov a ţiačok ZŠ a SŠ. Počet 

účastníkov 41. Mladší ţiaci: 1. ZŠ Robotnícka ZM (Zlaté Moravce), 2. ZŠ Ţitavany. 

Starší ţiaci: 1. ZŠ Ţitavany, 2. ZŠ Robotnícka ZM, 3. ZŠ Pribinova, ZM, 4. GJK ZM. 

Mladšie ţiačky: 1. ZŠ Mojmírova ZM, 2. ZŠ Robotnícka ZM, 3. ZŠ Ţitavany. Staršie 

ţiačky:1. ZŠ Pribinova ZM, 2. ZŠ Mojmírova ZM, 3. ZŠ Robotnícka ZM, 4. RC ZM, 

5. ZŠ Ţitavany, 6. GJK ZM. Dorastenky: 1. GJK ZM, 2. RC ZM. Na krajské 

majstrovstvá v bedmintone postúpili víťazi jednotlivých kategórií a dorastenci GJK 

Zlaté Moravce. 

         Majstrovstvá okresu vo futbale ţiakov stredných škôl sa konali 12. novembra 

v areáli mestského podniku Správa športových zariadení. Počet účastníkov 44. 

Výsledky stretnutí: GJK - SOŠ SNP 2 3:2, OA - SOŠ SNP 2 4:1, OA - GJK 3:2. 

Konečné poradie: Obchodná akadémia ZM 6 b., GJK ZM 3 b., SOŠ SNP 2 ZM 0 b. 

Do krajského kola postúpili chlapci Obchodnej akadémie Zlaté Moravce. 

 

         V rámci „Týţdňa boja proti drogám“ sa rôzne športové aktivity uskutočňovali 

v telocvični m.p. Správa športových zariadení. 11. novembra sa uskutočnil penaltový 

festival. Zapojili sa doň ţiaci základných a stredných škôl nášho okresu. 16. novembra 

sa uskutočnila Olympiáda netradičných športov v korfbale, ringu a šípkach.  

Korfbal: Ţiaci: 1. ZŠ Mojmírova, 2. ZŠ Robotnícka, 3. ZŠ Pribinova. 

Ţiačky: 1. ZŠ Mojmírova, 2. ZŠ Robotnícka, 3. ZŠ Pribinova, 4. Reedukačné centrum. 

Ringo: Ţiaci: 1. ZŠ Robotnícka, 2. ZŠ Mojmírova, 3. ZŠ Pribinova. 

Ţiačky: 1. Reedukačné centrum, 2. ZŠ Pribinova, 3. ZŠ Mojmírova, 4. ZŠ Robotnícka. 

Šípky: Ţiaci: 1. ZŠ Mojmírova, 2. ZŠ Robotnícka, 3. ZŠ Pribinova. 

Ţiačky: 1. ZŠ Robotnícka, 2. ZŠ Mojmírova, 3. ZŠ Pribinova, 4. Reedukačné centrum. 

Týţdeň boja 

proti  

drogám 

 

 

 

         Druţstvo CVČ Spektrum Zlaté Moravce „A“ si v stolnom tenise v sezóne Stolnotenisový 
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2009/2010 vybojovalo postup do 3. ligy. Druţstvo CVČ Spektrum Zlaté Moravce „C“ 

si vybojovalo postup do 4. ligy. Druţstvo CVČ Spektrum „D“ si vybojovalo postup do 

5. ligy.  

         Úvodným zápasmi 1. kola sa začala cez víkend 25.-26. septembra stolnotenisová 

sezóna 2010/2011. Svoje účinkovanie rozbehli aj druţstvá CVČ Zlaté Moravce. 1. 

dorastenecká liga: „A“. Výsledky: Zl. Moravce (ZM) A - Č. Kľačany A 8:2; ZM A - 

Čab A 7:3, ZM A - Bošany A 6:4, ZM A - Partizánske A 7:3, ZM A - V. Uherce A 

8:2. Body hráčov: P. Krčmárik 16,5, F. Borčin 10,5, M. Kudrej 9. Umiestnenie v 

tabuľke: 1. miesto. 

klub CVČ 

Spektrum 

 

         Mesto Zlaté Moravce, CVČ Spektrum a Mestská polícia zorganizovali 30. mája 

pri príleţitosti Dňa detí obvodné kolo 8. ročníka Národnej cyklistickej súťaţe ţiakov a 

ţiačok materských, základných a stredných škôl v cyklistike o Pohár olympijského 

víťaza Antona Tkáča v areáli na Správe športových zariadení m.p. Výsledky: mikro - 

chlapci: 1. P. Segíň, 2. R. Šútor, obaja MŠ Martin nad Ţitavou, 3. J. Bóna, MŠ Slnečná 

ZM (Zl. Moravce), mikro - dievčatá: 1. E. Jelínková, MŠ Kalinčiakova ZM, 2. A. 

Danková, MŠ Slnečná ZM, 3. V. Bernátová, MŠ Štúrova ZM, milli - chlapci: 1. A. 

Jelínek, 2. M. Danko, obaja ZŠ Mojmírova ZM, 3. J. Repa, MŠ Ţitavské nábreţie ZM, 

mini - chlapci: 1. S. Kľučiar, ZŠ Robotnícka ZM, 2. Š. Bóna, 3. T. Vrábel, obaja ZŠ 

Mojmírova ZM, mini - dievčatá: 1. D. Šimovičová, 2. L. Andrýsková, obe ZŠ 

Robotnícka ZM, mladší ţiaci: 1. D. Hudák, 2. A. Rumanko, obaja ZŠ Robotnícka ZM, 

3. A. Repa, ZŠ Pribinova ZM, mladšie ţiačky: 1. B. Andrýsková, ZŠ Robotnícka ZM, 

starší ţiaci: 1. Š. Čulík, ZŠ sv. Don Bosca ZM, 2. P. Belán, ZŠ Mojmírova ZM, 3. E. 

Šimovič, ZŠ Topoľčianky, staršie ţiačky: 1. A. Mrázová, ZŠ Pribinova ZM, 

dorastenci: 1. M. Mihál, 2. P. Londák, obaja ZŠ Mojmírova ZM. Pretekári umiestnení 

na 1. a 2. mieste postupových kategórií postúpili do celoštátneho finále NCS. 

Cyklistická 

súťaţ o Pohár 

olympijského 

víťaza Antona 

Tkáča 

 

Foto č.  

547/II 

 

Príloha  

č. 35-d 

 

 

 

         Dňa 9. septembra sa A. Segíň vzdal dlhoročnej funkcie prezidenta Hokejového 

klubu HC Zlaté Moravce, zároveň bol do tejto funkcie zvolený J. Mačkay. 

Viceprezidentom sa stal Ing. M. Pánik. Hokejový klub má vytvorené 4 kategórie 

druţstiev: predprípravka, prípravka, druţstvo mladších a starších ţiakov a druţstvo 

muţov „B“. Druţstvá mládeţe hrajú II. ligu riadenú ZsZĽH. 

         Najmenší hokejisti HC Zl. Moravce sa 28. – 29. decembra 2010 zúčastnili 

vianočného turnaja prípraviek usporiadaného hokejovým klubom HC 07 Detva za 

účasti 8 druţstiev. Hokejisti HC Zl. Moravce obsadili 8. miesto. Ostatní účastníci 

turnaja hrali od septembra pravidelnú súťaţ, pričom naši hokejisti sa zúčastnili prvého 

zápasu v tejto sezóne. V domácom druţstve bolo aj 7 hráčov, ktorí vekovo patria do 

kategórie predprípravky. Účasť priniesla pre mladých hokejistov dobré skúsenosti 

a moţnosť stretnúť sa s vyspelými druţstvami zo Slovenska. Zostava HC Zl. Moravce: 

T. Ruman, S. Šabo, J. Gajdoš, A. Šabo, A. Repa, M. Pánik, A. Cina, I. Špendel. L. 

Pánik, D. Herda, M. Šramaty, E. Barteková, J. Bartek, P. Dobiáš, M. Kollár, J. Tokár, 

M. Kelemen.  

         Hokejisti HC Zl. Moravce dosiahli v B skupine výsledky: HC Zl. Moravce – HK 

Topoľčany 4:11, HC Zl. Moravce – HC 07 Detva 4:13, HC Zl. Moravce – MHK Ţilina 

Hokejový club 

HC Zlaté 

Moravce 
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2:15. Výsledky skupiny o umiestnenie na 5.-8. mieste: HC Zl. Moravce – HC Brezno 

6:14, HC Zl. Moravce – HK Topoľčany 4:6. 

         Zlatomoravecký hokej má nového reprezentanta. Odchovanec miestneho 

hokejového klubu Matúš Kováč bol nominovaný do Slovenskej hokejovej 

reprezentácie do 18 rokov.  

 

         Ľadová plocha zimného štadióna bola v prevádzke do 28. februára.  

         Ďalšia sezóna sa na zimnom štadióne začala 15. novembra. Pre poistencov 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne bola pripravená od 1. decembra v dňoch pondelok, 

streda, piatok zľava 0,30 € na vstupnom. Korčuliari sa pri vstupe na zimný štadión 

preukázali kartičkou poistenca VšZP. Správca štadióna – technické sluţby mesta 

vstupné nezmenil. 

         Niekoľko metrov za zimným štadiónom sa nachádza budova so šatňami. Do tejto 

budovy sa 30 rokov neinvestovalo a voda zo strechy vplyvom častých daţďov 

pretiekla cez porušenú izoláciu strechy. Natieklo do elektrických rozvodov 

a následkom vlhkých stien sa vytvorili plesne. Šatne na zimnom štadióne sa tak stali 

nebezpečné. Pred začatím zimnej prevádzky, dalo Mesto Zlaté Moravce ako vlastník 

budovu zatvoriť. Hokejisti, ktorí išli na tréning sa prezliekali v unimobunkách pri 

zimnom štadióne a návštevníci na lavičkách. Hokejový klub zakúpil aj prenosné WC, 

ktoré slúţilo aj pre verejnosť. Hokejový klub vyuţíval od jeho zaloţenia v roku 1994 

ľadovú plochu a šatne od mesta zadarmo.  

Zimný štadión 

 

 

 

 
 

 

Uzatvorenie 

šatní 

 

         Letné kúpalisko bolo otvorené od 1. júla. Otváracia doba zostala nezmenená. 

Vstupné bolo pre návštevníkov od 10 rokov 1,30 €, do 10 rokov 0,90 € a vstup po 16 

hodine so zľavou. Deti do 3 rokov mali vstup zdarma. K dispozícii bol bufet, 

multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, 2 pláţové volejbalové ihriská - kaţdé 

s rozlohou 26 x 16 m a bezplatné parkovisko. Celkové náklady pri maximálnej 

úspornosti tvoria kaţdoročne cca 26-28 tisíc eur.  

Letné 

kúpalisko 

 

         Na mestskom kúpalisku sa 22. augusta konali letné hry. Organizátormi boli 

MsKS a Správa športových zariadení. Spomedzi 126-tich platiacich návštevníkov sa 

33 zapojilo do športových súťaţí. Prvou súťaţou bol beachvolejbalový turnaj dvojíc o 

cenu primátorky mesta. Víťazom sa stal a cenu primátorky si odniesol tím Suzuki 

Hudec a Husárová, druhé miesto obsadil Kopča a Rusňák, na treťom skončila dvojica 

Poliaková a Budáčová, na štvrtom Team Cevarm Babiaková a Ondriášová, piata bola 

dvojica Čulík a Baťala a šieste miesto obsadili Kozolka a Drienovský. 

         Nielen deti ale aj dospelí si mohli popoludní zacvičiť Zumbu. Cvičiteľkou na 

letných hrách bola Kika.  

         Mládeţ i dospelí si v toto popoludnie mohli zmerať sily v súťaţi Plavecká 

zlatomoravecká 50-ka. Za preplávanú dĺţku bazéna 50 a 100 metrov (dve disciplíny) 

dostal plavec potvrdenie o absolvovaní a zároveň bol zapísaný do zoznamu Plaveckej 

zlatomoraveckej 50-ky. Na prvom mieste bol T. Kozolka s časom 01:26:26, druhé 

miesto obsadil Ľ. Kľučiar s časom 01:48:06, tretie miesto patrilo V. Csajkovi s časom 

02:02:98. Organizátori podujatia pripravili aj čestné ceny. Prvú si odniesol najstarší 

Letné hry 

na 

kúpalisku 
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plavec 60-ročný P. Šusták a najmladší 6-ročný T. Mojţiš z Bratislavy. Naj ţenou sa 

stala M. Divincová 02:39:05. Plaveckej 100-ky sa zúčastnilo celkom 17 plavcov. 

Sponzormi podujatia boli CEVARM – Cestovná agentúra pre deti a REPROMIX Zlaté 

Moravce – predaj CD a DVD nosičov. 

 

         Od mája sa ZUMBA teší veľkému záujmu aj v našom meste, kde ju v telocvični 

ZŠ Mojmírova precvičuje 3x do týţdňa vedúca tanečnej fitnes hodiny K. Košelová. 

Zumba je tanečná fitnes hodina, kombinácia latino a exotickej hudby, vyuţíva tance 

ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamengo, Hip-pop, Calypso a ďalšie.    

Zumba  

v Zlatých 

Moravciach 

 

  

         Predsedníčka MO Slovenského rybárskeho zväzu v Zl. Moravciach A. Sieglová 

poţiadala Slovenský rybársky zväz o kompenzáciu škôd spôsobených povodňami. 

SRZ, Rada Ţilina vyhovel ţiadosti MO v Zl. Moravciach ohľadne škôd spôsobených 

povodňami na rybách v tomto roku a po odporučení oblastným ichtyológom, bola na 

zasadnutí Rady SRZ konanom dňa 25. septembra schválená finančná kompenzácia 

z rezervného fondu Rady SRZ v celkovej čiastke 3 014 € formou dodania násadového 

materiálu špecifikovaného v osobitnom zarybňovacom pláne. 

MO 

Slovenského 

rybárskeho 

zväzu 

 

 

         Turistickým snom Štefana Pechu zo Zlatých Moraviec bolo vybrať sa na 

vysokohorské chodníky vo Valliských Alpách a pokochať sa výhľadmi na mnoţstvo 

vrcholov s výškou viac ako 4000 m, ku ktorým patrí aj majestátny Matterhorn. Splnil 

sa mu na prelome mesiacov jún a júl 2010. Ako povedal: „Je to nádherná krajina skál 

a ľadovcov a Matterhorn je skutočný krásavec medzi Alpskými kopcami. On nie je 

z čokolády, ako ho pozná z jej obalov mnoho ľudí na svete. On je tam naozaj, zo skál 

a snehu“.  

Výstup na 

Matterhorn 

 

 

         V dňoch 31. augusta aţ 7. septembra sa konali medzinárodné cyklistické preteky 

Okolo Slovenska, ktorých organizátorom bolo občianske zdruţenie s názvom pretekov 

a spoluorganizátor Zdruţenie miest a obcí. Na štart 54. ročníka medzinárodných 

cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa postavilo 16 šesťčlenných druţstiev z 12 

krajín. V stredu 1. septembra bola na programe v Nitrianskom kraji prvá etapa. 

Cyklisti vychádzali z Nitry smerom na Vráble, Tlmače, N. Baňu, V. Lehotu, Zlaté 

Moravce, Nitru, Dráţovce, Čakajovce, Luţianky a po Štúrovej ulici prišli do Nitry. 

Mestom Zlaté Moravce pretekári prechádzali medzi 14. a 15. hodinou. Trať viedla 

smerom od Ţitavian cez mesto Zlaté Moravce – Námestie A. Hlinku smerom k 

autobusovej stanici, pokračovala smerom k ţelezničnej stanici a ďalej na Martin nad 

Ţitavou. V ťaţkom súboji pretekárov so súpermi, terénom, časom, daţdivým 

a veterným počasím pomáhalo cyklistom povzbudzovanie a potlesk našich 

spoluobčanov za hudobnej produkcie Bc. P. Kereša. 

Medzinárodné 

cyklistické 

preteky Okolo 

Slovenska 

 

Foto č.  

549/II 

 

 

         Poţitavská futbalová akadémia v šk. roku 2010/2011 otvorila Športové triedy so 

zameraním na futbal, v 5. ročníku v základných školách: v Zlatých Moravciach na 

Robotníckej ul. a vo Vrábľoch v ZŠ Lúky. V 1. ročníku Stredných škôl na: Strednej 

odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach a Strednej odbornej škole vo 

Poţitavská 

futbalová 

akadémia 
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Vrábľoch. 

         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 obsadilo 5. miesto, na Myjave 4. miesto 

a celkom skončilo na 4. mieste. Na turnaji v Olomouci skončilo na 3. mieste. 

V Leviciach na medzinárodnom turnaji za účasti 11 druţstiev obsadilo 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, na turnaji v Badíne 4. miesto, na turnaji v Nitre 

tieţ 4. miesto. 

 

         V dňoch 5.-7. februára sa zúčastnili pozemné hokejistky halového Interligového 

turnaja v chorvátskom Poreči. Na Interligovom turnaji mali právo štartovať vţdy prvé 

dve druţstvá zúčastnených krajín. Druţstvo HOKO sa na turnaj dostalo cez voľnú 

kartu na úkor druhého druţstva Sloviniek. Na turnaji naše hráčky neprehrali ani jeden 

zápas a tak skončili z piatich druţstiev na 3. mieste. Turnaja sa pod vedením trénerky 

Z. Jakabovej zúčastnili: brankárka Martincová, obrana Cibulová, Horváthová, 

Stopperová, Švecová, útok Eliašová, Šabová, krídla Dobiašová, Jonisová, Kakodyová, 

Mankovecká. 1. M. TOPLIVE (SLO) - 10, 2. N. DUBNIVA (SK) 7, 3. HOKO Zl. M. 

(SK) - 6, 4. RAČA (SK) - 3, 5. ZELINA (CRO) - 15.  

         17. októbra sa skončili jesenné kolá Sk ligy ţiačok do 14 rokov. Po šiestich 

kolách boli  hráčky na druhom mieste za Račou a pred Novou Dubnicou „B“, s ktorou 

mali rovnaký počet bodov, ale lepšie skóre. Poradie strelkýň gólov: E. Mihaliková 6, 

L. Boboková 5, M. Halásová 3, J. Dobiašová 2, E. Pastierová 1. 
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         9. októbra sa v Povaţskej Bystrici uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v lezení 

na obtiaţnosť. Súťaţe sa zúčastnili aj pretekári zo Zlatých Moraviec. Vo finále si 

doliezli A. Kiepeš 1. miesto medzi juniormi, L. Korcová 3. miesto, S. Korcová 4. 

miesto. O týţdeň neskôr boli v Poprade v rámci Medzinárodného festivalu horských 

filmov vyhlásené celkové výsledky Slovenského pohára, do ktorého sa počítalo osem 

najlepších výsledkov z pretekov. V juniorskej kategórii obsadil A. Kiepeš 1. miesto, 

čím sa stal najlepším lezúcim juniorom na Slovensku. L. Schultz obsadil tieţ výborné 

4. miesto z celkovo 29-tich hodnotených pretekárov.  

Horolezecký 
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         Stanovy ROUTINERS boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 

30.10.2008. Fukcionármi sú Bc. M. Cimmermann - prezident zdruţenia, Bc. P. Dvonč 

- viceprezident pre legislatívu a hospodárske vzťahy, Ing. J. Opálený - viceprezident 

pre športovo – technické otázky, Ing. T. Koniar - kontrolór zdruţenia. Tréningový 

proces v Zlatých Moravciach prebiehal v priestoroch zimného štadióna.  

         Do novovzniknutej Nitrianskej hokejbalovej ligy (NHBL) sa prihlásilo 12 

muţstiev, kde v prvom polroku 2010 čakalo na ROU 11 zápasov. Dovtedy muţstvo 

hrávalo Vrábeľskú hokejbalovú ligu. Pred začiatkom NHBL sa muţstvo ROU 

zúčastnilo na Országh Cupe v Banskej Bystrici, kde v konkurencii 20 muţstiev 

z celého Slovenska  ROU skončilo na 15. mieste, keď 2 zápasy prehralo a jeden 

vyhralo. V prvom polroku po základnej časti NHBL skončilo muţstvo Routiners na 6. 

mieste. Odohralo 12 zápasov, z toho 7 x vyhralo, 5 x prehralo, skóre 32:32 s počtom 

bodov 14. 

         Muţstvo ROU - brankári: M. Kišš, J. Daniš, obrancovia: M. Cimmermann, M. 

Dvonč, F. Ivanič, A. Ščibráni, R. Laktiš, M. Holub, M. Sládek D. Horváth, P. Hlubina, 

M. Tonka, A. Kováč. J. Rakovský, útočníci: P. Eliáš, P. Dvonč, M. Jurík, J. Opálený, 

Š. Vaňo, P. Segíň, J. Rajtár, M. Danáč, T. Segíň, I. Lukáč, M. Lukáč, ďalší hráči: M. 

Horvát, J. Kunský, T. Koniar, Ľ. Porubec, I. Kozolka, A. Zimmermann, J. Holý, M. 

Šimek, M. Porubec, D. Jeţkovský.  
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         V sezóne 2009/2010 sa stalo víťazom ZMHL muţstvo Benetton, ktoré vyhralo 

8x. Toto víťazstvo obhájilo po 3 x v sezónach po sebe, ako prvé muţstvo v histórii 

Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy. Ďalšie v poradí boli muţstvá Splav 2x (zvíťazilo), 

Panter 4x, Corgons 3x, Cosmos 4x, Lemons 3x. 28. ročník Zlatomoraveckej 

hokejbalovej ligy prebiehal na multifunkčnom ihrisku pri CVČ Spektrum. Zdruţenie 

malo 245 členov v 13 muţstvách.  

Zlatomora- 

vecká 

hokejbalová  

liga 

 

         17. apríla sa uskutočnil uţ 16. ročník turistického pochodu Po Kapolkovom 

chodníku. Organizátorom podujatia bol OcÚ Hostie v spolupráci s KST MO Zlaté 

Moravce. Turistický pochod tohto roku viedol za slnečného počasia pastvinami NŢ 

Topoľčianky na hrad Hrušov k takmer zabudnutej hradnej studni.  

         Cykloturistické podujatie pripravili turisti 19. júna pod názvom Cyklokolo okolo 

Veľkého Inovca. V sobotu ráno sa na Námestí A. Hlinku zišlo 16 cykloturistov, 

ktorých prišla pozdraviť aj primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová. O 8.30 hod. sa 

skupina cykloturistov vydala za doprovodu mestskej polície cez mesto Zlaté Moravce 

do Topoľčianok. Odtiaľ pokračovali cez Hostie a Karlovu dolinu na najvyšší bod túry 

na Kríţne cesty, s nadmorskou výškou 633 m. Potom na Veľkú Lehotu do Novej Bane 

a popri Hrone aţ do Kozároviec, kde odbočili na Nemčiňany a odtiaľ na Zlaté 

Moravce. Po 85 kilometroch si účastníci posedeli pri guláši a organizátori im 

odovzdali účastnícke diplomy.  

         Počas leta turisti usporiadali zájazd do Vysokých Tatier pri príleţitosti národného 

výstupu na Kriváň. Venovaný bol 175. výročiu výstupu G. F. Belopotockého. Zájazdu 

sa zúčastnilo 45 turistov zo Zlatých Moraviec. 

         V dňoch 28. augusta aţ 1. septembra sa v Bratislave konal 32. Slovenský zraz 
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cykloturistov, ktorého sa zúčastnilo 18 členov MO KST. Zrazu sa celkovo zúčastnilo 

354 cyklistov zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Poľska. Počas 4 hlavných etáp boli 

plánované trate v dvoch variantoch – dlhšie v celkovej dĺţke 349 km a kratšie 282 km.  

         30. decembra zorganizovali turisti výstup na Veľký Inovec, kde sa stretli 

poslednýkrát v roku na turistickej chate. Rozlúčka so starým rokom sa stala 

silvestrovskou tradíciou stretávania sa turistov na vrcholoch hôr Tribeča 

a Pohronského Inovca.  

         Ku koncu roka KST evidoval 94 členov, z toho 20 detí a mládeţe, 49 dospelých 

a 25 dôchodcov.  

 

         6. - 9. marca usporiadal TK HANAKA Zlaté Moravce dorastenecký turnaj triedy 

B. Zúčastnilo sa ho 32 dievčat takmer z celého Slovenska. Moravecký klub mal 

zastúpenie H. Paluškovou a N. Blahovou. Na priebeh súťaţe dozeral vrchný rozhodca 

M. Paluška a jeho zástupca MUDr. J. Jakubovič. Do súťaţe vo štvorhre nastúpilo 8 

dvojíc, medzi nimi aj H. Palušková a L. Valková ako prvé nasadené a N. Blahová a S. 

Krištofovičová. Prebojovali sa aţ do finále, kde stretli dvojicu P. Horáková a A. 

Stanová.. Výsledkom 6:2, 6:3 sa im podarilo vyhrať turnaj vo štvorhre. Druţstvo 

dorasteniek TK HANAKA (N. Blahová, H. Palušková, P. Jašková, Z. Sýkorová, K. 

Zvonárová, D. Csongrádyová, R. Horompoliová) bolo ocenené ako 3. najlepšie 

druţstvo. V kategórii jednotlivcov sa umiestnil klubový hráč P. Néma na 3. mieste.  

         V dňoch 15.-17. mája usporiadal TK HANAKA letné regionálne majstrovstvá 

dorasteniek a dorastencov pod názvom SANOTECHNIK JUNIOR TOURNAMENT. 

V hlavnej súťaţi sa predstavilo 32 dievčat a 32 chlapcov. H. Palušková sa s L. 

Valkovou stali majsterkami západoslovenského regiónu vo štvorhre. L. Valková 

potvrdila svoje herné kvality aj vo dvojhre a získala dvojnásobné víťazstvo, keď vo 

finále porazila D. Kršákovú. 

         Začiatkom novembra rozbehol Tenisový klub HANAKA nový projekt – tenisovú 

prípravku detí od 5 do 9 rokov. Skupinu desiatich potencionálnych hráčov vedie 

hlavný tréner F. Michalec a asistent M. Košút. Cieľom hravého prístupu je, aby si deti 

vypestovali kladný vzťah k športu. Jedná sa hlavne o všeobecnú pohybovo-atletickú 

prípravu, raketa vstupuje do hry aţ po mesiaci.  

         Západné Slovensko má nového tenisového majstra. Stal sa ním 13-ročný P. 

Néma z TK Hanaka. Halové majstrovstvá západoslovenského regiónu sa uskutočnili 

18.-20. decembra v Nitre. V semifinále porazil domáci tenista M. Mizerácka (TC 

Topoľčany) 6:0, 6:2. Vo finále zdolal M. Habrmana (TC Partizánske) 6:3, 6:1. 

Patrikovým trénerom bol F. Michalec.  

Tenisový 

klub 

HANAKA 

 

 

         Posledný aprílový víkend priniesol pre tenistov ţiackych kategórií začiatok 

súťaţe druţstiev Západoslovenského tenisového zväzu pre rok 2010. Starší ţiaci 

v sobotu zvíťazili na domácej antuke nad TK Ratufa Levice 6:0 na zápasy. 

V dvojhrách bodovali A. Kováč, Martin a Matúš Berczy, B. Kramár, v štvorhrách 

dvojice A. Kováč – D. Hudák a Martin B.- Matúš B. Druţstvo mladších ţiakov 

v nedeľu cestovalo na zápas do Bošian. Prvým kolom prešli bez zaváhania a zvíťazili 

vo všetkých štyroch dvojhrách aj v oboch štvorhrách bez straty jediného setu. Hrali: F. 

Tenisový 

klub Zlaté 

Moravce 
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Kamanca z MŠO Štúrovo, M. Bednár, J. Gajdoš, D. Predáč a D. Hudák.  

         V poslednom kole súťaţe druţstiev ţiakov Západoslovenského tenisového zväzu 

pre rok 2010 RM-II sa v priamom súboji o postup do nadstavbovej kvalifikácie stretli 

6. júna dovtedy neporazené druţstvá TK Zlaté Moravce a TC  Topoľčany. Celkovým 

víťazom a postupujúcim do ďalších bojov o postup do RM-I sa vďaka víťazstvu 

v dvojhre prvých hráčov v stretnutí stali hráči TK Zlaté Moravce. 

 

         Úspech v podobe zisku pohára a diplomu za 3. miesto si priniesol domov frisbee 

tím Zl. Mravcov (Golden Ants) z 5. ročníka turnaja zvanom Blowout, ktorý sa konal 

v Bratislave 13.-14. marca. Na turnaj vyslali tím A a tím B. Spomedzi 23 tímov zo 

Slovenska, Rakúska a Česka sa umiestnili na 3. a 11. mieste.  

         V dňoch 2.-5. apríla sa hráči Golden Ants zúčastnili turnaja Paganello v Rimini 

ako jedného z najväčších podujatí vo frisbee ultimate na svete vôbec. Celkovo sa 20. 

ročníka turnaja zúčastnilo viac ako 1500 hráčov z celého sveta a nechýbali medzi nimi 

Golden Ants zo Zlatých Moraviec, ako jediný slovenský tím, ktorý bol vystuţený 

niekoľkými hráčmi z Londýna. Súťaţili v kategórii mix, kde z 5 hráčov na ihrisku 

musia byť 2 alebo 3 ţeny, o čom rozhoduje pri kaţdom bode ten tím, ktorý útočí. Z 28 

tímov boli v tejto kategórii nasadení ako č. 23. Po vyrovnanej bilancii 5 výhier – 5 

prehier obsadili konečné 18. miesto. O výsledok sa zaslúţili hráči a hráčky: A. Flajs, 

E. Flajsová, M. Greenhalgh, V. Holička, Y. Holička, P. Laboš, R. Molnár, E. 

Némethová, K. Pajerský, D. Perry, K. Pinterová, P. Pinter, M. Polc, K. Shields a M. 

Taligová. 
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         Druhú januárovú sobotu bola telocvičňa Správy športových zariadení mesta Zlaté 

Moravce dejiskom uţ jubilejného piateho ročníka futbalového turnaja o Pohár 

predsedu ObFZ Nitra Petra Martinca. 

SKUPINA A: Topoľčianky - T. Nemce 3:2, Velčice - Obyce 1:1, T. Nemce - Obyce 

2:5, Topoľčianky - Velčice 2:0, Velčice - T. Nemce 2:3, Obyce - Topoľčianky 0:0. 

SKUPINA B: Nevidzany - Prílepy 2:1, J. Kostoľany - Č. Hrádok 1:0, Prílepy - Č. 

Hrádok 2:0, Nevidzany - J. Kostoľany 4:1, J. Kostoľany - Prílepy 3:0, Č. Hrádok - 

Nevidzany 1:3. 

SKUPINA C: Skýcov - Nemčiňany 3:1, ViOn C/Hostie - Choča 2:1, Nemčiňany - 

Choča 0:2, Skýcov - ViOn C/Hostie 2:4, ViOn C/Hostie - Nemčiňany 3:0, Choča - 

Skýcov 1:2. 

OSEMFINÁLE: Prílepy - Nemčiňany 1:1, na p.k. 2:3, J. Kostoľany - Velčice 2:1, 

Skýcov - Č. Hrádok 5:0, T. Nemce - Choča 1:3. 

ŠTVRŤFINÁLE: Nemčiňany - Topoľčianky 0:2, J. Kostoľany - ViOn C/Hostie 3:2, 

Skýcov - Obyce 4:0, Choča - Nevidzany 1:3. 

SEMIFINÁLE: Topoľčianky - Jedľové Kostoľany 0:0, na pok. kopy 2:3. Skýcov - 

Nevidzany 3:0, o 3. MIESTO: Topoľčianky - Nevidzany 0:3 kont. (Topoľčianky 

nenastúpili na zápas). 

FINÁLE: J. Kostoľany - Skýcov 2:1, Ďuriač 2 - Černák. Poradie: 1. J. Kostoľany, 2. 

Skýcov, 3. Nevidzany, 4. Topoľčianky, 5. ViOn C/Hostie, 6. Obyce, 7. Choča, 8. 

Nemčiňany, 9. T. Nemce, 10. Prílepy, 11. Velčice, 12. Č. Hrádok. 
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         Na mestskom futbalovom štadióne sa uskutočnil 25. júna 14. ročník futbalového 

turnaja bezpečnostných a záchranných zloţiek okresu Zlaté Moravce. Po zápasoch 

v skupinách sa hralo o celkové umiestnenie. Víťazstvo si odnieslo OO PZ Zl. 

Moravce, druhé miesto patrilo zdravotníkom zo Zl. Moraviec, tretí skončili SBS 

Partner Security, štvrté miesto HaZZ Zlaté Moravce, piate Mestská polícia Zl. 

Moravce, šieste Ústredné sklady MV Topoľčianky. 
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         35. ročník beţeckých pretekov pod názvom Večerný beh mestom Zlaté Moravce 

sa uskutočnil 21. októbra. Usporiadateľom bolo Mesto Zlaté Moravce, Centrum 

voľného času, Komisia mládeţe a športu pri MsZ, ZŠ na Mojmírovej ulici a Mestská 

polícia. Beţecké podujatie bolo aj tento rok rozdelené do 14 kategórií. Na trať sa 

postavilo 198 pretekárov (vlani 188) zo škôl a beţeckých klubov zo Zlatomoraveckého 

a Levického okresu. V chladnom aţ mrazivom štvrtkovom popoludní preteky otvoril 

Mgr. J. Zlatňanský. Športové zápolenie sa uţ tradične odohrávalo so štartom i cieľom 

pred areálom ZŠ na Mojmírovej ulici. V kaţdej kategórii boli prví traja beţci 

odmenení diplomami, medailami a vecnými cenami. Opäť bola pripravená cena 

primátorky pre školu s najvyšším počtom štartujúcich ţiakov. Uţ po ôsmykrát ju 

získala ZŠ na Mojmírovej ulici so 74 pretekármi. Víťazný pohár prebrala z rúk 

primátorky Ing. S. Ostrihoňovej a predsedu Komisie mládeţe a športu I. Malého 

riaditeľka školy Mgr. D. Chrenková. Do večerného behu sa zapojili škôlkari z mesta, 

školáci zo základných škôl v meste a regióne a stredných zlatomoraveckých škôl. Uţ 

pravidelne sa zúčastňujú v kategórii veteráni beţci zo Zl. Moraviec, Levíc, Obýc, V. 

Vozokán. 
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         Zlatomoravecká poţitavská beţecká liga 2010 pozostávala zo štyroch pretekov, 

štyrikrát za iného počasia, štyria víťazi prebehli spolu 47 km. Slepačianska 15-ka: 

V ideálnom počasí sa majstrom okresu pre rok 2010 stal P. Havetta, s odstupom pár 

sekúnd dobehli M. Čaladik a M. Valkovič. V ţenskej kategórii dominovala S. 

Krnáčová, ktorú stíhala P. Dunčičová (všetci z BK Pyxida Č. Kľačany). 

Machulinská 20-ka: Mikulášska nádielka v podobe pár centimetrov snehu 

znepríjemnila beh z Machuliniec do J. Kostolian a späť. Dvadsiatysiedmy ročník 

vyhral z okresných beţcov M. Čaladik pred P. Havettom a M. Valkovičom. V ţenskej 

kategórii potvrdila beţeckú formu S. Krnáčová. Jediný beţec, ktorý si pamätá históriu 

všetkých ročníkov L. Urbanovič, skončil na 2. mieste. Silvestrovský beh Veľké  

Vozokany: Bol poznačený hustým sneţením, s ktorým sa najlepšie z beţcov 

vysporiadal M. Čaladik, za ním skončil domáci pretekár P. Havetta a M. Valkovič. 

Ďalším z úspešných domácich pretekárov bol J. Pobuda, zakladateľ behu. 

Zoborský beh: S ťaţkým terénom a teplotou mínus 10 stupňov sa najlepšie vysporiadal 

M. Valkovič, P. Garaj, P. Havetta. Víťazkou v ţenskej kategórii sa stala S. Krnáčová. 

         Výsledky ZPBL 2010: muţi do 39 rokov M. Čaladik, muţi do 49 rokov P. 

Dunčič, muţi do 59 rokov F. Šabík, muţi nad 60 rokov L. Urbanovič, ţeny do 34 

rokov P. Dunčičová, ţeny nad 35 rokov S. Krnáčová, dorastenky E. Ivanová, 

dorastenci A. Kurila, rek. muţi L. Ivan, rek. ţeny D. Sýkorová. 
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         Počet účastníkov v mestskej volejbalovej lige v sezóne 2010/2011 bol 157 v 8 

druţstvách zo Zlatých Moraviec (MDMŢ, Dream Team, Panthers, Malí Bohovia, 

Kľuďasi, VHS) a mimo Zlatých Moraviec (VK Olymp Ţitavany, VK Skýcov). 27. 

marca sa uskutočnil v telocvični Obchodnej akadémie finálový zápas medzi 

muţstvami VHS a NN. Bol to zápas dvoch generácií volejbalistov. VHS – starší hráči 

a NN – mladí volejbalisti boli posilnení o hráčov SPU Nitra, ktorí hrajú 1. juniorskú 

ligu. Vyhralo muţstvo VHS 3:0 na sety a týmto obhájilo vlaňajšie prvenstvo a stalo sa 

uţ trojnásobnými víťazom MVL.  

         Po siedmej sezóne prerušilo muţstvo VK ZM účinkovanie v 2. Slovenskej 

volejbalovej lige, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených muţstiev v roku 2011, pričom 

domáci hráči mesto Zlaté Moravce reprezentovali v iných okresoch a krajoch. 

V jarných a letných mesiacoch sa tréningový proses orientoval na „klasický“ volejbal, 

ale aj na pláţový volejbal v priestoroch mestského kúpaliska.          

Volejbalový 

klub mesta 

Zlaté 

Moravce 

 

 

         Hráči futbalového malajzijského tímu Harimau Muda, ktorý je národným 

výberom Malajzie do 21 rokov, boli v Zlatých Moravciach na trojmesačnom pobyte, 

kde sa pripravovali na Ázijské hry 2011 a na futbalový turnaj na OH 2012 v Londýne. 

Futbalisti ViOnu si v medzinárodnom prípravnom zápase zmerali sily s reprezentantmi 

Malajzie do 21 rokov. V tréningovom tempe ich porazili 4:2. Počet divákov: 538. 

Góly: 40. Mohda Ali, 53. Mamad Mohr – 69. Hözl, 74. Ondrejka, 76. Ţák, 86. 

Khulordava. 

         Na futbalovom štadióne FC ViOn Zlaté Moravce pribudla pred jarnou časťou 

sezóny nová svetelná tabuľa, ktorá prispeje k zvýšenému komfortu fanúšikov futbalu. 

Rozmery obrazovky sú 5x3 metre a slúţiť bude na opakovanie zaujímavých momentov 

zo zápasu a prezentáciu firiem formou reklamy. Ešte v roku 2009 sa začal budovať 

v areáli štadióna kamerový systém - I. etapa a v roku 2010 bol systém dokončený. 

Vybudovanie kamerového systému vyplývalo aj z prijatia zákona č. 479/2008 

o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí.  

         J. Jarábek zostal na poste trénera futbalistov FC ViOn ZM, prezidentom klubu 

bol K. Škula, R. Praj asistentom a trénerom brankárov a M. Ivanka kondičným 

trénerom. Hráči: Brezina, Kuciak, Čapo, Pavlenda, Janečka, Chren, Majerník, Farkaš, 

Hözl, Babic, Ondrejka, Tomášek, Náther, Kuračka, Orávik, Candrák, Ţák, Pavelka, 

Tomko. 

20. kolo: 24.3., FC ViOn ZM – MFK Zemplín Michalovce 2:1 (0:1), 1126 divákov 

21. kolo: 7.4., MFK Tatran AOS L. Mikuláš – FC ViOn ZM 1:3 (0:1), 1100 divákov 

22. kolo: 13.3., FC ViOn Zl. Moravce – MFK Dolný Kubín 3:0 (3:0), 686 divákov 

23. kolo: 20.3., FC ViOn Zl. Moravce – FK Púchov 3:0 (1:0), 1492 divákov 

24. kolo: 27.3., FC ViOn Zl. Moravce – AS Trenčín 0:0, 2268 divákov  

25. kolo: 10.4., ŢP Šport Podbrezová – FC ViOn Zl. Moravce (voľno) 

26. kolo: 10.4., FC ViOn Zl. Moravce – LACF Lučenec 3:0 (1:0), 1076 divákov 

27. kolo: 17.4., MŠK R. Sobota – FC ViOn Zl. Moravce 0:1 (0:1), 517 divákov 

28. kolo: 1.5., FC ViOn Zl. Moravce – FK Mesto Prievidza (voľno) 

29. kolo: 1.5., Slovan Duslo Šaľa – FC ViOn Zl. Moravce 2:2 (0:2), 295 divákov 

FC ViOn 

 

FC ViOn Zl. 

Moravce – 

Malajzia 

U21 

 
 

 

 

 

 

 

 
1.liga 

jarná časť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5738244&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5855097&ids=6


Kronika mesta Zlaté Moravce 2010 

 

418                                                                                                                                                             

30. kolo: 8.5., FC ViOn Zl. Moravce – MFK Ruţomberok B 3:0 (2:0), 829 divákov 

31. kolo: 15.5., MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn ZM 0:3 (0:1), 423 divákov 

Muţstvo trénera J. Jarábka vyhralo na Zemplíne rozdielom triedy a víťazstvom si 

zabezpečilo miestenku v Corgoň lige. „Chlapci boli nabudení, uţ sme to nemohli 

pustiť. Postup sme chceli oslavovať čo najskôr, aby sme sa zbytočne nestresovali. Išli 

sme od zápasu k zápasu, stále za víťazstvom, teraz dostanú šancu aj tí hráči, ktorí 

nemali toľko príleţitosti ukázať, čo v nich je“. Prenasledovateľmi ViOnu boli najmä 

Trenčín a Púchov. Zlaté Moravce zimovali na druhom mieste a čakali tuhú jar. 

„Rozhodla sila kolektívu. Na ViOne šľape všetko tak, ako vo futbale má. Za postupom 

sme išli útočnou hrou, dávali sme veľa gólov, k spokojnosti chýbalo uţ len viac 

divákov. Toto muţstvo si ich zaslúţi,“ povedal tréner J. Jarábek.  

32. kolo: 22.5., FC ViOn ZM – MFK Tatran AOS L. Mikuláš 4:0 (1:0), 1216 divákov 

Futbalisti FC ViOn oslávili pred vlastnými fanúšikmi postup do Corgoň ligy. Oslavy 

puncoval nočný ohňostroj. Pre divákov tieklo pivo potokom, postaral sa o to sponzor z 

Nitry. Reţisér hry P. Kuračka bol povaţovaný za najlepšieho hráča Zlatomoravčanov. 

Hoci zaţil oba postupy do najvyššej súťaţe, porovnávať ich nechcel. „Kaţdý bol 

niečím výnimočný, čo sme dosiahli, je úţasné,“ povedal Kuračka. Aj majiteľ klubu V. 

Ondrejka vyšiel z oslavujúcej kabíny v dobrej nálade. „Pre mňa je najkrajšou odmenou 

potlesk pre chlapcov, ľudia ich majú radi a to ma teší,“ povedal Ondrejka o náročnom 

ročníku. Medzi prvými gratulantmi víťazom bol viceprezident SFZ Š. Sapár. Páčilo sa 

aj sympatické gesto reprezentantov Malajzie do 21 rokov, ktorí sa pripravovali práve 

na ViOne, keď prišli blahoţelať kamarátom s gerberami. 

33. kolo: 29.5., MFK D. Kubín – FC ViOn Zl. Moravce 0:1 (0:0), 500 divákov  

Po skončení stretnutia predstavitelia SFZ a Únie ligových klubov Š. Sapár, K. Belaník 

a P. Dedík odovzdali hráčom realizačnému tímu a funkcionárom klubu medaily a 

pohár za víťazstvo v 1.lige v sezóne 2009/2010. Muţstvo FC ViOn v tomto ročníku 1. 

futbalovej ligy malo na svojom konte 27 zápasov, z toho 18 krát vyhralo, 5 krát 

remizovalo, 4 krát prehralo, dosiahlo skóre 54:21 a získalo 59 bodov. 

         Hlavný tréner: J. Jarábek, asistent trénera: M. Ivanka, tréner brankárov: P. 

Brezina. Muţstvo - brankári: M. Kuciak, P. Brezina, L. Čapo, obrancovia: P. Farkaš, 

P. Majerník, M. Janečka, M. Chren, P. Pavlenda, P. Zemanovič, záloţníci: P. Orávik, 

P. Kuračka, M. Náther, J. Tomášek, M. Ondrejka, M. Babic, J. Hözl, M. Pavlovič, 

útočníci: A. Candrák, L. Ţák, M. Stojanovič, K. Pavelka, R. Tomko. Na štadióne FC 

ViOn bol dokončený kamerový systém a prebehli stavebné práce súvisiace s 

turniketovým systémom, zmenou prešli aj niektoré miesta na sedenie. Pripravené boli 

nové pokladne pre rodičov s deťmi, ktorí sa budú môcť usadiť vo vyhradenom sektore 

pre rodiny. 

1. kolo: 17.7., MŠK Ţilina – FC ViOn Zlaté Moravce, 2:1 (0:1), 2712 divákov 

2. kolo: 17.7., FC ViOn Zlaté Moravce – FC Spartak Trnava, 2:0 (0:0), 4086 divákov 

"Bola pre nás česť zahrať si proti takému súperovi ako je Trnava. Musím uznať, ţe 

hostia boli futbalovejší, ale my sme dali dva pekné góly, a preto sa tešíme z víťazstva." 

J. Jarábek, tréner FC ViOn Zlaté Moravce. 

3. kolo: 1.8., FC Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce, 3:0 (0:0), 2025 divákov 

4. kolo: 7.8., FC ViOn Zlaté Moravce – FC Tatran Prešov, 1:0 (0:0), 1528 divákov 
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5. kolo: 14.8., FK Dukla B. Bystrica – FC ViOn Zlaté Moravce 0:0, 2360 divákov 

6. kolo: 21.8., FC ViOn Zl. Moravce – MFK Dubnica n/Váhom 2:1(1:0), 1486 divákov  

7. kolo: 28.8., FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1(0:0), 2490 divákov 

8. kolo: 11.9., FC ViOn Zl. Moravce – DAC Dunajská Streda 1:1(0:0), 1491 divákov 

9. kolo: 18.9., MFK Ruţomberok – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1(0:0), 1445 divákov 

10. kolo: 26.9., FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Košice 4:1 (2:0), 725 divákov 

11. kolo: 2.10., FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0), 2241 divákov 

12. kolo: 15.10., FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Ţilina 0:4 (0:2), 2092 divákov 

13. kolo: 23.10., FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce 0:0, 4637 divákov 

14. kolo: 30.10., FC ViOn Zl. Moravce – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (1:0),3218 divákov 

15. kolo: 6.11., 1. FC Tatran Prešov – FC ViOn Zl. Moravce 1:0 (0:0), 1234 divákov 

16. kolo: 13.11., FC ViOn Zl. Moravce – FK Dukla B.Bystrica 0:2 (0:2), 1421 divákov 

17. kolo: 20.11., MFK Dubnica – FC ViOn Zlaté Moravce 0:4 (0:2), 1060 divákov 

18. kolo: 27.11., FC ViOn Zlaté Moravce – FC Nitra 1:2 (0:1), 1226 divákov 

Muţstvo FC ViOn skončilo v tabuľke CORGOŇ Ligy po jesennej časti na 6. mieste. 

         Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili 11. augusta v 

kvalifikačnom zápase o postup na ME 2011 v Zlatých Moravciach nad Srbskom 2:1 

(1:0), čím urobili dôleţitý krok v boji o šampionát v Dánsku. Slovákom pred 2 624 

divákmi zabezpečil víťazstvo dvoma gólmi Sylvestr, za hostí korigoval Duričič. 

Zverenci trénera B. Kitku sa v siedmom zápase kvalifikácie dostali do čela tabuľky 7. 

skupiny s jednobodovým náskokom pred Chorvátskom. 

         Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali 7. septembra vo svojom 

záverečnom vystúpení v kvalifikácii o postup na ME 2011 v Zlatých Moravciach s 

Nórskom 1:4 (0:1) a stratili šancu postúpiť na záverečný turnaj do Dánska. Celkovo 

skončili v 7. kvalifikačnej skupine na 2. mieste so ziskom 14 bodov. Postup do play-

off si zabezpečili z 1. miesta Chorváti. 

         Slovenský pohár - 2. kolo: 21.9., FC ŠTK Šamorín – FC ViOn Zlaté Moravce 

2:5, 3. kolo: 19.10., FC ViOn Zlaté Moravce – FC Petrţalka 2:1. Štvrťfinále: 4. kolo: 

2.11., FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce 1:0, 5. kolo: 23.11., FC ViOn Zlaté 

Moravce – FC Nitra 2:0. Muţstvo FC ViOn postúpilo do semifinále SP, zopakovalo 

tak scenár z roku 2007. 

         V súťaţnom ročníku 2009/2010 skončilo druţstvo starších dorastencov FC ViOn 

(U 19) na celkovom 10 mieste s 11 výhrami, 5 remízami a 14 prehrami so skóre 44:56 

s 38 bodmi. Oproti jesennej časti kleslo o 4 miesta. Káder muţstva tvorili: brankári – 

Hromátka, Kozolka, Boroš, obranca – Pinter, Mikuš, Vnad, Bača, Víglaský M., 

Pšenák, Bakalár, Lavo, stredový hráč – Gábriš, Kováč, Spevák, Víglacký, Hamar, 

Feješ, Víglaský R., Semjan, útočník – Mikle, Arpáš, Visnyei, Kováč. Uţ na konci 

jesene tréner I. Horvát avizoval, ţe v jarnej časti dostanú príleţitosť hráči mladších 

ročníkov. Toto sa aj uskutočnilo. V jarnej časti sa muţstvo značne kvalitatívne oslabilo 

a dostali príleţitosť mladší hráči z U 17. Stávalo sa, ţe v majstrovských zápasoch 

nastúpili aj 5 aţ 6 hráči, ktorí boli o 2 aţ 3 roky mladší ako ich protihráči. Hráči, ktorí 

skončili v doraste kvôli veku boli zaradení do prípravy A muţstva ViOnu – Mikuš, do 

A muţstva Vrábel – Spevák, Hamar, Feješ a do B- tímu FC ViOn – Bača. Najlepším 

strelcom muţstva bol Mikuš, ktorý strelil 16 gólov.  
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         8. marca ocenilo Mesto Zlaté Moravce a Komisia mládeţe, športu 

a voľnočasových aktivít pri MsZ najúspešnejších športovcov mesta za rok 2009. 

Ocenenia odovzdala primátorka mesta Ing. S. Ostrihoňová a predseda komisie I. Malý 

v obradnej sieni mesta v MsKS.  Slávnostného obradu sa zúčastnil poslanec NSK Mgr. 

M. Kéry, riaditeľ m.p. SŠZ P. Martinec, členovia komisie, ocenení športovci, ich 

rodinní príslušníci a zástupcovia ocenených športových klubov. Primátorka mesta vo 

svojom príhovore zdôraznila, ţe je hrdá na výsledky zlatomoraveckých športovcov, 

ktorí šíria dobré meno mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ocenení športovci 

si za svoje ocenenie prebrali diplomy, kvety, poháre a podpísali sa do pamätnej knihy 

mesta. 

         Za rok 2009 komisia mládeţe, športu a voľnočasových aktivít z nominovaných 

športovcov navrhla nasledovné vyhodnotenia. Za najúspešnejšiu športovkyňu získala: 

1. miesto – Alena Martincová z Klubu pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce, ktorá 

je brankárkou tímu ţien. Veľkou mierou sa zaslúţila o výborný úspech druţstva ţien 

na Pohári majstrov vo Viedni. Podrţala druţstvo v ťaţkých chvíľach a aj vďaka jej 

výborným výkonom druţstvo ţien skončilo na treťom mieste v Pohári Európskych 

majstrov. Na záver turnaja v ťaţkej európskej konkurencii bola vyhodnotená ako 

najlepšia brankárka turnaja.  

2. miesto – Lucia Korcová z Horolezeckého klubu Zlaté Moravce, získala 3. miesto na 

Majstrovstvách Slovenskej republiky v lezeckej disciplíne bouldering v lezení na 

obtiaţnosť a reprezentovala Slovenskú republiku na Svetovom pohári. 

3. miesto – Lenka Jonisová z Klubu pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce, 

pravidelne sa zúčastňuje juniorských akcií vo výbere reprezentácie Slovenskej 

republiky. Začiatkom roka sa zúčastnila Halových Majstrovstiev Európy v Litve. 

V lete hrala v reprezentačnom tíme Slovenskej republiky na Majstrovstvách Európy vo 

Viedni, kde dievčatá skončili na 3. mieste.  

Ocenenie za najúspešnejšieho športovca získal: 

1. miesto – Ladislav Müller z Volejbalového klubu mesta Zlaté Moravce, ktorý je 

bývalý hráč a odchovanec Volejbalového klubu mesta Zlaté Moravce, podával stabilné 

výkony počas celej sezóny 2008/2009 a po jej skončení prestúpil do extraligového 

klubu SPU Ekonóm Nitra, kde je stabilným členom základnej zostavy juniorského 

muţstva, členom širšieho kádra „A“ muţstva a naďalej príkladne reprezentuje 

zlatomoravecký volejbal.  

2. miesto – Erik Šramaty z Hokejového klubu Zlaté Moravce, ktorý dosiahol uţ na svoj 

vek 13 rokov pozoruhodné úspechy v hokejovom športe za bránami Zlatých Moraviec, 

nakoľko je momentálne na hosťovaní v Hokejovom klube Nitra. Od troch rokov 

pravidelne chodil na mestský zimný štadión, kde sa učil hokejovej abecede a neskôr sa 

uţ aktívne zapájal do súťaţí Slovenského zväzu ľadového hokeja za Zlaté Moravce. 

Ako desať ročný sa prepracoval v silnej konkurencii do muţstva mladších ţiakov 

Hokejového klubu Nitra, kde sa stal kapitánom. Získal uţ ocenenia ako najlepší hráč, 

najlepší strelec na turnaji Štumpel Cap. 

3. miesto – Patrik Néma z Tenisového klubu HANAKA Zlaté Moravce, za 1. miesto na 

turnaji triedy C - 2.2.2009 - TK HANAKA ZM, 2. miesto vo dvojhre - Letné 
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majstrovstvá regiónu - 18.5.2009 - TK HANAKA ZM, 1. miesto vo štvorhre - Letné 

majstrovstvá regiónu - 18.5.2009 - TK HANAKA ZM, 2. miesto na turnaji triedy B - 

30.6.2009 - Fresh club Zvolen, 1. miesto na turnaji triedy A - 12.8.2009 - TC 

Humenné. 

Za najúspešnejší kolektív získalo: 

1. miesto - Druţstvo dorastencov stolnotenisového klubu CVČ Zlaté Moravce v zloţení 

Peter Krčmárik, Mário Pacalaj, Patrik Gubov, Miloš Kudrej, Filip Borčin, Martin 

Bugár. V základnej časti 1.dorasteneckej ligy obsadili chlapci 2. miesto, čím si 

vybojovali účasť v baráţi o extraligu, ktorá sa uskutoční začiatkom apríla 2010. 

2. miesto - Volejbalový klub mesta Zlaté Moravce, ktorý v sezóne 2008/2009 obsadil 

v 2. Slovenskej volejbalovej lige 3. miesto.  

3. miesto - Druţstvo dorasteniek z Tenisového klubu HANAKA Zlaté Moravce, 

ocenenie prevzala kapitánka druţstva Natália Blahová za víťazstvo druţstva v 

najvyššej súťaţi v kategórii RM1 a 6. miesto na Majstrovstvách Slovenska. 

         Diplom za úspešnú reprezentáciu mesta si prevzal Matúš Demiger z 

Kríţovkárskeho krúţku Zelenáči Zlaté Moravce. Je študentom IV. ročníka Gymnázia 

Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. V roku 2009 dosiahol úspechy: január: 

Celoslovenské kolo v riešení logických úloh v Martine 2. miesto, február: 

Majstrovstvá Poľska Krakow 7. miesto jednotlivcov v sudoku, zároveň jediný 

zahraničný finalista Majstrovstvá Slovenskej republiky Ţilina sudoku jednotlivcov 8. 

miesto, marec: celoslovenský nominačný turnaj v Prievidzi 8. miesto, celoslovenský 

turnaj v sudoku v Prievidzi 8. miesto, Majstrovstvá Českej republiky Brno 20. miesto 

v sudoku, apríl: Majstrovstvá Rakúska 2. miesto v sudoku, zároveň prvý historicky 

zahraničný účastník vo finále Majstrovstvá sveta v sudoku v Ţiline – autor súťaţných 

úloh, máj: Majstrovstvá Českej republiky riešenia logických úloh krúţky – 2. miesto, 

jednotlivci 23. miesto, jún: Celoslovenské kolo sudoku v Brezovej pod Bradlom 2. 

miesto, Celoslovenské kolo v riešení logických úloh vo Svinnej 4. miesto, 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v riešení logických úloh v Poprade: jednotlivci 2. 

miesto, druţstvá 3. miesto, august: celoslovenské kolo v riešení logických úloh 

v Banskej Bystrici 2. miesto, celoročná kvalifikácia 3. miesto a zároveň postup na 

Majstrovstvá sveta v riešení logických úloh, Majstrovstvá Slovenskej republiky 

sudoku druţstiev – 1. miesto, november: Majstrovstvá sveta v riešení logických úloh 

Turecko Antalya, druţstvá – 5. miesto (najmladší reprezentant slovenského druţstva), 

jednotlivci – 36. miesto (z celkového počtu 106 účastníkov, najmladší reprezentant na 

Majstrovstvách sveta), ostatné aktivity: je všestranný autor maľovaných kríţoviek, 

sudoku, logických úloh a kríţoviek, publikovaných v celoslovenských periodikách 

a na turnajoch. 

         Cenu za celoţivotný prínos v oblasti športu za rok 2009 získal Ľudovít 

Solčiansky, ktorý v roku 2009 oslávil 70. rokov. S futbalom začal ako 13 ročný 

v Tesárskych Mlyňanoch, kde hrával za dorast a potom pokračoval v muţstve 

dospelých uţ ako 16 ročný. V roku 1958 narukoval na vojenskú základnú sluţbu. Po 

návrate späť s futbalom v Tesárskych Mlyňanoch pokračoval aţ do roku 1970. V roku 

1970 prestúpil do Tatran Topoľčianky, kde hrával za A muţstvo. Po troch rokoch začal 

trénovať A dorast Topoľčianky a o rok neskôr sa stal trénerom A muţstva 
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Topoľčianky I. A trieda dospelých. Po roku 1975 prešiel trénovať B muţstvo Calex. 

V roku 1978 bol asistentom A muţstva Calex. O rok neskôr sa stal prvým trénerom A 

muţstva Calex (majstrovstvo kraja). Káder tvorili kvalitní hráči ako Štefan a Ján 

Rosinskí, Ladislav Šupa, Ladislav Michálek, Skladan, Varga a ďalší. O rok neskôr 

prebral A dorast II. liga. Taktieţ sa tam nachádzali kvalitní hráči ako Peter Drgoňa, 

Ivan a Miloš Glonekovci, Peter Furka, Peter Lukáč, Miroslav Kereš, Vladimír Vaňo, 

Janko Gálik a Janko Čulík. V roku 1995 bol oslovený pánom Viliamom Ondrejkom, 

majiteľom FC ViOn o zaloţenie dorasteneckých druţstiev. Týchto hráčov postupne 

získaval z okolitých dedín, napr. Volkovce, Tesárske Mlyňany, Hostie, Skýcov, 

Machulince a i tých, ktorí sa neuplatnili v TJ Calex. S týmito hráčmi sa dostal aţ do 

tretej ligy mladšieho a staršieho dorastu. Po prevzatí súťaţe za TJ Calex, ktorá v tom 

období skončila účinkovanie, prešiel ako asistent trénera Antona Dragúňa k muţstvu 

dospelých do tretej ligy. Ďalej bol asistentom trénera Jána Rosinského, s ktorým 

muţstvo FC ViOn postúpilo do Corgoň ligy a vyhralo Slovenský pohár. Toho času 

pracuje pri novovzniknutej Poţitavskej futbalovej akadémii v Zlatých Moravciach, kde 

má na starosti sekciu Prípraviek. 

 

         Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana 

Belicu, PhD. sa dňa 16. apríla konalo oceňovanie najúspešnejších športovcov NSK za 

rok 2009. Najúspešnejší športovci a tréneri boli ocenení plaketami, diplomami a 

kvetmi. Udelených bolo aj sedem ďakovných listov za celoţivotný prínos v oblasti 

športu. Ocenených bolo 51 športovcov z NSK. Ocenenia najúspešnejším športovcom 

za rok 2009 odovzdali podpredseda NSK PhDr. J. Vančo, PhD. a vedúca OŠMŠaK 

NSK, Ing. H. Psotová. Podujatia sa zúčastnili: primátori okresných miest, prednostovia 

Obvodných úradov, poslanci NSK, členovia komisie školstva a športu NSK, vedúci 

predstavitelia športových klubov z okresov NSK. Do nominácií na ocenenie sa dostali 

športovci, ktorí získali prvé miesto na majstrovstvách Slovenska, alebo sa zúčastnili na 

medzinárodných súťaţiach, ME, MS. Ocenenými športovcami z okresu Zlaté Moravce 

boli: 

Jednotlivec – junior 

Hana Palušková, Tenisový klub HANAKA Zlaté Moravce, roč. 1993, 1. miesto vo 

štvorhre na Majstrovstvách Slovenska – kategória mladší dorast, 19.6.2009, TC 

Empire Trnava 

Jednotlivec – senior  

Josef Hrouda, Jazdecký klub pri Národnom ţrebčíne Topoľčianky, ročník 1970, 1. 

miesto na MS dvojzáprahov Topoľčianky 10.–13.9.2009, účastník medzinárodných 

pretekov a majstrovstiev sveta dvojzáprahov 2009, Kecskemét. 

Kolektív – junior 

Jazdecký klub pri Národnom ţrebčíne Topoľčianky, 1. miesto počas Majstrovstiev 

Slovenska vo voltíţi, Košice v dňoch 26. – 27. septembra 2009 v kategórii dvojice: 

Ivana Kozolková (roč.1992, klub JK pri NŢ Topoľčianky), Tomáš Malý (roč.1994, 

klub JK pri NŢ Topoľčianky), lonţér Boris Kodak, kôň Fantagíra 

Kolektív – senior 

Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce, ako víťaz Slovenskej ligy ţien za rok 

Vyhodnotenie  

športovcov  

NSK za rok 

2009 
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2008 malo druţstvo právo štartovať na Pohári Európskych Majstrov, ktorý sa konal 

28.5. - 1.6.2009. Na tomto prestíţnom európskom turnaji vo Viedni skončili na 3. 

mieste. Na záverečnom vyhlásení bola brankárka Klubu pozemného hokeja 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) 

Tréner  

Boris Kodak, Jazdecký klub pri Národnom ţrebčíne Topoľčianky, roč. 1975, získal 

majstrovský titul ako lonţér vyššie spomenutých cvičencov, účasť so zverencami na 

majstrovstvách Európy. 

Telesne postihnutí športovci 

Peter Frajka, Centrum nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce, roč. 1965, je dlhoročný 

šachista a reprezentant nepočujúcich Slovenska, zúčastňuje sa aj medzinárodných 

súťaţí. V dňoch 20. aţ 22. marca 2009 sa uskutočnili v Hlohovci Majstrovstvá 

Slovenska nepočujúcich v šachu. Na týchto majstrovstvách obsadil 1. miesto.  

Cenu za celoţivotný prístup k športu dostal Ľudovít Solčiansky, roč. 1939. 

         Najúspešnejším športovcom NSK za rok 2009 sa stal Tomáš Valentík, Goju Ryu 

Levice – karate. Cenu predsedu za úspešnú reprezentáciu NSK za rok 2009 dostal 

Ľudovít Kocsis, TJ Slovan Duslo Šaľa – karate. 

Počasie.             
Január: 

súhrn zráţok:   44,5 mm                          priemerná teplota:   -2,6°C 

maximálna teplota:       9,1°C  dňa   9., 10. 

minimálna teplota:    - 16,8°C  dňa   27.  

Február: 

súhrn zráţok:   35,6 mm                          priemerná teplota:    0,6°C 

maximálna teplota:     12,1°C  dňa  25. 

minimálna teplota:   - 14,2°C  dňa    4. 

Marec: 

súhrn zráţok:    30,4 mm                         priemerná teplota:   5,3°C 

maximálna teplota:     20,5°C  dňa  26. 

minimálna teplota:     - 8,4°C  dňa    9. 

Apríl: 

súhrn zráţok:   73,2 mm                          priemerná teplota:  10,7°C 

maximálna teplota:    25,2°C  dňa  30. 

minimálna teplota:     -1,3°C  dňa    3. 

Máj: 

súhrn zráţok:   125,9 mm                        priemerná teplota:   15,1°C 

maximálna teplota:     25,2°C  dňa    1. 

minimálna teplota:        5,2°C  dňa  20. 

Jún: 

súhrn zráţok:  131,1 mm                         priemerná teplota:   19,3°C 

maximálna teplota:    32,1°C  dňa  11. 
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minimálna teplota:       8,4°C  dňa   3. 

Júl: 

súhrn zráţok:   81,3 mm                          priemerná teplota:  22,2°C 

maximálna teplota:     34,8°C  dňa  15. 

minimálna teplota:      10,6°C  dňa   8. 

August: 

súhrn zráţok:  138,8 mm                         priemerná teplota:  19,1°C 

maximálna teplota:    30,1°C  dňa   2., 13. 

minimálna teplota:       8,3°C  dňa  29. 

September: 

súhrn zráţok:   87,0 mm                          priemerná teplota:  13,8°C 

maximálna teplota:    23,1°C  dňa  12. 

minimálna teplota:       4,3°C  dňa  7. 

Október: 

súhrn zráţok:   21,7 mm                          priemerná teplota:   8,0°C 

maximálna teplota:    19,2°C  dňa   7. 

minimálna teplota:     -2,4°C  dňa  28. 

November: 

súhrn zráţok:   95,7 mm                          priemerná teplota:   7,8°C 

maximálna teplota:    20,0°C  dňa   5. 

minimálna teplota:    - 3,5°C  dňa  30.  

Prvé sneţenie bolo 27. novembra. 

December: 

súhrn zráţok:   53,5 mm                         priemerná teplota:  - 2,1°C 

maximálna teplota:     11,1°C  dňa   23. 

minimálna teplota:    - 15,6°C  dňa  17. 

Priemerná ročná teplota bola 9,7°C. Počet búrok v roku bol 36, najviac ich bolo v máji 

13 a najmenej v septembri 1. Búrky sa nevyskytli v mesiaci január, február, marec, 

apríl, október, november, december. Prevládajúci smer vetra bol VJV – 

východojuhovýchod. Najveternejší deň v roku bol 17.5., kde dráha vetra bola 658 

km/24 hod. Najkľudnejší deň bol 19.1. a to 6 km/24 hod. Najniţší úhrn slnečného svitu 

bol v mesiaci december 31,4 hod. a najvyšší v júli 283,8 hod. Úhrn slnečného svitu za 

rok bol 1786,3 hod. Počet dní v roku, kedy bola hmla bol 30. Najviac ich bolo 

v januári (7) a najmenej v marci, máji, júli, októbri (1). Hmla sa nevyskytla v júni. 

Počet dní pokrytých súvislým snehom o 07.00 hod. ráno bol 64. Počet dní so sneţením 

bol 40.  
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DOPLNKY. 
Šport. 

Výstup na Grossglockner 

         V nádhernom počasí a adrenalínovom opojení sa tešil zo splnenia svojho 

turistického sna, vystúpiť na najvyšší vrchol Európy, Slovenska a všetkých susediacich 

štátov Ing. M. Borkovič. Posledným v poradí mu zostal rakúsky 3797 m vysoký 

„Grossglockner – Veľký zvonár“. Tento výstup uţ niekoľkokrát odloţil, ale podarilo 

Kronika 

mesta Zlaté 

Moravce  

za rok 2009 
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sa mu to  31. augusta. Spriaznené duše našiel u správnych horalov z Partizánskeho a to 

Slava, Tibora a Mariána, známych zo spoločného výstupu na Elbrus. Glockner je 

veľmi populárny kopec, o ktorý sa snaţí počas sezóny mnoţstvo lezcov. Dostupnosť 

vrcholu uľahčuje výborná infraštruktúra a z toho dôvodu ho charakterizuje aj jeho 

časté podcenenie, končiace však mnoţstvom úrazov. Jedná sa o náročný výstup 

s lezeckými pasáţami, ktorý sa objektívne povaţuje za najťaţšie klasické projekty 

v Alpách. 
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