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         V roku 2011 sa narodilo 113 detí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach 

z toho 53 chlapcov a 60 dievčat. Najčastejšie mená u  dievčat boli Natália, Nela, Mia, 

Nina a u chlapcov Alex, Jakub, Matúš, Tomáš, Šimon. Zomrelo 100 obyvateľov mesta 

z toho 51 muţov a 49 ţien, 67 párov poţiadalo o uzavretie manţelstva na matrike 

v Zlatých Moravciach a 73 párov uzavrelo manţelstvo, kde aspoň jeden z manţelov 

bol obyvateľom mesta. Počas roka 2011 sa do Zlatých Moraviec prisťahovalo 129 

obyvateľov a odsťahovalo 213 obyvateľov. 

         3. januára o 13.55 h sa narodila ako prvé dieťa Zlatých Moraviec Annabelle 

Desport Páleníková v nitrianskej nemocnici s hmotnosťou 3610 g, dĺţkou 50 cm matke 

Denise Desport Páleníkovej. Malú Annabelle doma privítala tri a polročná sestrička 

Daphne. S kyticou kvetov, hračkou a finančným darom 33,20 € navštívil 8. februára 

Annabelle primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc., aby jej ako prvej občianke 

zablahoţelal. 

         K 31.12.2011 bolo v meste Zlaté Moravce prihlásených 12 973 obyvateľov 

(6 297 muţov a  6 676 ţien) z toho v Mestskej časti Prílepy 462 obyvateľov 

a v Mestskej časti Chyzerovce 743 obyvateľov. 
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Prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
         Prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

pre volebné obdobie 2011 – 2014 sa konalo 11. januára v aule Strednej odbornej školy. 

Pozvanie prijal predseda NSK Doc. Ing. Milan Belica, PhD., poslanci NSK Mgr. 

Marián Kéry, Vladimír Klučiar, riaditelia mestských podnikov, škôl, vedúci oddelení a 

zamestnanci MsÚ, vedúci Spoločného obecného úradu, náčelník Mestskej polície, 

zástupcovia štátnej správy, podnikatelia mesta, zástupcovia občianskych zdruţení, 

politických strán a hnutí a občania mesta. Predseda mestskej volebnej komisie Ing. 

Rudolf Ragas oboznámil prítomných s výsledkami volieb na primátora mesta. Uviedol, 

ţe za primátora mesta Zlaté Moravce bol zvolený Ing. Peter Lednár, CSc. ako kandidát 

koalície SMER-SD, KDH, ĽS-HZDS s počtom hlasov 2 441 a odovzdal 

novozvolenému primátorovi osvedčenie o zvolení za primátora mesta. Ďalej oznámil 

výsledky volieb na poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a 

novozvoleným poslancom odovzdal osvedčenia o zvolení za poslancov mestského 

zastupiteľstva. Potom primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová poţiadala 

novozvoleného primátora mesta Ing. Petra Lednára, CSc., aby predstúpil a vykonal akt 

zloţenia sľubu. Novozvolený primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. 

povedal „sľubujem“, prevzal si od Ing. Serafíny Ostrihoňovej insígnie mesta 

a podpísal sa pod text sľubu. Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. poţiadal 

novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, aby pristúpili a zloţili sľub, 

ktorého text prečítal. Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach postupne po jednom pristúpili k primátorovi mesta Ing. Petrovi Lednárovi, 

CSc., podali mu ruku, povedali „sľubujem“ a podpísali sa pod text sľubu: Erika 

Babocká, Eva Dubajová, Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Ivan Hritz, PaedDr. 

Dušan Husár, Ľudovít Chládek, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Vladimír Klučiar, Ing. 

Peter Lisý, Ivan Madola, PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Pavel Šepták, Ing. Jozef 

Škvarenina, Jozef Tonkovič, Mgr. Denisa Uhrínová, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová, 
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Miroslav Záchenský. Zvolený poslanec mestského zastupiteľstva Marián Tomajko pre 

ospravedlnenú neprítomnosť zatiaľ nezloţil zákonom predpísaný sľub poslanca 

mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. 

         Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. vo svojom príhovore privítal predsedu 

VÚC Doc. Milana Belicu, PhD., poslancov VÚC, poslankyne a poslancov mestského 

zastupiteľstva a všetkých prítomných. Vyslovil poďakovanie, ţe prijali pozvanie 

a osobne sa zúčastnili dnešného prvého slávnostného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva pre volebné obdobie 2011 – 2014. Zároveň poďakoval za vykonanú 

prácu Ing. Ostrihoňovej a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorým skončil 

volebný mandát a zaţelal im veľa zdravia a osobných úspechov. Taktieţ vyslovil 

poďakovanie jednotlivcom, známym a priateľom, rodine, manţelke a všetkým, ktorí 

mu rôznou mierou podľa svojich moţností, nezištnou pomocou i radami pomohli 

vyhrať voľby v našom meste a ţe mu pomohli zaujať post, do ktorého bol dnes 

ustanovený. Ďalej uviedol: „Buďte mi prosím aj naďalej mojou duchovnou a morálnou 

oporou. Našou spoločnou odmenou bude radostnejší a krajší ţivot v Zlatých 

Moravciach. Blahoţelám Vám pani poslankyne a páni poslanci mestského 

zastupiteľstva k zloţeniu sľubu a k začatiu výkonu mandátu v samospráve nášho 

mesta. Dnešný pre naše mesto slávnostný deň chcem z tohto miesta pozdraviť aj 

všetkých našich hostí. Chcem úprimne poďakovať za blahopriania do nového roka i do 

práce v samospráve mesta, ale ešte úprimnejšia prosba je o zachovanie priazne pre 

Zlaté Moravce do budúcnosti. Túto priazeň budem samozrejme opätovať. Zároveň mi 

dovoľte zaţelať Vám tu všetkým prítomným, ale i všetkým občanom mesta Zlaté 

Moravce do prichádzajúceho nového roku veľa zdravia, šťastia, splnených predsavzatí 

a pracovných úspechov. “ 

         Ing. Peter Lednár, CSc., sa narodil 29. októbra 1948 v Hurbanove v rodine 

račianskych vinohradníkov, ako najmladší z troch detí. Rodina sa niekoľkokrát 

sťahovala, aţ sa usadila v Topoľčiankach. Vyštudoval Gymnázium Janka Kráľa Zlaté 

Moravce (1964 – 1968), Poľnohospodársku univerzitu v Nitre (1968 – 1972). 

V rokoch 1972 – 1973 absolvoval Základnú vojenskú sluţbu. V rokoch 1973 – 1986 

bol Zakladateľom a riaditeľom závodu – Šampiňonáreň Topoľčianky. V roku 1985 

ukončil štúdia ČSAV PRAHA, /titul CSc., fytopatológia/. V rokoch 1986 – 1989 bol  

vedúcim pridruţenej výroby Jednotné roľnícke druţstvo Hosťovce, 1989 – 1991 

riaditeľom Šampiňonárne Engeler NSR, 1992 – 2005 Generálnym riaditeľom ABG – 

Slovensko, nemecká spol., 2005 – 2008 majiteľ a riaditeľ spoločnosti Kvetozel s.r.o., 

od roku 2008 pôsobil ako Odborný poradca marketingu poľnohospodárskej výroby 

/pôsobenie v EU/. Má za sebou viaceré stáţe a študijné či pracovné pobyty v zahraničí. 

Ovláda ruštinu a nemčinu. S manţelkou Máriou vychovali tri deti – dve dievčatá 

a syna. V posledných rokoch ţije v Zlatých Moravciach na Ulici Bernolákova 3. Jeho 

program na štvorročné obdobie je postavený na štyroch hlavných pilieroch: občan, 

práca, zdravie, bezpečnosť. Vo voľbách bol nominantom koalície: SMER – SD, KDH, 

ĽS – HZDS. 

         Ako posledný bod programu primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. oznámil, ţe 

na základe § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vymenováva 

a poveruje pána Vladimíra Klučiara funkciou zástupcu primátora mesta Zlaté 
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Moravce. 

         Vladimír Klučiar pochádza z Veľkých Vozokán, uţ 34 rokov býva v Zlatých 

Moravciach. Je predsedom Kresťanskodemokratického hnutia v Zlatých Moravciach. 

Narodil sa 3. mája 1953 v Zlatých Moravciach. Od roku 1977 býva v Zlatých 

Moravciach. Vyštudoval strednú priemyselnú školu strojnícku v Nitre so zameraním 

na stroje a zaradenia. Od roku 1971 začal pracovať v n.p. Calex Zlaté Moravce ako 

plánovač výroby aţ do roku 1987. Od roku 1987 do roku 2007 bol zamestnancom 

Atómových elektrární Mochovce, kde pracoval v ekonomickom odbore a odbore 

ľudských zdrojov. Od 1.10.2007 pracuje v zariadení sociálnych sluţieb „Svetlo“ ako 

vedúci pre bezpečnosť a údrţbu prevádzky. Je ţenatý, spolu s manţelkou Vierou majú 

päť detí. K jeho záľubám patria šport a príroda.  

Mestské zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 11 zasadnutí Mestského zastupiteľstva.  

         Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo: 

- novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

v znení prijatých pozmeňujúcich návrhov 

- predbeţné termíny mestských zastupiteľstiev na rok 2011 na dni 24.03., 12.05., 

23.06., 22.09., 15.12.  

- vykonanie komplexného auditu účelnosti vynakladania finančných prostriedkov 

mesta a mestských podnikov za rok 2010 

- návrh „Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva“ v znení 

prijatých pozmeňujúcich návrhov 

- návrh „Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach“  v znení prijatých pozmeňujúcich návrhov 

- sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ: 

1. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta Zlaté Moravce 

2. Ing. Peter Lisý, poslanec Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

3. PaedDr. Klaudia Ivanovičová, poslanec Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach 

rečníkov na občianskych pohreboch: 

1. Marián Tomajko, riaditeľ ZsM Zlaté Moravce 

2. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta Zlaté Moravce 

účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ: 

1. Ing. Dagmar Floreková, matrikárka mesta Zlaté Moravce 

2. Eva Chrenová, matrikárka mesta Zlaté Moravce 

3. Gejza Hlavatý, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach 

4. Tatiana Kováčová, učiteľka Materskej školy na Ţitavskom nábreţí v Zlatých 

Moravciach 

5. Mgr. Martina Belicová, učiteľka Spojenej školy v Zlatých Moravciach 

6. Soňa Meňhertová, zástupkyňa riaditeľa Základnej umeleckej školy v Zlatých 

Moravciach 

- návrh na zastavenie členstva v orgánoch školskej samosprávy nasledovným 

delegovaným zástupcom zriaďovateľa: Viliam Rumanko, MVDr. Peter Dvonč, Ing. 

Ján Solčiansky, Juliana Hlásna, Helena Tomajková, Ivan Malý, MUDr. Štefan 
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Valkovič, RNDr. Marián Bátora 

- delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri školách a školských 

zariadeniach mesta: PaedDr. Klaudia Ivanovičová - do Rady školy pri ZŠ  na 

Mojmírovej ulici č. 2, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý - do Rady školy pri ZŠ na 

Robotníckej ulici č. 25, Renáta Kordošová, Miroslav Záchenský - do Rady školy pri 

MŠ Kalinčiakova ulica č.12, Erika Babocká, Eva Dubajová - do Rady školy pri MŠ 

Ţitavské nábreţie č. 1, PaedDr. Pavol Petrovič - do Rady školy pri Základnej 

umeleckej školy, Mgr. Milan Galaba - do Rady školy pri Centre voľného času 

- delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Mestskej školskej rady: PaedDr. Klaudia 

Ivanovičová, PaedDr. Dušan Husár  

- poskytnutie finančnej pomoci rodine prípadne jednotlivcovi nad rámec platného 

zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a prijatého VZN č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi, ktorú vo výnimočných prípadoch odsúhlasí primátor mesta Zlaté Moravce Ing. 

Peter Lednár, CSc. 

- záverečný účet Mesta Zlaté Moravce za rok 2007, 2008, 2009 s výhradou: Záverečný 

účet 2007, 2008, 2009 neobsahuje vyjadrenie hlavného kontrolóra 

Opatrenia: 

1. Urýchlene vypísať výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta. 

Zodpovedný: prednosta MsÚ 

2. Po zvolení ihneď vypracovať odborné stanoviská k záverečným účtom mesta, 

v zmysle §18d, zákona o obecnom zriadení. 

Zodpovedný: hlavný kontrolór 

3. Vykonať komplexnú kontrolu zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosť pri 

hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj 

s majetkom, ktorý mesto uţíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, 

výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu vybavovania sťaţností a petícií, 

kontrolu dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 

mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodrţiavania 

interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými 

predpismi za celé predchádzajúce volebné obdobie. 

- VZN č. 1/2011 o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce v znení 

prijatých pozmeňujúcich návrhov 

- VZN č. 2/2011 o udrţiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene mesta Zlaté 

Moravce 

- VZN č. 3/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

- Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania 

členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov a tajomníkov výborov 

mestských častí v Zlatých Moravciach v predloţenom znení s nasledovným doplnením 

výšky odmien:  

1. Účasť na zasadnutí MsZ podľa  čl. 2 ods. 1 zásad - 40,- eur 

2. Účasť na zasadnutí  MsR podľa čl. 2 ods. 2 zásad - 40,- eur 

3. Predseda komisie podľa čl. 2 ods. 3 zásad - 40,- eur 
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4. Člen komisie – poslanec podľa čl. 2 ods. 3 zásad 20,- eur 

5. Člen komisie  - odborník podľa čl. 3 ods. 1 zásad 20,- eur  

6. Sekretár komisie podľa čl. 3 ods. 2 zásad - 20,- eur 

7. Predseda VMČ podľa čl. 2 ods. 4 zásad - 30,- eur  

8. Člen VMČ – poslanec podľa čl. 2 ods. 4 zásad - 5,- eur 

9. Člen VMČ – neposlanec podľa čl. 3 ods. 3 zásad - 5,- eur 

10. Tajomník VMČ podľa čl. 3 ods. 4 zásad - 15,- eur 

11. Ďalšie činnosti poslanca podľa čl. 2 ods. 5 zásad - 100,- eur 

- začatie procesu aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 

Zlaté Moravce podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, 

koordinátora procesu: Bc. Helenu Levickú, realizátorov procesu: a) komisiu pre 

analytickú časť: Vladimíra Klučiara, Mgr. Danušu Hollú, Eriku Babockú, Bc.Štefana 

Nociara, Ing. Adriánu Chrenovú, b) komisiu pre strategickú časť: Ing. Peter Pecho, 

PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ing. Daniela Šutková, Bc. Helena Dubayová,  PaedDr. 

Dana Malá, PhD. 

- Dodatok č. 2 k „Zásadám činnosti Zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom 

zastupiteľstve v Zlatých Moravciach“ 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní 

sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto sluţby a zrušilo VZN č. 1/2005 

o poskytovaní opatrovateľskej sluţby a úhradách za opatrovateľskú sluţbu na území 

mesta 

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ţe sa v prípade prenájmov pozemkov záhradiek 

(ďalej bliţšie špecifikovaných) jedná o prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, 

ods. 9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

prenájom týchto záhradiek (ďalej bliţšie špecifikovaných podľa lokality, nájomcu, 

čísla parcely a výmery) konkrétnym nájomcom od 01.04.2011 za cenu 0,10 €/m
2 

za  

rok, na dobu 15 rokov  

a)    Pozemky uţívané na záhradkárske účely v lokalite pri Hostianskom potoku    

       v časti pri  Nitrianskej ul. a  Šoltésovej ul. 

b)    Pozemky uţívané na záhradkárske účely v lokalite pri Hostianskom potoku    

       v časti pri  Ul. 1. mája   

c)    Pozemky uţívané na záhradkárske účely v lokalite pri  Ţitave  v časti  

       Tekovská  ul.    

d)    Pozemky uţívané na záhradkárske účely Ţitavské nábreţie za pálenicou  

e)    Pozemok   uţívaný  na  záhradkárske  účely  na  Podjavorinskej  ul.  pri    

       kriţovatke s Poľnou  ul. 

- odpredaj pozemkov pod garáţami ako odpredaj pozemkov zastavaných stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľov podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

- programový rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 s výhľadom na roky 2012, 

2013 

- na základe ţiadosti Technických sluţieb mesta Zlaté Moravce vyradenie strojov 

a iných vecí z DHM 

- Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení 
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poţívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce 

- Novelizáciu Štatútu mesta Zlaté Moravce nasledovne: 

 1. Ustanovenie § 12 ods. 3  znie: 

„3. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach zriaďuje tieto stále komisie: 

a) Komisia finančná 

b) Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, 

cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 

c) Komisia výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a obnovy 

kultúrnych pamiatok 

d) Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 

e) Komisia sociálno -  zdravotná a bytová 

f) Komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeţe, športu a voľnočasových 

aktivít 

g) Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záleţitostí 

h) Komisia kontroly 

i) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mesta 

j) Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie.“ 

2. Ustanovenie § 31 ods. 2 znie: 

„2. Na území mesta Zlaté Moravce sa zriaďuje 6 výborov v mestských častiach: 

a) Výbor mestskej časti č. 1  zahŕňa ulice – Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. 

Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, SNP, Štúrova, Štefánikova, Tekovská 7 - 

38 (všetky čísla), Tekovská 40 - 55 (všetky čísla), Tolstého, Vajanského, J. C. 

Hronského, Kukučínova, Ľ. Podjavorinskej 2 - 78 (párne čísla), Ľ. Podjavorinskej 1 - 

105 (nepárne čísla), Moyzesova, Nábreţie za majerom, Pod dielami 2, Poľná, 

Pribinova, Prílepská, Sládkovičova, Slavianska 1, 1A, 2 - 18 (párne aj nepárne čísla), 

Slnečná, Smetanova, Spojovacia, Svätoplukova, Tajovského 2 - 38 (párne čísla), 

Tajovského 1 - 37 (nepárne čísla), Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, 

Ţelezničiarska 

b) Výbor mestskej časti č. 2 zahŕňa ulice – 1. mája 2 - 22 (párne čísla), A. Kmeťa, 

Čajkovského, Hollého, Hviezdoslavova 2 - 30 (párne čísla), Hviezdoslavova 33, Janka 

Kráľa, Migazziho, Mlynská, Murgašova,  Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Poštová, 

Robotnícka, Sama Chalupku, Ţitavské nábreţie, Ţupná Dobšinského, E. M. 

Šoltésovej, Hečkova, Hoňovecká, Hviezdoslavova 32 - 34, Inovecká, Krátka, Kríţna, 

Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená 

c) Výbor mestskej časti č. 3 zahŕňa ulice - Brezová 18, Hviezdoslavova 36 - 82 (párne 

čísla), Hviezdoslavova 73A, Hviezdoslavova 73B, Hviezdoslavova 73C, 

Hviezdoslavova 77, Mládeţe, Brezová 20 - 22 (párne čísla), Duklianska, Mojmírova, 

Školská, 1. mája 1 - 51 (nepárne čísla), 1. mája 26 - 60 (párne čísla), Brezová 2 - 16 

(párne čísla), Radlinského 

d) Výbor mestskej časti č. 4  zahŕňa ulice - Kalinčiakova, Nitrianska, Obrancov mieru 

2 - 8 (párne čísla) 1. mája 70 - 76 (párne čísla), Dolné vinice, Do kratín, Do 

remanancií, Hájová, M. Benku, Martinský breh, Obrancov mieru 10 - 16 (párne čísla), 

Pod hájom, Priemyselná, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Tehelná, Viničná 
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e) Výbor mestskej časti č. 5 (Chyzerovce) zahŕňa ulice - Bottova, Baničova, B. S. 

Timravy, Druţstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, 

Kraskova, Ľ. Podjavorinskej 80 - 98 (párne čísla), Ľ. Podjavorinskej 107 - 127 

(nepárne čísla),  M. M. Hodţu, M. Pruţinského, Pod dielami 1, Palárikova,  Slavianska 

1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B, Tajovského 40 - 54 (párne čísla), Tajovského 39 - 

53 (nepárne čísla) 

f) Výbor mestskej časti č. 6 (Prílepy) zahŕňa ulice - Čierna dolina, Hlavná, Horný 

majer, Nová, Obecná, Parková 

3. Zrušuje ustanovenie § 13 ods. 4 Štatútu mesta Zlaté Moravce 

- opravu názvov komisií MsZ podľa schváleného znenia vo všetkých dokumentoch 

mesta a uzneseniach MsZ  prijatých v tomto volebnom období 

- Novelizáciu VZN 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 

- Investičný zámer spoločnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce, 

IBV – Mlynský potok  Zlaté Moravce, I. etapa  

- Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Technických sluţieb mesta podľa predloţeného 

návrhu. V bode 7 II. Podnikateľská činnosť sa dopĺňajú o bod i), ktorý znie: 

dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov.“ 

- odovzdanie majetku mesta „Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce – Prílepy“ 

Vodovodný rad „1“ PVC DN 150, dĺţka 979,7 m, „1-1“ PVC DN 100, dĺţka 374,0 m, 

„1-2“ PVC DN 100, dĺţka 564,4 m, „1-3“ VC DN 100, dĺţka 249,0 m, „1-4“ PVC DN 

100, dĺţka 392,0 m do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., Nábreţie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, na dobu neurčitú za podmienok 

stanovených v zmluve o prevádzkovaní 

- Zmluvu o prevádzkovaní, ktorou Mesto Zlaté Moravce odovzdáva vodohospodársky 

majetok mesta „Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce – Prílepy“ na dobu neurčitú za 

podmienok stanovených v zmluve o prevádzkovaní do prevádzkovania 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábreţie za hydrocentrálou 4, 949 01 

Nitra v zmysle predloţeného návrhu 

- členstvo Mesta Zlaté Moravce v Občianskom zdruţení Múzeum Historických Budov-

MHB, so sídlom Ţitavská 12, 821 07 Bratislava 

- povereného zástupcu Mesta Zlaté Moravce v Správnej rade zdruţenia Múzeum 

Historických Budov - MHB, so sídlom Ţitavská 12, 821 07 Bratislava - poslanca Ing. 

Jozefa Škvareninu 

- plán kontrol na 1. a 2. polrok 2011 

- doplnenie uznesenia č. 18/2011 z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach konaného dňa 27.1.2011 - Schválenie sobášiacich a rečníkov na obradoch 

ZPOZ na obdobie 2011 – 2014: o Ing. Martu Eckhardtovú, ako účinkujúcu 

zúčastňujúcu sa na obradoch ZPOZ 

- záverečný účet Mesta Zlaté Moravce za rok 2010 a celoročné hospodárenie Mesta 

Zlaté Moravce s výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami 

- vysporiadanie schodku hospodárenia Mesta Zlaté Moravce za rok 2010 s prevodom 

prostriedkov z prebytku predchádzajúcich rokov 
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- na základe stanoviska hlavného kontrolóra mesta a správy nezávislého audítora, 

v súlade s §7, ods.10 a 11, zákona č.583/2004 Z.z., MsZ nasledovné opatrenia na 

nápravu nedostatkov: zosúladenie právnych pomerov príspevkových organizácií 

Mestská nemocnica a m.p. Sluţbyt v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. (Termín: do 

31.12.2011, Z: MsÚ, riaditelia m.p., MsZ), odstránenie nedostatkov zistených  auditom 

mesta a mestských organizácií (Termín: priebeţne do 31.12.2011, Z: prednosta MsÚ 

a riaditelia m.p.), prijať a zrealizovať opatrenia na zníţenie pohľadávok mesta 

a mestských organizácií (Termín: priebeţne do 31.12.2011, Z: prednosta MsÚ 

a riaditelia m.p.), uskutočniť opatrenia na odstránenie stratovosti podnikateľskej 

činnosti m.p. Sluţbyt (Termín: ihneď, Z: riaditeľ m.p.), pravidelne vyhodnocovať 

plnenie rozpočtov, programových cieľov a úloh mesta a mestských organizácií 

(Termín: priebeţne, Z: prednosta MsÚ, ekon. odd. MsÚ), uskutočniť dôkladnú analýzu 

hospodárenia a organizácie práce MsÚ a mestských podnikov, za účelom 

zjednodušenia riadenia, zníţenia administratívnej náročnosti a nákladovosti, pri plnom 

zabezpečovaní ich úloh a poslania (Termín: do 31.12.2011, Z: prednosta MsÚ, 

riaditelia m. p., MsZ)    

- tvorbu Rezervného fondu z prebytku schválených Záverečných účtov za rok 2007, 

2008 a 2009  najmenej 10 %  

A) r. 2007 prebytok  469 479,64 €  z toho 10 %         46 947,97 €   

B) r. 2008 prebytok  370 650,66 € z toho 10 %         37 065,07 €  

C) r. 2009 prebytok  237 796,33 €    z toho 10 %          23 779,63 €  

- predaj 20 ks akcií Dexia Banky Slovensko 

- začatie prác na príprave ţiadosti na projekt „Obnova Kaštieľa Migazziovcov 

a priľahlého Parku Janka Kráľa“ a súvisiacich aktivít, predloţenie ţiadosti o dotáciu 

z Nórskeho finančného mechanizmu  

- začatie prác na príprave ţiadosti na projekt „Rekonštrukcia Ţupného domu“ 

a súvisiacich aktivít, predloţenie ţiadosti o dotáciu z Nórskeho finančného 

mechanizmu  

- predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu          

Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 

2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne 

vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizovanú rómsku komunitu, s názvom projektu: „Komunitná sociálna práca 

v Zlatých Moravciach“, ktorého celkové oprávnené výdavky sú rozpočtované vo výške 

36 532,58 EUR, financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5% 

z celkových oprávnených výdavkov v sume 1 826,63 EUR a nákladov na stravné lístky 

komunitného pracovníka a asistenta terénneho komunitného pracovníka vo výške 

1 173,37 EUR (po dobu 23 mesiacov), ktoré nie sú oprávneným výdavkom projektu 

- VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce  

- spolufinancovanie v rámci operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1: 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej 

školy na modernú na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce s názvom 

„Hovorme anglicky a čítajme s rozumom v hrsti“ vo výške 5% z celkových nákladov 

na realizáciu projektu, čo predstavuje 15 750,- EUR 
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- rozšírenie školského úradu s obcou Červený Hrádok a vytvorenie spoločného 

školského úradu pre mesto Zlaté Moravce a obec Červený Hrádok so sídlom v Zlatých 

Moravciach 

- investičný zámer realizovať výstavbu mestského nájomného bytového domu 

z prostriedkov ŠFRB na Ulici 1. mája (priestory škvárového ihriska), ţiadosť na ŠFRB 

predloţiť do konca roka 2011 

- „AKTUALIZÁCIA ÚPN - SÚ“ - preskúmanie územného plánu mesta Zlaté Moravce 

a spracovanie jeho aktualizácie 

- funkciu stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície podľa zákona 564/1991 Zb.§ 6 

- VZN o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky  

sluţieb na území mesta Zlaté Moravce 

- verejnú obchodnú súťaţ na pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcela 

registra „C“ parc. č. 464/2, celková výmera: 12 854 m², druh pozemku: ostatné plochy, 

zapísanej na  LV 3453, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Robotníckej 

(vedľa skleníkov Záhradníckych sluţieb mesta Zlaté Moravce; za pozemkom parcelné 

č. 464/4, ktorý je vo vlastníctve Vladimíra Palušku a Miroslava Palušku) 

- zámer výstavby hokejbalového ihriska v areáli zimného štadióna a zaradenie do 

rozpočtu mesta na rok 2012 

- novelizáciu č.3 VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí 

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

Moravce upravujúci: výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

jedálňach pri materských školách, základných školách, materských a základných 

školách - diétne stravovanie s účinnosťou od 01.11.2011 

- pripojenie obce Tesárske Mlyňany k Spoločnému školskému úradu so sídlom Zlaté 

Moravce 

- predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Ţivotné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora 

aktivít v oblasti  separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 

s názvom projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“, výšku 

celkových výdavkov na projekt v sume 8 989 879,04 Eur s DPH, výšku celkových 

oprávnených výdavkov na projekt v sume 8 989 879,04 Eur s DPH, výšku 

spolufinancovania projektu zo strany ţiadateľa z celkových oprávnených výdavkov, 

ktorá predstavuje 449 493,95 Eur s DPH, spôsob financovania projektu z vlastných 

zdrojov  

- aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 

2011-2013  

- predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu: „Chránené 

pracovisko – obsluha bezpečnostného kamerového systému“ (obnova činnosti). 

Príspevok je poskytovaný UPSVaR Nitra, na základe § 56 Zákona o sluţbách 

zamestnanosti, Z. z. 5/2004, ako: „Príspevok na zriadenie chránenej dielne, alebo 

chráneného pracoviska“. Získaním príspevku sa vytvoria štyri pracovné miesta pre 

zdravotne postihnutých obyvateľov mesta. Celkové náklady projektu sú vo výške: 

65 830,00 EUR, pričom výška príspevku je 38 625,76 EUR (na dobu trvania projektu 

– 2 roky) 
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- zrušenie kronikárky Anny Michalkoc-Kudrejovej a schválenie novej kronikárky p. 

Beáty Horváthovej z Parkovej 19, zo Zlatých Moraviec z prímestskej časti Prílepy na 

rok 2011 a ďalšie roky pre mestskú časť Prílepy a navrhuje  odmenu 170,- €/rok 

- navýšenie rozpočtu na opravu mestského majetku v sume 31 075 € 

- pouţitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania v sume 31 075 € 

- 1. Úpravu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 

- odovzdanie majetku mesta „Rozšírenie verejného vodovodu Remanancie - Horné 

vinice Zlaté Moravce “Vodovodný rad z materiálu HDPE 100 DN 80 v dĺţke 1 081 m" 

do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábreţie za 

hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, na dobu neurčitú za podmienok stanovených v zmluve 

o prevádzkovaní 

- Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 

DrSc. Zlaté Moravce  podľa predloţeného návrhu nasledovne: 

1. Mení sa znenie bodu 5), pričom nový bod 5) znie: „5) Štatutárny zástupca: 

Štatutárnym zástupcom príspevkovej organizácie je riaditeľ.“ 

2. Mení a dopĺňa sa znenie bodu 7), pričom nový bod 7) znie: „7) I. Základný predmet 

činnosti: 

a) poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

b) poskytovanie ústavnej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti 

c) poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne 

d) prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám. 

II.  Podnikateľská činnosť: 

a) výkon dopravnej zdravotnej činnosti 

b) stravovacie sluţby 

c) pranie a ţehlenie prádla 

d) verejné obstarávanie 

e) poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení opatrovateľskej sluţby v zmysle § 

36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách – forma poskytovania: 

pobytová, ambulantná 

f) denný stacionár v zmysle  § 40  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

sluţbách.“ 

3. Mení sa znenie bodu 8), pričom nový bod 8) znie: „8) Majetok príspevkovej 

organizácie: Príspevková organizácia spravuje hmotný a nehmotný majetok Mesta 

Zlaté Moravce. Vecné a finančné vymedzenie spravovaného majetku k 30.6.2011 je 

uvedené v prílohe tohto dodatku.“ 

4. Doterajší bod 8) sa označuje ako bod 9) a doterajší bod 9) sa označuje ako bod 10) 

- nákup auta pre Mestskú políciu  

- prevod majetku Mesta Zlaté Moravce: pozemku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 

(LV č. 3453)  parcely KN registra „C“, parcelné číslo 464/2 (druh pozemku: ostatné 

plochy) o výmere 12 854 m², ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce → pre obchodnú 

spoločnosť Autoškola Paluška, s.r.o., sídlo: Ţupná 7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 

44 660 502 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaţe vyhlásenej podľa 

ustanovenia § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení za cenu 89 978,-€ 

-     a)    prípravu k transformácií mestských príspevkových organizácií: 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2011 

 

17                                                                                                                                                             

 -        Technické sluţby mesta Zlaté Moravce  

 -        Sluţbyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

 -        Záhradnícke sluţby, mestský podnik 

            -        Správa športových zariadení, mestský podnik 

            -        Mestské kultúrne stredisko, mestský podnik 

ku dňu 01. 01. 2012 

           a prípravu vzniku dvoch príspevkových organizácií s predmetom činnosti 

zrušených príspevkových organizácií ( Technické sluţby, Sluţbyt, Záhradnícke 

sluţby) a (Správa športových zariadení a Mestské kultúrne stredisko) 

ku dňu 01. 01. 2012. 

b) prípravu súťaţných podmienok  pre vypísanie verejného obstarávania na 

uzatvorenie koncesnej zmluvy na predmet činnosti príspevkovej organizácie 

uvedenej v bode a),  a tieto dať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu    

c) prípravu transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce z právnej formy príspevková organizácia na obchodnú 

spoločnosť  ku dňu 01. 01. 2012  

- „Územný plán Mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č. 3“ a uznieslo sa na 

všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce číslo: 8/2011 z 21.10.2011, 

ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu Mesta Zlaté Moravce – Zmeny 

a doplnky č. 3 

- Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 

Moravce v predloţenom znení/ v znení schválených pozmeňujúcich návrhov  

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov danie majetku Mesta Zlaté Moravce do podnájmu 

pre Poţitavskú futbalovú akadémiu FC Vion, Továrenská 64, Zlaté Moravce, IČO: 

34074040 z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov odo dňa 

podpisu Zmluvy o podnájme medzi Správou športových zariadení ako nájomcom 

a Poţitavskou futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom za nájomné vo 

výške 1 eur ročne, pričom predmetom  podnájmu sú: 

a)  nebytové priestory – 2 kancelárske priestory o výmere 28m2 a 4 šatne 

o celkovej rozlohe 66 m2 -situované v Hlavnej budove športového areálu 

/tribúna/ súp. č. 40, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 3407/9 o výmere 738 

m2, druh pozemku zast. pl. a nádvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce 

pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261 

b) nebytové priestory – 4 šatne o celkovej rozlohe 52 m2 – situované v  budove 

pri tzv. pomocnom ihrisku súp. č. 2227, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 

3407/4 o výmere 376 m2, druh pozemku zast. pl. a nádvoria, vedenom Správou 

katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261 

c) pozemky – pozemok parc. č. 3407/17 o výmere 14.553 m2, druh pozemku 

ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko – hlavné), a pozemok  parc.č. 3407/16 

o výmere 6.598 m2, druh pozemku ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko malé), 

ktoré sú zapísané Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté Moravce na LV 

č. 4261   

d) stavby – Telocvičňa T-18 súp. č. 3134 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 
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3407/5 o výmere 1434 m2, druh pozemku zast. pl. a nádvoria a budova 

Sociálnych priestorov súp. č. 3135 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3407/6 

o výmere 272 m2 druh pozemku zast. pl. a nádvoria, obe vedené Správou 

katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261 

Dôvodom osobitného zreteľa je: Poţitavská futbalová akadémia FC Vion je 

subjektom, ktorý zabezpečuje športovú činnosť, ktorá má pre rozvoj športu v meste 

Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska plnenia samosprávnych funkcií 

mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja telesnej kultúry a Mesto 

Zlaté Moravce má záujem na jej podporovaní. 

- 3/5  väčšinou  všetkých  poslancov : 

- prevod majetku Mesta Zlaté Moravce: prevod bytov na Ul. Tekovskej v Zlatých 

Moravciach, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku  

parcely KN registra „C“ č. 3460/71 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

nasledovných dôvodov: cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytov, uţívatelia bytov  

- prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce pre GENEA, s.r.o., J. Fándlyho 32, 917 01 

Trnava, z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to nebytové priestory 

o výmere 346 m2 nachádzajúce sa II. nadzemnom podlaţí nehnuteľnosti (budova 

detského pavilónu Mestskej nemocnice), Zlaté Moravce na dobu 30 rokov za nájomné 

vo výške 576,67 eur mesačne, pričom výška nájomného bude kaţdoročne upravovaná 

podľa ročnej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranej indexom 

spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR. Dôvodom osobitného zreteľa je: 

prevádzkovanie dialyzačného strediska (stacionáru) v odbore nefrológia, na ktorého 

zriadení a fungovaní má mesto Zlaté Moravce mimoriadny záujem, nájomca 

zrekonštruuje predmet nájmu na vlastné náklady 

- predĺţenie doby prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce nehnuteľností 

špecifikovaných v Nájomnej zmluve č. P- 34/6221/2009 zo dňa 15.5.2009 v bode 1.1, 

a to pre spoločnosť Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 

01 Zlaté Moravce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu ďalších 

10 rokov odo dňa podpisu dodatku k Nájomnej zmluve č. P- 34/6221/2009 za nájomné 

vo výške 11 064,64 eur mesačne počas prvých 5 rokov a v období ďalších 5 rokov za 

nájomné zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. Dôvodom 

osobitného zreteľa je: investovanie finančných prostriedkov vo výške 124.629,49 eur 

bez DPH nájomcom do rekonštrukcie štvrtého nadzemného podlaţia a strechy  budovy 

v predmete nájmu 

- prenájom častí pozemku, ktorý sa nachádza za bytovým domom na Ul. 1. Mája 

10,12,14 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú umiestnené garáţe /bez pevného 

základu/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov  na dobu 10 rokov za cenu 

0,50 €/m²/rok s výhradami na dobu určitú do doby schválenia VZN o parkovaní v MsZ 

a nadobudnutia účinnosti tohto VZN-kúpa parkovacích miest pred bytovým domom. 

Dôvodom osobitného zreteľa je: prenájom častí mestského pozemku, ktoré sa 
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nachádzajú pod garáţami /bez pevného základu/ vo vlastníctve ţiadateľov, ktorí sú 

majiteľmi bytov a majú trvalý pobyt na uvedenej adrese  

- prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (128,46 m²) a na I. 

poschodí (192,60 m²) nehnuteľnosti – budova CENTRUM VOĽNÉHO ČASU na 

Rovňanovej ul. v Zlatých Moravciach → pre občianske zdruţenie MAJÁK, so sídlom: 

Bernolákova 37, 953 01 Zlaté Moravce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na dobu 3 roky od 01.01.2012 do 31.12.2014 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 → 12,00 

€/m²/rok (ostatné nebytové priestory) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 

kalendárny rok. Dôvodom osobitného zreteľa je: ţe prenajímané priestory pre OZ - 

MAJÁK  na prízemí sú vyuţívané ako chránené pracovisko a priestory na 1. poschodí 

na charitatívnu činnosť 

- prenájom časti pozemku o výmere 508 m², ktorý sa nachádza v katastrálnom území 

mesta Zlaté Moravce na Továrenskej ul. /pred zimným štadiónom/ → pre podnikateľa 

Ing. Ivana Rubaninského, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, z  dôvodu 

hodného osobitného  zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú do 31.03.2016 /od 

01.01.2012 do 31.03.2016/ za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 → 1,00 €/m²/rok (prenájom 

pozemku na podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 

kalendárny rok. Dôvodom osobitného zreteľa je: jedná sa o pozemok vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce, ktorý je susediaci s časťou pozemku o výmere 464 m², ktorý má 

podnikateľ Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín 

v prenájme do 31.03.2016 

- prenájom o výmere 13 m², ktorý sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých 

Moravciach, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa nachádza 

predajný stánok → pre podnikateľa - obchodné meno: Ing. Juraj Mikler - BYRON, 

miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov na dobu 1 roka od 01.01.2012 do 31.12.2012 za nájomné 

20,00 €/m²/rok (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným stánkom 

s pevným základom). Dôvodom osobitného zreteľa je: ţe prenajímaná časť pozemku 

na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach  o výmere 13 m² sa nachádza pod 

stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť – predaj 

zmrzliny 

- prenájom časti pozemku o výmere 10 m², ktorý sa nachádza na  Bernolákovej ulici v 

Zlatých Moravciach → pre podnikateľa obchodné meno: Jozef Oremus, PEKÁREŇ 

BÁNOV, na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným 

základom z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 1 roka od 

01.01.2012 do 31.12.2012 za nájomné 20,00 €/m²/rok. Dôvodom osobitného zreteľa 

je: ţe prenajímaná časť pozemku na Bernolákovej ulici o výmere 10 m² sa nachádza 

pod stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť – 
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predaj pekárenských výrobkov → prenájom pozemku na podnikateľské účely, nízka 

výmera prenajímaného pozemku 

- prenájom časti pozemku o výmere 4 000 m², ktorý sa nachádza za Kultúrnym domom 

/za  ihriskom + za plánovanou oddychovou spoločenskou zónou/ v Chyzerovciach → 

pre Kynologický klub Zlaté Moravce, Chyzerovecká 208, 953 01 Zlaté Moravce, z  

dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 10 rokov od 01.01.2012 do 

31.12.2022 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení  jeho dodatku - článok 9 ods. 1 

písmeno g) - účinného od 02.12.2011/→ 1,00 euro/rok. Dôvodom osobitného zreteľa 

je: vyuţitie pozemku na výcvik psov, oplotenie pozemku, jeho údrţba a pretvorenie do 

podoby zodpovedajúcej poţiadavkám na  jeho vyuţitie na uvedený účel na vlastné 

náklady, umoţnenie prístupu pre mechanizmy v prípade potreby ich vyuţitia v prednej 

časti pozemku, ktorá bude slúţiť záujmom obyvateľov Chyzeroviec, bezplatná 

prezentácia a praktické ukáţky výcviku psov na príleţitostných akciách 

organizovaných Mestom Zlaté Moravce 

- prenájom pozemkov o výmere 160 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý sa  

nachádza na Bernolákovej ulici 57 a tvorí priestory spoločného dvora, vyuţívané 

podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, na podnikateľské účely, pozemok  

o výmere 114 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce,  na ktorom sa  nachádza stavba 

(druh: kotoľňa) vo vlastníctve Juraja Judina a Heleny Judinovej, vyuţívaná 

podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, na podnikateľské účely, pre podnikateľa 

Juraja Judina AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov od 01.01.2012 do 30.04.2016 za 

nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 

Moravce účinné od 11.07.2011 → 1,00 €/m²/rok (prenájom pozemku na podnikateľské 

účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok 

- prenájom pozemku o výmere 52,17 m², ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v 

Zlatých Moravciach → pre podnikateľku obchodné meno: Ing. Mária Kesegová ARIA, 

miesto podnikania: SNP 942/7, 953 01 Zlaté Moravce, na ktorom má uvedená 

podnikateľka umiestnený predajný stánok s pevným základom z dôvodu hodného 

osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 38/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu 1 roka odo 

dňa 01.01.2012 do 31.12.2012 za nájomné 20,00 €/m²/rok. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je, ţe prenajímaná časť pozemku na Hviezdoslavovej ulici 

o výmere 52,17 m² sa nachádza pod stánkom s pevným základom, ktorý je 

vlastníctvom uvedenej podnikateľky a je vyuţívaný na podnikateľské účely 

- na základe poslaneckého návrhu zakladateľskú listinu Mestskej nemocnice prof. Dr. 

Rudolfa Korca n.o. a štatút  Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. 

- zaloţenie neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca n.o., so 

sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce v zmysle zákona č.213/1997Z.z.o 

neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné sluţby v znení neskorších 

predpisov. Vklad mesta Zlaté Moravce ako zakladateľa neziskovej organizácie 
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Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca n.o. vo výške 5.000,-EUR 

- harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2012 

na dátumy 16. február, 26. apríl, 21. jún, 20. september, 8. november, 13. december 

- návrh na 2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podľa 

rozpočtových opatrení č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 16 

- VZN  č. 9/2011 o dani z nehnuteľností mesta Zlaté Moravce v znení pozmeňujúcich 

návrhov 

- návrh VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení 

pozmeňujúcich návrhov 

- Návrh VZN č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce v znení pozmeňujúcich návrhov 

- návrh VZN č. 12/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce v znení 

pozmeňujúcich návrhov 

- návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 s pripomienkami 

a) Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 

stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. Hlinku 1, 953 01 

Zlaté Moravce, IČO: 181412 v predloţenom znení uvedenom v prílohe č. 1 

k tomuto uzneseniu 

b) Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa športových 

zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce, 

IČO: 37869639 v predloţenom znení uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto 

uzneseniu 

- Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry 

a športu p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce v predloţenom znení 

uvedenom v prílohe č. 3 k tomuto uzneseniu 

- návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce 

a spoločnosťou STARS, s.r.o. Bernolákova č. 24, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 

35956305, predmetom ktorej bude: 

a) prevod vlastníckych práv k jednotlivým stavebným objektom Projektu IBV- 

Mlynský potok v lokalite „Za majerom“ v k.ú. Zlaté Moravce (predaj písomne 

určených objektov Projektu), a to najmä k objektu „SO-02“ Miestne komunikácie a 

„SO-11“ Verejné osvetlenie, zo stavebníka STARS, s.r.o. na Mesto Zlaté Moravce za 

kúpnu cenu celkovo vo výške 1,00 EURO (slovom: jedno euro), a ktorou sa Mesto 

Zlaté Moravce zaviaţe vybudované a zmluvnými stranami písomne určené objekty 

projektu kúpiť do svojho výlučného vlastníctva so všetkými príslušnými právami a 

povinnosťami za dohodnutú kúpnu cenu celkovo vo výške 1,00-EURO (slovom: jedno 

euro) a zároveň  riadne spravovať a udrţiavať v spôsobilom stave na verejné uţívanie, 

a to v predloţenom znení 

b) dohoda zmluvných strán STARS, s.r.o. a Mesto Zlaté Moravce, ţe stavebníkom 

komunikácie č. 4, SO-02 Miestne komunikácie, bude aj Mesto Zlaté Moravce a to 

s jeho finančným podielom na výstavbe vo výške symbolického 1,00 Euro. Po 

schválení výstavby komunikácie č.4 pre SO-02 v programovom rozpočte Mesta Zlaté 

Moravce na rok 2012 a podpísaní zmluvy o spoločnej výstavbe komunikácie č.4 pre 

SO-02, STARS, s.r.o. a Mesto Zlaté Moravce poţiadajú stavebný úrad o vydanie  
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stavebného povolenia pre SO 02- Miestne komunikácie, v časti komunikácia č.4, 

v ţiadosti ktorej budú uvedení v postavení stavebníka obidva subjekty – STARS, s.r.o. 

a Mesto Zlaté Moravce 

- a) návrh Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec č. 01204/2011-PKZO-

K40138/11.00 medzi prevodcom: SR - Slovenským pozemkovým fondom 

a nadobúdateľom: Mestom Zlaté Moravce, predmetom ktorej bude prevod 

vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je zapísaný na LV č. 5495, reg. “C“ ako par. 

č.2275/2 - ostatné plochy, o výmere 3374 m2, na Mesto Zlaté Moravce za účelom 

vybudovania verejnoprospešných stavieb - mestskej uličnej komunikácie v rámci „IBV 

Mlynský potok Zlaté Moravce – I. etapa“ 

b) bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je zapísaný na LV č. 

5495, reg.“C“ ako par. č.2275/2- ostatné plochy, o výmere 3374 m2, z prevodcu: SR – 

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 na  

nadobúdateľa: Mesto Zlaté Moravce za účelom vybudovania verejnoprospešných 

stavieb – mestskej uličnej komunikácie v rámci „IBV Mlynský potok Zlaté Moravce – 

I. etapa“ 

- p. poslankyňu  Eriku Babockú,  p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú, p. poslanca 

Ing. Jozefa Škvareninu ako zástupcov mestského zastupiteľstva, ktorých navrhuje 

vymenovať za členov Redakčnej rady 

         Zriadilo: 

- mestskú radu v počte 5 členov 

- stále komisie v súlade so Štatútom mesta Zlaté Moravce 

- s účinnosťou od 1.7.2011 pracovnú skupinu  v počte 11 členov, a to: Mgr. Pavel 

Šepták, Ing. Jozef Škvarenina, p. Vladimír Klučiar, Ing. Ján Jamrich, JUDr. Pavol 

Kollár, Ing. Eva Struhárová, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová, Ing. Peter Hollý, Ing. 

Peter Lisý, Ing. Ladislav Boršč, Ing. Viliam Rumanko a uloţilo tejto pracovnej 

skupine vykonať hlbšiu analýzu stavu  predmetných PO, určiť priority potrieb ich 

činností pre Mesto, nájsť rezervy v ich štruktúre a fungovaní  a navrhnúť vhodný 

model  riešenia s tým, ţe  na základe tejto hlbšej analýzy a vykonaného auditu skupina 

pripraví návrh opatrení na odstránenie nevyhovujúceho stavu, vrátane  stanovenia 

priorít zabezpečovania potrieb pre mesto a návrh riešenia predloţí Mestskému 

zastupiteľstvu najneskôr do 31.8.2011 

- príspevkovú organizáciu s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom 

Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá vzniká splynutím zrušovaných 

príspevkových organizácií  

a) Mestské kultúrne stredisko, mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. 

Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 

b) Správa športových zariadení, mestský podnik, so sídlom: Továrenská 46, 953 

01 Zlaté Moravce, IČO: 37869639 

         Zvolilo: 

- za členov mestskej rady poslancov: 

Vladimíra Klučiara, Mgr. Milana Galabu, Ing. Jozefa Škvareninu, Mgr. Pavla Šeptáka 

a Ing. Petra Lisého 

- za členov stálych komisií 
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a) komisia finančná:  

predseda: Ing. Jozef Škvarenina 

členovia z radov poslancov: Ing. Peter Hollý, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, 

PharmDr. Bc. Ivona Vicianová 

      členovia z radov odborníkov: Radovan Štekl, Michal Borkovič, Ivan Debnár, 

Ľubomír Ivanovič 

b) komisia kontroly:  

predseda: Mgr. Pavel Šepták 

členovia z radov poslancov: PharmDr. Bc. Ivona Vicianová, Ľudovít Chládek 

      c)   komisia zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky:  

predseda: Mgr. Denisa Uhrinová 

členovia z radov poslancov: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, PharmDr. Bc. Ivona 

Vicianová, Erika Babocká, PaedDr. Pavol Petrovič 

      členovia z radov odborníkov: Ladislav Boršč, Marta Eckhardtová, Anna Kiššová,                 

      Ľubica Kováčová 

      d)   komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu:  

predseda: PaedDr. Klaudia Ivanovičová 

členovia z radov poslancov:  Mgr. Milan Galaba, Ľudovít Chládek, PaedDr. Dušan 

Husár, Jozef Tonkovič, PaedDr. Pavol Petrovič 

      členovia z radov odborníkov: Ivan Malý, Dagmar Chrenková, Soňa Meňhertová 

      e)   komisia podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku:  

predseda: Miroslav Záchenský 

členovia z radov poslancov: PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Denisa Uhrinová, Mgr. 

Pavol Šepták 

      členovia z radov odborníkov: Michal Adamec ml., Ján Adamec, Marián Pacher 

      f)   komisia dopravy a miestnych komunikácií:  

predseda: Ľudovít Chládek 

členovia z radov poslancov:  Ivan Madola, Ivan Hritz, Miroslav Záchenský 

      členovia z radov odborníkov: Michal Adamec st., Michal Kukučka, Emil Hudák 

     g) komisia výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a obnovy 

kultúrnych pamiatok:  

predseda: Ing. Peter Hollý 

členovia z radov poslancov: Ivan Madola, Mgr. Milan Galaba, Jozef Tonkovič 

členovia z radov odborníkov: Ing. Jozef Škvarenina st., Július Kliman, Peter Jakub, 

Ing. Vlasta Lisá 

      h)   komisia obrany, verejného poriadku a CO:  

predseda: Ivan Madola 

členovia z radov poslancov: Jozef Tonkovič, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý 

      členovia z radov odborníkov: Jozef Švec st. 

      i)   komisia strategického plánovania a eurofondov:  

predseda: Eva Dubajová 

členovia z radov poslancov: Ing. Jozef Škvarenina, Erika Babocká, Miroslav 

Záchenský 

      členovia z radov odborníkov: Helena Dubayová, Miroslav Hruška, Ing. Anna 
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Pacalajová 

      j)   komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných:  

predseda: Ivan Hritz 

členovia z radov poslancov: Ing. Peter Hollý, Mgr. Denisa Uhrinová, Erika 

Babocká, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý, Eva Dubajová 

- doplnilo uznesenie zvolením nových predsedov a členov komisií: 

a) Ing. Ladislava Boršča za člena z radov poslancov do komisie zdravotníctva, 

sociálnej a bytovej politiky, ktorý nadradí PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú 

b) Romana Merčiaka za člena z radov odborníkov do komisie zdravotníctva, sociálnej 

a bytovej politiky, ktorý nadradí Ing. Ladislava Boršča 

c) PaedDr. Pavla Petroviča za predsedu komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu, 

ktorý nadradí PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú 

d) Ing. Ladislava Boršča za člena z radov poslancov do komisie mládeţe, školstva, 

kultúry a športu, ktorý nadradí PaedDr. Pavla Petroviča 

e) volí Bc. Viliama Rumanka za ďalšieho člena z radov poslancov do komisie 

výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok, 

f) volí Bc. Viliama Rumanka za ďalšieho člena z radov poslancov do komisie ochrany 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

- za členov výboru mestskej časti č. 1  

Erika Babocká, Eva Dubajová, Mgr. Milan Galaba, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová  

- za členov výboru mestskej časti č. 2  

Ľudovít Chládek, PaedDr. Pavol Petrovič, Miroslav Záchenský, Ľudmila Šimeková, 

Pius Biely, Marta Šutková, Andrej Karaffa, Radovan Štekl 

- za členov výboru mestskej časti č. 3  

PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Peter Hollý, Ing. Peter 

Lisý, PaedDr. Dušan Husár, Marián Tomajko, Iveta Komárová, Ing. Vlasta Lisá, 

Viliam Rumanko, Mgr. Jana Langová 

- za členov výboru mestskej časti č. 4  

Ivan Madola, Mgr. Pavel Šepták,  Vladimír Klučiar, Ing. Jozef Škvarenina 

- za členov výboru mestskej časti č. 5 (Chyzerovce) 

Jozef Tonkovič, Michal Adamec, Veronika Furková, Ľudmila Hernjoklová, Jaroslav 

Pecho, Viliam Tonkovič, Vladimír Tonkovič, Monika Tíţňovská, Ing. Ivan Debnár, 

Ing. Anna Pacalajová, Ing. Peter Jakub, Ing. Vladimír Paluš, Ján Drahoš 

- za členov výboru mestskej časti č. 6 (Prílepy) 

Ing. František Jamrich, Marián Holub, Milan Repa, Tibor Krchňavý, Irena Vencelová, 

Štefan Páleník, Viera Radobická, Ivan Hritz, Štefan Horvát 

- Ľudmilu Šimekovú, bytom Slov. armády 31, Zlaté Moravce za prísediaceho pre 

Okresný súd Nitra na obdobie rokov 2010-2014 

- v súlade § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov Ing. Michala Borkoviča do funkcie hlavného kontrolóra mesta Zlaté 

Moravce na dobu určitú od 1. 4. 2011 – 31. 3. 2017  

         Potvrdilo: 

- v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ uznesenie 
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Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 188/2011 z 10. Zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 o schválení 

zakladateľskej listiny Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. a štatútu 

Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. 

         Zrušilo: 

- uznesenie MsZ z 3. zasadnutia dňa 6.3.2003 v bode V./14, ktorým MsZ schválilo 

nezvyšovanie nájomného v bytoch DOS na Rovňanovej ulici č. 1,3,5 a na 

Kalinčiakovej ulici č. 6,8,10 v Zlatých Moravciach  od 1.3.2003 

- Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 1.1.2005 v znení 

neskorších novelizácií 

- všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2005 o dani z nehnuteľností  

v plnom rozsahu 

- všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2004 o miestnych daniach na území mesta 

Zlaté Moravce  v plnom rozsahu 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 6/2005 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce  

v plnom rozsahu 

- všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/2005 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta  v plnom rozsahu 

- príspevkové organizácie: 

a) Mestské kultúrne stredisko, mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. 

Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 

b) Správa športových zariadení, mestský podnik, so sídlom: Továrenská 46, 953 

01 Zlaté Moravce, IČO: 37869639 

tak, ţe tieto sa zrušujú dňom 31.12.2011, pričom k ich zániku dochádza ich splynutím 

do novozriadenej príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry 

a športu p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá je právnym 

nástupcom zrušovaných príspevkových organizácií s tým, ţe všetok majetok, všetky 

práva a povinnosti, ak z ich  povahy  vyplýva, ţe sa vzťahujú na zrušené príspevkové 

organizácie, vrátane bankových účtov zriadených k prevádzkovaniu zrušených 

príspevkových organizácii, všetky pohľadávky a záväzky, ako aj tie, ktoré vyplývajú 

z pracovnoprávnych vzťahov prejdú dňom 01.01.2012 na tohto právneho nástupcu – 

príspevkovú organizáciu s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom 

Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce 

         Odvolalo: 

- náčelníka Mestskej polície Mgr. Ivana Hritza z funkcie z dôvodu ukončenia jeho 

pracovného pomeru s Mestom Zlaté Moravce dohodou,  a to s účinnosťou k 1.1.2012 

         Menovalo: 

- PhDr. Mariána Takáča, ktorý vykonáva funkciu stáleho zástupcu náčelníka Mestskej 

polície v Zlatých Moravciach, za náčelníka Mestskej polície v Zlatých Moravciach 

s účinnosťou od 1.1.2012  

         Poverilo: 

- poslanca Mgr. Pavla Šeptáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej 
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vety a ods. 6 tretej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

- primátora mesta Zlaté Moravce Ing. Petra Lednára, CSc. podpísaním a zabezpečením 

úradného overenia zakladateľskej listiny a štatútu Mestskej nemocnice prof. Dr. 

Rudolfa Korca n.o. schválených uznesením č. 188/2011 z 10. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 a na podpísanie 

a podanie návrhu na zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. 

Rudolfa Korca n.o. do príslušného registra neziskových organizácií, a to v lehote 5 dní 

od právoplatnosti tohto uznesenia 

         Zverilo: 

- s účinnosťou od 1.7.2011 do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 

IČO: 037865111, nasledovný majetok mesta: a) viacúčelové ihrisko nachádzajúce sa 

v externom priestore Základnej školy, Robotnícka 15 s: obstarávacou cenou: 55.950,17 

eur, oprávkami k 30.6.2011: 2.340,- eur, zostatkovou cenou k 30.6.2011: 53.610,17 

eur, b) technické zhodnotenie vykonané na Základnej škole, Robotnícka 25, Zlaté 

Moravce pozostávajúce zo zhotovenia únikového východu s obstarávacou cenou: 

1.834,23 eur 

- s účinnosťou od 1.1.2012 do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce, 

IČO: 37865081,  nasledovný majetok mesta: Rekonštrukcia ZŠ – Pribinova ul. 1, Zlaté 

Moravce – modernizácia ZS, prestavba a prístavba budovy školských dielní, na 

pozemku parc. č. 1565/1 (stavba – budova ZŠ súp. č. 1207), 1565/2, 1565/8, 1565/9 

(stavba – dielne súp. č. 3238), 1565/10, 1565/11 (stavba – garáţ súp. č. 3239), 

1565/13, v k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, s: 

obstarávacou cenou: 620.131,79 eur (rekonštrukcia, modernizácia, prestavba, 

prístavba), obstarávacou cenou: 26.344,22 eur (výpočtová technika – softvér, hardvér, 

príslušenstvo), obstarávacou cenou: 18.929,62 eur (výpočtová technika – hardvér 

a softvér), obstarávacou cenou: 20.670,07 eur (mobiliár interiéru) 

         Súhlasilo: 

- so zaradením Súkromnej bilingválnej materskej školy - Little treasures na území 

mesta Zlaté Moravce do siete škôl MŠVVaŠ SR v zmysle § 16 ods. 1, písm. k) zákona 

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov 

         Uloţilo: 

- Mestskému úradu spracovať analýzu a pripraviť program smerujúci k zlepšeniu 

ţivotných podmienok marginalizovaných komunít mesta, ktorý bude obsahovať najmä 

analýzu súčasného stavu (sociálno-ekonomická situácia, zamestnanosť, bývanie, 

školstvo) a rozvojovú stratégiu obsahujúcu vízie a moţnosti zlepšenia ţivotných 

podmienok marginalizovaných komunít v meste Zlaté Moravce  

- prednostovi Mestského úradu mesta Zlaté Moravce, aby vykonal všetky úkony 

potrebné k podaniu návrhu na zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. 

Dr. Rudolfa Korca n.o. do príslušného registra, a to v lehote 5 dní od právoplatnosti 

tohto uznesenia 

         Zobralo na vedomie: 

- výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Zlaté Moravce 
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- vystúpenie novozvoleného primátora mesta Zlaté Moravce 

- poverenie Vladimíra Klučiara zastupovaním primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 

13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

- prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

- správu o činnosti MsP za rok 2010 

- informáciu: 1. O príprave projektovej dokumentácii pre ZŠ Robotnícka ul. v Zlatých 

Moravciach „Premena tradičnej školy na modernú“, 2. O projekte „Regionálny zberný 

dvor na zavedenie separovaného zberu odpadov pre región Poţitavie, 3. O projekte 

„Rekonštrukcia MsKS a Parku Janka Kráľa 

- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2010 

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2010 

- z dôvodu schodku rozpočtového hospodárenia mesta sa nedopĺňa rezervný fond 

mesta 

- informáciu o zrušení záloţného práva na Materskej škole Kalinčiakovej 12 v Zlatých 

Moravciach 

- informáciu o štatúte Tekovských novín 

- správu o Rozboroch hospodárenia Mesta a  Mestských podnikov za 1. polrok 2011 

- informáciu o zmene sekretára v Komisii strategického plánovania a eurofondov, kde 

Bc. Helenu Levickú nahrádza Ing. Miroslav Košút 

- informáciu o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach 

- informáciu o transformácií Mestských podnikov 

- návrh na 2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podľa 

rozpočtových opatrení č. 5,  č. 6, č. 14 a č. 15, ktoré boli schválené v kompetencii 

primátora mesta 

- návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce s výhľadom na rok 2013 a 2014  

- informáciu o zmene sekretára v Komisii mládeţe, školstva, kultúry a športu, kde 

PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú nahrádza Mgr. Danuša Hollá 

         Konštatovalo, ţe: 

- novozvolený primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. zloţil zákonom 

predpísaný sľub primátora mesta 

- zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zloţili zákonom predpísaný sľub poslanca 

mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: Erika Babocká, Eva Dubajová, Mgr. 

Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Ivan Hritz, PaedDr. Dušan Husár, Ľudovít Chládek, 

PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Vladimír Klučiar, Ing. Peter Lisý, Ivan Madola, 

PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Pavel Šepták, Ing. Jozef Škvarenina, Jozef Tonkovič, 

Mgr. Denisa Uhrínová, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová, Miroslav Záchenský       

- ţe zástupca primátora je členom Mestskej rady v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov 

- náhradníci Bc. Viliam Rumanko a Ing. Ladislav Boršč zloţili zákonom predpísaný 

sľub poslanca mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

- voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení  

- realizácia investičného zámeru spoločnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 01 

Zlaté Moravce, IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa, je tak v záujme mesta 
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ako aj v záujme investora a ţe výstavba predĺţenia Záhradníckej ulice s napojením na 

ulicu Slaviansku je verejnoprospešná stavba vo verejnom záujme.“ 

         Vyhlásilo: 

- voľbu hlavného kontrolóra mesta na deň 15.03.2011 

         Určilo: 

- v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný 

plat primátora vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo výške 2,81 násobku 

priemernej mesačnej  mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2009 

744,50 x 2,81). K fixnej čiastke mestské zastupiteľstvo priznáva odmenu vo výške 

50%, čo predstavuje celkový plat 3140,- EUR 

- v súlade so Zb. z. č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov mesačný plat primátora vykonávajúceho funkciu v celom 

rozsahu vo výške 2,53 násobku priemernej mesačnej  mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve (za rok 2010 769 x 2,53), zvýšený o 66,5% čo predstavuje celkový plat 

vo výške 3240,-Eur 

- spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 

- podrobnosti o podmienkach účasti a náleţitosti prihlášky – výberové konanie na 

funkciu Hlavný kontrolor Mesta Zlaté Moravce 

- a) plat hlavného kontrolóra mesta podľa § 18c ods. 1) písm. f) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení ( priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom 

hospodárstve, t.j. 769,- eur x koeficient podľa počtu obyvateľov, t.j. 1,96 = 1508,- eur ) 

b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pracovný 

úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu - plný pracovný úväzok 

Hlavný kontrolór mesta. 
         3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach sa konalo dňa 15. 

marca. Hlavným bodom programu bola voľba hlavného kontrolóra mesta. Napriek 

tomu, ţe sa o tento post uchádzalo 15 kandidátov, k samotnej osobnej prezentácii 

pristúpilo o jednu uchádzačku menej. Tá v poslednej chvíli odstúpila. Volebnej 

komisií predsedal poslanec Mgr. M. Galaba. V prvom kole sa nikomu nepodarilo 

získať nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Traja kandidáti, ktorí získali najviac 

hlasov, postúpili do druhého kola. Boli nimi Ing. J. Škvarenina, Ing. M. Borkovič a I. 

Debnár. V druhom kole získali všetci traja zhodný počet hlasov a rozhodnúť tak musel 

ţreb. Hlavným kontrolórom sa stal po ţrebovaní doterajší zástupca riaditeľa mestského 

podniku Správa športových zariadení Ing. Michal Borkovič v súlade § 18a zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to na dobu určitú od 

1.4.2011 – 31.3.2017.  

Príloha  

č. 1-d 

 

Prednosta MsÚ. 
         Ing. Peter Pecho sa stal od 1. marca novým prednostom Mestského úradu 

v Zlatých Moravciach. Narodil sa 11.5.1964 v Zlatých Moravciach, je ţenatý a má dve 

deti. Ing. P. Pecho pracoval od r. 1982 v n. p. Calex. Od r. 1991-2003 bol 

zamestnancom daňového úradu, od r. 2003-2007 podnikal popri štúdiu managementu 

Ing. Peter 

Pecho 

 

Foto č.  

568/II 
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podniku na Fakulte ekonomiky a managementu v Nitre (r.2002-2007) a od r. 2007 

zastával funkciu vedúceho oddelenia kontroly v sekcii európskeho a soc. fondu na 

Ministerstve práce, soc. vecí a rodiny. 

         Po krátkom pôsobení prednostu MsÚ Zlaté Moravce, bol Ing. P. Pecho dňa 15. 

apríla z tejto funkcie odvolaný. Primátor Ing. P. Lednár, CSc. k tejto veci povedal: 

„Problémy riešime pod tlakom a v obrovskom tempe, cítime voči našim občanom 

zodpovednosť, preto sa budeme snaţiť post prednostu obsadiť človekom, ktorý bude 

tomuto tlaku odolávať a bude plne zodpovedať náročným kritériám.“  

         Post prednostu v Zlatých Moravciach od 20. apríla obsadil po osemročnom 

pôsobení vo vedení mesta Vráble (vo funkcií prednostu), Ing. Ján Jamrich. Vzhľadom 

na získané ţivotné skúsenosti, s radosťou a nadšením privítal šancu nastúpiť „do tohto 

rozbehnutého vlaku“. Na otázku či si je vedomý do čoho ide a čo sa od neho očakáva, 

odpovedal: „Veľmi dobre si uvedomujem, čo tento post obnáša. Sledujem masmédiá 

uţ dlhšiu dobu, takţe som informovaný o rozpočte, o financovaní, hospodárení 

bývalého vedenia a takmer so všetkým, čomu samospráva čelila a čelí. Fascinuje ma 

práca s ľuďmi, tímová práca a kaţdý problém je pre mňa veľkou výzvou poradiť si s 

ním. Mojím veľkým krédom je, aby radový občan odchádzal z úradu vţdy spokojný, 

bez ohľadu nato, či niečo v danom momente vybaví, alebo nie. Samospráva má byť čo 

najviac a kedykoľvek ľuďom nápomocná. Ide mi hlavne o celkový prístup 

zamestnancov MsÚ. Však pracovníci úradu sú predĺţenou rukou primátora ako aj 

Mestského zastupiteľstva.“  

         V Zlatých Moravciach sa cíti takmer ako doma, vzhľadom na preţité roky počas 

štúdia na Gymnáziu J. Kráľa. Ing. J. Jamrich sa narodil 4. februára 1954. Je ţenatý a 

má dve dcéry. Aktívne ovláda nemecký jazyk, má rád prírodu, vinohradníctvo a šport. 

Kvalifikácia a vzdelanie: Vysoká škola dopravná v Ţiline, fakulta strojnícko-

elektrotechnická, odbor strojárenská technológia (1973-1978). Doplnkové pedagogické 

štúdium SVŠT Bratislava (1984-1986), Obchodné a finančné právo, Právnická fakulta 

Trnavskej univerzity (1999-2000), Štvorsemestrálne štúdium na Ústave súdneho 

inţinierstva pri Ţilinskej univerzite – súdny znalec v odbore strojárstva (2000-2003), 

„Multiplikačné metódy“ Trier, Nemecko, „Normy kvality“ VDA, QS 9000, FMEA. 

         Od 19. augusta bol Ing. J. Jamrich poverený za Mesto Zlaté Moravce ako aj za 

všetky mestské podniky komunikáciou s médiami. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Ján 

Jamrich 

 

Foto č.  

569/II 

 

Sčítanie obyvateľov. 
         Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutočnilo od 13. mája do 6. júna. 

Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka 20. na sobotu 21. mája. Všetky 

tlačivá boli k dispozícii aj v jazyku maďarskej, rómskej, rusínskej a ukrajinskej 

národnostnej menšiny. Elektronický zber údajov bol zabezpečený aj v jazykoch 

národnostných menšín a v anglickom jazyku. Základné informácie o sčítaní získali 

obyvatelia prostredníctvom letákov pre obce a domácnosti. Vypĺňali sa kolónky 

o pobyte, pouţívanom jazyku, počítačovej znalosti, súčasnej ekonomickej aktivite, 

zamestnaní, dosiahnutom vzdelaní a náboţenskom vyznaní. Do sčítacích formulárov 

pribudli aj otázky o zateplení bytov a ich klimatizácii. Po prvý raz sa sčítanie 

uskutočnilo vo všetkých členských štátoch EÚ naraz pri vyuţití rovnakých, respektíve 
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podobných definícií zisťovaných údajov. Zároveň si obyvatelia SR mohli vybrať, či 

vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme 

prostredníctvom internetovej stránky www.scitanie2011.sk. Údaje zistené pri sčítaní sú 

chránené zákonom a slúţia pre štatistické potreby. Obyvatelia neuvádzali do sčítacieho 

formuláru svoje meno, priezvisko ani rodné číslo, čiţe aj po vyplnení zostal sčítací 

formulár  anonymný. Podľa zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 

bol povinný poskytnúť údaje na účely sčítania kaţdý obyvateľ okrem cudzinca 

poţívajúceho diplomatické výsady a imunitu.   

         V Zlatých Moravciach bolo vytvorených 45 sčítacích obvodov. Primátor mesta 

vymenoval 40 sčítacích komisárov. Začiatok sčítania bol od 13. mája a trval do 6. júna. 

Od 7. júna začalo preberanie formulárov od sčítacích komisárov. Elektronický zber 

údajov bol ukončený 29. júna. 

Výstavba.  
Bytovka - Štvorlístok 

         Vedenie mesta Zlaté Moravce sa rozhodlo, ţe bude stavať nájomné, cenovo 

dostupné byty pre svojich občanov. Predtým ale Mesto musí zabezpečiť projektovú 

dokumentáciu, vysporiadanie pozemkov, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a 

prípravnú fázu spočívajúcu v predloţení zámeru Mestskému zastupiteľstvu. Mesto 

Zlaté Moravce plánuje vyuţiť pri výstavbe nových nájomných bytov najmä financie zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania. Uchádzať sa chce aj o nenávratný finančný príspevok 

z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Vedenie mesta v priebehu 

roka zároveň začalo prostredníctvom internetu zisťovať formou ankety záujem 

obyvateľov o bývanie v nájomných bytoch. Prieskum bol zameraný najmä na vekovú 

kategóriu od 20 do 35 rokov. Prioritou by mala byť výstavba jednoizbových a 

dvojizbových bytov s rozlohou do 50 m².  

Murgašova ulica 

         Murgašova ulica nebola rekonštruovaná od jej vzniku. V roku 2002 si dali jej 

obyvatelia na vlastné náklady vypracovať projekt s kompletnou dokumentáciou. Po 

schválení projektu bola po mnohé roky v rozpočtoch mesta odkladaná jej 

rekonštrukcia. Nepomohli ani dve petície občanov v rokoch 2004 a 2007. Kaţdý rok 

bolo pred projektom uprednostnené niečo iné a ulica sa postupne dostávala do 

havarijného stavu. Diery na ulici dosahovali v niektorých častiach hĺbku viac ako 10 

cm. Väčšie daţde zase menili ulicu na tečúcu rieku a voda znehodnocovala majetky jej 

obyvateľov.  

         Rekonštrukcia Murgašovej ul. začala 20. októbra. Došlo k vyznačeniu vody, 

elektriky a plynu a následne sa začalo s odstraňovaním starej vozovky a chodníkov. V 

rámci rekonštrukcie boli prevedené tieto práce: kompletná oprava vozovky a jej 

odvodnenie do existujúcej kanalizácie, vybudovanie nového chodníka na opačnej 

strane ulice v dotyku s oplotením rodinných domov a vybudovanie zvislého a 

vodorovného dopravného značenia. Ulica bola bezbariérovo zabezpečená v miestach 

prechodov pre chodcov. 

         5. decembra boli oficiálne ukončené stavebné práce na Murgašovej ulici. 

Investičná akcia „Rekonštrukcia miestnych komunikácii na Murgašovej ulici v Zlatých 
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Moravciach“, bola plánovaná v rámci rozpočtu mesta na rok 2011 vo výške 220 tis. €. 

Oprava priestorov Denného centra 

         Klub dôchodcov, po novom Denné centrum, na Mojmírovej č. 6 prešiel 

čiastočnou vnútornou opravou. Občania, ktorí ho navštevujú poukazovali najmä na 

ošarpané steny s opadanou omietkou, čo vytváralo nedôstojný charakter pre zariadenie. 

Od 28. marca bola prevádzka a činnosť v troch miestnostiach na čas prerušená. Došlo 

k úprave interiéru zasadačky, kuchyne a časti sociálneho zariadenia. Vykonané boli 

maliarske práce, natieračské a drobné murárske práce. Pracovali tu štyria zo sedem 

pracovníkov cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre v rámci projektu na 

podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. 

 

 
Foto č.  

572, 

573/II 

 
 

 

Doprava. 
         Od januára zvýšil Nitriansky samosprávny kraj daň z motorových vozidiel tzv. 

cestnú daň o 10%. Dôvodov k zvýšeniu dane bolo viacero, jedným z nich bolo aj 

spoplatnenie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy, čo spôsobilo nárast 

intenzity prepravy ťaţkých nákladných automobilov na cestách druhej a tretej triedy 

v správe kraja a nedostatok peňazí na ich opravu a údrţbu.  

Cestná 

daň NSK 

 

 

         Od januára zdraţelo aj cestovné o 10 centov pre všetky skupiny cestujúcich vo 

všetkých tarifných pásmach. Rozhodli o tom poslanci Nitrianskeho samosprávneho 

kraja. Cenový výmer v NSK nebol upravovaný od februára 2009, pričom NSK mal 

druhé najniţšie sadzby cestovného.  

Cestovné 

v rámci 

NSK 

 

 

         Na podnet vedenia Mesta Zlaté Moravce bolo 9. mája zvolané pracovné 

stretnutie za účasti zástupcov Krajského dopravného inšpektoriátu (KDI), Okresného 

dopravného inšpektoriátu (ODI), Krajského úradu pre cestnú dopravu Nitra a Správy 

slovenských ciest. Stretnutie sa konalo za účelom hľadania iných moţností riešenia 

investičnej akcie „CESTA I/65 (Nitra-Hronský Beňadik)“. Touto výstavbou sa mala 

doprava obmedziť a upraviť tak, ţe cestou od horného kostola von z mesta, by uţ 

nebolo moţné prísť k reštaurácii Fáro, Army-shop, dokonca ani odbočiť na Banskú 

Bystricu. Po novom by sa na tento smer dalo dostať jedine kriţovatkou „Prílepy“. 

Problém by nastal aj opačným smerom. Tí, ktorí od BB smerujú napríklad do 

Topoľčian, by museli prejsť spomínanou Prílepskou kriţovatkou a našim mestom 

väčšou obchádzkou ako bolo zvykom doteraz. Mesto však ani po argumentoch KDI a 

ODI od svojich poţiadaviek neustúpilo.  

         Dostavba Cesty I/65 na uvedenom úseku bola podľa pôvodnej dokumentácie 

pozastavená, pri reštaurácii Fáro, bude aj tak napriek pozastaveniu dobudovaná. Zmení 

sa však jej miesto a charakter. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR J. Figeľ 19. augusta rozhodol, ţe zastavená výstavba kriţovatky bude dobudovaná. 

Zmenou však bolo, ţe miesto kriţovatky sa presunie ďalej smerom k čerpacej 

stanici. Kriţovatka pri reštaurácii Fáro bude do 2 rokov plnohodnotná 

bezpečná kriţovatka, v tvare písmena T, k dispozícii na oba smery - smer Banská 

Bystrica a smer Nitra. Minister o svojom rozhodnutí informoval Mesto Zlaté Moravce, 

Dopravný inšpektorát a Správu ciest. 

Výstavba 

kriţovatky 

na 

výpadovke 

z mesta (pri 

reštaurácii 

Fáro) 
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         V dňoch 9.-12. mája prebiehalo monitorovanie všetkých štyroch hlavných 

kriţovatiek v meste Zlaté Moravce (pri Mestkom úrade, pri hasičoch, pri Tekove a pri 

hornom kostole). Na kaţdej kriţovatke stáli štyria pracovníci Technických sluţieb, 

ktorí zaznamenávali všetky dopravné prostriedky, ktoré kriţovatkou prešli v čase od 

6°°h do 18°°hod. Spočítali aj cyklistov či motorkárov, ale aj typy áut podľa tonáţe. 

Dôvodom monitoringu bol lepší prehľad v zaťaţovaní jednotlivých kriţovatiek a 

súčasne ciest, ktoré majú prejsť rekonštrukciou. Meranie trvalo kaţdý deň od ôsmej 

rána do ôsmej večer. Vynechal sa iba piatok, ktorý je z hľadiska dopravnej zaťaţenosti 

atypickým dňom. Čísla, ktoré pracovníci Technických sluţieb namerali, boli posunuté  

špecializovanej bratislavskej firme. Tá má mestu navrhnúť optimálne riešenia pre 

jednotlivé kriţovatky.  

Monitoring 

dopravy v 

meste 

 

         21. júla bola Technickými sluţbami na ţiadosť J. Drienovského, jedného z 

obyvateľov bytovky na Tekovskej ulici, vybudovaná provizórna cesta so štrkovým 

podkladom. Obyvatelia bytoviek tejto ulice sa dlhé roky domáhali chodníka, alebo 

cesty, ktorý by im umoţnil ľahší prístup k ich obydliam a ktorý tam pôvodne aj bol. 

Nová cestička  

k bytovkám na 

Tekovskej ul. 

Foto č. 574/II 

 

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

23. novembra 2010. 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. Financovaná bola z investičných prostriedkov SCC t.j. z rozpočtu SR. 

Stavba bola zazmluvnená ako celok. Kriţovatka Prílepy stála 747 232,64 €, úprava 

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

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

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

Olichov) bol august 2011. 

Kriţovatka 

Prílepy, 

Chyzerovce 

 

Foto č.  

575/II 

 

 

         Chyzerovecká cesta bola odľahčená od veľkých nákladných áut. Tento problém 

trápil Chyzerovce uţ celé roky. S rekonštrukciou cesty I/65 na úseku pred Zlatými 

Moravcami, smerom od Nitry (na novovybudovanej kriţovatke), pribudla po pravej 

strane dopravná značka „Zákaz vjazdu a odbočenia pre motorové vozidlá nad 3,5 t“. 

         Technické sluţby osadili dopravnú značku Zákaz vjazdu pre nákladné 

automobily na ulicu Palárikova kvôli neustálym prejazdom a skracovaniu cesty 

nákladnými, plne naloţenými automobilmi. 

Obmedzenie 

dopravnej 

premávky cez 

Chyzerovce 

 

  

 

         Na podnet poslancov mestského zastupiteľstva dal primátor mesta zhodnotiť 

situáciu dopravného značenia na mestských komunikáciách. Výsledky boli hrozivé. 

Zvislé a vodorovné dopravné značenie má obrovské medzery. Mnohé priechody pre 

chodcov vôbec neboli označené, dopravné značky sa zmenili na vyblednuté kusy 

plechu a značky, ktoré predsa len vytrvali, pokrývala hustá zeleň. E. Hudák (MsÚ), 

poverený prieskumom dopravného značenia, pokladal za prvý a najnutnejší krok 

opraviť systém značiek, ktoré upozorňujú na prednosť v jazde. Za nevyhnutné 

povaţoval zmeniť v najbliţšom čase niektoré ulice s obojsmernou premávkou pre ich 

Dopravné 

značenie 

v meste 
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úzky rozmer na jednosmerné, čo by v konečnom dôsledku znamenalo perspektívu 

vytvorenia mnohých parkovacích miest. 

         Počas kontroly sa zistilo mnoho nedostatkov: 55 priechodov pre chodcov, ktoré 

je potrebné obnoviť pre ich lepšiu viditeľnosť. Z nich 28 správnemu označeniu podľa 

vyhlášky 9/2009 Z. z. vyhovuje a 27 ich vyhovuje len sčasti. Okrem toho je 56 

priechodov, ktoré nie sú označené vôbec. 137 zvislých dopravných značiek má zlé 

osadenie, sú fyzicky opotrebované a rovnako ako priechody, nespĺňajú podmienky 

jednotlivých ustanovení vyhlášky MV SR č. 9/ 2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Chýba mnoţstvo 

dopravných značiek na miestach, kde podľa zákona musia byť. V meste je 25 ciest, 

ktoré nespĺňajú poţiadavky na obojstrannú premávku (úzke), dokonca sa na týchto 

miestach pozdĺţne parkuje, čo značne obmedzuje prístup a prejazd iných motorových 

vozidiel.  

 

         19. augusta bol na skúšku vyznačený priechod pre chodcov (pri Mestskom parku 

na Pribinovej ul.) cez vozovku v retroreflexnom červenobielom farebnom prevedení. 

Podľa čl. 10 – Priečne čiary, Z.z. č. 9/2009, červená farebná úprava musí presahovať 

biele pruhy po stranách v smere jazdy vozidiel o 50 cm.  

         Technické sluţby, m.p. ďalej dokončili aj maľovanie bielych vodorovných 

značení - priechodov pre chodcov na cestných komunikáciách, ktoré spadajú pod 

správu Mesta Zlaté Moravce.  

Červený 

priechod 

pre chodcov 

 

 

         Práce na R1 v januári výrazne ovplyvňovalo premenlivé zimné počasie. Na 

mostných objektoch sa realizovali spodné stavby aj nosné konštrukcie a budovali sa 

oporné múry. V januári pracovalo na stavbe takmer 1000 pracovníkov, 200 

dopravných prostriedkov a viac ako 130 strojov. Dokončených bolo 37 stavebných 

objektov a rozpracovaných ďalších 68. Vykonávali sa práce na realizácii 

konštrukčných vrstiev, budovaní zemného telesa a nosnej konštrukcie, montáţi 

oceľovej konštrukcie, pokračovali betonárske a dokončovacie práce, nátery oceľovej 

konštrukcie, armovanie, debnenie a betonáţ ríms. Vo februári boli teploty pod bodom 

mrazu a snehová pokrývka na niektorých úsekoch výrazne obmedzila rozsah prác. 

Výstavba mostov pokračovala v celom rozsahu činností od spodných stavieb 

a nosných konštrukcií aţ po dokončovacie práce. V budove Strediska správy a údrţby 

rýchlostných ciest pokračovala montáţ vonkajších a vnútorných rozvodov sietí, 

omietok a betonáţ podláh. 

         Projekt rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej 

Bystrice dostal oficiálny názov PR1BINA. Predstavil ho koncesionár prvého PPP 

projektu na Slovensku, spoločnosť Granvia a.s.. "Meno PR1BINA sme vybrali 

spomedzi viac ako stovky návrhov. Chceme si uctiť históriu regiónu, ktorým cesta 

prechádza a zároveň spojiť minulosť s budúcnosťou," uviedol riaditeľ firmy E. 

Delobel. Súčasne bola spustená nová webová stránka www.pr1bina.sk, ktorá bude pre 

motoristov spoľahlivým zdrojom informácií o aktuálnej dopravnej situácii na ceste, o 

počasí či jeho očakávaných zmenách. Na stránke nechýbajú informácie o výstavbe R1, 

mapy a ďalšie pre motoristov uţitočné informácie. 

Výstavba R1 

v zime 
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         Výstavba rýchlostnej cesty R1 bola rozdelená na štyri úseky. Prvé tri úseky 

medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami mali byť odovzdané do uţívania v septembri 

tohto roka. Posledný štvrtý úsek, severný obchvat Banskej Bystrice, bude otvorený v 

júli budúceho roka. Celková dĺţka rýchlostnej cesty je 52 kilometrov, jej povrch 

predstavuje 1,1 milióna metrov štvorcových. Po celej trase sa nachádza 78 mostov, 

vyše 32 kilometrov protihlukových stien, kaţdý z prvých troch úsekov má po dve 

kriţovatky. Po celej dĺţke komunikácie sú optické vlákna, na sieť optických káblov sú 

pripojené rôzne terminály, kamery, snímače. Operačným centrom rýchlostnej cesty R1 

je novovybudované Stredisko správy a údrţby rýchlostnej cesty v Selenci 

bezprostredne za Nitrou. "Ihneď od odovzdania prvých troch úsekov cesty do uţívania 

začíname vykonávať jej prevádzku a údrţbu," uviedol riaditeľ Granvia Operation a.s. 

F. Scrabalat. V areáli strediska budú uskladnené všetky stroje a mechanizmy potrebné 

pri údrţbe. Okrem administratívnych priestorov a krízového centra, dielní, síl na 

uskladnenie soli a výrobne soľných roztokov sídlia v areáli aj príslušníci diaľničného 

oddelenia policajného zboru a hasičského a záchranného zboru. V modernom Centre 

riadenia dopravy sa budú zbierať a vyhodnocovať aktuálne informácie z cesty. Tie sem 

bude posielať 27 kamier, 12 meteorologických staníc, osem senzorov zabudovaných 

vo vozovke i odlučovače ropných látok.  

         Ohňostrojom vyvrcholili oslavy ukončenia výstavby rýchlostnej komunikácie R1 

- PR1BINA v Nitre, časti Selenec. Novú vozovku si 25. septembra od 14:00-20:00 

hod. vyskúšali stovky cyklistov a in-line korčuliarov. V rámci programu vystúpil 

Desmod, Marián Čekovský, Zdenka Predná či U.K.N.D.. Najmenších zabával Šašo 

Jašo a zatancoval Laci Strike so Street Dance Academy. Návštevníci mali počas tohto 

dňa moţnosť získať informácie o výstavbe rýchlostnej cesty, absolvovať exkurziu po 

Stredisku správy a údrţby rýchlostnej cesty, prehliadnuť si stavebné mechanizmy a 

zásahy záchranných zloţiek. Pre vodičov však zostala rýchlostná cesta naďalej 

zatvorená. Tri úseky R1 z Nitry do Tekovských Nemiec neboli uvedené do uţívania v 

zmluvne dohodnutom termíne. Cesta mala byť otvorená 28. septembra. Stavebná 

spoločnosť Granvia potvrdila, ţe dôvodom posunutia termínu bola nedokončená 

dokumentácia k vyše 500 stavebným objektom na ceste. Minister dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ avizoval, ţe by dielo mohlo byť odovzdané do 

uţívania do konca októbra tohto roka. Rýchlostná cesta bola stavaná v rámci projektu 

verejno-súkromného partnerstva (PPP). Ročná platba štátu koncesionárovi dosahuje 

pribliţne 125 miliónov eur. Projekt má byť úplne dokončený v roku 2012, keď sa má 

vodičom odovzdať do uţívania posledná časť cesty, obchvat Banskej Bystrice. 

         V piatok 28. októbra bolo oficiálne otvorených 46 km rýchlostnej cesty 

R1 „Pribina“. Pásku prestrihli: J. Figeľ - podpredseda vlády a minister dopravy, P. 

Hrušovský - predseda parlamentu, R. Fico - podpredseda parlamentu, J.E. Jean-Marie 

Bruno – francúzsky veľvyslanec na Slovensku, a E. Delobel – generálny riaditeľ 

spoločnosti Granvia. „Urobili sme všetko, aby cesta slúţila vodičom ešte pred 

extrémne vyťaţeným víkendom na cestách,“ uviedol riaditeľ firmy E. Delobel. 

„Výstavba R1 sa začala v septembri 2009. Na stavbe sme spotrebovali 300.000 

kubíkov betónu, premiestnili sme 4,5 tisíca kubíkov zemných prác. Celkové náklady 

na výstavbu dosiahli 200 miliónov eur,“ konštatoval Borovka, generálny riaditeľ a 
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predseda predstavenstva česko-slovenskej stavebnej skupiny EUROVIA. 

         Krátko po štrnástej hodine 29. októbra prešli po rýchlostnej komunikácii R1 

medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami prvé vozidlá. Od tohto dňa boli v prevádzke 

prvé tri úseky rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami.  Posledný 

úsek, obchvat Banskej Bystrice dlhý šesť kilometrov, by mal byť odovzdaný do 

uţívania v budúcom roku. Za prvú hodinu prevádzky prešlo novým úsekom 1100 áut v 

obidvoch smeroch. Z toho v smere z Bratislavy do Banskej Bystrice ich bolo šesťkrát 

viac ako v opačnom smere do Bratislavy.  

 

 

  

    

         Mesto vypracovalo návrh na 174 nových parkovacích miest na ploche 2576 m². 

Kým príde k jeho realizácii, je potrebné vypracovať projektové dokumentácie, návrh 

musí prejsť komisiou dopravy, Mestským zastupiteľstvom, bude potrebné vyčleniť 

finančné prostriedky z mestského rozpočtu a rozhodnutie Okresného Dopravného 

Inšpektorátu v Nitre. Podľa grafického obrazového a popisného návrhu umiestnenia 

nových parkovacích miest v meste Zlaté Moravce a v jeho mestských častiach, by sa 

malo dať navyše parkovať: Sládkovičova ulica – 16 parkovacích miest so šikmým 

státím, Pribinova ulica – 30 parkovacích miest so šikmým státím, Mojmírova ulica 7-

11 – pravá strana komunikácie – 7 parkovacích miest s pozdĺţnym státím, ľavá strana 

komunikácie – 28 parkovacích miest so šikmým státím, Školská ulica – 28 

parkovacích miest s kolmým státím, Ulica Obrancov mieru – 23 parkovacích miest s 

kolmým státím, Ulica Martina Benku – 42 parkovacích miest s kolmým státím. 

Parkovanie 

v meste 

 

         14. novembra boli ukončené stavebné práce cesty na Prílepskej a Továrenskej 

ulici. Komunikácie rekonštruovala na svoje náklady spoločnosť Granvia a.s.. Bola to 

vyvolaná investícia pre zhotoviteľa diaľnice R1 PR1BINA v zmysle dohody pri 

schvaľovaní "Veľkého územného plánu" na VUC pri trasovaní projektu. V okrese 

Zlaté Moravce išlo o cesty vedúce z kameňolomov Hostie a Obyce, cez Machulince a 

Ţitavany. Cez naše mesto išli ťaţké autá po Ul. Továrenská, Duklianska, 1. mája a 

Prílepská.   

Oprava 

Továrenskej 

a Prílepskej 

ul. 

 

 

 

         Za necelý týţdeň sa v novembri vymenilo a doplnilo 74 ks zvislých dopravných 

značení na miestnych komunikáciách mesta za 8 166 €. Nové značky zabezpečila 

firma Lemus, schválené dopravným inšpektorátom, aby sa čím skôr dali do poriadku 

zanedbané mestské cestné komunikácie aspoň sčasti. V tejto súvislosti Mesto Zlaté 

Moravce upozornilo na pretrvávajúci vandalizmus.  

Nové 

dopravné 

značky v 

meste 

Požitavské regionálne združenie.      
         Prvé zasadnutie Poţitavského regiónu okresu Zlaté Moravce v roku 2011 sa 

konalo 4. februára na MsÚ v Zlatých Moravciach. Zdruţenie je dobrovoľným 

záujmovým na politických stranách a hnutiach nezávislým zdruţením, ktoré bolo 

zaloţené ustanovujúcim zasadnutím vo Vrábľoch v roku 1993 ako spoločné 

zoskupenie v rámci Zdruţenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Predsedníčkou sa od 3. 

februára stala Bc. Z. Koprdová, starostka obce Hosťovce. Zdruţenie zahŕňa 37 obcí 

v regióne: Zlaté Moravce, Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, 
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Hostie, Hosťovce, Choča, Jedľové Kostolany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, 

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

Neverice, Nevidzany, Nová Ves nad Ţitavou, Obyce, Skýcov, Slaţany, Slepčany, 

Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska 

nad Ţitavou, Volkovce, Zlatno, Ţikava, Ţitavany, Melek, Tajná, Čeľadice a Ţitavce. 

Bc. Z. Koprdová vo funkcii vystriedala J. Ďuriača z Jedľových Kostolian, ktorý uţ 

funkciu starostu nezastáva. Do rady PRZ boli zvolení: Ing. P. Lednár, CSc., primátor 

Zlatých Moraviec, starostovia S. Fabián - Martin nad Ţitavou, P. Štepianský - Hostie, 

J. Mesko - Topoľčianky, J. Kováč - Nevidzany, V. Ďurčeková - Malé Vozokany a za 

predsedníčku a zároveň aj členku Rady PRZ Bc. Z. Koprdová. Kaţdý z členov rady 

zastupuje geograficky inú časť územia. Hlavnou úlohou novej predsedníčky zdruţenia 

bude obhajovať v legislatívnom procese záujmy obcí tak, aby prijaté zákony nemali 

také tvrdé dopady na obce. Snem PRZ delegoval dvoch svojich zástupcov Bc. Z. 

Koprdovú a Ing. P. Lednára, CSc., do Rady ZMOS. 

 

 

 

 

 

Spoločný obecný úrad. 
         Starostovia obcí zdruţených do Spoločného obecného úradu v Zlatých 

Moravciach sa stretli 4. februára na pôde Mestského úradu. Prítomných 25 starostov 

z 30-tich zdruţených obcí si vypočulo správu o činnosti, stave majetku SOÚ 

a financovaní preneseného výkonu štátnej správy v roku 2011. Zároveň schválili 

správu o hospodárení za rok 2010. Boli zvolení noví členovia rady v zloţení Ing. P. 

Lednár, CSc., J. Palková, P. Štepiansky, J. Belúch a J. Mesko. Kontrolná komisia V. 

Ďurčeková, J. Obert a Ing. Ľ. Gahír. Schválená bola výška príspevku na činnosť SOÚ 

v roku 2011 v sume 0,80 € na obyvateľa. Na činnosť úradu prispieva aj štát, v tomto 

roku výška dotácie činila 0,93 € na obyvateľa. Štatutárom v zmysle zmluvy o zriadení 

SOÚ sa stal primátor mesta, za svojho zástupcu si určil starostu Topoľčianok J. Mesku.  

Činnosť podnikov v meste.      
         Od 1. januára sa zmenila sadzba DPH z 19 na 20 % na celom Slovensku. Zmena DPH 

                   

         Slovenské elektrárne – AE Mochovce pripravili Príručku na ochranu 

obyvateľstva vo forme kalendára na roky 2011 – 2012. Kalendár si občania mohli 

prevziať na Mestskom úrade. Materiál bol určený pre obyvateľov mesta v počet 1 kus 

pre domácnosti.  

Príručka na 

ochranu 

obyvateľstva  

 

         Primátor Zlatých Moraviec Ing. P. Lednár, CSc. sa dal na utuţovanie vzťahov 

medzi samosprávou a podnikateľskou obcou. Dňa 3. februára v obradnej sieni MsKS 

zorganizoval stretnutie 50-tich ľudí z radov malých a stredných podnikateľov, či 

zástupcov spoločností s medzinárodnou účasťou. Po príhovore primátora nasledovala 

prezentácia vín z Vinárskych závodov Topoľčianky. Takéto stretnutia chce primátor 

robiť opäť, aby podnikatelia poznali, ţe jeho podpora primátora podnikateľom 

v Zlatých Moravciach bude iná ako doteraz. „Keď sa povie podnikateľ, nejedná sa 

o ţiadnych veľkých milionárov. Skôr o ľudí, ktorí majú denne starosti finančné 

a organizačné. Menili sa vlády a my sme tu boli ako fackovací panáci. Poznám, ţe 

podnikateľský ţivot je veľmi ťaţký. Z postu primátora vám chcem sľúbiť, ţe v Zlatých 

Stretnutie 

primátora s 

podnikateľmi 
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Moravciach zaviali úplne iné vetry ako boli doteraz. Budem vám vychádzať 

maximálne v ústrety a u mňa budete kedykoľvek vítaní. Pomôţem vám, ako budem 

môcť. Je dôleţité, aby sa Zlaté Moravce posúvali do takej podoby a na také miesto, 

aké si zaslúţia. Moravce znamenali kedysi v Československu pojem. Mojím ţelaním je 

vrátiť slávu Zlatým Moravciam.“ 

 

         Kúpou popredného výrobcu motorprevodoviek rozšírila spoločnosť Altra svoje 

zastúpenie v Európe. 28. februára Altra Holdings Inc. oznámila, ţe podpísala 

definitívnu dohodu o kúpe všetkých aktív spoločnosti Danfoss Bauer GmbH 

(“Bauer”), ktoré sa týkajú jej obchodu s prevodovými motormi. Bauer je popredným 

európskym výrobcom vysoko kvalitných prevodových motorov, ktoré ponúkajú 

technické riešenia rôznym druhom priemyselných odvetví, vrátane manipulácie 

s materiálom, metalurgie, potravinárskeho priemyslu a energii. Okrem silnej 

prítomnosti v Nemecku, má spoločnosť dobre etablovanú obchodnú sieť v ďalších 15 

krajinách západnej a východnej Európy, v Rusku, Číne, a USA. Firma zamestnáva v 

Zlatých Moravciach 260 zamestnancov. Aktuálna je aj spolupráca s Mestom Zlaté 

Moravce a to v súvislosti s novou nájomnou zmluvou na nasledujúcich 5 rokov. 

Gear Motor 

Slovakia 

s.r.o. 

 

         Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení poţívania alkoholických nápojov na území 

mesta Zlaté Moravce. Pokutu aţ do výšky 33 eur mohol od marca zaplatiť ten, kto bol 

pristihnutý piť alkohol na verejnosti. Zákaz platí od piatej rána do desiatej večer. 

Mesto týmto nariadením vyhlásilo vojnu asociálom, ktorí popíjajú na očiach ostatným 

a svoji správaním poburujú obyvateľov. Zákaz platí pre všetky verejne prístupné 

priestranstvá (školy, úrady, kostoly, parky, zastávky, a podobne) a menovite pre celé 

tieto ulice: Námestie Andreja Hlinku, Migazziho, Janka Kráľa, Ţupná, Sama 

Chalupku, Námestie Hrdinov, Ţitavské nábreţie, Hviezdoslavova, Bernolákova, 

Robotnícka, Ulica 1. mája, Chyzerovecká a Továrenská.  

VZNm 

o obmedzení 

poţívania 

alkoholických 

nápojov na 

území mesta 

Zlaté Moravce 

 

 

         Analógové vysielanie skončilo z vysielača Nitra - Zobor 18. mája. Slovensko tak 

začalo vysielať digitálne. Tí, ktorí nevlastnili televízny prijímač s digitálnym tunerom, 

si museli kúpiť set-top-box, alebo satelit. 

         Všetko potrebné pre prechod na digitálne vysielanie nájdu Zlatomoravčania aj 

v predajni satelitnej techniky IN-SHOP na Bernolákovej 4, v Zlatých Moravciach. 

Firma IN-SHOP je moderná spoločnosť, ktorá bola zaloţená v roku 2005 ako 

špecializovaný internetový obchod so satelitnou technikou. Od jej zaloţenia dochádza 

kaţdoročne k rozširovaniu sortimentu a nárastu predaja v rámci celej SR. Od roku 

2010 má spoločnosť otvorenú predajňu aj v Zlatých Moravciach. 

Koniec 

analógového 

vysielania  
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         V Zlatých Moravciach sídli firma Axson Central Europe. V júni firmu navštívil 

aj primátor mesta. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s predmetom činnosti tejto 

firmy, s výrobným procesom prevádzky v našom meste ako aj s jej samotnými 

výrobnými produktmi. Axson Technologies je lídrom v oblasti epoxidových a 

polyuretánových ţivíc aplikovaných v oblasti dizajnu, nástrojov a prototypovania, 

Axson 

Central 

Europe  
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ponúka komplexný sortiment pre tvorbu modelov a nízkosériových foriem pre 

testovanie výrobkov a predvýrobné štúdie. Celosvetovo zamestnáva okolo 350 

zamestnancov a jej činnosť je obsiahnutá v 50 krajinách sveta. Výrobné závody sú 

umiestnené vo Francúzsku, na Slovensku, v Číne, v Spojených Štátoch a v Mexiku. 

Polymérne skúsenosti posúvajú Axson Technologies do pokrokových technológií pre 

kompozity, štrukturálne lepidlá a dielektriká. Lídri priemyslu po celom svete zvolili 

riešenia Axson Technologies na trhoch ako je letectvo, automobilový priemysel, 

stavebníctvo, obnoviteľné energie, doprava, zlievarenstvo, obrábacie stroje a 

elektronický priemysel, ako aj v mnohých iných oblastiach.  

 

         Mesto Zlaté Moravce sa dohodlo na obchodnej spolupráci s významným 

výrobcom hygienických papierov zo zberného papiera, SHP Harmanec a.s., Harmanec. 

Spoločnosť Green Wave recycling s.r.o. Nitra, je jednou so spoločností, s ktorou SHP 

Harmanec a.s. spolupracuje. Okrem iného, zabezpečuje výmenu Harmaneckých 

hygienických výrobkov (toaletný papier, kuchynské utierky, vreckovky a servítky), za 

zberový papier od jednotlivých domácností priamo spred obydlí, resp. 

podnikateľských subjektov v Zlatých Moravciach a okolí. Dátumy, odberné miesta a 

podmienky výmeny boli zverejňované na internete. Výkup: 4 kg papiera = 1 ks 

toaletného papiera Harmony 2-vrstvový, 12 kg papiera = 1 balík vreckoviek (10 ks 

malých balíčkov), 15 kg papiera = 1 balík kuchynských utierok 2-vrstvové, 1 kg 

papiera = 0,05 €. Vykupované boli druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, 

zviazané v balíkoch. 

Výmenný 

obchod 

„papier za 

papier“ 

 

 

         V apríli aţ máji fi ViOn a.s. zrealizovala výstavbu oporného betónového múru 

ako vodnú stavbu pre zásobovaciu komunikáciu Tesco. Spoločnosť Tesco vynaloţila 

značné investície s odstránením nebezpečných odpadov a pozostatkov poškodených 

starých objektov, ktoré sa nachádzali na stavebnom pozemku na pravom brehu Ţitavy 

medzi ulicami Hviezdoslavova, Duklianska a 1. mája. Dňom 15. júna nadobudli 

právoplatnosť všetky stavebné povolenia. Okrem prípravných prác v súvislosti s 

úpravou stavebnej parcely, investor reagoval aj na obyvateľov ohľadom moţného 

zvýšeného hluku. Staré drevené okná na susediacej bytovke boli vymenené za nové s 

izolačnými sklami. Tak isto aj na  Základnej škole sv. Don Bosca boli vymenené okná 

na náklady spoločnosti. Išlo o investíciu viac ako 85 tis. €. V spolupráci s 

prevádzkovateľom tepelného hospodárstva v meste, Tesco realizovalo prekládku 

teplovodu.  Výška zrealizovaných investícií súvisiacich s prípravou otvorenia obchodu 

predstavovala sumu viac ako 230 tis. €. 

         Prestrihávaním pásky primátorom mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednárom, CSc. 

sa 29. septembra 2011 o 8°°hod. otvorilo nákupné centrum „Hypermarket TESCO“. 

Obyvatelia mesta i priľahlého okolia tak uţ nemusia cestovať za týţdennými nákupmi 

do Tesco obchodov v okolitých mestách. Priamo v Zlatých Moravciach pod jednou 

strechou od teraz na nich čaká široký sortiment, kvalitný tovar, nízke ceny, doplnkové 

sluţby, veľké parkovisko, najdlhšie otváracie hodiny a to všetko 7 dní v týţdni. 

Výbornú spoluprácu s Tescom potvrdil aj primátor Ing. P. Lednár: “Príchod Tesca do 

Zlatých Moraviec vnímam ako dobrú správu pre obyvateľov Zlatých Moraviec. Tesco 

Výstavba 

hypermarketu 

Tesco 
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vytvorí nové pracovné príleţitosti, zároveň veríme, ţe aj zvýši konkurenciu, prinesie 

nový štandard ponuky tovaru a sluţieb a neposlednom rade tieţ svojou váhou pomôţe 

udrţať nízke ceny pre obyvateľov.” Počas programu, ktorý predchádzal slávnostnému 

a oficiálnemu otvoreniu, spoločnosť Tesco prostredníctvom riaditeľa HP Tesco ZM J. 

Antalíka odovzdala finančný príspevok v hodnote 700 € Opatrovateľskej sluţbe Zlaté 

Moravce a detské reflexné vesty, ktoré s vďakou prijala za vybranú Materskú škôlku 

jej riaditeľka A. Zelenková. Program bol obohatený o vystúpenie obdarovaných detí z 

Materskej škôlky „Dúha“ na Ţitavskom nábreţí, ktoré zaspievali pieseň zloţenú 

výnimočne pre Tesco. Prví nakupujúci uţ stáli pred Tescom takmer hodinu pred jeho 

otvorením, čo len potvrdilo primátorove slová, v ktorých vyjadril svoje nadšenie a 

spokojnosť nad zrealizovaním tohto projektu uţ aj v našom meste.  

         V samotnom centre Zlatých Moraviec spoločnosť Tesco otvorila uţ svoj 55. 

hypermarket na Slovensku. Na predajnej ploche takmer 3000 m2 poskytne 

zákazníkom široký sortiment tovaru a to aţ 18 000 produktov, ktoré zaplatia pri 13 

pokladniach z toho sú 4 samoobsluţné. Svoje nákupy si obyvatelia mesta, ale aj 

okolitých obcí budú môcť urobiť sedem dní v týţdni od 6,00 do 22,00 hodiny. 

Pohodlný nákup okrem iného zabezpečí aj 220 parkovacích miest, 9 miest pre 

zdravotne ťaţko postihnutých a 2 miesta pre rodiny s deťmi. Na predajnej ploche 

takmer 3000 m2 poskytne Tesco v Zlatých Moravciach svojim zákazníkom vysokú 

kvalitu a čerstvosť potravín s dôrazom na ovocie a zeleninu, ale aj široký sortiment 

a kvalitu odevov, ako je oblečenie značky F&F. Spoločnosť Tesco vytvorila v meste 

spolu 89 pracovných miest.  

 

Foto č.  

581, 582/II 

 

 

         Od 1. decembra začal fungovať v Zlatých Moravciach Dom seniorov Úsmev. 

Jeho kapacita je 57 miest. Budova bola pôvodne internátom. Pôvodná štruktúra ale 

ostala zachovaná. V bunkách sú jedno a dvojlôţkové izby a spoločné sociálne 

zariadenie. Majú základné vybavenie. Klienti si môţu zaobstarať televízor na izbu 

alebo iné elektrospotrebiče. K dispozícii je aj masáţne kreslo či jaccuzzi. V strede 

jedálne stojí oltár. Pri väčšom počte obyvateľov domova tu budú prebiehať omše. 

Príbuzní môţu prísť na návštevu kedykoľvek počas dňa do ôsmej večer. Kaţdá chodba 

má izbu pre zdravotníkov, rovnako kuchynku, kde si môţu klienti pripraviť jedlo sami 

alebo o to poţiadať opatrovateľku. Vonku je pripravené auto v prípade, ţe by niektorý 

z klientov potreboval návštevu nemocnice či nutný prevoz. Na dvore bude altánok. DS 

Úsmev ponúka odborné obsluţné činnosti, zabezpečuje záujmové činnosti, kadernícke 

sluţby, pedikúru a masérske sluţby. Klientov však takáto starostlivosť niečo stojí. Ich 

dôchodok na pokrytie takýchto sluţieb zďaleka nepostačuje, preto pobyt v takomto 

zariadení si môţu dopriať za podpory svojich blízkych alebo z našetrených peňazí. 

Pokiaľ je klient zaradený do piateho alebo šiesteho stupňa odkázanosti môţe poţiadať 

o príspevok z VÚC. Riaditeľkou DS je V. Hanzelová. V decembri bolo v domove 7 

klientov a 14 zamestnaných ľudí. Počet zamestnancov však závisí od počtu klientov, 

takţe pri plnej obsadenosti 57 miest, bude ponuka pracovných miest aţ pre 25 ľudí.  

         Oficiálne otvorenie DS Úsmev sa konalo 14. decembra. Zúčastnil sa ho primátor 

mesta Ing. P. Lednár, CSc., prednosta MsÚ Ing. J. Jamrich, riaditeľ nemocnice M. 

Grujbár, ako aj starostovia z okolitých obcí. Pozvanie majiteľov domovu prijali aj 

Dom 

seniorov 

Úsmev 

 

Príloha  

č. 4-d 
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ďalší hostia - zástupkyňa pre sociálne veci z VÚC, poslanec mestského zastupiteľstva 

Ing. L. Boršč a predseda okresnej rady strany SMER SD Mg. M. Kéry.  

 

         Relaxačné centrum Sobek sa nachádza na Štúrovej ulici v budove Obchodnej 

akadémie. Centrum ponúka zákazníkom cvičenie na rôznych strojoch - slender stroje, 

vibračné plošiny, aeróbne stroje aj spinning, ktorý funguje ako samostatná jednotka. 

Prístroj Rollen je zase na odbúravanie celulitídy. Súčasťou zariadenia je i fínska sauna 

a masáţe.  

Relaxačné 

centrum 

Sobek 

 

         V meste Zlaté Moravce je dôleţitým prvkom pre viac ako tisíc domácností cena 

tepla pre rok 2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dňa 12.12.2011 pre rok 2012 

stanovil svojím rozhodnutím cenu tepla pre odberné miesta v meste Zlaté Moravce - 

regulovaný subjekt Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o., Hviezdoslavova 

84. Uvedené ceny sú bez DPH: variabilnú zloţku maximálnej ceny tepla pre 

domácnosti 0,0454 €/kWh, variabilnú zloţku maximálnej ceny tepla pre odberateľov a 

konečných spotrebiteľov okrem domácnosti 0,0454 €/kWh, fixnú zloţku maximálnej 

ceny tepla s primeraným ziskom 208,0049 €/kW. Pre porovnanie: od 1.1.2011 - 

31.5.2011 – variabilná zloţka 0,0319 €/kwh, fixná zloţka 173,54 €/kw, od 1.6.2011 - 

31.12.2011- variabilná zloţka 0,0374 €/kwh nárast 117,24 %, fixná zloţka 208,077 

€/kw nárast 119,9 %. Od 1.1.2011 - 31.12.2012- variabilná zloţka 0,0454 €/kwh nárast 

121,39 %, fixná zloţka 208,0049 €/kw pokles 0,4 %. V roku 2011 z dôvodu 

navyšovania ceny tepla sa odpojili od 1.energetickej a teplárenskej spoločnosti s.r.o., 

Zl. Moravce podnikatelia z Centra Ţitava I. poschodie.  

Prvá 

energetická 

a 

teplárenská 

spoločnosť 

s.r.o 

 

Príloha  

č. 5-d 

. 

Činnosť MsÚ, mestských podnikov.      
         Od 1. januára podľa zákona č. 546/2010, museli byť všetky zmluvy, faktúry, 

objednávky zverejnené na internetovej stránke mesta. NR SR schválila tento zákon pre 

lepšiu kontrolu nakladania s verejnými financiami. Mesto Zlaté Moravce začalo so 

zverejňovaním svojich zmlúv, objednávok a faktúr, ako aj mestských podnikov na 

internetovej stránke vo formáte obrázkov pdf, z ktorých sa text nedal kopírovať. 

Dokumenty označené číslom boli zaradené podľa jednotlivých oddelení mestského 

úradu.  

Faktúry 

mesta na 

internete 

 

 

         Povereným riaditeľom Technických sluţieb mesta Zlaté Moravce sa stal od 1. 

februára Ing. J. Latika.  

Nový riaditeľ 

TSM 

 

         Slovensko dostalo na programové obdobie rokov 2007 – 2013 od Európskej únie 

eurofondy vo výške pribliţne 11 miliárd eur. K tejto téme sa 8. februára konalo na 

MsÚ pracovné stretnutie primátora Ing. P. Lednára, CSc., členov Komisie 

strategického plánovania a pre eurofondy pri MsZ so zástupcami a.s. Gestus. 

Spoločnosť Mestu ponúkla pomoc pri realizácii projektov. Jeden zo zdrojov 

štrukturálnych fondov EÚ je Regionálny operačný program (ROP). Projekty 

spolufinancujú obce a mestá vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 85% sú 

nenávratné zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zdroje štátneho 

Eurofondy 

 

http://www.zlatemoravce.info/i-technicke-sluzby
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rozpočtu. Do návrhu medzi investičné projekty spadali projekty ako Revitalizácia 

historického centra mesta, Rekonštrukcia MsKS a Parku Janka Kráľa, technické 

vybavenie – strojové zabezpečenie Technických sluţieb, personálno-sociálne projekty 

- sociálny podnik s finančnou podporou mesta, terénna komunitná práca s podporou 

mesta, chránené pracovisko – monitorovací kamerový systém MsÚ.   

 

         Zlatemoravce.info je nový blog, ktorý informuje o celkovom dianí v meste Zlaté 

Moravce. Vznikol vo februári ako pomocné médium oficiálnej stránky mesta Zlaté 

Moravce a Tekovských novín. Tento blog pravidelne prináša informácie zo 

samosprávy a tak isto aktuálne informácie všetkých mestských príspevkových 

organizácii. Mimoriadne aktuálne a viac zaujímavé informácie sú uverejňované hneď 

na hlavnej stránke blogu. Iné, beţné informácie sú v sekciách jednotlivých podnikov. 

Poskytovaním všetkých týchto informácii chce mesto prispieť k celkovému zlepšeniu 

komunikácií občanov s vedením mesta. 

Zlatemoravce.

info 

 

 

 

         Od 1. marca došlo k zmene vo vedení mestského podniku Sluţbyt. Novou 

poverenou riaditeľkou sa stala Ing. M. Sýkorová. Mgr. P. Sendlai, doteraz poverený 

vedením Sluţbytu, bol vymenovaný za vedúceho bytového hospodárstva. 

Nová 

riaditeľka 

Sluţbytu 

 

         ZlateMoravce.info v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 

Nevernet priniesli od 3. marca (2.MsZ) moţnosť sledovať naţivo zasadanie mestského 

zastupiteľstva.  

Ţivé prenosy 

MsZ  

 

         Dňa 11. marca bola za účasti zamestnávateľa Mesta Zlaté Moravce v zastúpení 

Ing. P. Lednárom, CSc., primátorom a za účasti Základnej organizácie SLOVES pri 

Mestskom úrade v Zlatých Moravciach v zastúpení M. Molnárovou, predsedníčkou 

závodného výboru a za účasti ďalších prítomných prerokovaná organizačná zmena o 

zníţení počtu zamestnancov Mestského úradu v Zlatých Moravciach z dôvodu 

zvýšenia efektívnosti práce zamestnávateľa. Na oddelení pre výstavbu, územné 

plánovanie, dopravu a ţivotné prostredie sa zrušilo jedno pracovné miesto, na oddelení 

bytovom, podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku a regionálnej politiky sa 

zrušilo jedno pracovné miesto, na oddelení správnom a organizačnom sa zrušili dve 

pracovné miesta, na oddelení pre ľudské zdroje sa zrušili tri pracovné miesta. Následne 

zamestnávateľ Mesto Zlaté Moravce a ZO SLOVES pri Mestskom úrade v Zlatých 

Moravciach prerokovali dňa 18.03.2011 výpovede zamestnancov podľa § 63 ods. 1 

písm. b) Zákonníka práce. 

Organizačné 

zmeny na 

MsÚ  

 

Príloha  

č. 6-d 

 

 

         Od 23. marca Tekovské noviny prešli mnohými zmenami. Išlo najmä o 

pútavejšiu a atraktívnejšiu formu podávania informácii. Snahou bolo zaujať širší okruh 

čitateľov nielen obsahovou stránkou, ale aj ich pestrofarebným šatom. Tekovské 

noviny tieţ zvýšili náklad zo 750 na 1000 kusov, počet strán na dvanásť a prešli na 

farebnú tlač. Zvýšila aj cena z 30 na 50 centov.  

Tekovské 

noviny 

 

Príloha  

č. 7-d 

 

         Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc. dňa 31. marca vypísal Výberové 
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výberové konania na funkcie: riaditeľ m.p. – Technické sluţby, MsKS, Správa 

športových zariadení, Mestská nemocnica, Záhradnícke sluţby, Mestská polícia, 

Sluţbyt. Prihlášky do výberového konania na funkciu riaditeľov mestských podnikov a 

funkciu náčelníka Mestskej polície Zlaté Moravce, bolo moţné podávať do 15. apríla. 

26. apríla sa otvárali obálky s prihláškami záujemcov o tieto posty. Členovia komisie: 

Ing. P. Lednár, CSc., JUDr. P. Kollár, V. Kľučiar, E. Babocká, Mgr. D. Uhrinová. Do 

výberového konania sa prihlásili: Správa športových zariadení m.p. – I. Horvát, I. 

Malý, F. Sýkora, Mgr. Ľ. Červený, Technické sluţby mesta Zlaté Moravce m.p. - Ing. 

V. Kozárová, Ing. J. Latika, Mestské kultúrne stredisko m.p. - Ing. V. Kozárová, Bc. P. 

Kereš, Ing. R. Bakaľár, Mestská nemocnica prof. Rudolfa Korca, DrSc. - Ing. I. Weiss, 

MUDr. J. Popovič, Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce m.p. - Ing. A. Matyášová, 

Sluţbyt Zlaté Moravce m.p. - Ing. M. Sýkorová, Mgr. P. Sendlai. Z dôvodu 

pripravovanej reštrukturalizácie mestských podnikov komisia neodporučila Ing. P. 

Lednárovi, CSc., primátorovi Mesta Zlaté Moravce, aby predloţil Mestskému 

zastupiteľstvu návrhy na personálne zmeny na postoch riaditeľov mestských podnikov. 

Komisia odporučila primátorovi, aby bolo uchádzačom zaslané písomné oznámenie o 

tom, či splnili alebo nesplnili formálne podmienky výberového konania, a aby bolo 

všetkým uchádzačom oznámené, ţe komisia v súlade s podmienkami výberového 

konania nevybrala ţiadneho uchádzača. Do výberového konania na náčelníka Mestskej 

polície v Zlatých Moravciach sa prihlásili - Ing. Z. Slušňák, Mgr. I. Hritz, Mgr. M. 

Takáč. Komisia na základe výsledkov výberového konania a osobných pohovorov s 

uchádzačmi odporučila primátorovi mesta navrhnúť Mestskému Zastupiteľstvu na 

funkciu náčelníka Mestskej polície v Zlatých Moravciach Mgr. M. Takáča. 

konania 

 

Príloha  

č. 8-d 

 

         Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh aktualizácie dôleţitého rozvojového 

dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce“. 

Dokument vysvetľuje a načrtáva základné tézy rozvoja mesta na získanie finančnej 

podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych). Získanie 

takejto finančnej podpory býva pri projektoch zameraných na regióny často 

podmienené ich zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce, mikroregiónu, či 

kraja. Vyţaduje to aj zákon o podpore regionálneho rozvoja. Pracovná verzia obsahuje 

päť základných problémových oblastí, ktoré vzájomne súvisia a implementácia ich 

aktivít sa dopĺňa. Kaţdá oblasť predstavuje kľúčové slová – SWOT analýzu, víziu 

a ciele, ktorými sa hospodársky a sociálny rozvoj má dosiahnuť. Podobný rozvojový 

dokument bol schválený mestským zastupiteľstvom v roku 2004. Podľa platného 

zákona 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je v zmysle §18 ods. 2 

uvedeného zákona je potrebné programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí 

schválené pred 1. januárom 2009 uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona. 

Aktuálny PHSR a príslušná územnoplánovacia dokumentácia sú podmienkou na 

predloţenie kaţdej ţiadosti mesta o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho 

rozpočtu a z doplnkových zdrojov (finančné prostriedky EÚ). K aktualizácií preto 

Mesto pristúpilo aj z dôvodov, ţe od schválenia súčasne platného PHSR došlo 

k zmenám v potrebách rozvoja mesta. Aktualizáciou bolo potrebné zabezpečiť 

spresnenie tzv. podporovaných oblastí v rámci operačných programov Národného 

Aktualizácia 

PHSR  

 

Príloha  

č. 9-d 
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strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013. Zriadené boli dve 

pracovné komisie zodpovedné za aktualizáciu analytickej časti a strategickej časti 

PHSR. 

 

         Ţupný dom je najvýznamnejšou dominantou jadra mesta. Ako jeden komplexný 

celok vznikol po prestavbe viacerých renesančných domov. V súpise pamiatok sa 

spomína ako jednoposchodová, renesančná stavba zo začiatku 17. storočia. Jeho 

história siaha aţ do obdobia roku 1573, ktorý sa spájal s vypálením a drancovaním 

mesta tureckými hordami. Budova Ţupného domu prešla do majetku ţupy v roku 

1735, keď ju predal ako svoj dom Juraj Paluška za 6000 zlatých. K roku 1879 bola 

datovaná prestavba budovy v barokovom slohu. Po zániku ţupy sa tieto priestory 

vyuţívali ako väznica či kasárne. V dnešnej dobe je stavba, ktorá je vzácnou 

historickou pamiatkou, znehodnotená nielen technickými prestavbami prispôsobenými 

na strojovú výrobu bývalého podniku Kovoplast, ale i veľkým zubom času. 

         Prostredníctvom m.p. Technické sluţby, bolo celé nádvorie a všetky vonkajšie 

priestory okolia domu vyčistené a upratané. Na základe zistených skutočností, sa 

prikročilo k okamţitému zásahu a úpravám. Išlo o časť strechy nad severnou časťou 

domu, ktorá ohrozuje jeho celkovú statiku. A o nebezpečnú výťahovú šachtu, ktorú 

bolo nutné nanovo zamreţovať. 

Ţupný 

dom 

 

Foto č. 

585, 

586/II 

 

 

         V mesiaci máj, firma KOŠICE Audit, s.r.o., uskutočnila audit Mesta Zlaté 

Moravce a všetkých jeho príspevkových organizácií. Audítorská správa konštatuje, ţe 

účtovná závierka Mesta Zlaté Moravce neposkytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie k 31.12.2010 a výsledok hospodárenia k danému dátumu nie je v súlade so 

zákonom o účtovníctve. Mesto uţ niekoľko rokov pouţíva neskolaudovaný a účtovne 

do majetku nezaradený majetok: rekonštruované Nám. A. Hlinku, technológiu 

zimného štadióna, rekultiváciu skládky komunálneho odpadu, ihrisko CVČ. 

V účtovníctve nie je evidovaný všetok majetok mesta napr.: Klub dôchodcov, Veľký 

mestský park. Pri zabezpečení zberu, zvozu a skládkovania komunálneho odpadu je 

potrebné upozorniť na zanedbaný a v niektorých prípadoch nefunkčný vozový park, 

s priemerným vekom vozidiel 24 rokov. Mesto eviduje vysoké zostatky pohľadávok 

z daňových a nedaňových príjmov. K pohľadávkam po splatnosti viac ako rok neboli 

tvorené opravné poloţky. Premlčané pohľadávky neboli odpisované. Mesto 

nefakturovalo v Prílepoch za vodu súkromným odberateľom v rokoch 2008 – 2010. Je 

nutné prehodnotiť spôsob ďalšieho fungovania súčasných príspevkových organizácií 

mesta napr.: porušovanie §21 ods. 2 zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, v Sluţbyte a Nemocnici, ktoré nespĺňajú kritéria PO, prípadné 

transformácie ostatných PO z dôvodu ich nehospodárnosti, s potenciálnou moţnosťou 

zlúčenia do jednej alebo dvoch PO.  

Záverečné 

stanovisko 

kontroly 

hospodárenia 

Mesta 

 

 

         Od 7. júla sa stal povereným riaditeľom Správy športových zariadení m.p. Mgr. 

M. Kéry. Vo funkcii vystriedal povereného riaditeľa I. Horváta.  

Nový riaditeľ 

SŠZ m.p.  

 

         18. júla zasadala komisia pre transformáciu mestských podnikov, ktorú schválilo Transformá- 
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zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí. Zasadnutia sa zúčastnil aj primátor Ing. 

P. Lednár, CSc., predsedom komisie sa stal prednosta MsÚ Zlaté Moravce Ing. J. 

Jamrich. Komisia bola zloţená z poslancov Mestského zastupiteľstva (Mgr. P. Šepták, 

Ing. J. Škvarenina, V. Kľučiar, PharmDr. Bc. I. Vicianová, Ing. P. Hollý, Ing. P. Lisý, 

Ing. L. Boršč, Ing. V. Rumanko) a pracovníkov MsÚ (Ing. J. Jamrich, JUDr. P. Kollár, 

Ing. E. Struhárová). Vedúca finančného oddelenia MsÚ Ing. E. Struhárová podala 

stručný prehľad o tom, ako a čím Mesto prispieva na chod mestských podnikov a 

predseda Ing. J. Jamrich informoval o ich súčasnom stave. Mesto má zriadené mestské 

organizácie: Sluţbyt, Technické sluţby, Správa športových zariadení, Záhradnícke 

sluţby, Mestské kultúrne stredisko a Mestskú nemocnicu prof. Rudolfa Korca, DrSc. 

Základnou ideou transformácie mestských podnikov bola optimalizácia ich riadenia, 

činností a v neposlednom rade šetrenie finančných prostriedkov z mestského rozpočtu. 

Prednosta predostrel dva návrhy: 1. - zlúčenie niektorých podnikov a vytvorenie 

štandardnej obchodnej spoločnosti, napríklad s.r.o. so 100% účasťou mesta a 2. -

zlúčenie niektorých podnikov do jedného alebo dvoch subjektov v takom právnom 

postavení, aké máme dnes (príspevkové organizácie mesta, ktoré sú naviazané na 

mestský rozpočet). Zákon ukladá, ţe príspevková organizácia, ktorá si zarobí sama na 

seba viac ako 50% svojich nákladov sa musí transformovať. Ide o mestský podnik 

Sluţbyt a Nemocnicu. Nemocnicu, ako špeciálny typ mestského podniku, komisia 

predbeţne navrhla ponechať samostatnou, ale transformovať na iný typ organizácie, 

tak ako to je v iných regiónoch – neziskovú organizáciu, alebo akciovú spoločnosť s 

moţnou spoluúčasťou obcí v našom regióne. Jedným z riešení bolo aj zlúčenie 

Sluţbytu, Technických sluţieb a Záhradníckych sluţieb do jedného a Mestského 

kultúrneho strediska a Správy športových zariadení do druhého mestského podniku. 

Komisia dala Mestskému úradu Zlaté Moravce do jej ďalšieho zasadnutia za úlohu 

pripraviť súpis majetku jednotlivých podnikov, ich vzájomné záväzky a pohľadávky 

a spôsob ich vyrovnania, do polovice augusta. 

         13. septembra opäť zasadala komisia pre transformáciu mestských podnikov. K 

rokovaniu boli prizvané aj odborné poradkyne z Úradu verejného obstarávania Ing. O. 

Markovičová (spoluautorka Zákona o verejnom obstarávaní) a Ing. E. Blaţičková. 

Okrem 11 členov komisie bol prítomný aj Ing. J. Latika, riaditeľ m.p. Technické 

sluţby. Komisia zhodnotila doterajšie podklady a informácie o jednotlivých mestských 

podnikoch, ktorých hlavným problémom bolo získavanie investičných zdrojov. Pani 

Blaţičková poukázala vzhľadom k spomenutým skutočnostiam, na princíp ako aj 

výhody koncesie a objasnila pojmy, ktoré takéto zriadenie obnáša. Súčasťou koncesie 

musí byť finančný plán, ktorý koncesionár predloţí vo svojej ponuke. Ďalej sa 

členovia komisie zaoberali hlavne modelom zlúčenia mestských podnikov 

(Technických sluţieb, Záhradníckych sluţieb, Správy športových zariadení, Sluţbytu) 

do jednej mestskej príspevkovej organizácie. Mestské kultúrne stredisko komisia 

navrhla zlúčiť s organizačnou štruktúrou Mestského úradu, vznikom nového Oddelenia 

kultúry a športu (pracovný názov). Takéto riešenie bolo komisiou odsúhlasené a 

následne odporučené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu. Bol predstavený aj 

základný model organizačnej štruktúry, z ktorého napríklad vyplynulo šetrenie na 

mzdách cca 100.000 € ročne.  

cia mestských 

podnikov 
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         Konečné slovo však malo Mestské zastupiteľstvo. To do konca roka schválilo 

Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry 

a športu p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1 v Zlatých Moravciach s platnosťou od 1. 

januára 2012.   

 

         Na základe neustále narastajúcich pohľadávok Sluţbytu, mestského podniku 

Zlaté Moravce za neplatenie prenájmov mestských bytov, ktorých uţívateľmi sú 

občania Ul. 1. mája, sa primátor mesta rozhodol prikročiť k riešeniu vymáhania týchto 

pohľadávok. Na základe úlohy z komisie zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky pri 

MsZ v Zlatých Moravciach a ţiadosti Sluţbytu, primátor odsúhlasil vystavenie nových 

nájomných zmlúv mestských nájomných bytov Zlaté Moravce. Zmluvy boli 

uzatvorené na dobu určitú podľa § 685 Občianskeho zákonníka, (na ½ roka) teda do 

31.12.2011. Súčasťou nájomnej zmluvy bola notárska zápisnica ako exekučný titul 

spĺňajúci formálne náleţitosti tak, ako ich vymedzuje § 47 NP a podpísanie 

splátkového kalendára s nájomníkmi mestských nájomných bytov. V notárskej 

zápisnici sa dlţníci zaviazali uhrádzať vzniknuté a určené nájomné vopred v 

dohodnutých splátkach v stanovenom termíne a neodvolateľne vyhlásili, ţe v prípade 

porušenia dohodnutých podmienok (v tomto prípade omeškanie sa s čo i len jednou zo 

splátok), zaniká nárok na nájom, s povinnosťou prenajatý byt vypratať v lehote troch 

dní od zániku nájmu. Podľa výšky pohľadávok, môţe exekúcia postihovať celý 

majetok v zmysle ustanovení z. č. 233/95 Z. z. Do konca júna bola dlţná suma doteraz 

bývajúcich neplatičov vyčíslená na 221 924,54 €. Týkala sa 87 bytov, v ktorých ţilo 

okolo 372 osôb. Neplatiči za prenájom bytov postupne začali platiť. 

Neplatiči  

bytov –  

Ul. 1. mája  

 

         Mestský podnik Sluţbyt Zlaté Moravce spravuje 25 bytových domov, z toho 

v minulosti boli uţ štyri z nich zrekonštruované (Duklianska č. 2, Duklianska č. 4, 

Kalinčiakova č. 2, 4, Školská 3, 5, 7). Ako ďalší bol v tomto roku vynovený bytový 

dom na Ul. Mojmírova č. 1,3,5 a Kalinčiakova 6,8,10. Rekonštrukcia bytových domov 

pozostávala z výmeny okien a dverí v spoločných priestoroch, zo zateplenia bytového 

domu (fasád), rekonštrukcii strechy, výmeny vodovodných, plynových a odpadových 

potrubí, rekonštrukcii balkónov a opravy odkvapových chodníkov.          

         Počas prázdnin bolo v bytovom dome na Kalinčiakovej ulici č. 6,8,10 

vymenených 40 starých drevených okien za plastové. Išlo o byty, ktoré sú majetkom 

mesta Zlaté Moravce a spadajú pod správu mestského podniku Sluţbyt. 

Nová fasáda  

bytového domu 

na Mojmírovej 

a  

Kalinčiakovej 

ulici 

 

Foto č.  

587, 588/II 

 

 

         Od 23. augusta primátor mesta menoval za šéfredaktorku TN Ľ. Rosinskú a novú 

redakčnú radu v zloţení: 2 zástupcovia za MsÚ – Ing. J. Jamrich, Ing. M. Košút, 2 

zástupcovia za poslancov – Ing. J. Škvarenina, E. Babocká, 1 zástupca za obyvateľov 

mesta – J. Boďo.  

Nová 

šéfredaktorka 

TN a  

redakčná rada 

 

         Od septembra sa zmenila výška nájomného mestských bytov v bytových domoch 

na uliciach Kalinčiakova, Rovňanova a Tekovská. Z väčšej časti o tom rozhodlo 

Mestské zastupiteľstvo, keď na svojom zasadnutí zrušilo uznesenie o nezvyšovaní 

nájmu zo 6. marca 2003. Aj napriek platnej legislatíve, pravidlám, zákonom a 

Zvýšené 

prenájmy za 

mestské byty 
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okolnostiam, nájomcovia mestských bytov na Ulici Kalinčiakova č. 6/8/10 a 

Rovňanova č. 1,3,5 boli zvýhodnení a minimálne posledných 9 rokov platili po celú 

dobu rovnaké nemenné nájomné. Na základe záverečného ustanovenia Komisie 

zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky zo dňa 28. júla, mestský podnik Sluţbyt 

upravil výšku prenájmov mestských bytov v navrhnutej výške príslušnou komisiou k 

1. septembru nasledovne: v bytoch na ul. Kalinčiakovej č. 6, 8, 10 z 19,96 € na 

maximálnu cenu cca 48,02 €, v bytoch na Rovňanovej ulici č. 1, 3, 5 je navýšenie o ½ 

rozdielu maximálnej ceny a súčasného nájomného, t.j. nájomné za 1-izbový byt na cca 

34,85 €, za 2-izbový menší na cca 42,52 €, za 2-izbový väčší na cca 45,29 €, v bytoch 

na Tekovskej ul. č. 49-55 na 3% z obstarávacej ceny podľa Výnosu MV a RR č. V – 

1/2003. 

 

 

         Mestský úrad Zlaté Moravce uţ po druhýkrát v roku zmenil svoju organizačnú 

štruktúru. Viacerým oddeleniam bola upravená ich náplň. Organizačný poriadok sa 

nemenil od roku 2005 a navyše uţ nezodpovedal súčasnému trendu vývoja 

samosprávy. Niektoré oddelenia a pracovné pozície mali nelogické procesné toky, 

pracovné pozície boli zdvojené a pracovné činnosti nesúrodé. Preto bolo potrebné 

jednotlivé činnosti na oddeleniach zosúladiť tak, aby na seba logicky nadväzovali a 

tvorili jednotný proces. Podľa novej organizačnej štruktúry sa od 1. októbra oddelenie 

pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a ţivotné prostredie premenovalo na 

oddelenie výstavby a komunálnych sluţieb, ktoré bude vykonávať aj agendu spojenú s 

projektmi, aktivačnou činnosťou a Štátnym fondom rozvoja bývania. Nové meno má aj 

oddelenie bytové, podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku a regionálnej 

politiky, ktoré sa premenovalo na oddelenie správy majetku mesta. Viaceré činnosti a 

agendy boli presunuté medzi jednotlivými oddeleniami tak, aby sa rovnaký či podobný 

druh činností vykonával na jednom mieste. Zlúčila sa agenda evidencie stavieb, budov 

a domov a evidencia obyvateľov do jednej funkcie, ktorú bude zabezpečovať iba jeden 

zamestnanec. Správa registratúrneho strediska a agenda civilnej ochrany sa zlúčili tieţ 

pod jedno pracovné miesto, ktoré bude zabezpečovať jeden zamestnanec, pričom sa 

zrušilo miesto referenta registratúrneho strediska. Úplne zaniklo oddelenie pre ľudské 

zdroje. Časť jeho agendy bola presunutá na oddelenie výstavby a komunálnych sluţieb 

a časť priamo pod prednostu úradu.  

Organizačné 

zmeny na 

MsÚ  

 

Príloha  

č. 6-d 

 

 

         Primátor mesta odvolal 7. novembra z funkcie povereného riaditeľa Správy 

športových zariadení m.p. Mgr. M. Kéryho. Novým povereným riaditeľom SŠZ m.p. 

bol od tohto dňa I. Horvát. 

         11. novembra odvolal primátor z funkcie riaditeľky Sluţbytu m.p. Ing. M. 

Sýkorovú. Vedením podniku bol od tohto dňa poverený Mgr. P. Sendlai. 

Odvolanie 

riaditeľov 

m.p.  

Mestská polícia. 
         V roku 2011 oslávila Mestská polícia v Zlatých Moravciach dvadsiate výročie 

zaloţenia. V roku 2011 pracovalo na Mestskej polícii v Zlatých Moravciach spolu 13 

príslušníkov. V mesiaci máj (18.5.) bol jeden príslušník mestskej polície prepustený, 

nakoľko sa odmietol počas sluţby podrobiť dychovej skúške na zistenie alkoholu v 

20. rok  

MsP 

 

Príloha  

č. 10-d 
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dychu. Počas roku boli vypísané dve výberové konania.  

         Primátor mesta vyhlásil 31. marca výberové konanie na obsadenie funkcie 

náčelníka MsP. Komisia, ktorá zasadala v apríli odporučila poslancom, aby odvolali 

súčasného náčelníka MsP Mgr. I. Hritza a za nového náčelníka vymenovali PhDr. 

Mariána Takáča. Pre nespokojnosť s prácou Mgr. I. Hritza ho chcel odvolať aj 

primátor mesta na MsZ, tento návrh však poslanci mesta nepodporili. Schválili však 

návrh na oficiálneho zástupcu MsP. PhDr. M. Takáč bol dňa 1. júna prijatý do 

pracovného pomeru a od 24. júna vymenovaný do funkcie zástupcu náčelníka, pričom 

aţ do konca roka zabezpečoval riadny chod mestskej polície pre dlhodobú 

práceneschopnosť náčelníka Mgr. I. Hritza. 

         PhDr. M. Takáč sa narodil 7. januára 1975, je ţenatý a pochádza z Trnovca nad 

Váhom. Bol príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky: 1995-2002 ako 

starší inšpektor OO PZ Petrţalka Sever, Bratislava, 2002-2003 ako starší inšpektor 

policajný orgán OO PZ Vlčany, 2004-2007 ako starší referent oddelenia skráteného 

vyšetrovania Úradu justičnej a kriminálnej polície OR PZ v Nitre, 2007-2008 ako 

veliteľ Pohotovostnej motorizovanej jednotky odboru poriadkovej polície KR PZ 

v Nitre, 2008-2009 ako referent špecialista odboru poriadkovej polície KR PZ v Nitre, 

2009-2011 ako starší referent špecialista 1. Inšpekčného oddelenia odboru inšpekčnej 

sluţby Ministerstva vnútra SR. Počas celého obdobia (1995-2011), nadobudol bohaté 

skúsenosti v oblasti udrţiavania verejného poriadku, ochrany ţivotného prostredia a 

dodrţiavania všeobecne záväzných nariadení miest a obcí. Vo svojej profesii prešiel 

snáď všetkým. Ako sa vraví „z ulice aţ hore“ a svoje doterajšie postavenie si zaslúţene 

vydrel. Počas zásahov bol vţdy medzi prvými, ktorý sa nebál k problémom postaviť 

doslova zblízka. Má veľmi dobré organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, 

nemá problém pracovať samostatne, aj v tíme. Je presný, dôsledný, spoľahlivý, 

lojálny. Okrem iného vyštudoval odbor politológie na UKF v Nitre, popri ktorej sa aj 

viac zdokonalil v oblasti verejnej správy. Tohto roku úspešne ukončil doktorandské 

štúdium na Fylozofickej fakulte UKF v Nitre. „Chcem, aby bolo mesto bezpečnejšie a 

ľudia spokojnejší.“ Na otázku ako by zatiaľ zhodnotil svoje pôsobenie v Zlatých 

Moravciach z pohľadu mestského policajta, M. Takáč povedal: „Mal som uţ moţnosť 

a čas sa v postavení radového mestského policajta zţiť s mestom Zlaté Moravce. Páči 

sa mi tu a v podstate sa tu dobre cítim. Myslím si, ţe je tu čas na zmenu. Bol by som 

rád, keby som k tej zmene mohol aj ja prispieť. Viem ako si poradiť s verejným 

poriadkom a kriminalitou. Bol som vo funkcii veliteľa pohotovostnej motorizovanej 

jednotky. Zabezpečoval som akcie aj u vás, na futbalových zápasoch a rôznych iných 

akciách. Stretával som sa s mestskými policajtmi a s občanmi zo Zlatých Moraviec uţ 

skôr. Zo súčasných a predchádzajúcich pozorovaní a informácií na internete viem ako 

vyzerá práca Mestskej polície a uţ mám predstavu čo urobiť, aby to bolo lepšie. Bol by 

som rád, keby boli všetci ľudia, ktorí tu ţijú, spokojnejší. Aby mal kaţdý pocit, ţe 

Mestská polícia je tu pre neho, ţe sa dá na ňu kedykoľvek s dôverou obrátiť s istotou, 

ţe pomôţe. Chcem, aby sa mesto Zlaté Moravce stalo ďaleko bezpečnejším a 

kľudnejším.“ 

         V druhom výberovom konaní na člena MsP bol úspešný Jozef Babocký, ktorý 

bol prijatý do pracovného pomeru od septembra a následne nastúpil na kurz odbornej 
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spôsobilosti príslušníkov obecných polícií, ktorý organizovala Mestská polícia v Nitre. 

Tento kurz aj úspešne ukončil skúškou dňa 6. decembra a zaradil sa tak do kolektívu 

mestskej polície. 

         Mestská polícia v roku 2011 zaznamenala 5,1 % nárast v počte prejednávaných 

priestupkov oproti predchádzajúcemu roku 2010 – 720, rok 2011 – 757. V tomto roku 

bolo na základe vlastného zistenia, alebo na podnet občanov odchytených viac ako 50 

túlavých psov, ktoré boli následne umiestnené v útulku. Celkovo v priebehu roka MsP 

prijala telefonicky, osobne alebo písomne 401 oznámení, pričom väčšina bola 

telefonicky. Viac ako 2/3 týchto oznámení bola prijatá v druhom polroku kalendárneho 

roka po tom, čo bola zriadená bezplatná linka 159. Objasnenosť priestupkov 

objasňovaných MsP v roku 2011 dosiahla 92 %, kde zo 63 celkovo objasňovaných 

priestupkov sa nepodarilo objasniť len 5. Blokové pokuty boli uloţené vo výške 

4.033,-€. 

         V mesiaci január riešila mestská polícia 15 oznámení a 48 priestupkov, vo 

februári 24 oznámení a 86 priestupkov, v marci 26 oznámení a 90 priestupkov, v apríli 

26 oznámení a 93 priestupkov, v máji 33 oznámení a 51 priestupkov, v júni 34 

oznámení a 61 priestupkov, v júli 38 oznámení a 59 priestupkov, v auguste 50 

oznámení a 39 priestupkov, v septembri 47 oznámení a 49 priestupkov, v októbri 35 

oznámení a 77 priestupkov, v novembri 36 oznámení a 70 priestupkov, v decembri 37 

oznámení a 34 priestupkov. 

         V priebehu mesiaca december bolo pre mestskú políciu zakúpené nové sluţobné 

motorové vozidlo Dacia Daster 1,6/16V 77kW, benzín, 4x4, bielej farby. Posledné 

auto Mestskej polície bolo celkovo tretie v poradí za celú jej 20 – ročnú existenciu a 

jeho stav bol havarijný. Mestského zastupiteľstva dňa 22. septembra odsúhlasilo 

presun kapitálových výdavkov na kúpu nového motorového vozidla. Príslušníci MsP 

počas roku dostali nové pracovné komplety, ktoré spĺňajú všetky povinné atribúty 

vyhovujúce zákonom. Ich výstroj bola posilnená o kvalitnejšie putá a opasky.  

         V roku 2011 MsP pokračovala v projektoch zameraných hlavne na mládeţ a to 

projekt „Správaj sa normálne“, „Poraď si sám“ a „Obchodovanie s ľuďmi“. Na 

základných školách na Ul. Robotníckej, Spojenej škole na Ul. Janka Kráľa a na 

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

Zdruţenej strednej škole na ul. SNP, vykonala 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 zúčastnilo celkovo 582 

ţiakov základných a stredných škôl. Taktieţ MsP navštívila aj miestne materské 

škôlky. Pravidelne MsP vykonávala kontroly v reštauračných zariadeniach na území 

mesta zamerané na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami. V školských 

zariadeniach na území mesta v sledovanom období MsP vykonala celkovo 137 kontrol 

zameraných na dodrţiavanie ustanovení zák. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. 

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 5. ročníka na jednotlivých témach projektu, ktorý má 
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preventívno – výchovný charakter, kde sa ţiaci učia a oboznamujú s významom 

zákonov, všeobecne záväzných nariadení, činnosťou a úlohou polície, zmysluplného a 

zdravého vyţívania voľného času, oboznamujú sa so svojimi právami, povinnosťami a 

učia sa predchádzať kaţdodenným nástrahám. Na stredných školách sa uţ 4. rok 

pripravujú besedy a prednášky na tému „Obchodovanie s ľuďmi“, kde sa na základe 

skutočných prípadov z minulých období pribliţujú študentom nástrahy a 

nebezpečenstvá, ktoré ich môţu stretnúť v ich nadchádzajúcom ţivote. Projekt je 

zameraný hlavne na študentov, ktorí svoje ďalšie profesijné uplatnenie hľadajú v 

zahraničí.  

         Bezpečnostný monitorovací kamerový systém (BMKS) v súčasnosti 

pozostávajúci z 3 kamier vyuţíva mestská polícia od roku 2003. Za toto obdobie bolo 

prostredníctvom BMKS zistených desiatky priestupkov týkajúcich sa hlavne 

poškodzovania verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene, znečisťovania 

verejných priestranstiev, porušovania zákazových dopravných značení. V mesiaci 

december bolo opätovne spustené pracovisko tzv. „Chránená dielňa“, pričom štyria 

ZŤP pracovníci sa striedajú pri monitorovaní kamerového systému. V roku 2011 MsP 

20x riešila priestupcov na základe záznamu BMKS. Na základe ţiadosti PZ SR a 

prokuratúry 9x poskytla záznamy na ďalšie vyuţitie v trestnom konaní. Moţnosť 

vyuţitia záznamu BMKS je výhodou aj preto, ţe mestská polícia nevykonáva doposiaľ 

svoju činnosť nepretrţite 24 hod..  

         Na bezpečnosť a pokojný priebeh jarmočných dní sa veľkou mierou 

spolupodieľala aj Mestská polícia. Aj keď sa stánky otvárali v piatok zrána o 8°° 

hodine, pre mestských policajtov sa práca začala uţ dva dni predtým, ich neustálym 

bdením nad obsadzovaním predajných miest, ako aj nad samotnou registráciou 

predajcov. Jarmok bol sluţbami Mestskej polície zabezpečovaný nepretrţite, v rámci 

ktorých sa riešili zákazy vjazdu, poškodzovanie majetku, nepovolený ambulantný 

predaj, znečisťovanie prostredia, parkovanie, voľný pohyb psov, verejný poriadok a 

takisto sa Mestskou políciou zabezpečovala ochrana pri výbere jarmočných poplatkov. 

         Mestská polícia počas roka dozerala aj na riadne a hospodárne osvetlenie ulíc a 

verejných priestranstiev, na správne označenie nebezpečných miest (chodníky, 

komunikácie), na včasné odstránenie porúch a závad na verejných priestranstvách 

(napr. prekopávky), na zákonné uţívanie verejných priestranstiev, na dodrţiavanie 

poriadku, čistoty a hygieny na uliciach, verejných priestranstvách, vo verejne 

prístupných objektoch a v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom, ako aj na 

ochranu ovzdušia proti znečisťovaniu. Dozerala na dodrţiavanie zákona o ochrane 

pred alkoholom a inými toxikomániami, kontrolovala reštauračné zariadenia, 

diskotéky za účelom zistenia porušení zákonných ustanovení, dodrţiavanie zákona o 

podmienkach predaja a rozširovanie tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 

mládeţe, či občania a organizácie majú predpísané doklady na vykonávanie 

stavebných prác, na skladovanie materiálu, obalov a iných vecí na verejných 

priestranstvách. Sledovala stav, údrţbu a čistenie verejných chodníkov a vozoviek 

verejných komunikácií, stav, údrţbu a prípadné poškodzovanie verejnoprospešných 

zariadení. Mestským podnikom - Technické sluţby, Záhradnícke sluţby, Sluţbyt 

nahlasovala rôzne poruchy a závady na verejnoprospešných objektoch a zariadeniach. 
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Na športoviskách v Správe športových zariadení mesta vykonávala kontroly a 

zabezpečovala verejný poriadok počas športových podujatí a počas prevádzky 

mestského kúpaliska. S Hasičským záchranným zborom MsP kaţdý rok spolupracuje 

pri nahlasovaní a likvidácií poţiarov, dopravných nehôd, otváraní nehnuteľností na 

území mesta. S PZ SR spolupracuje pri bezpečnostno – preventívnych akciách, pri 

pátraní po hľadaných osobách, veciach a vozidlách, pri lustráciách osôb a vozidiel, pri 

zabezpečovaní verejného poriadku na rôznych kultúrnych, športových akciách (dohľad 

pri futbalových zápasoch Corgoň ligy), pri ochrane bezpečnosti, zdravia, ţivota a 

majetku občanov. S komisiou pre verejný poriadok, CO a vojenské záleţitosti boli v 

priebehu roka prejednávané rôzne podnety od občanov.  

Sociálna činnosť.    
         V tomto roku sa Slovenská republika prvý krát zapojila do európskeho programu 

potravinovej pomoci, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a 

záručného fondu, ktorého sa zúčastnilo 20 členských štátov Európskej únie. Hlavným 

cieľom distribúcie potravín bolo pomôcť osobám v núdzi tým, ţe sa im 

prostredníctvom mestského úradu bezplatne distribuovali základné potraviny – 

pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Program distribúcie potravín 

obyvateľom zdarma organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska. Mesto Zlaté Moravce sa zapojilo do 

Programu potravinovej pomoci 2011 pre nízkopríjmové skupiny občanov s trvalým 

pobytom v meste. Na potravinovú pomoc mali nárok: deti v detských domovoch a 

profesionálnych rodinách, deti v domovoch sociálnych sluţieb pre zdravotne 

postihnuté deti, obyvatelia v zariadeniach pre seniorov a ústavoch sociálnej 

starostlivosti, deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, fyzické osoby, ktoré sú 

poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, osoby na hranici ţivotného 

minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie), poberatelia dôchodku, ktorých 

výška dôchodku nepresahovala 305,00 Eur mesačne (nepracujúci poberatelia 

starobného, predčasného, invalidného dôchodku). Do sumy dôchodku pre tieto účely 

sa nezarátaval ani vdovský ani sirotský dôchodok. Občania, ktorí prejavili záujem o 

poskytnutie potravinovej pomoci sa museli preukázať pri preberaní potravín platným 

občianskym preukazom a príslušným potvrdením resp. rozhodnutím. Potravinová 

pomoc sa poskytovala vo forme bezplatného dodania pšeničnej hladkej múky a 

bezvaječných cestovín. Maximálny limit pre 1 osobu bol 20 kg pšeničnej hladkej 

múky a 20 kg bezvaječných cestovín. Príjemca svojim podpisom potvrdil prevzatie 

potravín a zároveň sa zaviazal, ţe tieto potraviny nebude ďalej predávať 

a distribuovať. Potravinová pomoc bola poskytnutá v Zlatých Moravciach v dňoch 21. 

aţ 23. septembra a v dňoch 26. aţ 27. septembra. Výdaj sa uskutočnil zo skladu v 

areáli MŠ na Slnečnej ulici, kde prichádzali stovky ľudí. Tú zvolilo mesto preto, lebo 

mala vyhovujúce priestory na uskladnenie potravín.  

Potravinová 

pomoc 

 

Foto č. 

590/II 

 

  

         Mesto Zlaté Moravce reagovalo na výzvy v rámci riešenia nepriaznivej situácie 

sociálne odkázaných skupín obyvateľov. Snahou bolo nadviazať na uţ úspešný projekt 

„Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach“, ktorý bude financovaný Fondom 

Komunitná 

sociálna 

práca  

v Zlatých 
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sociálneho rozvoja. Mesto sa zapojilo aj do výzvy sprostredkovanej splnomocnencom 

Úradu vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Projekt komunitnej sociálnej 

práce, na základe ktorého budú v meste pracovať dvaja sociálni pracovníci za obdobie 

dvoch rokov, bol v štádiu schvaľovania. V rámci druhej uvedenej výzvy uţ prebehla 

realizácia projektu. K výzve na podporu sociálnych, kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, bolo Mesto Zl. Moravce 

úspešné s projektom „Technické vybavenie komunitného centra, podpora práce 

komunitných sociálnych pracovníkov v meste Zlaté Moravce“. Prostredníctvom tohto 

projektu sa zabezpečilo vybavenie kancelárie komunitných sociálnych pracovníkov 

prostriedkami informačnej techniky, ktoré sú základnou nevyhnutnosťou pre ich prácu 

v prospech sociálne odkázaných obyvateľov mesta. Tento projekt bol realizovaný 

s finančnou podporou Úradu vlády SR. Výška zazmluvnenej dotácie bola 2 000 € a 

Mesto na projekte participovalo čiastkou 312,15 €. 

Moravciach  

 

         Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny schválilo pre Mesto Zlaté Moravce 

dotáciu na podporu rozvoja sociálnych vecí a rodiny, rekondičných aktivít na rok 

2011, podľa § 3, odst. 1 písm. a), § 7 a § 8 č. 544/2010 Z.z. vo výške 9000 €. 

Mesto tak získalo dotáciu na kúpu auta pre opatrovateľskú sluţbu. Dotáciu ţiadalo 

mesto na osobné motorové vozidlo, pretoţe automobil, ktorý opatrovateľská sluţba 

vyuţívala bol starý, poruchový a takmer nefunkčný. Osobný automobil vyuţíva OS na 

odvoz klientov na lekárske vyšetrenia, úradné záleţitosti, na pravidelné nákupy pre 

klientov OS, odvoz a rozvoz stravy, dovoz liekov a zdravotného materiálu pre sociálne 

odkázaných občanov. Po schválení dotácie vypísalo mesto na nákup nového auta 

výberové konanie. Zakúpené bolo motorové vozidlo Fiat Doblo Panorama 1,4 

Dynamic. Cena osobného motorového vozidla, zakúpeného pre potreby 

opatrovateľskej sluţby bola 11 995 €. Z tejto sumy Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR poskytlo dotáciu v sume 9 000 € zvyšok 2 995 € bol doplatený z mesta 

z dobrovoľných finančných príspevkov určených pre potreby opatrovateľskej sluţby. 

Nové auto  

pre  

opatrovateľ- 

skú sluţbu  

 

         Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad vytvoril aj v tomto roku 7 pracovných miest 

na plný úväzok formou verejnoprospešných prác. 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. 

         Mesto Zlaté Moravce počas roka podpísalo dohodu o vykonávaní aktivačnej 

činnosti s 70 nezamestnanými občanmi nášho mesta. Absolventskú prax absolvovalo 

Sociálny 

podnik na 

Mestskom 

úrade 
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15 občanov a 2 občania vykonávali výkon trestu nútených prác. 

 

         Miera evidovanej nezamestnanosti v Nitrianskom kraji stúpla ku koncu decembra 

na 13,27 percenta, bez práce bolo 50 344 ľudí. Kraj sa tým priblíţil k celoslovenskému 

priemeru, ktorý dosiahol 13,59 percenta. Ešte koncom novembra bola nezamestnanosť 

v kraji 12,92 percenta. Z okresov boli na tom najlepšie Nitra, kde nezamestnanosť 

dosiahla rovných deväť percent. Nasledovali okresy Zlaté Moravce (11,52 percenta), 

Topoľčany (11,61 percenta), Šaľa (11,91 percenta), Nové Zámky (14,65 percenta), 

Levice (16 percent) a Komárno (17,53 percenta). 

Nezamestna-

nosť  

v regióne 

 

Medzinárodná spolupráca. 
         V dňoch 25. a 26. mája navštívili naše mesto ţiaci a pedagógovia zo ZUŠ z 

Hulína (Česko) a z Panstwowej szkoly muzycnej zo Sierpca (Poľsko). Na návštevu ich 

pozval primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc. a riaditeľ ZUŠ G. Hlavatý. 

ZUŠ v Zlatých Moravciach nadviazala medzinárodnú spoluprácu s týmito školami 

v rokoch 2005 – 2006. Pravidelné stretnutia, spoločné koncerty, výmena skúsenosti 

z umeleckej činnosti, poznávanie nášho mesta a okolia boli súčasťou dvojdňového 

programu. Pozvanie zároveň prijali aj predstavitelia partnerských miest starosta mesta 

Hulín p. R. Hoza, burmistr Sierpca – M. Kosmider, vicestarosta Sierpca M. 

Gasiorowski a pracovník Mestského úradu v Sierpci M. Urbanski. Všetci pozvaní 

hostia sa v prvý deň návštevy zúčastnili slávnostného obradu, na ktorom si navzájom 

odovzdali upomienkové predmety a podpísali sa do pamätnej knihy mesta. Nasledoval 

obed, po ktorom sa ţiaci jednotlivých škôl pripravovali v divadelnej sále MsKS na 

koncert. Aj tento koncert potvrdil, ţe „hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych 

brehov“. Umeleckú interpretačnú úroveň účinkujúcich ţiakov odmenilo početné 

publikum dlhotrvajúcim potleskom. Druhý deň patril spoznávaniu nášho regiónu. 

Návšteva 

zahraničných  

partnerských 

umeleckých 

škôl 

Príloha  

č. 11-d 

 

Foto č.  

591, 592, 
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         Súbor Inovec sa v tomto roku zúčastnil medzinárodného folklórneho festivalu na 

Sardínii. Na oplátku pozvali svojich hostiteľov GRUPPO FOLK MILLIS PIZZINU, 

po desiatich rokov opäť k nám. Hrdí Sardíni prišli z malého mestečka Milis, ktoré má 

iba 1600 obyvateľov. Do našich končín priniesli trochu exotiky. Tmavé vlasy, snedá 

pleť, pre našinca netradičný kroj a svojské tanečné kreácie. Na Slovensku strávili desať 

dní. Hostitelia im pripravili nabitý program. Sardínski tanečníci sú veľmi hrdí na svoj 

pôvod. Okrem talianskej vlajky chodia všade s vlastnou - sardínskou. U nás predstavili 

tradičný folklór domovského ostrova. Ten sa od talianskeho značne odlišuje. 

         15. augusta primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. slávnostne privítal na pôde 

mesta hosťujúci dvadsaťsedem členný súbor Millis Pizzinnu zo Sardínie. V 

primátorovom slávnostnom príhovore sa Sardínčania oboznámili s kultúrnym ţitím v 

našom meste, o vystúpeniach folklórnych skupín v rámci kaţdoročne usporiadaného 

folklórneho festivalu, zastupujúcich rôzne krajiny (Česko, Poľsko, Maďarsko, Litva, 

Taliansko, Srbsko, Slovinsko). Okrem iného podotkol, ţe veľmi rád, takmer po 

desiatich rokoch, môţe opäť na pôde mesta Zlaté Moravce privítať folklórny súbor zo 

Sardínie. Veď len pár dní je od toho, čo FS Inovec zviditeľnil nielen slovenský folklór, 

ale aj naše mesto v Sardínii. Vzácnych hostí ubezpečil, ţe je v jeho záujme, aby sa 

Sardínsky 

folklór  

 

Príloha  

č. 12-d 

 

Foto č.  

594, 

595/II 

 

http://www.moravce24.sk/clanky?extend.108773_Sardinsky-folklor-v-nasom-meste.335
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Kronika mesta Zlaté Moravce 2011 

 

53                                                                                                                                                             

takéto vzájomné stretnutia uskutočňovali aj naďalej. Zaţelal im, aby sa u nás v Zlatých 

Moravciach dobre cítili, našli si veľa nových priateľov a všetkým poprial, aby ich 

vystúpenia či uţ v našom meste ako aj v blízkych okolitých obciach boli úspešné 

a zanechali v divákoch veľa krásnych dojmov a záţitkov. Po oficiálnom privítaní 

a podpísaní do pamätnej knihy Mesta, primátor a vedúci zo súboru Millis Pizzinu – A. 

Ortu, si navzájom odovzdali drobné spomienkové predmety. Vedúci súboru zo 

Sardínie sa poďakoval za milé privítanie a vyjadril sa, ţe je na Slovensku veľmi rád a 

ţe pre neho je Slovenská republika prekrásna zelená krajina, v ktorej ţijú milí 

a príjemní ľudia. 

         V piatok 19. augusta podvečer vystúpil súbor Millis Pizzinu na Námestí A. 

Hlinku a v nedeľu sa predstavili v Topoľčiankach na zámku v rámci Kultúrneho leta. 

Navštívili aj Podhájsku či Hrušov.  

Zdravotníctvo.             
         Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca sa po finančných problémoch 

stabilizovala a nezadlţovala, pomohol tomu aj úver zobratý v roku 2010. Nemocnica 

mala na začiatku roka 2011 všetky štyri lôţkové oddelenia ako aj ambulancie 

zazmluvnené so všetkými zdravotnými poisťovňami. Rok 2010 nemocnica ukončila 

s vyrovnaným hospodárením, nevytvorila stratu a ani nový dlh. Splnila sľub a v roku 

2010 sa nezadlţila. Nemocnica mala 208 zamestnancov, z toho 174 ţien.   

Nemocnica 

sa 

nezadlţuje 

 

 

         Primár chirurgického oddelenia MUDr. J. Hanzel informoval, ţe do spektra 

operácii sa zaradila aj celková korektúra protézy. Týka sa len pacientov po úrazových 

stavoch hornej stehennej kosti a to konkrétne výmeny bedrového kĺbu, za titánovú 

hlavicu. Takáto prvá operácia bola prevedená 7. marca. Pacientkou bola 65 ročná ţena. 

Spolupracovalo sa s firmou Medin, ktorá má sídlo v Českej republike a na operácií sa 

podieľali traumatológ MUDr. Krausko a MUDr. Gajdoš z Banskej Bystrice, ktorý na 

všetko dozeral. Operácia bola plne hradená zdravotnou poisťovňou. 

Novinka na 

chirurgií - 

celková 

korektúra 

protézy 

 

         Od 1. apríla bola zrušená povinnosť výmenného lístku od všeobecného lekára 

k špecialistovi. Zachovaná zostala moţnosť všeobecného lekára informovať 

o poţadovaných výkonoch o zdravotnom stave pacienta.  

Bez výmenného 

lístku k 

špecialistovi 

 

         Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa sestier ocenila sestry a pôrodné asistentky dňa 20. mája. 30 

sestier a pôrodných asistentiek získalo ocenenie Biele srdce. Podujatie sa konalo 

v Bratislave pod záštitou manţelky prezidenta SR S. Gašparovičovej a ministra 

zdravotníctva SR I. Uhliarika. Z rúk manţelky prezidenta SR si mimoriadne ocenenie 

Biele srdce odniesla Bc. E. Grzybová z chirurgického odd. Mestskej nemocnice prof. 

MUDr. R. Korca v Zl. Moravciach, ktorá svoj ţivot zasvätila tomuto povolaniu. 

Povolanie sestry vykonáva uţ od r. 1974. Po skončení zdravotníckej školy 

v Topoľčanoch, štyri roky pracovala na detskom odd. v Leviciach a od r. 1978 pracuje 

na chirurgickom odd. MsN ZM, kde prešla od sestry pri lôţku na staničnú sestru 

oddelenia.  

Ocenenie 

„Biele 

srdce“ 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2011 

 

54                                                                                                                                                             

         Na 9. júna primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc., zvolal tlačovú 

konferenciu za účelom podpory a pomoci k zachovaniu Mestskej nemocnice prof. 

Rudolfa Korca, DrSc. v Zl. Moravciach. Dňa 25. mája bola na rokovaní zástupcov 

VšZP, a.s. a zástupcov Mestskej nemocnice Zlaté Moravce, na Krajskej pobočke v 

Nitre, oznámená skutočnosť, ţe VšZP navrhuje nezazmluvniť nasledovné oddelenia v 

Nemocnici v Zlatých Moravciach: chirurgické oddelenie – 36 lôţok, jednotka 

intenzívnej starostlivosti interného oddelenia – 5 lôţok, oddelenie anesteziológie a 

intenzívnej medicíny – 4 lôţka. Týmto krokom VšZP by došlo k zatvoreniu nemocnice 

v Zlatých Moravciach. Následne by nebola zabezpečená zdravotnícka starostlivosť pre 

viac ako 40 000 obyvateľov celého Zlatomoraveckého regiónu. Taktieţ týmto 

návrhom VšZP by nebola zabezpečená ani Pohotovostná sluţba v odbore chirurgia v 

tomto regióne, ktorým prechádza nielen tzv. „Cesta smrti“, ale uţ aj novopostavená 

rýchlostná komunikácia R1. Primátor otvoreným listom oslovil prezidenta Slovenskej 

republiky, predsedu NR SR, ministra zdravotníctva, riaditeľa VšZP, parlamentných 

politických strán a iných predstaviteľov štátnych orgánov. Bolo potrebné podotknúť, 

ţe v roku 2010 nemocnica konečne po stratových rokoch dosiahla vyrovnané 

hospodárenie, neprodukovala dlh. Nemala ţiadne záväzky voči štátnym inštitúciám, 

ani voči Sociálnej poisťovni. Bola dôveryhodným partnerom voči všetkým subjektom, 

s ktorými prichádzala do styku. V roku 2010 bola poistencami VšZP umiestnená na 5. 

mieste a chirurgické oddelenie bolo na 3. mieste medzi TOP oddeleniami na 

Slovensku. V primátorovom záujme bolo hľadať a nájsť východisko za kaţdú cenu. 

Preto sa okrem iného spustila petičná akcia, v rámci ktorej sa oslovilo všetkých 38 

starostov okolitých obcí Zlatomoraveckého regiónu. „Ja vysielam signál celému 

Slovensku. SOS! Spaste naše duše!“- ukončil takouto emočnou prosbou primátor svoje 

verejné vyhlásenie. Podpisy sa zbierali na oddelení prvého kontaktu MsÚ, 

v nemocnici, vo všetkých mestských podnikoch, v uliciach mesta Zlaté Moravce, 

obchodoch a v reštauráciách v centre Zl. Moraviec, ako aj na obecných úradoch v 

okolitých obciach do 13. júna. Tomuto kroku predchádzalo dňa 10. júna stretnutie 

starostov obcí Zlatomoraveckého regiónu, s predsedom Nitrianskeho samosprávneho 

kraja Doc. Ing. M. Belicom, PhD, ktoré sa konalo na MsÚ v Zlatých Moravciach. 

Účelom tohto stretnutia bol krok Všeobecnej zdravotnej poisťovni k obmedzeniu 

poskytovania zdravotnej starostlivosti Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. Zlaté Moravce. Petičné listy podpísalo 14 860 ľudí Zlatomoraveckého 

regiónu. Osobne ich priniesol na generálne riaditeľstvo VšZP primátor mesta.  

Petícia za 

zachovanie 

nemocnice  

 

 

         Od prvého júla nemali dve oddelenia mestskej nemocnice zmluvu so štátnou 

Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Posledný návrh zmluvy VŠZP bol prerokovaný 

na Krajskej pobočke VŠZP 1. júla za prítomnosti zástupcov mesta: primátorom Ing. P. 

Lednárom CSc., viceprimátorom V. Klučiarom, riaditeľky Mestskej nemocnice 

MUDr. N. Horniakovou a predstaviteľov Krajskej pobočky VŠZP. Zmluvy nedostali 

oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny a oddelenie dlhodobo chorých.         

Všeobecná zdravotná poisťovňa rozhodla, ţe zazmluvní v nezmenenej štruktúre 

chirurgické oddelenie, interné oddelenie a jednotku intenzívnej starostlivosti interného 

oddelenia. Pritom v pôvodnom návrhu nechcela nechať najväčšia zdravotná poisťovňa 

Zazmluvnenie 

oddelení 

nemocnice 
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chirurgiu zazmluvniť. Paradoxne, rok predtým vyhlásila chirurgiu za tretiu najlepšiu 

spomedzi všetkých chirurgií na Slovensku. Od 1.7. zostala lôţková starostlivosť na 

chirurgickom oddelení s počtom lôţok 36, na oddelení anestéziologickej a intenzívnej 

medicíny 4 lôţka, na internom oddelení 25 lôţok + 15 lôţok s navýšením a internom 

oddelení JIS 5 lôţok. Nemocnica má ďalej k dispozícii v nezmenenom rozsahu 

svalzové oddelenia (röntgen, rehabilitácia, oddelenie laboratórnej medicíny), špeciálne 

ambulancie (infektologická, traumatologická, anesteziologická, hematologická) a 

samozrejme prijímové ambulancie.  

 

         Na podnet odstúpenia MUDr. N. Horniakovej z vedúceho postu poverenej 

riaditeľky Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca, DrSc, sa 12. septembra stal jej 

novým nástupcom Michal Grujbár. Počas posledných troch rokov pracoval pre 

nadnárodnú konzultačnú spoločnosť pôsobiacu v obchodnej a investičnej spolupráci 

medzi Juhoafrickou republikou a Európskou úniou. Do roku 2008 pracoval v 

niekoľkých spoločnostiach, v ktorých zastával funkciu riaditeľa v rôznych sférach: v r. 

2007 – 2008 – obchodný riaditeľ finančnej spoločnosti, v r. 2006 – 2007 – krajský 

riaditeľ obchodnej spoločnosti pôsobiacej v stavebníctve, v r. 2004 – 2005 – manager 

customer operations pre firmu, v ktorej riadil tím pracovníkov technickej podpory pre 

zákazníkov krajín západnej a centrálnej podpory, v r. 2001 – 2003 – technický riaditeľ 

podniku, podieľal sa na projekte transformácie štátneho podniku na súkromnú 

spoločnosť, v r. 2000 – 2003 – technický riaditeľ spoločnosti, riadenie IT oddelenia. 

Do roku 2000 získal mnoho iných poznatkov v oblastiach komunikácie s obchodnými 

partnermi a klientmi, v správe majetku spoločnosti ako aj v oblasti ekonomiky a 

účtovníctva. Je bezprostredný, komunikatívny, veľmi dobre ovláda nemecký, anglický 

jazyk a čiastočne sa dohovorí aj francúzky. Momentálne študuje externe na oregonskej 

univerzite riadenie ľudských zdrojov a obchodných procesov. Prvotnou snahou nového 

riaditeľa bolo nadviazať na dnes uţ úspešne zavedený systém riadenia doterajšieho 

vedenia nemocnice a svojim manaţérskym prístupom postupne prispieť k niektorým 

zmenám spôsobu jej riadenia. 

Nový riaditeľ 

nemocnice 

- M. Grujbár 

 

 

         Na spoločné pozvanie primátora mesta Zlatých Moraviec Ing. P. Lednára, CSc. 

a M. Grujbára, riaditeľa  Mestskej nemocnice  prof. MUDr. R. Korca v Zl. 

Moravciach, navštívil 21. septembra naše mesto honorárny konzul Juhoafrickej 

republiky v Slovenskej republike PharmDr. M. Lopašovský. Hlavnou témou ich 

pracovného stretnutia boli najmä otázky zdravotníctva a moţnosti fungovania 

zlatomoraveckej nemocnice v podmienkach mesta. Neobišli však ani tému 

rozširovania a spolupráce v oblasti priemyselného parku. “Naše stretnutie by malo 

priniesť trochu viac svetla do moţností, ktoré nám prináša juţná Afrika. Nakoľko s 

honorárnym konzulom sa poznám uţ viac rokov a viem, ţe ide o odborníka na 

zdravotníctvo a farmakológiu, poţiadal som ho, aby sa prišiel pozrieť aj do našej 

mestskej nemocnice, o ktorej všetci veľmi dobre vieme, v akom je zlom technickom 

stave a v akých sa topí problémoch. Zároveň som ho poţiadal o návštevu nášho 

priemyselného parku, kde by sme radi rozvinuli spoluprácu medzi Slovenskom a 

Juhoafrickou republikou,” povedal po stretnutí primátor mesta. 

Návšteva 

honorárneho 

konzula 

Juhoafrickej 

republiky v Zl. 

Moravciach 
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         Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc. s riaditeľom Mestskej 

nemocnice prof. MUDr. R. Korca, DrSc. M. Grujbárom, odovzdali 7. októbra  

lekárom chirurgického oddelenia do uţívania vynovenú chirurgickú ambulanciu. Tá 

stará uţ nebola svojou veľkosťou ani zariadením vhodná k dôstojnému vyšetrovaniu 

pacientov, preto sa zlúčili dve miestnosti. Nová ambulancia bola vybavená novým 

nábytkom a zariadením, ktoré nemocnicu nestáli ani cent. Zainteresované strany 

priloţili ruku k dielu nezištnou pomocou a niečo sa podarilo nájsť v nemocničných 

skladoch. Zmeny v nemocnici prispeli k spokojnosti nielen pacientov, ale i 

sluţbukonajúcich lekárov .  

Staronová 

chirurgická 

ordinácia 

metskej 

nemocnice 

 

Foto č.  

596/II 

 

 

         Nemocnica prof. MUDr. R. Korca, DrSc. je v súčasnosti stále príspevkovou 

organizáciou mesta. Nespĺňa ale zákonné podmienky na to, aby ostala príspevkovou 

organizáciou. Príspevok mesta totiţ ani zďaleka nepresahuje minimálne 50 % 

výrobných nákladov nemocnice. Mesto by ju mesto malo transformovať. Primátor 

mesta presadzoval eseročku, ale poslanci v drvivej väčšine hlasovali za transformáciu 

nemocnice 10. novembra na neziskovú organizáciu. Do správnej rady boli vymenovaní 

P. Dvonč, M. Eckhardtová, P. Šepták, D. Uhrinová, I. Vicianová a do dozornej rady E. 

Dubajová, D. Husár, Ľ. Chládek, I. Madola a P. Petrovič, riaditeľ Ľ. Košút. Obe 

skupiny hovorili, ţe právna forma, ktorú presadzuje druhá strana, je tunelom 

nemocnice. Následne na to, primátor hlasovanie poslancov vetoval. Uviedol, ţe 

predmetné uznesenie "odporuje zákonu a je pre mesto Zlaté Moravce zjavne 

nevýhodné.“          

Stop 

transformácii 

nemocnice  

 

Príloha  

č. 13-d 

 

 

 

         Lekári v nemocniciach v Nitrianskom kraji reagovali v novembri na protestnú 

akciu lekárov na celom Slovensku rôzne. Výpoveďami, aj zotrvaním. V nemocnici v 

Leviciach podala výpoveď viac ako polovica lekárov. Nemocnica v Leviciach patrí 

Nitrianskemu samosprávnemu kraju, spravuje ju krajská nezisková organizácia 

Nemocnice s poliklinikami. V nemocnici v Topoľčanoch podalo výpoveď 44 lekárov, 

z toho 30 atestovaných. V našej mestskej nemocnici nebola situácia s odchodmi 

lekárov na rozdiel od iných miest v kraji dramatická. Výpoveď nepodal ani jeden 

lekár. „Lekári sympatizujú s kolegami z iných miest, ktorí sa rozhodli pripojiť k 

protestu a podať výpovede. Vyjadrujú im podporu a sú k nim kolegiálni, no rozhodli sa 

nepodať výpovede,“ povedal J. Jamrich, prednosta MsÚ. Mestská nemocnica prof. 

MUDr. R. Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach fungovala aj po 1. decembri v plnej 

prevádzke na všetkých oddeleniach a neevidovala ani jednu výpoveď zo strany 

lekárov. Na pracovnom stretnutí riaditeľov nemocníc NSK, ktoré sa konalo v jeho 

sídle, predsedovi NSK Doc. Ing. M. Belicovi ponúkol M. Grujbár riaditeľ nemocnice 

výpomoc pre postihnuté nemocnice výpoveďami lekárov, v podobe prevzatia časti 

plánovaných operácií. Primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. zase vyjadril poďakovanie 

lekárom a celému pracovnému tímu zlatomoraveckej nemocnice, za ich postoj 

v súvislosti so štrajkom lekárov na Slovensku. Vyzdvihol ich zodpovedný prístup voči 

pacientom, ktorých v našej nemocnici nečakajú ţiadne obmedzenia v podobe 

zatvorených oddelení, či odloţených operácií. Za mimoriadne pozitívne povaţoval 

Lekári v 

Zlatých 

Moravciach 

ostávajú 
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skutočnosť, ţe chirurgické oddelenie nemocnice hneď 1. decembra prebralo prvého 

pacienta z Fakultnej nemocnice v Nitre. 

 

         Dňa 15. decembra potvrdilo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 

v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 188/2011 z 10. Zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 o schválení 

zakladateľskej listiny Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. a štatútu 

Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o.. Zároveň zrušilo príspevkovú 

organizáciu mesta – Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca, DrSc. ku dňu 

31.03.2012. MsZ schválilo zaloţenie neziskovej organizácie  Mestská nemocnica prof. 

Dr. Rudolfa Korca n.o., so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce v zmysle 

zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné 

sluţby v znení neskorších predpisov.  

Mestská 

nemocnica 

ako 

nezisková 

organizácia 

 

 

         Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca dosiahla v roku 2011 hospodársky 

výsledok 2000 € aj pri zníţení príjmov za zrušenie ODCH o 218 tis. €. Hospodárenie 

oproti roku 2010 predstavovalo + 114 tis. €.   

Hospodárenie 

nemocnice  

 

Kultúra. 
         2. januára vo farskom Kostole sv. Michala archanjela pripravila Základná 

umelecká škola v Zlatých Moravciach koncert dvoch speváckych zborov. Predstavil sa 

spevácky zbor ZUŠ v Zlatých Moravciach Carmina Vocum (dirigent Mgr. Z. 

Molnárová) a spevácky zbor Cantus pri kostole sv. Michala (dirigent S. Meňhertová). 

Zbory majú okrem iných skladieb vo svojom repertoári aj vianočné piesne a koledy. 

Trojkráľový koncert 6. januára zavŕšil cyklus vianočných koncertov. 

Novoročné 

koncerty 

ZUŠ 

 

 

         Novoročným koncertom potešila 10. januára publikum v  MsKS a´capella Close 

Harmony Friends, v ktorom zazaneli piesne rôzneho ţánru. Deviati interpreti dokázali 

na pódiu svojim speváckym umením očariť všetkých prítomných a to bez akéhokoľvek 

hudobného nástroja. V ich podaní zazneli hity ako Summer in the city, Tears in 

heaven, či I feel good. Reklamným partnerom kultúrneho podujatia bol ViOn, a.s. 

Close 

Harmony 

Friends 

 

 

         MsKS pripravilo na 28. januára divadelné prestavenie komédie Noëla Cowarda 

Rozmarný duch. V réţii P. Mikulíka sa prestavili P. Sklár, Z. Tlučková, E. Podzámska, 

Z. Kocúriková, F. Kovár a Z. Vačková. 

Rozmarný 

duch 

Príloha  

č. 14-d 

 

         4. februára plesových hostí v Hoteli ViOn privítal predseda Západoslovenského 

futbalového zväzu L. Gádoši s manţelkou. Organizáciu plesu mal na starosti P. 

Martinec. Ţeny dostali pri vstupe pozornosť v podobe červenej ruţe. Večer moderoval 

Bc. P. Kereš, zábavu rozbiehala tanečná skupina TS Piruett, brušné tanečnice a 

spoločenské tance. Pri speve s harmonikou sa zabávali stoly od Dunajskej Stredy po 

Povaţskú Bystricu. Novinkou bola vinotéka Vína Nitra.  

Futbalový 

ples 

západosloven-

ského regiónu  

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7730569&ids=6
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         MsKS a Mesto Zlaté Moravce usporiadali 9. februára karneval na ľade. Od 14. 

do 16. hodiny zimný štadión patril maskám na korčuliach. Zároveň ľadovú plochu 

mohli zdarma vyuţiť korčuliari a verejnosť. Maskám pri ich predstavovaní tlieskali 

deti zo školských klubov základných škôl mesta ale aj  rodičia, ktorí svoje deti 

sprevádzali. Masky si odniesli ceny, na ktoré prispelo Mesto Zlaté Moravce, Cevarm 

Bratislava a Repromix Zlaté Moravce.  

Karneval 

masiek na ľade 

 

Príloha č. 15-d 

 

Foto č. 597/II 

 

         Nedeľňajšie popoludnie 21. februára mohli stráviť Zlatomoravčania prechádzkou 

krásnym Lipi parkom a návštevou mauzólea, miesto posledného odpočinku grófa 

Viliama Migazziho (1830 – 1895) a jeho manţelky Antónie, rod. Marczibániovej 

(1838 – 1886). V interiéry hrobky sa zachoval ústredný oltár z bieleho mramoru a dva 

kamenné sarkofágy z čierneho mramoru. Okolie mauzólea bolo uţ pôvodne dotvorené 

ojedinelým a dodnes zachovalým parkom. Stretnutia sa zúčastnil primátor mesta, ako 

aj mnohí občania. M. Tomajko zabezpečil výklad o historických faktoch rodiny 

Migazziovcov. 

Prehliadka 

mauzólea 

 

Foto č.  

598/II 

 

 

         Terézia Vansová bola významná slovenská spisovateľka, predstaviteľka prvej 

generácie realizmu na Slovensku, podporovala ochotnícke divadlá, zaloţila ţenský 

časopis Dennica a pôsobila ako predsedníčka spolku Ţivena. Vydala sa za 

evanjelického farára Jána Vansa a presťahovala sa za ním do Lomničky, kde začala 

viac prenikať do tajov poézie a prózy. Po nej a tejto obci je pomenovaná súťaţ 

v recitácii. V obradnej sieni MsKS sa 2. marca táto súťaţ konala uţ po 44-krát. Súťaţ 

organizovala Únia ţien Slovenska, MsKS a Mesto Zlaté Moravce. Aktuálneho ročníka 

sa zúčastnilo sedem recitátoriek, päť ţien pred trojčlennou porotou a niekoľkými 

divákmi prednieslo poéziu a dve účinkujúce sa prezentovali prózou. Všetky súťaţiace 

boli odmenené pamätným listom, kalendárom a zaujímavou darčekovou šálkou. Porota 

v zloţení prof. M. Repková, Mgr. D. Hollá a Bc. P. Kereš odporučila na krajské kolo 

v Nitre A. Kiššovú a M. Plhalovú. Súťaţiace v poézii: JUDr. H. Rozborová (Vojtech 

Mihálik, Krájanie), PaedDr. K. Ivanovičová (Janko Kráľ, Zabitý), J. Hlásna (Ján 

Smrek, Báseň o krásnej matke), A. Kiššová (Miroslav Válek, Verše z básnického 

diela), E. Páleníková (Marián Havran, Pieseň v starobinci). Súťaţiace v próze: M. 

Zlatňanská (Milan Uhde, Modrý anjel), M. Plhalová (Ildikó Von Kürthy, S hlavou 

v oblakoch). 

Vansovej 

lomnička 

 

Foto č.  

599/II 

 

 

         2. marca sa v divadelnej sále MsKS uskutočnil koncert Základných umeleckých 

škôl Poţitavia, na ktorom účinkovali ţiaci ZUŠ Zlaté Moravce, Vráble, Šurany, 

Hurbanovo. Pred koncertom bola otvorená vernisáţ výstavy ţiackych výtvarných prác 

výtvarného odboru zúčastnených základných umeleckých škôl. Koncert a výstavu 

pripravila ZUŠ Zlaté Moravce pod záštitou primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc. 

V úvode vystúpil riaditeľ ZUŠ G. Hlavatý, ktorý privítal všetkých prítomných. Z cyklu 

poţitavských koncertov to bol v poradí druhý koncert. Prvý sa uskutočnil minulý rok 

vo Vrábľoch. Úvodný príhovor predniesol aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. 

Zameral sa na históriu regiónu Poţitavia, ktorá siaha do dávnej minulosti. Mesto Zlaté 

Koncert 

ţiakov 

ZUŠ 

Poţitavia 
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601/III 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2011 

 

59                                                                                                                                                             

Moravce bolo vţdy centrom Horného Poţitavia a malo dôleţité postavenie uţ od doby 

začiatku formovania uhorského štátu. Ďalej vyzdvihol podiel Základnej umeleckej 

školy v Zlatých Moravciach, ktorá sa svojou koncertnou a umeleckou činnosťou 

 výrazne podieľa na kultúrno-spoločenskom ţivote nášho mesta i celého Poţitavia. 

Koncert moderovala T. Kováčová, ktorá povedala v úvodnej básni slová: „Keď znie 

hudba znejú srdcia a v tej chvíli povýšenosť sa rúca, melódia zahalí nám celkom telá 

a myšlienky naladí na hudbu, ktorá znela.“ V prvom čísle programu vystúpili ţiaci 

tanečného odboru ZUŠ v Zlatých Moravciach s choreografiou „Labute“. V dramaturgii 

koncertu sa striedali štýlové obdobia, ţánre, nástrojové obsadenie v sólovom 

a komornom prevedení ţiakov jednotlivých ZUŠ. Koncert vygradoval do vrcholného 

čísla, ktorým bol Valčík č. 2 D. Šostakoviča v komornom prevedení kvarteta ZUŠ 

Zlaté Moravce. 

 

         V MsKS sa verejnosti predstavil 2. marca kolekciou fotografií India – Z 

Amritsaru do Varansí fotograf M. Sipták. „Do mojich fotografií sa snaţím vkladať 

niečo zo seba, ukázať ľuďom, čo sa mi páči, čo ma zaujalo, čo ma fascinuje,“ povedal. 

Vernisáţ výstavy bola spojená s rozprávaním a prezentáciou fotografií z cesty po Indii. 

Potrvala od 2. do 19. marca. 

Výstava 

fotografií 

  

Príloha  

č. 16-d 

 

         5. marca sa prišiel do MsKS ľudový rozprávač Ander z Košíc. Priniesol so sebou 

kopec dobrej nálady a vtipov. Neostalo len pri slove, o hudobnú zloţku sa postarala 

Ľudová hudba Kandráčovci.   

Ander z Košíc 

Príloha  

č. 17-d 

 

         Fašiangy s Folklórnym súborom Inovec 6. marca v MsKS našim obyvateľom 

pripomenuli starodávne tradície, plné veselosti a ţartov. Na šiškách si mohli pochutnať 

návštevníci podujatia uţ pri vstupe. Pozvanie prijali primátor mesta, predseda NSK, 

mestskí poslanci a okresný predseda strany SMER - SD.  

Fašiangy  

 

Príloha  

č. 18-d 

 

         Pri príleţitosti sviatku MDŢ pripravilo Mesto, SMER – SD a MsKS 8. marca 

podujatie, ktorým si chcelo uctiť všetky ţeny. „Myslím si, ţe ţeny stále potrebujú viac 

úcty, spoločenského uznania a menej arogancie. Privítal by som, keby ste dnešný 

program a všetky ďalšie dni nadchádzajúceho ţivota preţili čo s najmenšími 

problémami, chvíľami bolesti a smútku. Aby vás pohoda, porozumenie a láska 

sprevádzali na kaţdom kroku,“ povedal v príhovore primátor mesta Ing. P. Lednár, 

CSc. Všetkým ţenám sa prihovoril aj predseda SMERU – SD v Zlatomoraveckom 

okrese Mgr. M. Kéry. Pozvanie ďalej prijali prednosta mestského úradu, viceprimátor, 

mestskí poslanci a riaditelia mestských podnikov. V programe vystúpili maţoretky zo 

ZŠ na Pribinovej ulici, víťazka okresného kola Slávika L. Furdová, s umeleckým 

prednesom H. Hrúzik za doprovodu učiteľa Mgr. Šurína, deti z materských škôl 

Štúrova, Slniečko, Ţitavské nábreţie, TS Piruett a New Dance Company. 

MDŢ 

 

Príloha  

č. 19-d 

 

Foto č.  

602, 

603/III 

 

 

         Profesionálne zorganizované stretnutie hlavných predstaviteľov strany Smer – 

SD, skĺbené s hudobno-zábavným programom O. Weitera, A. Fischer Uhríkovej a 

odmoderované M. Nikodýmom k predčasne usporiadanej slávnosti Dňa matiek sa 

Deň matiek 

strany Smer 

– SD 
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uskutočnilo 3. apríla. Divadelná sála MsKS bola plná. Začiatok programu patril 

podpredsedovi NR SR ( 2006 – 2010 predseda vlády), poslancovi NR SR, predsedovi 

strany Smer – Sociálna demokracia, doc. JUDr. R. Ficovi, CSc. Povedal, ţe sa vţdy 

rád vracia na miesta, kde sa dobre cíti. S radosťou prijíma pozvania a vyuţíva 

príleţitosti na stretnutia ako je práve toto v Zl. Moravciach. Poukázal na nepísané 

zvyky Dňa matiek v iných krajinách, kde majú mamy aspoň v tento ich sviatok 

dopriaty kľud, oddych, relax a úctu, aj keď im to po zvyšok roka nie je do takej miery 

dopriate. Po príhovore R. Fica, moderátor M. Nikodým predstavil ostatných hostí. 

Poslanca NR SR, Smer – SD Bc. J. Richtera, poslanca NR SR, Smer – SD T. Glendu, 

poslanca NR SR, Smer – SD MUDr. J. Valockého, poslanca NR SR, bývalého ministra 

hospodárstva, Smer – SD Ľ. Jahnátka a poslanca NR SR, Smer – SD PaedDr. P. Gogu. 

Na javisku privítal poslanca NR SR, bývalého predsedu Národnej rady SR, Smer – SD 

Mgr. P. Pašku a poslanca NR SR, Smer – SD, bývalého štátneho tajomníka 

Ministerstva financií SR Ing. P. Kaţimíra. Spoločne s humorom spomínali na detstvo a 

na úsmevné príhody so svojimi mamkami aj zo súčasného ţivota. R. Fico pozdravil tú 

svoju do Tríbeča a vyjadril jej veľkú vďaku za starostlivosť. Martin Nikodým vyzval z 

obecenstva na pódium dve ţeny, pani Dobiášovú a M. Pechovú, ktoré boli zástupcami 

Smer-u za svoje materstvo odmenené obrovskými kyticami. Vzhľadom k ich 

povinnostiam, starostiam a ťaţkým ţivotným okolnostiam si titul mama zaslúţia 

viacnásobne. O zábavu sa slovom i spevom postarali Otto Weiter a Andrea Fischer 

Uhríková. Posledné slová skvelého večera patrili poslancovi NSK Mgr. M. Kérymu, 

vďaka ktorému sa podujatie uskutočnilo. Všetkým poďakoval za účasť a poprial 

všetko dobré. 

 

Príloha  

č. 20-d 

 

 

 

         5. apríla sme si uţ 15 – krát mali moţnosť pripnúť ţltý narcis. Je to symbol 

spolupatričnosti a pomoci v boji proti rakovine. Aj v našom meste sa v tento deň 

pohybovalo niekoľko dobrovoľníkov označených špeciálnymi identifikátormi v 

podobe bieleho odznaku so ţltým narcisom, s nápisom „Deň narcisov 2011. Kaţdý 

mal moţnosť prispieť dobrovoľnou sumou a tak umoţniť Lige proti rakovine 

realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov. 

Deň 

narcisov 

 

 

         J. Mišák zomrel 29. decembra 1930. Bol pochovaný na blumentálskom cintoríne. 

Neskôr jeho telesné pozostatky previezli na martinský cintorín. Ostalo po ňom 

vynikajúce dielo arborétum ako aj jeho kniha: Vţdyzelené stomoví listnaté. Tohto 

vynikajúceho záhradníka – dendrológa, ale predovšetkým človeka, si uctili v Zl. 

Moravciach 7. apríla v deň 145. výročia jeho nedoţitých narodenín. Na podujatí 

organizovanom m.p. Záhradnícke sluţby v spolupráci s Ponitrianskym múzeom – 

pobočka Zlaté Moravce a MsKS sa zúčastnili V. Klučiar viceprimátor mesta, Ing. P. 

Pecho prednosta MsÚ, poslanci MsZ, riaditeľ Arboréta Mlyňany Ing. P. Hoťka PhD., 

Doc. DrSc. Ing. F. Tokár vedecký pracovník SAV, Ing. J. Konôpková PhD., Ing. T. 

Bibeň – pracovníci arboréta a občania mesta. Zúčastneným bola premietnutá 

videoprodukcia v arboréte a po jej premietnutí sa prítomní hostia zapojili do druţnej 

besedy, kde rezonovalo, ţe stromy a vôbec zeleň sú nenahraditeľným subjektom pre 

ţivot človeka.  

145. výročie 

narodenia 

záhradníka 

Jozefa 

Mišáka 
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         Stačia prvé teplé lúče slniečka a naše cesty sú z roka na rok plnšie milovníkov 

motoriek. Tak tomu bolo aj v sobotu 9. apríla, keď naše mesto zaplavilo cez 50 týchto 

nádherných kovových tátošov. Návštevu a elegantnú jazdu si dopriali k príleţitosti 

narodeninových osláv Ľ. Vargu, prezývaného „Diesel“, ktorý je uţ dlhé roky 

neodmysliteľnou súčasťou a spojovacím článkom motorkárov takmer z celého 

Slovenska. Pre všetkých, ktorí ho poznajú dlhé roky, veľa znamená. A hlavne jemu 

Zlatomoravčania vďačia za jedinečný záţitok takéhoto druhu.  

Stretnutie 

motorkárov 

 

Foto č.  

604/III 

  

 

         Sladkého stretnutia 10. apríla v Hoteli ViOn sa zúčastnilo viac ako 80 ţien z 

rôznych miest Slovenska. Od rána do večera sa tento deň niesol v duchu vôní vanilky, 

čokolády, škorice, rôznych iných korenín a prísad, ktoré sú potrebné na výrobu tých 

najúţasnejších cukrovinkárskych dobrôt aké kedy bolo moţno vidieť a ochutnať. 

Začiatočníčky ako aj pokročilé ţeny si navzájom predávali svoje praktické skúsenosti, 

rady a recepty, a tieţ mali moţnosť si nakúpiť rôzne cukrárenské pomôcky. Pozvanie 

prijal aj B. Ľubelan, spolutvorca stránky a časopisu „Torty od mamy“, ktorý je známy 

výrobou zloţitejších kvietkov na drôtikoch. Prebiehala i „súťaţ tortičiek“, ktoré boli 

odmenené hodnotnými cenami. Výťaţok z akcie (475 €) bol venovaný materskému 

centru MAMI OAZA v Zlatých Moravciach. Svoju šikovnosť a bohaté skúsenosti 

predvádzali: H. Tomajková, čokohmota a poťahovanie penovej torty, M. Horniaková, 

poschodová torta, K. Feherová, tvarovanie torty ţenských pŕs, E. Šabová, tvarovanie 

torty koňa, neúnavné medovničkárky Monika a Zuzka, maľovanie medovníkov, O. 

Galambošová, cukrovinky a majiteľka predajne v ZM „Sladký svet“ M. Kršáková 

(malé bombóniky), ktorá celý priebeh akcie aj zabezpečovala. Mgr. M. Kéry, poslanec 

NSK sprostredkoval odkúpenie poukazov na torty podnikateľom. Víťazné torty: 

1.miesto Ščepánková A., Zohor (farebná lúka s bábätkami), 2.miesto Lanczová Z., 

Galanta (jahody), 3.miesto Čaplánová M., Topoľčany (zajace). 

Cukrárske 

stretnutie na 

ViOn-e 

 

 

         Dňa 12. apríla sa uskutočnila na pôde vydavateľa FORZA MUSIC, Bratislava – 

Tlačovka k prezentácii troch nových projektov H. Tótha. Médiám boli predstavené 

všetky tri projekty – kapela ABSOLUT, kapela MADDOGX a RASŤO NOVOTNÝ. 

Špeciálny hosť na tlačovke bol R. Grapow u ktorého kapely nahrávali albumy. 

Zlatomoravecká kapela ABSOLUT vydala 31. marca 2011 vo FORZA MUSIC v 

spolupráci s HENRY TÓTH PRODUCTION debutový album TVOJ SVET. CD bolo 

v predaji v Zl. Moravciach v predajni CD – D. Levická REPRO MIX. 

Kapela 

ABSOLUT 

  

 

 

         Poniektorí si ešte veľmi dobre pamätajú na naše slovenské tradície a zvyky, ktoré 

sa uţ pomaly vytrácajú z nášho uponáhľaného štýlu ţivota. A aby sa celkom na ne 

nezabudlo, usporiadalo 13. apríla Mestské múzeum v Zlatých Moravciach  pre ţiakov 

základných škôl v rámci celoročného projektu „Rok vo zvykoch nášho ľudu“, výstavu 

spojenú s rozprávaním o veľkej noci. Do svojho detstva prítomných vtiahli A. M. 

Kudrejová a B. Garaj. Pán Garaj plietol korbáč z deviatich prútov, pridal úsmevné 

historky a veselo zahral na gajdy. 

Veľkonočné 

tradície v 

Múzeu 

 

Foto č.  

605/III 
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         Vokálna skupina Fragile predstavila svoje umenie v MsKS 27. apríla. Preplnená 

sála si vypočula niektoré skladby z ich repertoáru a dlhotrvajúci aplauz na konci 

prinútil skupinu k niekoľkým prídavkom. Medzi skladbami sa divákom prihováral 

humorným slovom frontman skupiny B. Kostka.  

Fragile 

 

 

 

         Ponitrianske múzeum - pobočka Zl. Moravce pripravilo od 1. mája do 30. júna 

pre svojich návštevníkov zaujímavú výstavu preparovaných ţivočíchov pod názvom 

Pestrý svet hmyzu. Zbierkový fond predstavoval najznámejšie druhy hmyzu ţijúce u 

nás, z ktorých mnohé patria k chráneným ţivočíchom. Z krehkej krásy drobného 

hmyzu bolo moţno vidieť najväčšieho európskeho motýľa okáňa hruškového (Saturnia 

pyri), perlovca sirôtkového (Fabriciana niobe), roháča obyčajného (Lucanus cervus), 

fúzača veľkého (Cerambyx cerdo), zlatoňa hladkého (Potosia cuprea), húseničiara 

piţmového Calosoma sycophanta), chrústa obyčajného (Melolontha melolontha) 

a ďalšie ţivočíchy. Zbierka obsahovala zhruba 60 chrobákov a 100 motýľov. 

Výstava - 

Pestrý 

svet 

hmyzu 

 

 

         Hoci začiatky skupiny OSB siahajú do roku 1997, intenzívnejšie sa o nich 

hovorilo od roku 2008, kedy sa zúčastnili celosvetového projektu, u nás pod názvom 

„Slovensko má talent“. Bol to ich najväčší komerčný úspech a ako prvá skupina na 

svete túto súťaţ aj vyhrali. Za zmienku stoja i vystúpenia ako predskokani svetových 

hviezd (50-Centa, Naughty by Nature, The Game a iných). Skupina pripravuje 

špeciálne choreografie pre veľké TV projekty (OTO 2004, OTO 2005, Silvester 2008, 

Miss SR 2008 a 2009, česká Miss atď.). Od roku 2008, kedy ľudia rozhodli, ţe OSB je 

najväčší talent Slovenska, ich bolo moţno vidieť prvý krát na scéne v Zlatých 

Moravciach, ku ktorému majú breakdanceri srdcový vzťah. 

         6. mája sa „Old School Brothers“ predstavili v našom meste s vlastným 

divadelným tanečným projektom „Z ulice hore“. Príbeh projektu bol o tom, ako sa oni 

a tanečný štýl breakdance dostali z ulíc na scény známych divadiel. 

Vystúpenie 

Old School 

Brothers 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s KDH pripravilo 8. mája v MsKS krásny 

program, na ktorom bolo moţno vidieť a počuť najtalentovanejšie dievčatá, víťazky 

Zlatomoraveckej Superstar: K. Spáčovú, A. Mrázovú, N. Kasalovú a A. Gregůrkovú. 

Počas programu sa ich spev striedal s recitáciou básní o mame v podaní N. Júlie 

Levickej a sprievodným slovom P. Kereša. Hoci boli úvodné príhovory primátora Ing. 

P. Lednára, CSc., predsedu okresného centra KDH Zlaté Moravce M. Kráľa a poetické 

pásmo P. Kereša odprezentované iným štýlom, ich téma a podstata zostala rovnaká. 

Niesla sa v duchu vďaky a hlbokej úcty k ţene ako matke. Nejednej mamke sa po líci 

skotúľala slza dojatia. Všetky mamičky si ako spomienku na pekne strávené chvíle 

odniesli domov milú pozornosť v podobe kvietku. 

Deň matiek 

 

Foto č.  

606/III 

 

         Pri príleţitosti 135. výročia úmrtia básnika Janka Kráľa, boli pri pomníku na 

mestskom cintoríne poloţené vence a v parku pri pamätníku z bieleho bulharského 

mramoru sa konala pietna spomienka. Organizátorom podujatia bolo Mesto Zlaté 

Moravce a Záhradnícke sluţby v spolupráci s Gymnáziom Janka Kráľa, MO Matice 

slovenskej, Ponitrianskeho múzea – pobočka Zl. Moravce a MsKS. V programe 

Spomienka 

na Janka 

Kráľa 
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zaznelo slovo básnika v podaní T. Garaja, študenta GJK a evanjelickej farárky Z. 

Lichvarčíkovej, prierez ţivotom básnika M. Tomajkom, riaditeľom ZS a piesne 

v podaní SZ Carmina Vocum.  

         Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 v L. Mikuláši, zomrel 23. mája 1876 v Zl. 

Moravciach. Bol slovenský národný buditeľ a jeden z najvýznamnejších 

a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. Do Zl. Moraviec prišiel v roku 

1862, kde ţil aj s rodinou aţ do svojej smrti. Pobyt básnika sa spája s pôvodným 

domom statkára A. Samassu postaveného v 2. štvrtine 19. storočia, v minulosti tvoril 

súčasť radovej zástavby dnešnej Ul. J. Kráľa. Jeho meno nesie gymnázium a aj parčík 

v areáli MsKS. Ţivot a dielo básnika dnes pribliţuje expozícia miestnej pobočky 

Ponitrianskeho múzea.  

Foto č.  

607/III 

 

         Na nádherný slnečný Deň detí prišlo 29. mája potešiť sa, zabaviť, zasmiať, veľa 

nového sa dozvedieť a vidieť, zúčastniť sa rôznych atrakcii cez tisíc ľudí. Deň detí 

2011, bol podporený rôznymi sponzormi, ktorí sa spoločne postarali o nádherne 

preţitý deň tým, ktorí na Športoviská mestského podniku Správa športových zariadení 

na Továrenskej ulici prišli. Usporiadateľmi obrovského príleţitostného zábavného 

nedeľného parku bolo Mesto Zlaté Moravce v zastúpení primátora Ing. P. Lednára, 

CSc., riaditeľa MsKS Bc. P. Kereša, predsedu OC KDH M. Kráľa a Profi elektro E. 

Janča. Vyšantiť sa mohli deti v rôznych športových súťaţiach, s ktorými pomáhali 

materské škôlky, na skákacích hradoch, trampolíne, ako aj vo futbale. Bola moţnosť 

vidieť Záchranný systém v akcii, nechýbala Armáda SR, policajné autá, Yety, ukáţky 

RC modelov lietadiel, práce kynológov a ich verných priateľov psíkov, rozprávkové 

fotenie, maľovanie na tvár, vystúpenia detí, kúzelník Talostan, divadlo „Baretka“ z 

Bratislavy, malé králiky a občerstvenie.       

Deň detí 

 

Príloha  

č. 21-d 

 

Foto č.  

608, 609, 

610, 611, 

612, 613/III 

 

         Na zorganizovaní akcie v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce, sa podieľala 

Národná transfúzna sluţba Nitra v zastúpení svojich šiestich zamestnancov, primárky 

interného oddelenia MUDr. M. Končalovej a Miestnej organizácie Slovenského 

červeného kríţa zastúpenej predsedom J. Bakulom s ďalšími tromi dobrovoľníčkami. 

Miestom konania bola 7. júna obradná miestnosť v MsKS od 7:30 hod. do 11.00 hod. 

Vzácnu červenú tekutinu prišlo odovzdať 39 darcov, vrátane primátora Ing. P. 

Lednára, CSc., prednostu Ing. J. Jamricha (drţiteľa striebornej Jánskeho plakety), 

viceprimátora V. Klučiara, zamestnankýň MsÚ PaedDr. K. Ivanovičovej, H. Zaťkovej, 

Ľ. Ballovej, riaditeľa mestského podniku Správy športových zariadení I. Horváta a 

trénera PFA ViOn,  V. Martinca. Veľká vďaka za to ţe prišli patrila všetkým, obzvlášť 

však M. Kabourekovi za to, ţe sa rozhodol o svoju krv podeliť uţ 58. krát a Ing. O. 

Krpalovej, ktorá to s rovnakou radosťou bez zaváhania urobila uţ 38 krát.  

Primátorská 

kvapka krvi 

 

Príloha  

č. 22-d 

 

Foto č.  

614, 615/III 

 

         Mesto Zlaté Moravce, Obchodný dom TeKOV a český umelecký fotograf Milo 

Zmrzlý, spolupracovali na spoločnom projekte PHOTOMISS Zlaté Moravce – 1. 

ročník. 6. júna bol ukončený príjem prihlášok na súťaţ. Celkovo bolo prijatých 97 

prihlášok, z toho 61 dievčat potvrdilo svoju účasť v súťaţi vyplnením sprievodného 

formulára. Nádejné photomissky boli krásne, rozhodovanie bolo preto náročné. Výber 

PHOTOMISS 

Zlaté Moravce 
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desať finalistiek a dvoch náhradníčiek bol prevedený komisiou, ktorá pozostávala z 

fotografa, riaditeľky súťaţe, zástupcu zahraničnej modelingovej agentúry, asistentov 

castingov, stylistky a hairstylistu. V priebehu nasledujúcich týţdňov sa konala 

individuálna skúška oblečenia na módnu prehliadku, modelingovej chôdze a 

hairstylingovej konzultácie s kaţdou finalistkou. Finalistky: 1. D. Králiková, 2. R. 

Hudecová, 3. P. Kutišová, 4. K. Barabášová, 5. A. Keruľová, 6. D. Magušínová, 7. M. 

Drgoňová, 8. L. Sameková,  9. B. Krausová, 10. M. Marčáková, Náhradníčky: 11. M. 

Beličinová, 12. V. Mihálová. 

         Casting v OD TeKOV sa konal aj na detskú módnu prehliadku, ktorá bola 

súčasťou programu slávnostného finále PHOTOMISS Zlaté Moravce. Prihlásilo sa 

celkovo 13 detí, z toho 9 dievčat a 4 chlapci. Súčasťou detského castingu bola skúška 

oblečenia, ktoré zabezpečila predajňa Keiko – detské odevy a doplnky. S prihlásenými 

dievčatami a chlapcami sa robil nácvik modelingovej chôdze a fotenie.  

         Partnermi a sponzormi súťaţe PHOTOMISS boli: IMA INVEST s.r.o. - hlavný 

sponzor súťaţe PHOTOMISS, VODOSTAV, ANEKO SK s.r.o., SANOTECHNIK – 

MAUROD s.r.o., KOFUS TRADE s.r.o., NBM s.r.o., AXSON Central Europe s.r.o., 

U FIFI, VION a.s.. Partneri z OD TeKOV: FRANCESCA, ELSE STYL– pietro filipi, 

COOL MÓDA, IN COLLECTION, WILLIAM & DELVIN, K – CERO, RF STYLE 

OUTLET s.r.o., KEIKO, UNITED COLORS OF BENNETON, M – EFEKT,  

PLAZA kaviareň, cukráreň, coctailbar. Ďalší partneri: TIFFANI ŠPERKY, Vlasové 

štúdio El, ADEV kadernícky a kozmetický salón, AVON, Avalon Club, NOVOPRINT 

s.r.o., VINÁRSKE ZÁVODY TOPLOLČIANKY s.r.o., NOVOPRINT SLOVENSKO 

s.r.o., SBS Partner Security, SPINNING CENTRUM Zlaté Moravce, CHILLI 

RISTORANTE.  

         Samotné finále súťaţe sa konalo 24. júna pred OD TeKOV. Na pódiu sa 

predstavilo desať finalistiek v dvoch módnych prehliadkach. Finalistky predvádzali 

modely letného sortimentu z predajní Tekov – obchodného domu a TIFFANY šperky. 

Špeciálnym bodom programu bola prehliadka futbalistov FC ViOn, ktorá zoţala veľký 

úspech, najmä zo strany ţenského publika. Veľký potlesk publika získala aj módna 

prehliadka detského oblečenia z predajne KEIKO. V programe vystúpil víťaz 

speváckej súťaţe Coca cola Popstar Bystrík s gitaristom M. Macháčkom. Zumba 

tanečníčky na čele s Kikou sprevádzali na pódiu speváka Tretinu s Valdom. 

Moderátorskú taktovku celej akcie drţala riaditeľka Photomiss M. Holečková. Do 

poroty zasadol primátor Zlatých Moraviec Ing. P. Lednár, CSc., český fotograf M. 

Zmrzlý (hlavný fotograf celého projektu), Miss Slovensko 2010 M. Georgievová a 

Miss Sympatia 2005 L. Vargová (zo Zl. Moraviec). Titul Photomiss získala D. 

Magušínová, ktorá sa do súťaţe prihlásila na naliehanie kamaráta. Prvou 

Photovicemiss sa stala M. Drgoňová, druhou V. Mihálová. Celý projekt 

PHOTOMISS zorganizoval český fotograf Milo Zmrzlý a riaditeľka súťaţe Ing. Mária 

Holečková, pod záštitou mesta Zlaté Moravce. Fotografmi slávnostného finále boli: B. 

Šalát (Cork, Ireland), V. Blickligová (Nitra), L. Šalat (Trnava). Kameraman 

slávnostného finále: I. Holečka (Praha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Foto č.  

616, 617/III 

 

         Kaţdoročne sa v Zlatých Moravciach koná festival kultúry. Ani tento rok nebol Festival 
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výnimkou a 26. júna od 14°°hod do 18°°hod sa prezentovalo na scéne amfiteátra 19 

folklórnych súborov a skupín z celého Zlatomoraveckého regiónu. Usporiadateľom 

podujatia bolo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s mestom, a finančnou 

podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nedeľné popoludnie sa nieslo v duchu 

slovenských ľudových tradícií a prilákalo takmer päťsto milovníkov folklóru.  

Vystúpili: Folklórny súbor Inovec (Zlaté Moravce), Folklórna skupina Drieňovanka 

(Obyce), Folklórna skupina Prílepčianka (Zlaté Moravce), Folklórny súbor Zlatňanka 

(Zlaté Moravce), Folklórny súbor Chočanka (Choča), Spevácky súbor Vápenkár 

(Skýcov), Folklórny súbor Skerešovanka (Obyce), Folklórna skupina Vozokanka 

(Plavé Vozokany), Folklórna skupina Vrštek (Hostie), Spevácka skupina Babička 

(Zlaté Moravce), Folklórny súbor Lipa (Veľké Vozokany), Spevácka skupina Lipka 

(Kozárovce), Folklórny súbor Kamenec (Machulince), Folklórna skupina Širočina 

(Čierne Kľačany), Spevácka skupina Turňa (Jedľové Kostolany), Spevácky súbor 

Chyzerovčanka (Zlaté Moravce), Spevácka skupina Benát (Machulince), Folklórna 

skupina Slaţianka (Slaţany), Folklórna skupina Poţitavan (Ţitavany). 

kultúry  

 

Príloha  

č. 23-d 

 

Foto č.  

618, 619 

620/III 

 

         Tropická noc plná vzrušujúcich záţitkov sa konala z 9. na 10. júla pod názvom 

3D SUMMER PARTY na zlatomoraveckom amfiteátri. Totálne vybláznenie sa, 

úţasné uvoľnenie a relax, skvelé pocity, 3D Audiovizual Laser – show, šialené výkony 

účinkujúcich, djv. KUKOO, dj DAVIS, dj LIZARD, dj ADAM, dj. RADY a iní, to 

všetko ponúkol neskutočný a jedinečný projekt Mesta Zlaté Moravce v spolupráci s 

agentúrou D. N. C. pod názvom „3D SUMMER PARTY“, o ktorý prejavilo záujem 

takmer 500 prívrţencov milujúcich nočný ţivot a mokré tričká.  

3D 

SUMMER 

PARTY 

 

         Moravanka pod vedením kapelníka majstra J. Slabáka existuje od roku 1971 a 

tento rok slávi okrúhlu 40-ku. To však nie je všetko. J. Slabák sa nedávno doţil 

jubilejných 70-tich rokov. To, ţe mu sila a elán neubúda, dokázal s Moravankou 11. 

júla v divadelnej sále MsKS v Zlatých Moravciach. Na javisku to vrelo klasikou z 

moravského, českého, ale aj slovenského prostredia. Obecenstvo odchádzalo 

zachrípnuté. Okrem tradičných moravských, českých a slovenských piesní majster 

Slabák predviedol svoje trubkárske umenie pri skladbách Glenna Millera. Hudobníci 

pomedzi hru nezabudli predviesť excelentné sóla, ale aj odviazané tance. V kapele 

bolo vidieť mladú krv a čo je zaujímavé, aj slovenských členov.  

MORAVANKA 

 

Príloha  

č. 24-d 

 

 

         Aj v tomto roku Mesto Zlaté Moravce nezabudlo na svojich dôchodcov v  

organizovaní poznávacích a relaxačných zájazdov. Dva poznávacie sa konali na 

začiatku mesiaca jún so sprievodcami Mgr. Ľ. Andorom a K. Martincom. 

Dôchodcovia navštívili Mohylu M. R. Štefánika na Bradle, jeho rodný dom 

v Košariskách a Smolenický zámok s odborným výkladom. Relaxačné zájazdy sa 

konali v prvej polovici júla. Tri autobusy smerovali do uţ dôverne známeho kúpeľného 

strediska vo Veľkom Mederi. Sprievodcami na zájazdoch boli Mgr. Ľ. Andor, K. 

Martinec a E. Páleníková.  

Zájazdy 

dôchodcov 

 

 

         V sobotu 16. júla sa konal na amfiteátri v Zlatých Moravciach Rock Open Air Rock 
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Fest, kde sa predstavilo šesť rockových kapiel, z toho päť domácich a jedna hosťujúca 

z Topoľčian. Jadro Veci, Malý Priestor, Fornax, Slovenský Raj, DeepNight a MINK 

mali moţnosť predviesť sa divákom na veľkom pódiu, kde nechýbali ani svetelné 

efekty. Všetky kapely sa snaţili dostať zo seba to najlepšie, no vo veľkom štýle to 

rozbalila zlatomoravecká kapela Fornax s pôvabnou mladou nádejnou speváčkou K. 

Koprdovou. Zaujali hitmi od Lennyho Kravitza, Deep Purple a AC/DC piesňou 

Highway To Hell. Ostatné kapely vsadili aj na vlastnú tvorbu, ale prezentovali aj rôzne 

cover verzie domácej i zahraničnej scény. Festival trval aţ do neskorých večerných 

hodín.   

Open Air 

Fest 

 

Príloha  

č. 25-d 

 

         Finalistky súťaţe nafotili v priebehu ďalších týţdňov s českým fotografom M. 

Zmrzlým fashion story a modelingové booky. Výstava fotografií víťaziek a ďalších 

prác M. Zmrzlého prebehla na I. poschodí OD TeKOV od 22. júla do 5. augusta. 

         22. júla sa konalo oficiálne otvorenie výstavy PHOTOMISS na I. poschodí 

TeKOV obchodného domu. Prišli významní hostia, medzi nimi primátor mesta s 

rodinou i finalistky sútaţe. Pre návštevníkov bola v priestoroch galérie pripravená 

ochutnávka vína z Vinárskych závodov Topolčianky. Návštevníci výstavy si mohli 

prezrieť fotografie z fashion story, modelingových bookov finalistiek a ďalšie 

umelecké práce českého fotografa M. Zmrzlého. Fotenia fashion story sa zúčastnil aj 

tanečník z OLD SCHOOL BROTHERS R. Šurda, ktorého bolo vidieť na niekoľkých 

vystavených fotografiách. 

Výstava 

PHOTOMISS 

 

Príloha  

č. 26-d  

 

         Dňa 22. júla sa konal benefičný festival pre psíkov Hope and Chance (v preklade 

nádej a šanca) organizovaný z dôvodu pomoci k vytvoreniu nového a krajšieho útulku 

pre psov v Zlatých Moravciach. Výťaţok z podujatia bol venovaný OZ Dogs Care. 

Pôvodne sa mal konať na zlatomoraveckom amfiteátri, no organizátori sa ho pre 

predpokladané zlé počasie rozhodli presunúť do športovej haly v Ţitavanoch.  

Podporiť dobrú vec sa rozhodli kapely ako Smola a hrušky, Bačova fujara, 

ČiStoiČoStoi, PNS, Suverena (2H+), raper Majk Spirit (H16), skupina LAV z Česka.  

Hudobná vloţka začínala aţ poobede, no uţ od skorej hodiny rannej sa v areáli 

realizovali sprejeri na Charity Graffiti Jame. Podujatie podporili: Mesto Zlaté 

Moravce, Mzaudio, Projekt Revolution, ZlateMoravce.info, MalyNapad.info, 

ShopSexik.sk, Nevernet.sk, MyTravel.sk, Novoprint, ZnackoveHandry.sk, Zuna, 

Kompas klub, SME, Greenpeace, Adidas, McDonald´s, Festival Summerbeach 

Rudava, Aaj.sk. Na podujatí nechýbala  tombola, občerstvenie, bar, infostánky a 

samozrejme mnoţstvo zábavy.  

Benefičný 

festival 

Hope and 

Chance  

 

         1. ročník výstavy psíkov - „orieškov a plemien bez preukázania pôvodu“ sa 

uskutočnil v sobotu 13. augusta od 10.00 do 16.00 hod. na ihrisku ZŠ na Pribinovej 

ulici. Uţ od deviatej hodiny sa celým mestom ozýval prenikavý štekot psíkov, ktorí sa 

so svojimi majiteľmi pomaly presúvali na miesto konania výstavy. Prvoradá bola 

registrácia, počas ktorej všetci súťaţiaci dostali svoje čísla a boli zaradení do disciplín 

výstavy podľa jednotlivých plemien. Súťaţilo sa v disciplínach: najkrajšie šteniatko do 

6 mesiacov, najkrajší oriešok, najkrajší čistokrvný psík, dieťa a pes, veterán nad 9 

1. ročník 

výstavy psíkov 

– „orieškov a 

plemien bez 

preukázania 

pôvodu“ 
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rokov. Výstavu otvorila skupina ELIXÍR a neskôr ju spríjemnil spevák A. Mikušek. 

Pri moderovaní podujatia pomáhala rozhodcovi J. Mravíkovi moderátorka J. 

Hospodárová, ktorá s veľkým nadšením nezištne prijala pozvanie súťaţ odmoderovať. 

Výstava ponúkala pre majiteľov psíkov okrem moţnosti súťaţiť, aj informácie a 

poradenstvo v starostlivosti o psíka. V areáli sa nachádzalo mnoţstvo stánkov, s 

predajom psích potrieb a potravín, s občerstvením, ale aj fotoshop, kde za pár minút 

vyrobili tričko s odftoteným psíkom. Do súťaţí bolo prihlásených celkom 99 psíkov. 

Okrem zúčastnených zlatomoravčanov, svoje zastúpenie mali mestá – Banská 

Bystrica, Bratislava, Očová, Kozárovce, Hronský Beňadik, Levice, Šahy a dokonca 

jeden psík bol z Ukrajiny. Na výstavu však nakoniec nedorazilo päť psíkov. Súčasťou 

akcie bola tombola, prostredníctvom ktorej sa volil pes “sympatia”. S počtom hlasov 

59 sa ním stal psík z kategórie „šteniat“ doberman Nicco majiteľky H. Stieškovej. 

Celkovým víťazom sa stal psík Aisha od majiteľky M. Gašparíkovej. Pozvanie na 

výstavu prijali primátor mesta s manţelkou a prednosta MsÚ. Na začiatku sa 

s nápadom na usporiadanie výstavy pohrávali len dve dievčatá: B. Verešová a K. 

Rumanková. Neskôr sa k nim pridal J. Mravík. Premiéra výstavy psíkov v Zlatých 

Moravciach zoţala úspech nielen u všetkých zúčastnených. Počas dňa bolo odovzdané 

D. Truchlíkovej, predsedníčke a zároveň zakladateľke OZ Dog care 1.800 € na nákup 

vecí potrebných pre útulok v Zlatých Moravciach (prepravky, boxi pre šteniatka, 

ohrádky, pelechy) a časť peňazí bola určená na sterilizáciu a kastráciu psíkov. 

Foto č.  

621, 622 

623, 624, 

625/III 

 

         V týţdni od 24. – 28. augusta zavítal do nášho mesta Cirkus Humberto. Vo 

svojom zverinci mal 80 zvierat, v programe predstavil mnoţstvo atletických kúskov 

vyráţajúcich dych a kopec zábavy. Nachádzal sa pri zimnom štadióne.  

Cirkus 

Humberto 

v meste 

 

         Mesto Zlaté Moravce, Záhradnícke sluţby mesta, Ponitrianske múzeum, Spolok 

pre záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov, usporiadali 1. 

septembra deň otvorených dverí národnej kultúrnej pamiatky, mauzólea 

Migazziovcov. V tento deň si pripomenuli v mauzóleu Migazzi 115. výročie úmrtia 

Viliama Migazziho, tekovského ţupana.  

         Zomrel vo svojom kaštieli v Zlatých Moravciach 28. augusta 1896, po 

dlhotrvajúcej ťaţkej chorobe. Gróf Viliam Migazzi bol poslancom Národného 

zhromaţdenia za okres Zlaté Moravce. Pochovali ho do mauzólea, do sarkofágu 

z čierneho rakúskeho mramoru, na ktorom je erb rodiny Migazzi z bieleho carrarskeho 

mramoru, vedľa jeho manţelky Antónie ,rod. grófky Marczibanyiovej. Opatrovala 

opustené deti a siroty a v Tekovskej ţupe zaloţila aj Červený kríţ. Preslávila sa teda 

hlavne svojou charitatívnou činnosťou a zomrela 21. mája 1886. Viliam Migazzi 

pochádzal zo starého šľachtického rodu, z hornatého kraja v juţnom Tirolsku z Val 

Tellina, územia medzi veltínskymi a berninnskými Alpami v Lombardsku, kde preteká 

rieka Adda v provincii Sondrio v Taliansku. Ich prvý známy predok bol Obert, ktorý sa 

spomínal v roku 1231. Z rodu Migazzi pochádzali mnohé významné osobnosti 

cirkevného a verejného ţivota. Viliam Migazzi sa zaslúţil o vybudovanie viacerých 

významných stavieb v Zlatých Moravciach, zaloţil okrašlovací spolok, bol 

zakladateľom rybárskeho časopisu v Uhorsku, bol činný aj v oblasti turistiky. Vo 

Deň  

otvorených 

dverí 

mauzólea 

Migazziovcov 
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Vysokých Tatrách bola po ňom pomenovaná aj cesta, ktorá niesla názov „Migazziho 

cesta“. Rod Migazzi začal svoju činnosť v Uhorsku v roku 1779, keď po vymretí 

zlatomoraveckého barónskeho rodu Paluškovcov, získal od eráru mesto Zlaté Moravce 

donačnú listinu, ktorú mu potvrdil cisár Jozef II. Viliam Migazzi bol v roku 1878 

vyznamenaný rádom svätého Štefana za zásluhy o rozvoj Tekovskej ţupy ako aj mesta 

Zlaté Moravce. V tento sviatok, kedy si pripomíname v kalendári aj Deň ústavy, si deň 

otvorených dverí v mauzóleu nenechalo ujsť takmer sto návštevníkov. Sprievodcami 

tejto ojedinelej a vzácnej rodinnej hrobky boli pracovníčky Ponitrianskeho múzea a 

znalec histórie takmer celého Zlatomoraveckého regiónu M. Tomajko. 

 

         Dňa 3. septembra nás navţdy opustil umelec, profesor, výtvarník, člen SVÚ v 

Bratislave, ZVUZS, pán F. Herman z mestskej časti Prílepy vo veku 88 rokov. Narodil 

sa 30. marca 1923 v Gačove, obec Neverice. Ţil a tvoril v Prílepoch. V mladosti 

pôsobil aj ako učiteľ, ale i profes. herec martinského divadla, kde aktívne 

spolupracoval i priatelil sa s hercom Jozefom Krónerom, Františkom Zvaríkom. Tam 

pracoval aj ako reţisér. Uznávaným človekom bol aj v Matici slovenskej. Aktívnym 

divadelníkom v Prílepoch. Básnikom. V r. 1994 vydal zbierku básní „IMPRESIE F. 

Hermana“. V minulosti bol aktívnym členom amat. výtv. pod vedením ak. mal. Ruda 

Sikoru a iných ak. maliarov. Neskôr cez zásluţné aktivity a profes. prácu bol v r. 1985 

prijatý do členstva v SVÚ v Bratislave, do zdruţenia výtvarných umelcov ZVUZS. 

No, v spomienkach i srdciach mnohých, ktorí s nim spolupracovali a dokonale ho 

poznali, zostáva „ţiť„ aj po smrti. KRÉDOM tohto človeka so srdcom oddaným 

umeniu bolo: Deň, v ktorom nenamaľujem aspoň jeden obraz a nenapíšem jedinú 

báseň, deň, v ktorom si nezatrénujem je pre mňa deň stratený! 

         Keď sa niekomu predstavil, povedal rázne svoje meno a úsmevom k slovu pridal. 

„Herman, Chudobný, ale ZEMAN.“ Veľmi rád si zaspieval aj zbojnícke piesne, no 

obdivoval nesmierne aj „gregorián!“ Keď bol ţivotom zgniavený, zaspieval si „Zmiluj 

sa Boţe nado mnou, podľa veľkosti svojho milosrdenstva!“ Keď bolo jeho srdce plné 

nádeje, z hĺbky duše si zaspieval „V teba Pane som dúfal. Nebudem zahanbený na 

veky.“ Slová jeho vnútornej sily a modlitby nikdy nechýbali na perách i duši. Poslednú 

pamiatku tohto vzácneho umelca sme si pripomenuli 5. septembra na cintoríne v 

Prílepoch, za účasti rodiny, známych, ale i za účasti kolegov ZVUZS, prof. 

výtvarníkov, p. Grečnárovej, Kovala, ako i manţ. Jelenákových. Poslednú úctu mu 

vzdali aj z KOS v Nitre – vz. Bc. Radecká. Ale nechýbali i dlhoroční amat. výtvarníci 

– Prof. Meňhart, Debnárová, Valent, Drienovský, ako i ak. soch. Š. Partl. 

Zomrel 

František 

Herman 

 

 

         8. septembrový večer sa niesol v znamení známej a obľúbenej markízackej 

Partičky, ktorej sa podarilo vypredať dve, po sebe nasledujúce predstavenia v 

divadelnej sále MsKS do posledného miesta. Obe divadelné predstavenia predviedli 

dve ešte uvoľnenejšie a úplne improvizované verzie epizód známych z televíznych 

obrazoviek. Tentokrát čisto muţské zloţenie moderátora D. Dangla, hercov L. 

Latináka, R. Jakaba, J. Kemku, R. Stankeho a hudobného sprievodcu M. Ščurka opäť v 

neopakovateľnom kostýme predviedlo napríklad štyri ľúbostné vyznania Zuzane z 

publika pred očami jej priateľa Pavla, nečakaný telefonát Róberta Fica Michaelovi 

PARTIČKA 
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Jacksonovi, či rozhovor policajta s kamionistom a stopujúcimi sliepkami v uzavretom 

diaľničnom tuneli. Kaţdé z predstavení bolo iné, originálne a neuveriteľne náročné na 

kondíciu nielen hercov, ale aj divákov. V sále sa totiţ počas predstavenia slávnej 

Partičky od začiatku aţ do konca posilňovali brušné svaly. Medzi predstaveniami sa 

rozpútala neľútostná autogramiáda a fotenie s divákmi, ktoré museli ukončiť sami 

herci, keď bolo treba nastúpiť opäť na scénu.  

 

         V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravilo Ponitrianske múzeum 

v Zlatých Moravciach dňa 15. septembra otvorenie výstavy porcelánu pod názvom 

Porcelán z našich domácností. Zaujímavá expozícia výstavy predstavovala zaujímavú 

zbierku úţitkových predmetov z domácností pochádzajúcich väčšinou z  rokov 1900 – 

1945. Na kameninových a porcelánových hrnčekoch sa kedysi ručne maľovali 

venovania na pamiatku k meninám aj z lásky. Ľudia ich kupovali na jarmokoch a od 

podomových obchodníkov. Na výstave sa nachádzali aj umelecké výrobky 

pochádzajúce z  I. svetovej vojny s podobizňami cisárov Wilhelma II. a Františka 

Jozefa, ktoré majú vysokú historickú hodnotu, nemecký porcelán značky Rosenthal zo 

začiatku 20. storočia, ako aj porcelán s cibuľovým vzorom, ktorý vznikol v porcelánke 

Meissen, veľmi kvalitný český porcelán z porcelánok v Slavkove, Březovej, Starej 

Roli, maďarský porcelán značky Herned z 30. rokov 20.storočia a čajový servis s 

maľovaným dekórom grófa Migazzyho zo Zlatých Moraviec pochádzajúci z roku 

1887. Výstava potrvala do 13. novembra. 

Výstava 

porcelánu 

 

 

         Zlatomoravecký jarmok je kaţdoročnou tradíciou mesta Zlaté Moravce. Po 

veľmi dlhom období sa tento rok 30. septembra a 1. októbra znovu podarilo túto 

udalosť spojiť aj s hodami v meste. Uţ od skorého rána 30. septembra (piatok) mesto 

Zlaté Moravce ţilo jarmokom. Námestie A. Hlinku a celé centrum jarmoku sa zaplnilo 

mnoţstvom predávajúcich a kupujúcich, z ktorých do neskorých večerných hodín 

takmer neubúdalo. V predajných stánkoch, ktorých bolo tohto roku takmer 300, sa 

dalo nájsť všetko. Od hračiek, oblečenia, záclon, obuvi, rôznych remeselných 

výrobkov, balónov, stánkov s burčiakom či medovinou, rýchloobčerstvením, syrov, 

voňavých klbások, chrumkavých zemiakov aţ po farebnú cukrovú vatu a pukance. 

Deti sa tešili kolotočovým atrakciám v troch častiach mesta. Kolotoč kultúrneho 

programu sa začal od 12°°hod. na Námestí A. Hlinku. O svoju šikovnosť sa prišli 

podeliť kaderníci, kuchári, aranţéri SOŠOaS Zlaté Moravce, tanečnými kreáciami 

spestrilo program viacero skupín z CVČ (Zmelita, Piruett, NDC) a ZUŠ (Danciny) a 

slovenský folklór v podaní Zlatňanky predchádzal slávnostnému otvoreniu jarmoku. 

Neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí v ZM sú maţoretky zo ZŠ Pribinova, 

ktorým zaslúţene patrilo otvorenie jarmoku v spojení s príhovorom primátora mesta 

Ing. P. Lednára, CSc. Nasledovalo vystúpenie sokoliarov z Bojníc, ktorých veľkolepé 

vystúpenie všetkým prítomným vyráţalo dych. Ponad hlavy návštevníkov prelietavali 

obrovské dravé vtáky, ktoré sa poslušne riadili pokynmi svojich majiteľov napriek 

jarmočného hluku a cudzieho prostredia. Pozvanie na Zlatomoravecký jarmok s 

vďakou prijala Jadranka a M. Klimentová, ktoré svojimi piesňami námestie 

rozospievali. K zábave a slávnostnej atmosfére prispeli nemalou mierou aj hudobníci 

Zlatomora-

vecký  

jarmok 

 

Príloha  
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Skýcovanky, spevom J. Ziman a hudobné skupiny Malý priestor, Embrio a Slovenský 

raj. Námestie však ešte ţilo jarmočnou diskotékou do neskorej noci. V sobotnom 

kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina Eminent, country skupina Trampsong 

a Folklórny súbor Inovec. 

 

         19. októbra opäť patrilo jedno poobede v divadelnej sále MsKS spevu a tancu 

v podaní našich detí. Konala sa tu oslava pri príleţitosti októbra, mesiaca úcty k 

starším. Na začiatku programu povedal svoj príhovor primátor mesta Ing. P. Lednár, 

CSc. Zdôraznil dôleţitosť úcty k starším a prejav lásky nepretrţite počas celého roka a 

nie len v súvislosti s mesiacom október. Aj prostredníctvom tejto udalosti chcelo dať 

mesto najavo všetkým starším občanom, ţe sa na nich nezabúda. V programe sa 

predstavili deti z MŠ Kalinčiakova, Ţitavské nábreţie a Slnečná. V ich vystúpeniach 

ktoré boli plné tanca, spevu a básnických prednesov bolo cítiť radosť, nadšenie a lásku. 

Zo svojimi vystúpeniami si uctili starších občanov ţiaci základných škôl: ZŠ 

Mojmírova, Pribinova a Robotnícka. Po skončení programu boli všetci tí, ktorým bola 

táto oslava venovaná obdarovaní malým kvietkom.  

Úcta  

k starším 

 

Príloha  

č. 28-d 

 

         Do mesta zavítala 5.-6. novembra putovná výstava Dino Expo z Budapešti. Kto 

sa nebál, mohol sa odfotiť priamo pri zubatej papuli tyranosaura. Putovná výstava 

priblíţila ţivot prehistorických tvorov od počiatkov aţ po ich zánik. Súčasťou výstavy 

bolo premietanie siedmich dokumentárnych filmov a jedenásť realistických plastík 

dinosaurov z rôznych období. Tie spolu s efektným nasvetlením a ozvučením uchvátili 

najmä deti.  

Dino 

Expo z 

Budapešti  

 

         Originálnym krstom „lupienkami ruţí“ sa 8. novembra oficiálne zrodila kniha, 

ktorá je ďalším pokračovaním publikačnej série Acta Kierkegaardiana – V TIENI 

KIERKEGAARDA. Primátorovi mesta Ing. P. Lednárovi, CSc. sa dostalo cti toto 

veľkolepé medzinárodné veľdielo privítať do ţivota a zároveň bol jedným z tých, ktorý 

prevzal záštitu nad podujatím. Vo svojom príhovore primátor vyjadril svoju vďačnosť 

a hrdosť za ponúknutú príleţitosť prezentovať odkaz jedného z popredných svetových 

filozofov 19. storočia. Jeho poďakovanie patrilo prítomným hosťom ako aj všetkým, 

ktorí sa na projekte spolupodieľali, no predovšetkým za to, ţe sa mesto Zlaté Moravce 

mohlo takýmto spôsobom stať jeho súčasťou. Všetkým čitateľom knihy poprial pekné 

chvíle strávené pri jej čítaní, hlboký záţitok a jej autorom len pozitívne ohlasy. Pretoţe 

zdieľa názor, ţe toto dielo, ktoré je výsledkom participácie 22 významných vedcov zo 

16 krajín, bude bezpochyby pre celú filozofickú obec neskutočným prínosom. 

Prejavmi vďačnosti nešetril ani hlavný editor knihy doc. PaedDr. R. Králik, ThD., 

ktorý na oplátku poďakoval primátorovi za jeho podporu, prijatie a rovnako otvorene 

vyjadroval nadšenie nad celou organizáciou akcie. Samozrejme nezabudol podotknúť, 

ţe jeho vďaka patrí aj dekanovi prof. Dr. B. Garajovi, CSc. a prodekanke prof. PaedDr. 

Z. Gadušovej, CSc. Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a 

zároveň aj svojim spolueditorom a mnohým svetovým odborníkom. Účasť prijalo 

mnoho vzácnych hostí ako napr. Ms. Ch. Gammelmark Muurholm, osobná asistentka 

J. E. Anity Hagau, veľvyslankyne Dánskeho kráľovstva, MUDr. A. Czellarik – Priór 

V TIENI 

KIERKE-

GAARDA 

 

Foto č.  

631/III  
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Suverénneho Rádu Maltézskych Rytierov na Slovensku, zástupca Českého 

veľvyslanectva RNDr. M. Rišavý a ďalší. Cieľom kniţných publikácií Acta 

Kierkegaardiana je obohatiť naše chápanie pomocou múdrostí popredných svetových 

filozofov a vedcov v nadväznosti na myšlienky a učenie Sörena Kierkegaarda 

(dánskeho spisovateľa a teológa 19 storočia), vo vzťahu kultúrneho a historického 

kontextu. Séria podporuje nový výskum v oblasti práce Kierkegaard, a zároveň 

čitateľovi pribliţuje jeho myšlienky, ich význam v súčasnosti, ako aj v súčasnej 

filozofii, teológii a literatúre. 

         SÖREN KIERKEGAARD bol dánsky spisovateľ a teológ, patril medzi 

popredných filozofov 19. storočia. Východiskom jeho filozofie je jednotlivec a jeho 

osobne preţívaná existencia. V prvej časti knihy V tieni Kierkegaarda sú publikované 

štúdie 13 zahraničných autorov z 11 štátov a v druhej polovici 12 autorov zo 

Slovenska. Kniha bola publikovaná v spolupráci Stredoeurópskeho výskumného 

ústavu – Sörena Kierkegaarda (KVAE, FF UKF) a University of Toronto. Okrem 

primátora záštitu nad podujatím prevzali: J. E. Anita Hugau – veľvyslankyňa 

Dánskeho kráľovstva na Slovensku, J. E. Angel Lopez Jorrin - veľvyslanec 

Španielskeho kráľovstva na Slovensku, J. E. Jakub Karfík – veľvyslanec Českej 

Republiky na Slovensku,  H. J. E. Jean-Marie Bruno – veľvyslanec Francúzska na 

Slovensku, J. E. Markus Wuketich – veľvyslanec Rakúska na Slovensku, Prof. Dr. 

George Popper - Suverénny Rád Maltézskych Rytierov, Prof. Dr. Libor Vozár, CSc. - 

rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Prof. Dr. Bernard Garaj - dekan 

Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Na knihách 

spolupracovalo 36 vedcov z 19 krajín z viacerých kontinentov. Knihy sú 

pokračovaním publikačnej série Acta Kierkegaardiana, ktorá postupne získava 

prestíţne postavenie v povedomí svetových výskumných centier zameraných na dielo 

a odkaz Sörena Kierkegaarda. Editorom kníh bol doc. PaedDr. R. Králik, ThD., ktorý 

na príprave pracoval s mnoţstvom svetových odborníkov, ako sú Prof. Abrahim Khan 

(Kanada), Prof. Andrew Burgess (USA), Dr. Jamie Turnbull (Veľká Británia), Dr. 

Peter Šajda (Slovensko). R. Králik pochádza zo Šaľe, kde sa pred piatimi rokmi 

predstavovalo aj prvé dielo zo série o Kierkegaardovi. Podujatie v Zlatých Moravciach 

nadviazalo na podujatia v Ţiline, Nitre a v Šali. 

 

         Druhú novembrovú nedeľu zavítal do nášho mesta po prvý krát P. Stašák so 

svojou Kaviarňou Slávia (jeden z najúspešnejších programov Slovenskej televízie). V 

MsKS sa postaral o zábavu publika a nadšenie fanúšikov. Sála bola vypredaná, 

predstavenie oslovilo väčšinou staršiu generáciu, ktorá si ho uţívala naplno. P. Stašák 

si so sebou doniesol aj hostí: Dominiku a Veroniku Gidové, ktoré ohúrili divákov 

nielen svojou krásou, ale aj spevom. Po nich nastúpil geniálny saxafonista F. Slováček, 

ktorý tak isto očaril publikum nádhernými vianočnými skladbami. Na koniec na scénu 

prišiel Š. Skrúcaný, ktorý bol všestranný, čo sa týka, či uţ humoru zo svojho ţivota a 

prostredia, alebo spevom od tvorby Karla Gotta. 

Kaviareň 

Slávia 

 

Príloha  
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         6. decembra, na Mikuláša sa od 7.00 do 11.00 hod. v Mestskom kultúrnom 

stredisku uskutočnila tohtoročná druhá v poradí „Primátorská kvapka krvi“. K 

Primátorská 

kvapka krvi 
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moţnej záchrane ľudského ţivota svojou krvou prispelo 44 darcov medzi ktorými bol 

aj primátor mesta a prednosta MsÚ. Okrem stálych darcov darovalo krv 17 

prvodarcov, ktorí boli v zápätí obdarovaní odznakom v tvare kvapky krvi. Akciu 

zastrešovalo Mesto Zlaté Moravce, Národná transfúzna sluţba Nitra a miestna 

organizácia Slovenského Červeného kríţa. Nad darcami bdeli zamestnanci transfúznej 

sluţby Nitra, MUDr. M. Šindlerová a dobrovoľníčky organizácie SČK spolu s jej 

predsedom J. Bakulom. Na všetkých zúčastnených čakalo osvieţujúce občerstvenie.  

 

 

         Mikulášsky program a sladké odmeny čakali tých najmladších aj tento utorok. 

Na popoludnie 6. decembra boli všetky deti pozvané na Námestie A. Hlinku, kde sa 

mohli stretnúť s Mikulášom. Za básničku, pesničku alebo venovanie obrázka si 

vyslúţili sladkú odmenu. Program pokračoval rozsvietením vianočného stromčeka, 

spolu so všetkými deťmi. 

Mikuláš 
 

Príloha  

č. 30-d 
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         1. decembra sa začala v Mestskom múzeu výstava Vianoce 2011. Kto prišiel 

mohol vidieť tradičné Vianoce, na ktoré si uţ pamätá máloktorý s nás, ako 

napr. krajšie vyzdobený vianočný stromček a voňavý štedrovečerný stôl s varenými aj 

pečenými dobrotami. Výstava bola umiestnená do 15. decembra vo výstavných 

priestoroch múzea spoločne s expozíciou ručne vytvorených obrúskov a dečiek, ktoré 

pripravili šikovné Zlatomoravčanky. 12. decembra sa uskutočnili ukáţky zdobenia 

medovníčkov. Svoje schopnosti predviedla pani H. Tomajková. O Vianociach 

zaujímavo porozprávala predsedníčka OZ Prílepčianka pani A. Michalkoc-Kudrejová.  

Prvými návštevníkmi vianočnej slávnosti boli ţiaci zo Základnej školy na Pribinovej 

ulici, ktorí na túto tému so záujmom besedovali.  

Vianoce 

v múzeu 

 

 

 

         Vianočné trhy sú príznačné najmä pre väčšie mestá. Trvali od 14. do 23. 

decembra. Najskôr boli stánky umiestnené na nádvorí Ţupného domu. Trhy mali 

priblíţiť ľuďom toto miesto ako odbytisko tovarov. Okolo vianočného ohňa sa 

rozloţili viacerí obchodníci – stánok so zimnými pulóvrami a pletenými vecami, 

ikebanami, medom a drevenými výrobkami, stánky s občerstvením, stany na posedenie 

a pódium pre vystupujúcich. Vianočné koledy tomu dodali ten správny ráz. Keďţe 

Ţupný dom nie je celkom zrekonštruovaný, časom poznačené steny „opekneli“ vďaka 

vetvičkám ihličnanov. Jediným, ale dosť podstatným problémom bol malý počet 

návštevníkov. Keďţe pršalo, vystúpenie folklórnych súborov muselo byť zrušené, 

niektorí stánkari to pre nedostatok zákazníkov odišli predčasne. Po spoločnej dohode s 

mestom sa trhovníci v nedeľu presunuli na Námestie A. Hlinku. Podľa predávajúcich 

išlo najviac na odbyt varené víno a punč.  

Vianočné 

trhy 
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         Primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc., a poslanec MsZ Ing. P. Lisý počas roka 

vykonali spolu 21 sobášov.   

         Na mestskom cintoríne bolo vykonaných M. Tomajkom 7 občianskych 

pohrebov.  

Občianske 

sobáše, 

pohreby 

      

         Počas roku sa prihovoril rodičom novonarodených občiankov mesta v obradnej Novonarodené 
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sieni MsKS primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Rodičia detí boli obdarovaní kvetmi, 

detskými kniţkami a finančným príspevkom 33,20 €. Na záver obradu sa rodičia 

novonarodených detí podpísali do pamätnej knihy mesta. Na slávnostné obrady ZPOZ 

bolo pozvaných 118 novonarodených detí. 

deti 

 

Foto č.  
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         Dojímavé tóny hudby a citlivé básne účinkujúcich zneli v obradnej sieni MsKS 

pre jubilujúcich občanov, ktorí oslávili v tomto roku okrúhle ţivotné jubileum 80, 85, 

90, 95 a viac rokov. Prihováral sa im primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Vzácne 

chvíle im budú pripomínať kvety, darčeky a finančný príspevok 33,20 €. Súčasťou 

slávnostného obradu bol zápis do pamätnej knihy mesta. Svoje okrúhle ţivotné 

jubileum oslávilo v tomto roku 92 jubilantov. 

Jubilanti 

 

Foto č.  
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         Do obradnej sieni MsKS v priebehu roka priniesli rodičia k slávnostnému 

pomenovaniu tieto deti: Natália Petlušová, Leonard Krajčovič. V príhovore primátor 

mesta Ing. P. Lednár, CSc. povedal rodičom detí: „Prajem si spolu s vami, aby vaše 

dieťatko bolo zdravé, silné, aby preţilo radostné detstvo. Prijmite od nás k narodeniu 

vášho dieťatka srdečné blahoţelanie.“ Rodičia detí boli obdarovaní kvetmi, darčekom 

a následne sa podpísali do pamätnej knihy mesta.  

Pomenova- 

nie detí 

 

         V obradnej sieni Mestského kultúrneho strediska odovzdali zástupcovia 

Územného spolku Slovenského Červeného kríţa Nitra 8. decembra 66 

bezpríspevkovým darcom krvi. Z okresu Zlaté Moravce 30 bronzových – z toho 10  

občanom zo ZM: D. Benčatová, Z. Bucheňová, A. Flajs, I. Lénart, A. Lipčeyová, Ľ. 

Marták, M. Pupák, Ing. P. Tonka, P. Valkovič, M. Varga, 16 strieborných - 7 zo ZM: 

Ing. J. Gracz, S. Horvátová, L. Kaštílová, B. Kordoš, R. Kuťka, M. Valašík, Ing. Ľ. 

Obročník, 17 zlatých Janského plakiet - 5 zo ZM: B. Budáčová, Š. Ďuriš, Ing. Z. 

Hlubinová, RNDr. K. Chren, J. Valkovič a 1 diamantová. Udelené bolo aj najvyššie 

ocenenie nad 100 odberov - Kňazovického medaila dvom darcom krvi zo Zl. Moraviec 

- I. Mravíkovi a M. Petrovičovi. Primátor mesta Peter Lednár vo svojom príhovore 

uviedol krásnu myšlienku v znení – „Šťastie človeka nespočíva v jeho sláve, ale v tom, 

koľko ľudí urobil šťastnými“. 

Darcovia 

krvi 
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Školstvo a vzdelávanie.      
         Uţ 20 rokov sa uskutočňuje v GJK rodičovský ples, ale tento krát mal premiéru 

gymnaziálny ples študentov, ktorý sa v škole uskutočnil 18. februára. Zúčastnilo sa ho 

viac ako 120 hostí. Ples otvoril riaditeľ školy RNDr. M. Bátora spolu s usporiadateľmi 

a so študentmi. O dobrú hudbu sa postarala kapela Trop.  

Ples 

študentov 

GJK 

 

 

         Stredisko praktického vyučovania v Nitre zorganizovalo 19. januára krajskú 

súťaţ o najlepšieho kaderníka a vizáţistu. Zúčastnili sa jej všetky školy, ktoré tieto 

odbory vyučujú. Mesiac popredu dostali zadanie súťaţe - stvárniť tridsiate roky 

minulého storočia. Súťaţiacich hodnotili renomovaní odborníci priamo z praxe na čele 

s vizáţistom celebrít B. Gröhlingom. Modelke museli upraviť nechty, účes, mejkap, 

nájsť oblečenie, ktoré vystihovalo zadanie súťaţe. Študentky SOŠ obchodu a sluţieb 

Súťaţ 

kaderníkov 

a vizáţistov 

kraja 
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L. Miklová, Ľ. Orolínová, pod vedením majsterky Bc. M. Valkovičovej a Mgr. Ľ. 

Frličkovej získali ocenenie „VÍŤAZNÝ TÍM“. Spolu s pohárom víťazov si odniesli aj 

darček v podobe víkendového pobytu.  

 

         Novela školského zákona nadobudla platnosť od 1. marca. Novelou bola 

angličtina pre ţiakov základných škôl od septembra povinná. Taktieţ ţiaci základných 

a stredných škôl dostali naposledy v januári polročné vysvedčenia. V novom školskom 

roku budú môcť poţiadať uţ len o výpis, ktorý však nie je verejnou listinou. 

Vysvedčenia tak budú dostávať ţiaci uţ len na konci školského roka, v posledný deň 

vyučovania. Novela zaviedla tieţ prepisovanie existujúcich a vydávanie nových 

učebníc v Brailovom písme. Ministerstvo školstva bude povinné zverejňovať termíny 

školských prázdnin na tri roky dopredu. Riaditelia budú môcť uzatvárať školský rok 

skôr ako 30. júna. Napríklad, ak bude 30. júna v pondelok, budú môcť rozdať 

vysvedčenia uţ v piatok.  

Novela 

školského 

zákona 

 

         22. marca sa v MsKS uskutočnila Vernisáţ výtvarných prác detí Spojenej školy 

v Zl. Moravciach v rámci uţ VIII. ročníka Krajskej výtvarnej súťaţe ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením Nitrianskeho kraja "Hrajme sa s rozprávkami". 

Spojená 

škola 

 

         Stredná odborná škola technická, z poverenia Krajského školského úradu v Nitre 

zorganizovala 23. marca krajské kolo súťaţ ENERSOL SK 2011. Hlavným cieľom 

súťaţe bolo poskytnutie informácií o obnoviteľných zdrojoch energie. Do celoštátneho 

kola, ktoré sa konalo 14.-15. apríla v Senici postúpil z SOŠ technickej ZM z tvorivej 

kategórie z 2. miesta A. Molnár s prácou „Solárna taška“. Z vedľajšej kategórie 

postúpili ţiaci školy so „Solárnou módnou prehliadkou“.  

Enersol SK 

2011 

 

 

 

         Deň 28. marec je pre pedagogických pracovníkov výnimočný. Pripomínajú si 

odkaz velikána pedagogiky Jana Amosa Komenského. „Po stáročia sa vraciame k jeho 

myšlienkam, vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní, povolaniu 

učiteľa,“ zaznelo v príhovore Mgr. D. Hollej zo školského úradu na podujatí 

pripravenom mestom pri príleţitosti Dňa učiteľov. Pri príleţitosti sviatku učiteľov bol 

pre nich v  MsKS pripravený slávnostný program ako poďakovanie všetkým 

pedagógom, ktorým vďačíme za prvé písmeno, číslicu, rozvíjanie talentu, ale hlavne za 

zodpovedne vykonanú prácu. Práve tieto atribúty zazneli aj v príhovore primátora Ing. 

P. Lednára, CSc., ku Dnu učiteľov. Osem pedagógov si z jeho rúk prebralo pamätné 

listy. Sú to M. Bucheňová, MŠ Ţitavské nábreţie, E. Frajková MŠ Kalinčiakova, L. 

Kondé, učiteľ hry na gitare a basgitare ZUŠ, Mgr. M. Kühtreiberová, ZŠ Mojmírova, 

Mgr. M. Skačanová, ZŠ Pribinova, Mgr. A. Šurdová, ZŠ Robotnícka, A. Švecová, MŠ 

Štúrova, Mgr. A. Tuţinská, CVČ. Po odovzdaní ocenení sa všetci prítomní mohli tešiť 

rozprávkovej veselohre s pesničkami pod názvom Zhŕňajova nevesta (37 repríz), 

v naštudovaní Zlatomoraveckého ochotníckeho kolektívu v réţii P. Kereša. V muzikáli 

zazneli piesne vychádzajúce z ľudovej melodiky. 

Deň 

učiteľov 

 

Príloha  

č. 31-d 

 

Foto č.  

641/III 

 

         Mestská kniţnica uskutočnila 29. marca besedu so súčasnou slovenskou Beseda 
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spisovateľkou Beou Bazalovou, ktorá bola určená pre širokú verejnosť. Svoje prvé 

literárne práce napísala uţ počas študentských rokov. V súčasnosti píše články, básne 

a romány. Spolu s manţelom a dvoma synmi ţije v Šahách, kde vyučuje slovenčinu 

a výtvarnú výchovu na základnej škole. Besedy sa zúčastnili čitateľky mestskej 

kniţnice a ţiačky RDM. Ţivú diskusiu so spisovateľkou zakončili čitateľky 

autogramiádou.  

s Beou 

Bazalovou 

 

 

         Mestská kniţnica aj tento rok pripravila pre ţiakov 2. - 4. ročníkov základných 

škôl tretí ročník čitateľskej súťaţe Čítajte s nami. Okrem tejto súťaţe organizovala 

v Marci mesiaci knihy exkurzie do kniţnice pre ţiakov základných škôl v našom meste 

a okolí. V rámci týchto exkurzií pripravila pre ţiakov literárne hodiny k výročiam 

spisovateľov (J. C. Hronského, H. Ch. Andersena, Ľ. Podjavorinskej, M. Grznárovej a 

iných). Dni 31. marec a 1. apríl boli tzv. „dňami bez poplatkov“, to znamená, ţe 

čitatelia mali bezplatný zápis do kniţnice a tieţ poplatky za upomienky sa im 

odpúšťajú. 

Čítajte  

s nami 

 

Foto č.  

642/III 

 

         1. apríla sa konal 11. ročník medzinárodného projektu Noc s Andersenom. 

Podujatie pozdravili mnohé významné osobnosti, medzi nimi bol i dánsky veľvyslanec 

v ČR. V škole Don Bosca deti nocovali uţ po ôsmykrát. Tento rok to bolo 34 ţiakov 8. 

a 9. ročníka. Školská noc mala nasledovný program: Turnaj chalanov a báb, 

Vankúšová vojna, Slávnostné otvorenie, Moja obľúbená kniha, Múdra hlavička, V 

kine, Hra odvahy, Medzinárodný chat, Aktivity na dobrú noc. 

Noc s 

Andersenom  

 

         Mesto Zlaté Moravce zorganizovalo dňa 5. apríla v MŠ na Štúrovej ul. v Zlatých 

Moravciach, v spolupráci ÚzS SČK /Územného spolku Slovenského červeného kríţu/ 

pod vedením riaditeľky B. Bengyákovej, školenie učiteliek materských škôl k 

problematike prvej pomoci. Išlo uţ o 12 ročník projektu „Evička nám ochorela“. 

Lektorkami projektu boli zdravotné inštruktorky A. Mitskeová a E. Šranková. Hlavné 

ciele projektu: zaradenie prvej pomoci do edukačného procesu, formovať úroveň 

poznatkov a praktické zručnosti učiteliek v oblasti poskytovania prvej pomoci, 

formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia, 

rozvíjať aktívny záujem a pozitívny vzťah detí k otázkam zdravotnej výchovy z 

hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie. Školenia sa zúčastnilo 45 

učiteliek materských škôl mesta Zlaté Moravce a Poţitavského regiónu. PaedDr. K. 

Ivanovičová sa vyjadrila, ţe Mesto Zlaté Moravce veľmi dobre spolupracuje aj s 

miestnym spolkom v Zlatých Moravciach a ich predsedami V. Rakovskou a J. 

Bakulom. Veď jednou z najdôleţitejších podmienok výchovnej práce je zdravé dieťa. 

Dieťa od 2 do 6 rokov trávi väčšinu času v materskej škole, preto je nevyhnutné, aby si 

učitelia osvojili základné zdravotné vedomosti, postupy pri poskytovaní prvej pomoci 

a uplatnili ich pri výchove detí. 

Školenie 

učiteliek 

materských 

škôl „Prvá 

pomoc“ 

 

 

         Strecha stavby „MŠ na Slnečnej ul.“ bola uţ dlhší čas v dezolátnom stave. Do 

škôlky vo všetkých častiach zatekala voda. Zvlhnutím stien omietky plesniveli a 

opadávali a preto bol vo februári tohto roku RÚVZ (hygienou) vyhodnotený stav MŠ 

Škôlka na 

Slnečnej 

ul. 
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na Slnečnej ulici za havarijný. Uţ za bývalého vedenia bolo snahou škôlku 

zrekonštruovať z finančných prostriedkov nadobudnutých odpredajom priľahlých 

pozemkov, ktoré boli súčasťou škôlky, vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce. A hoci sa 

pozemky predali, cenové ponuky vypracované boli, k rekonštrukcii mesto v tom čase 

nepristúpilo. 

         Vedenia mesta Zlaté Moravce sa snaţilo nájsť najvhodnejšie riešenie a 

východisko z havarijného stavu objektu škôlky na Slnečnej ul. Rodičia detí boli 

nespokojní s navrhnutými alternatívami, ktoré boli ponúknuté prostredníctvom 

bývalého prednostu Ing. P. Pecha. V záujme primátora Ing. P. Lednára, Csc. bolo, aby 

sa veci dotiahli do konca, aby sa našiel čo najvhodnejší spôsob zachovania škôlky ako 

jedinej v časti Chyzerovce. 19. apríla bolo primátorom odprezentované riešenie 

problému. Stretol sa s rodičmi detí priamo v škôlke a na základe obhliadky objektu zo 

dňa 18. apríla všetkých oboznámil o plánovanej rekonštrukcii strechy. Hlavným 

dôvodom zatekania vody do vnútorných priestorov škôlky bolo poškodenie izolačnej 

vrstvy jednotlivých budov, ktoré boli v minulosti riešené izoláciou rôznych izolačných 

materiálov. Preto bolo nutné odstránenie pôvodnej izolačnej vrstvy aţ po drevenú 

výstuţ., a následne nalepenie kvalitnnej izolačnej vrstvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         29. apríla sa uţ po ôsmy krát konalo v divadelnej sále MsKS, stretnutie ku Dňu 

Zeme (22. apríla 2011), na ktorom sa tento krát premietal film s environmentálnou 

tématikou – O medveďoch. Mgr. D. Hollá privítala hneď v úvode predstavenia 

primátora Ing. P. Lednára, CSc. a V. Mlyneka, správcu ŠOP Chránenej krajinnej 

oblasti Ponitria a následne nato im udelila slovo. Primátor povedal, aké je podstatné, 

aby sme si váţili a hlbšie uvedomovali dôleţitosť zemských zdrojov, ich 

vyčerpateľnosť pri zlom zaobchádzaní s nimi. Aby sme udrţiavali rovnováhu všetkého 

ţivého na tejto planéte, lebo je vzácna, obdivuhodná, ale zároveň veľmi krehká. A 

kaţdý jeden z nás je za ňu istým spôsobom zodpovedný. Pán Mlynek zdôvodnil, prečo 

je dnešnou témou „medveď“. Medvede sú premnoţené vo všetkých regiónoch 

Slovenska. Medzi ľuďmi panuje neskutočný strach a mýtus o krvilačnosti týchto 

„šeliem“. Sú medzi nami takí, ktorí tieto zvieratá pre slabú informovanosť zatracujú. 

Film E. Baláţa tieto dezinformácie vyvracia a nenásilnou formou uisťuje o 

neškodnosti medveďov so správnym prístupom človeka k nim. Ich výskyt bol 

pozorovaný a zaznamenaný aj v našom okolí (6 km od Nitry, v Hlbokej doline, pod 

Tríbečom). 

         Súčasťou Dňa Zeme bolo aj vyhodnotenie výtvarných prác ţiakov Materských a 

Základných škôl. Konalo sa 5. mája v MsKS. O spravodlivé ohodnotenie sa postarali 

Mgr. Z. Mičkeová, Mgr. D. Zvalová a L. Bajaníková. Vecné ceny, knihy a diplomy 

prišli výhercom odovzdať primátor Ing. P. Lednár, CSc., Mgr. D. Hollá a PaedDr. K. 

Ivanovičová. Odmenení výtvarníci: T. Petrovičová MŠ-Kalinčiakova, T. Števová MŠ-

Kalinčiakova, K. Kozolková MŠ-Štúrova, A. Valuška MŠ-Ţitavské nábreţie, A. 

Kordoš, A. Taušová MŠ-Ţitavské nábreţie, H. Šegedová ZŠ-Mojmírova, spoločná 

práca ZŠ-Mojmírova: N. Horniaková, N. J. Levická, J. Růţičková, S. Šrottová, T. 

Matýoová ZŠ-Pribinova, N. Škodová ZŠ-Pribinova, J. Kováč ZŠ-Robotnícka, T. 

Mlynka ZŠ-Robotnícka, spoločná práca ZUŠ: A. Hudáková, A. Mičke, I. Szegényová. 

Deň Zeme 

 

Foto č.  

643/III 
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         Študentky J. Končálová a M. Kunská sa pod vedením RNDr. R. Kunovej dostali 

so svojim environmentálnym projektom aţ do Turecka. Za všetkým je spolupráca 

Gymnázia Janka Kráľa s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a OZ Mladí vedci 

Slovenska. Študentky gymnázia a RNDr. Kunová pred dvoma rokmi zareagovali na 

výzvu vytvoriť environmentálno-edukačný projekt. Výzvu predloţila Prírodovedecká 

fakulta UK v Bratislave v spolupráci s univerzitami v Duisburgu a Essene. Projekt 

študentiek bol zameraný na pozorovanie indikátorov čistoty vody vo vybranej časti 

rieky Ţitava. Výskum sústredili na mikrozoobentos, čiţe indikátory, ktoré sú viditeľné 

voľným okom alebo pomocou lupy. Vyhodnotenie tejto medzinárodnej súťaţe vo 

Vysokých Tatrách im prinieslo 1. miesto. Projekt zapojili v marci 2011 aj do Kongresu 

mladých bádateľov, vodohospodárov a hydrológov Slovenska, ktorý usporiadalo 

občianske zdruţenie Mladí vedci Slovenska a dievčatá si so sebou odniesli postup do 

Turecka. Výstava postupujúcich sa konala popri tureckej národnej súťaţi vo 

výstavnom priestore MEF International School – Istanbul od 2. – 6. mája. Tu sa 

prezentovalo 22 krajín Európy a Ázie. Projekt ku všetkému ešte získal 2.miesto v 

medzinárodnej súťaţi Stockholm Junior Water Prize, ktorá sa opäť spája s občianskym 

zdruţením Mladí vedci Slovenska. 

Študentky 

GJK 

v Turecku 

 

Foto č. 

644/III 

 

         Školský rok 2010/2011 sa uţ míľovými krokmi blíţil k svojmu záveru a ţiaci 

všetkých škôl uţ netrpezlivo očakávali posledné zvonenie. Na ZŠ na Mojmírovej ulici 

sa stalo tradíciou, ţe májové alebo júnové dni ţiaci potešia svojich rodičov pekným 

programom ako symbolom vďaky za výchovu, lásku a starostlivosť. 19. mája si deti zo 

ZŠ pripravili pekný program pod názvom „Deti rodičom“, ktorý sa konal v priestoroch 

MSKS v Zlatých Moravciach. Akadémiu sprevádzala aj výstava prác, projektov 

a rôznych písomných i výtvarných prejavov ţiakov, ktoré si mohli návštevníci prezrieť 

v priestoroch vestibulu MSKS. Programom sprevádzali kvetinky – deviataci Simonka, 

Janka a Marek moderátori, ktorí vtipne predstavovali čísla. Na akadémii privítali aj 

vzácnych hostí, prednostu Ing. J. Jamricha, vedúcu oddelenia pre ľudské zdroje 

PaedDr. K. Ivanovičovú, riaditeľov a zástupcov zlatomoraveckých škôl a hlavne 

rodičov a starých rodičov ţiakov. Ţiaci spoločnou piesňou pre mamu ukončili 

akadémiu, po ktorej sa konala krátka recepcia.  

Akadémia 

ţiakov zo ZŠ 

na 

Mojmírovej 

ul.  

 

         30. mája sa konala v Miestodrţiteľskom paláci, na Hlavnom námestí 8 v 

Bratislave, konferencia „Prínosy a benefity sluţieb a starostlivosti“ (Sluţby zamerané 

na zosúladenie pracovného, rodinného a osobného ţivota). Usporiadateľom bolo 

Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti 

príleţitostí. Konferencia bola spojená so slávnostným ocenením víťazov jubilejného 

10. ročníka súťaţe „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti 

príleţitostí“. Mesto Zlaté Moravce sa tejto súťaţe zúčastnilo a dostalo špeciálne 

ocenenie v zastúpení Nitrianskeho samosprávneho kraja. Za komplexnú podporu 

prorodinnej politiky (5 „mestských“ materských škôl), za prorodinné akcie pre 

obyvateľov mesta i pre zamestnancov a zamestnankýň, za vyuţívanie flexibilných 

foriem organizácie pracovného času, za podporu enviromentálnych aktivít a firemnej 

„Zamestnávateľ 

ústretový k 

rodine, rodovej 

rovnosti a 

rovnosti 

príleţitostí“ 

Foto č. 645/III 
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filantropie, ako i zámer projektu uľahčujúci návrat ţien z materskej dovolenky. Cenu a 

kyticu kvetov odovzdal Ing. P. Lednárovi, CSc. ako i ostatným víťazom podpredseda 

vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR RNDr. J. Mihál, za prítomnosti 

štátnej tajomníčky MPSVR SR L. Nicholsonovej. 

         Cieľom súťaţe je motivácia zamestnávateľov k vytváraniu takých podmienok, 

ktoré sú citlivé k rodinným povinnostiam zamestnancov a verejné ocenenie tých 

zamestnávateľov, ktorí venujú pozornosť harmonizácii pracovného a rodinného ţivota, 

ako aj vytváraniu rovnosti príleţitostí ţien a muţov.  

 

         V okresnom meste Zlaté Moravce od 16. mája do 3. júna vykovalo na piatich 

štátnych školách maturitnú skúšku 446 študentov. Maturanti si pred predmetovými 

komisiami vyţrebovali témy z maturitných predmetov. Na Obchodnej akadémii 

pristúpilo k maturitným skúškam 81 študentov, na Gymnáziu J. Kráľa 76 študentov, 

Zdruţenej strednej škole 151 študentov, Zdruţenej strednej škole technickej 32 

študentov a Strednej obchodnej škole obchodu a sluţieb 106 študentov.  

Maturitné 

skúšky 

 

         V našom meste je uţ niekoľkoročnou tradíciou oceňovanie ţiakov základných 

a stredných škôl, ktorí v aktuálnom roku dosiahli vynikajúce úspechy vo výchovno-

vzdelávacom procese, alebo vynikajúcimi výsledkami v predmetových súťaţiach či 

olympiádach úspešne reprezentovali svoju školu, mesto či krajinu. Na slávnostnom 

prijatí v obradnej sieni mesta sa 2. júna zišlo 20 najúspešnejších ţiakov. Pre mnohých 

sa štúdium, získavanie nových vedomostí, odhaľovanie tajomstiev sveta, ale aj 

hľadanie krásy ţivota v umení alebo športe stalo koníčkom. Zástupca primátora V. 

Klučiar sa všetkým poďakoval za dosiahnuté výsledky, za ktorými stoja samozrejme aj 

učitelia. Ocenenia z rúk viceprimátora v podobe drobných pamiatkových predmetov si 

prevzali: zo ZŠ na Robotníckej ulici I. Kĺbik, M. Šimovič, Mgr. J. Dudášová a Mgr. J. 

Lukáčová, zo ZŠ na Mojmírovej N. Júlia Levická, M. Beňo, Mgr. R. Belicová a Mgr. 

E. Drgoňová, zo ZŠ na Pribinovej Z. Košútová, F. Veľký, Mgr. A. Hasprová a PaedDr. 

I. Röhman, zo ZŠ sv. D. Bosca M. Benč, M. Šurínová, Mgr. T. Valkovičová a Ing. M. 

Lazúrová, zo Spojenej školy PhDr. Z. Záhorská. Zo Strednej odbornej školy obchodu 

a sluţieb L. Miklová, L. Oravec, Bc. D. Magušinová, Bc. M. Valkovičová a Mgr. M. 

Šmálová, zo Strednej odbornej školy technickej A. Molnár, K. Sádovská, Ing. Z. 

Madolová a PaedDr. D. Husár, z Obchodnej akadémie K.Šedivý, N. Blahová a RNDr. 

V. Gubiš, z Gymnázia Janka Kráľa J. Končálová, M. Kunská, RNDr. R. Kunová 

a RNDr. M. Bátora, zo Strednej odbornej školy Ľ. Valkovič, J. Šimeg, Ing. A. 

Ragasová a Ing. J. Solčiansky, zo Základnej umeleckej školy F. Németh, M. Kramár, 

Mgr. T. Kečkéš a G. Hlavatý, riaditeľ. Na pamiatku zo slávnostného prijatia sa všetci 

podpísali do Pamätnej knihy mesta. lávnostného prijatia najúspešnejších ţiakov sa 

zúčastnili aj vzácni hostia – predseda Obecnej školskej rady Mgr. J. Zlatňanský, Mgr. 

D. Hollá zo školského úradu a PaedDr. K. Ivanovičová, vedúca odd. pre ľudské zdroje 

MsÚ. Slávnostným programom obohateným o hudobnú vloţku v podaní pedagóga 

a ţiakov ZUŠ. 

         Mesto pod záštitou primátora pripravilo 27. júna v spolupráci so Školským 

úradom výlet pre najlepších ţiakov základných škôl v Zlatých Moravciach. V tento 

Najúspešnejší 

ţiaci mesta 

Foto č. 646, 

647/III 
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deň sa 38 ţiakov a 6 pedagógov neponáhľalo do školy na vyučovanie, ale na 

parkovisko pri kino Tekov, kde bol zraz. Odtiaľ sa pripraveným autobusom odviezli 

priamo do starobylého banského mesta Kremnica. Absolvovali prehliadku mesta, 

mincovne, historického centra, po čom nasledoval obed. Potom sa vybrali  pozrieť 

,,Stred Európy“, ktorý je v dedinke Kremnické bane. Tu si prehliadli svätojánsky 

kostol (Kostol sv. Jána), ktorý pochádza z 13. storočia a symbolický Stred Európy v 

podobe balvana pri západnom múre kostola. 

ţiakov 

 

         Krajský školský úrad za prítomnosti Ing. V. Obertovej a Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpení primátora Ing. P. Lednára, CSc., vyhodnotili v MsKS dňa 15. júna 

najlepších ţiakov, ich pedagógov a predsedov okresných komisií predmetových súťaţí 

a olympiád. Vyhlasovateľom predmetových olympiád bolo ministerstvo školstva. 

Súťaţe a olympiády – matematická, biologická, fyzikálna a pytagoriáda sa 

uskutočňovali od začiatku kalendárneho roka, ich výsledky pribeţne vyhlasovali. 

V prírodovedných olympiádach súťaţilo 396 ţiakov, z ktorých bolo úspešných 126 

riešiteľov (32%). Zvláštnosťou vyhodnotenia boli dva či tri diplomy a ceny u jedného 

ţiaka, pretoţe niektorí ţiaci súťaţili vo viacerých predmetoch. Na prvých troch 

miestach sa umiestnilo celkom 66 ţiakov, z nich najviac ocenených bolo zo ZŠ 

Pribinova 15, Ţitavany 11, Topoľčianky 9, Sľaţany, Mojmírova, Robotnícka po 6 

ocenených. Ţiaci ZŠ Pribinova D. Škula a F. Veľký sa umiestnili na prvých miestach 

aţ v troch súťaţiach.  

Vyhodnotenie 

olympiád 

 

         Kaţdoročne sa ţiaci z „Pribinky“ v Zlatých Moravciach, na konci školského roku 

lúčia so svojou školou. Poniektorí si po prázdninách sadnú do lavíc stredných škôl a 

späť sa uţ nevrátia. V 9. ročníku ich kultúrnej akcie „Škola a jej priatelia mestu“ 

predviedli, čo je v nich. Predstavenie s názvom „Kde bolo, tam bolo...“, ktoré sa 

konalo 21. júna v divadelnej sále MsKS, venovali všetkým, ktorí mali chuť vidieť, čo 

ţiaci v škole robia, keď práve nemajú matiku alebo dejepis. Nechýbali tance, piesne, 

scénky, básne, hovorené slovo a dokonca ani malí hostia z materských škôl „Dúha“ – 

Ţitavské nábreţie a Volkovce. Na všetko sa prišiel pozrieť aj riaditeľ školy PaedDr. I. 

Röhman, učiteľský zbor, Mgr. D. Hollá za Školský úrad a prednosta mesta.  

ZŠ 

Pribinova 

„Škola a jej 

priatelia 

mestu“ 

 

Príloha  

č. 32-d 

 

         Centrum voľného času Spektrum pripravilo počas letných prázdnin denný tábor 

detí v dvoch turnusoch. Ten prvý trval od 4.- 8. júla. Rodičia, ktorí o letný tábor pre 

svoje ratolesti prejavili záujem, sa mohli plne venovať svojim pracovným 

povinnostiam v spokojnosti, ţe je o ne dobre postarané. Vzhľadom k nepriaznivému 

počasiu v deň nástupu, boli usporiadatelia nútení improvizovať, pôvodne plánovaný 

program zmeniť a o deti sa postarať v rámci svojich moţností vo vnútri centra. Deň 

vyplnili rôznymi pohybovými aktivitami, súťaţami, hrami, v tanečnej sále a pri 

stolnom tenise. Deti mali moţnosť posedieť v televíznej miestnosti pri rozprávkach, 

pracovať s počítačom a svoj deň ukončiť návštevou zlatomoraveckého kina. V stredu 

im bol uţ dopriaty slnečný výlet na Skýcov, spojený s opekačkou a návštevou 

Topolčianskeho zámku. Keďţe deti majú nevyčerpateľný zdroj energie, bez problémov 

si ešte po návrate zahrali futbal, basketbal, a volejbal na asfaltovom ihrisku, ktoré je 

Mestský 

denný tábor 

detí 
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súčasťou Centra voľného času. Tretí táborový deň strávený v Arboréte Mlyňany bol 

opäť doplnený rôznymi hrami v rámci priestorov centra. Piatkovým celodenným 

výletom na kúpalisko do Chalmovej, sa pobyt pre 19 detí (7-13 rokov) zúčastnených 

prvého turnusu v Mestskom dennom tábore skončil. Od 11. júla nastúpili do tábora 

noví táborníci, na ktorých čakali výlety do Zubrej obory v Topolčiankach, na hrad 

Hrušov, kúpalisko v Chalmovej a iný rovnako zaujímavý program. 

 

         CVČ Zlaté Moravce v čase od 31. júla do 7. augusta zorganizovalo detský letný 

pobytový tábor detí vo veku 8 aţ 16 rokov v priestoroch rekreačného zariadenia na 

priehrade Zvolen – Môťová. V rekreačnom zariadení sa stretlo 53 detí z celého 

Slovenska a 6 vedúcich, aby spolu strávili osem dní plných kultúrno-športových aktivít 

a zábavných chvíľ.  

Haliganda 

2011 

 

 

         31. augusta sa na MsÚ konalo pracovné stretnutie riaditeľov všetkých škôl v 

Zlatých Moravciach. Dôvodom stretnutia po letnom prázdninovom oddychu bolo 

oboznámenie sa s plánmi na školský rok 2011/2012 zo strany Mesta, školského úradu 

ako aj zo strany predstaviteľov jednotlivých škôl. Úvodné slovo patrilo primátorovi 

Ing. P. Lednárovi, CSc., ktorý všetkým prítomným poprial do nového školského roka 

všetko najlepšie, veľa trpezlivosti a chuti do práce s ubezpečením o svojej ústretovosti, 

spolupráce a pomoci v rámci svojich moţností do najväčšej miery ako to len bude 

moţné. O práci a spolupráci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva so 

školami, o právach pedagógov, ţiakov a rodičov prišla poinformovať PhDr. Š. 

Kuťková. Zástupkyňa školského úradu Mgr. D. Hollá informovala o plánoch práce, do 

ktorých je potrebné zapracovať pedagogicko-organizačné pokyny a nové legislatívne 

zmeny. V období počas prázdnin boli vydané nové vyhlášky a smernice. Jednou z nich 

je vyhláška o Základnej škole, ktorá bola aktualizovaná a nadobúda účinnosť k 1. 

septembru. Hovorí o právomociach riaditeľa školy, ktorý má okrem iného nárok na 

úpravu času začiatku vyučovania v rozmedzí od 7,00 hod do 9,00 hod. U nás sa 

začiatok vyučovania nemení ani na jednej škole a prvá školská vyučovacia hodina 

začína o 8,00 hod., tak ako to bolo doteraz. Súčasťou novej legislatívy je aj vyradenie 

triednických hodín z rozvrhu. Novou vyhláškou sa mimoriadne nadaný ţiak označuje 

ako ţiak s intelektovým nadaním, vypustili sa niektoré časti z povinnej dokumentácie, 

usmernila na dĺţku archivácie. V kompetencii riaditeľa školy je zmena dĺţky prestávok 

medzi jednotlivými vyučovacími hodinami, s odporúčaním niektoré z nich predĺţiť, 

kvôli pobytu ţiakov na čerstvom vzduchu. Novelizáciou prešla aj vyhláška o 

Základnej umeleckej škole, ktorá okrem iného určuje počet ţiakov v triedach, no za 

zmienku stojí jej nové doplnenie, ktoré umoţňuje ţiakovi podať ţiadosť o predčasné 

ukončenie štúdia. Veľmi podstatnou témou stretnutia boli pokyny na začatie 

vypracovávania nového programového rozpočtu na rok 2012, s vyhliadkou na roky 

2013, 2014. Dôleţité informácie si vypočuli i riaditeľky materských škôlok od PaedDr. 

K. Ivanovičovej, ktorá poukázala na prísnejšie dodrţiavanie čo najdlhšieho pobytu detí 

na čerstvom vzduchu a opomenula ovocný a mliečny program, ktorý sa v škôlkach 

nemení a zostáva v programe i ďalší školský rok. Najspokojnejšou a najvďačnejšou 

riaditeľkou predškolského zariadenia zo všetkých zúčastnených bola Mgr. E. 

Pracovné 

stretnutie 

riaditeľov škôl 

pred začiatkom 

nového 

školského roka 
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Bieliková. Vrelo primátorovi ďakovala za splnený sľub, ktorým sa zaviazal zabezpečiť 

opravu strechy do konca letných prázdnin. Tá bola príčinou havarijného stavu celého 

objektu do takej miery, ţe hrozil zánik tejto škôlky.  

 

         Od prvého septembra do základných škôl v Zlatých Moravciach nastúpilo spolu 

1 237 ţiakov. Prváčikov bolo 123, jedenásť ţiakov nastúpilo do nultého ročníka, ktorý 

uţ tradične otvorili v ZŠ Robotníckej. „Prváčikov je o trinásť menej ako v minulom 

školskom roku. Oproti minulému školskému roku klesol  počet ţiakov na všetkých 

školách celkovo o 32. Počet tried ale ostáva nezmenený,“ povedal prednosta 

mestského úradu.   

         5. septembra aj ZŠ Robotnícka otvorila školské brány, aby opäť privítala svojich 

ţiakov. Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnil prednosta MsÚ Ing. J. 

Jamrich. Riaditeľka ZŠ vo svojom príhovore privítala nových prváčikov, ţiakov 0 –

tého ročníka, ktorý je zriadený uţ štvrtýkrát. Nezabudla ani na ţiakov z okolitých obcí, 

ktorí budú navštevovať športové triedy. Prednosta sa tieţ prihovoril ţiakom a rodičom. 

Uistil ich, ţe v prípade nových výziev EÚ na rekonštrukciu škôl, bude ZŠ Robotnícka 

prvá v poradí, pretoţe si rekonštrukciu zaslúţi a je nevyhnutná. Poprezeral si vnútorné 

priestory školy, navštívil prváčikov. V mene primátora mesta im odovzdal 

rozprávkové kniţky, z ktorých ako povedal, budú na konci školského roka uţ čítať. 

         Aj pre ţiakov Základnej školy na Mojmírovej ulici platilo prvé zazvonenie 

školského zvončeka. Oficiálne zahájenie začalo príhovorom učiteľky Mgr. A. 

Bocianovej, za ktorou vystúpila ţiačka 3.A triedy s krásnou a pútavou básňou. Slovo 

mala aj riaditeľka školy Mgr. D. Chrenková, ktorá privítala nových prváčikov v počte 

47, pedagógov ako aj stálych ţiakov. Všetkým sa prihovorila aj v mene primátora 

mesta zástupkyňa školského úradu Mgr. D. Hollá. 

         Do prvých tried na Základnej škole Pribinova po prvý krát do školských lavíc 

zasadlo 32 detí. Slávnostnú atmosféru z príleţitosti otvorenia školskej brány Základnej 

školy „Pribinky“ po dvoch mesiacoch letných prázdnin, dotvárali vystúpenia dievčat 

svojím recitovaním, tancom a spevom, ktoré sa s potešením do svojej školy kvôli 

nácviku, vrátili uţ pár dní pred oficiálnym zahájením vyučovania. Všetkých ţiakov, no 

predovšetkým prváčikov prišiel privítať aj primátor Ing. P. Lednár, CSc., ktorým 

priniesol rozprávkové kniţky. Všetkým ţiakom ako aj ich učiteľom zaprial úspešný 

rok, veľa síl, trpezlivosti a chuti do učenia a práce, veľa úsmevov, šťastia a radosti z 

vynovenej školy, ktorú si následne na to aj so ţiakmi v triedach prezrel.  

Nový 

školský rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 

648/III 

 

         Materská škôlka na Slnečnej ulici sa predsa len sfunkčnila. Vďaka vedeniu mesta 

sa 5. septembra mohla otvoriť opäť školská brána tejto škôlky. Pri jej oficiálnom 

otvorení boli okrem primátora aj zástupcovia Mesta Zlaté Moravce. V budúcnosti bude 

potrené pokračovať s ďalšími rekonštrukčnými prácami aj naďalej. Dňa 16. augusta sa 

ukončili rekonštrukčné práce strechy, ktorá bola hlavným dôvodom k prípadnému 

zatvoreniu materskej škôlky, ak sa vzniknuté závady neodstránia včas. Výberové 

konanie vyhrala firma Izomer, s. r. o. z Levíc. Na streche škôlky boli uţ pri stavbe 

škôlky prevedené práce veľmi neodborne (pouţitá krytina – Ipa, bola natiahnutá v 

jednej vrstve), čo malo za následok jej havarijný stav uţ po niekoľkých rokoch. Na 

Oprava MŠ 

na Slnečnej 

ulici 

Foto č. 

649/III 
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obnovu strechy bola tentokrát pouţitá krytina – Elastodek špeciál (asfaltové 

hydroizolačné pásy modifikované elastomérmi), ktorá má ţivotnosť minimálne 20 

rokov. Po oprave strechy nasledovali maliarske práce, ktorým predchádzala celková 

dezinfekcia a vyčistenie celého objektu. S pomocnými prácami pomáhali všetci 

zamestnanci škôlky, Mesta a dobrovoľníci z rodičov detí, ktoré škôlku navštevujú. 24. 

augusta bola prevádzka škôlky znovu „Hygienou“ povolená. 

 

         Pre deti navštevujúce MŠ Kalinčiakova 12 sa začal nový školský rok 

v upravených priestoroch. Vynovený bol amfiteáter v školskej záhrade, ktorý počasie 

za mnohé roky značne poškodilo. Vedenie škôlky sa obrátilo na firmu ViOn, a.s. 

s prosbou o pomoc. Po vzájomnej dohode a obhliadke firma zaslala počas prázdnin 

sponzorsky betón, na nový podklad.  

         V školskej jedálni boli zase vymenené okná v rámci rekonštrukcie. Výberové 

konanie vyhrala firma Fenestra Sk, ktorá zároveň sponzorsky dodala aj nové dvere na 

vstup do kuchyne.  

Výmena okien, 

úprava 

amfiteátra 

v MŠ 

Kalinčiakova 

Foto č. 650/III 

 

         Protestná akcia konaná 13. septembra váţne narušila druhý vyučovací týţdeň 

nového školského roka. Najmenej bolo ovplyvnené vyučovanie v ZŠ na Robotníckej 

ulici. Vyslaných bolo 8 učiteľov a jeden asistent. Škola zostala v prevádzke. ZŠ na 

Mojmírovej ulici vyslala podľa podmienok školy 11 svojich učiteľov. Najväčšie 

ťaţkosti spôsobil bratislavský protest ZŠ na Pribinovej ulici. Miestne odbory 

zorganizovali aţ 24 členný tím. Škola nebola schopná prevádzky a tak sa jej brány 

v tento deň uzavreli.  

         Dôvodom protestného zhromaţdenia bolo vyjadrenie názorov na problémy, ktoré 

v školstve sú. Vo vyspelej Európe ide z HDP 6% finančných prostriedkov do školstva, 

ktoré sa vyuţívajú na skvalitnenie učebného procesu. V porovnaní so Slovenskom je to 

o 2,2 % viac. Keby sa do školstva „vlialo“ viac financií, celý reformný systém školstva 

by bol dnes na celkom inej úrovni. Niektorí ţiaci reformných ročníkov nemajú ani po 

štyroch rokoch svoje učebnice, učitelia ťaţko zabezpečujú materiály k výučbe, triedy 

sú vybavené 50 ročnými mapami a ani kriedy nie sú vţdy poruke, nehovoriac o tom, 

ţe by sa mali jednotlivé triedy vybaviť počítačmi. Nespokojnosť učiteľov, ktorá sa 

protestným zhromaţdením vyjadrila, nesúvisí len s nízkymi mzdami, ale hlavne v 

kvalite vyučovania za dôstojnejších podmienok s modernejším vybavením škôl.  

Účasť 

pedagógov  

na  

protestnom 

zhromaţdení 

učiteľov v 

Bratislave 

 

 

         Ak je dieťa záškolák alebo naopak nadpriemerne nadaný, ak ho v škole šikanujú, 

ak sa u neho prejavil rasizmus alebo xenofóbia, ak majú rodičia podozrenie, ţe ich 

dieťa malo kontakt s drogami, či potrebujú poradiť v otázke jeho budúceho študijného 

smerovania, to všetko a mnoho iných problémov pomáha vyriešiť Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Zlatých Moravciach. 

Centrum vzniklo v roku 1997 ako Pedagogicko-psychologická poradňa, ktorej 

zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Nitre. Centrum predtým bolo v prenajatých 

priestoroch v MŠ na Slnečnej ulici a od roku 2004 na Sládkovičovej ulici. Teraz je 

centrum konečne vo vlastnom. Novo zrekonštruovaný dom na Ulici A. Kmeťa 6 je 

moderným priestorom slúţiacim potrebám centra. V tomto školskom zariadení je 

Centrum 

pedagogicko-

psychologic-

kého 

poradenstva  

a prevencie 
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bezplatne poskytované deťom a ich rodičom komplexné výchovné poradenstvo a 

preventívna starostlivosť tímom špecialistov v oblasti psychológie a špeciálnej, 

sociálnej a liečebnej pedagogiky. To, ţe je centrum ţivou inštitúciou, dokazuje fakt, 

ţe za školský rok 2010/2011 centrum poskytlo sluţby 1818 klientom a vykonalo cez 

10 000 individuálnych a skupinových aktivít. Riaditeľkou centra je PhDr. Š. Kuťková. 

 

         Centrum voľného času detí a mládeţe v školskom roku 2011/2012 ponúkalo tieto 

záujmové krúţky: Anglický jazyk – najmenší, Anglický jazyk – začiatočníci, Anglický 

jazyk – pokročilí, Počítačový krúţok, Tanečný krúţok (disco, hip-hop, latina), 

Strelecký krúţok, Stolnotenisový krúţok, Krúţok break dance, Krúţok digitálnej 

fotografie a videokamery, Turistický krúţok, Krúţok dţuda. Príspevok rodičov na 

pravidelnú záujmovú činnosť bol 17€ na školský rok. Príspevok rodičov do 

rodičovského zdruţenia bol 2€ na školský rok. Deti z rodín v hmotnej núdzi po 

predloţení potvrdenia o hmotnej núdzi príspevok neplatili.  

Centrum 

voľného 

času  

 

         Z 6. na 7. novembra sa deti predškolského veku MŠ na Ţitavskom nábreţí I. a II. 

tr. zúčastnili obľúbenej akcie „Čarovná noc.“ V ten deň deti neodišli domov, ale zostali 

v škôlke celú noc aj nasledujúci deň. Všetky zúčastnené triedy odišli po 16. 00 hod. na 

svoje naplánované vychádzky do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia svojej škôlky. O 

18.00 hod. na nich čakala výborná a chutná večera, aby sa po nej pripravili na hľadanie 

pokladu. Ten bol celý osvetlený svietiacimi tekvicovými hlavami, čajovými sviečkami 

a lampiónikmi. Poklad si deti pozreli vo svojich triedach. Čarovná noc pokračovala 

baterkovou diskotékou, hrami a zábavnými súťaţami, aţ sa prehupla do času, keď bolo 

treba ísť spať. Umyli sa zúbky, oblieklo pyţamko a šup do postieľok.  

Čarovná 

noc Dúhy 

 

 

         Stredná odborná škola technická, Ul. 1.mája 22, ZM v spolupráci s Metodicko-

pedagogickým centrom v Nitre začala realizovať národný projekt „Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov materských škôl“ ako súčasť reformy vzdelávania. 

Strategickým cieľom projektu bolo prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov materských škôl implementovať obsahovú reformu 

školstva do praxe materských škôl a rozvíjať efektívny systém celoţivotného 

vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických 

zamestnancov materských škôl v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami 

vedomostnej spoločnosti. Do projektu, ktorý bol zahájený 8. novembra a potrval do 

marca 2012, bolo zapojených 15 učiteliek materských škôl zo zlatomoraveckého 

regiónu, ktoré sa vzdelávali v oblasti informačno-komunikačných technológií. 

Výstupom ich vzdelávania bola samostatne vytvorená záverečná prezentácia.  

Vzdelávanie 

učiteliek 

materských 

škôl  

 

         8. novembra patril ranný úvod do spoločnej dvojdňovej akcie Národnej 

transfúznej sluţby SR a Miestneho spolku Slovenského červeného kríţa v Zlatých 

Moravciach študentom Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach a zamestnancom 

spoločnosti Danfoss s.r.o. Kampaň sa niesla v znamení hesla: Čas na ţivot! Priamo v 

priestoroch spoločnosti prebiehala dobročinná akcia darovania krvi. Na akcii sa okrem 

zamestnancov zúčastnilo aj trinásť študentov Obchodnej akadémie.  

Študentská 

kvapka krvi 
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         9. novembra vyvrcholila dvojdňová akcia Študentská kvapka krvi. Počet darcov 

prevýšil všetky doterajšie akcie podobného typu v našom meste za posledné roky. V 

priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach v tento deň 

darovali svoju krv študenti z troch škôl. Okrem domácej SOŠ technickej to boli 

študenti zo Strednej školy obchodu a sluţieb a Strednej odbornej školy na Ulici SNP. 

Spolu darovalo krv 65 ľudí. Občerstvenie a vitamínový balíček od Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne bol samozrejmosťou.  

Foto č. 

651/III 

 

         V tomto roku Gymnázium Janka Kráľa nominovalo učiteľku nemeckého jazyka 

Mgr. V. Mihalkovú na ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka 2011, za zaujímavé 

a inovačné aktivity v jazykovom vzdelávaní. Na základe rozhodnutia národnej poroty 

iniciatívy Európskej komisie v jazykovom vzdelávaní s názvom Európska značka pre 

jazyky jej bol na slávnostnej ceremónii 15. novembra v hoteli Mercure v Bratislave 

udelený certifikát, ktorý prevzala z rúk zástupcu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a šport SR. V rámci ocenenia získala aj jazykový pobyt v Nemecku. Najväčšou 

odmenou však bola krásna kytica kvetov z rúk predsedníčky národnej poroty PaedDr. 

E. Obţerovej so slovami poďakovania a úcty. Vyhlásenie výsledkov súťaţe, ktorej sa 

zúčastnili aj riaditelia ocenených škôl, bolo súčasťou konferencie Európska značka pre 

jazyky pri príleţitosti 10. výročia Európskeho dňa jazykov. Na konferencii boli 

prezentované najnovšie trendy a výzvy v jazykovej politike Európskej komisie, 

jazykové vzdelávanie na Slovensku a tieţ súbeţné pracovné skupiny, kde vystúpili 

autori víťazných projektov. Medzi najzaujímavejšie realizované aktivity ocenenej 

učiteľky určite patrí projekt „V cudzine sa nestratíme“. Tento projekt sa uskutočnil 

vďaka programu Nadácie Orange Školy pre budúcnosť, kde získala finančné 

prostriedky na záţitkové vyučovanie vo Viedni. Svojich študentov neustále zapája do 

rôznych jazykových súťaţí (recitačná súťaţ Jazykový kvet, jazyková štafeta v rámci 

Európskeho dňa jazykov). 

Európsky 

učiteľ 

jazykov 

roka 2011 

 

         V obradnej sále MsKS sa uskutočnilo 16. - 22. novembra vyhodnotenie 

a odovzdanie cien výhercom výtvarnej súťaţe „Ţivot je fajn“ v rámci týţdňa boja proti 

drogám. Úvodné slovo patrilo zástupkyni školského úradu Mgr. D. Hollej, ktorá 

všetkých prítomných srdečne privítala. Po jej slovách nasledoval pozdrav a príhovor 

primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc., v ktorom spomenul, ţe týţdeň boja proti 

drogám bol vyhlásený Európskou úniou v roku 1998 preto, ţe nám má pripomenúť, 

aké nebezpečné je uţívanie drog v akomkoľvek podaní. Primátor upozornil, ţe drogy 

sú celosvetovým problémom a preto je rád, ţe mladí ľudia dávajú prednosť pred 

uţívaním návykových látok iným záľubám, napr. maľovaniu či športu. Súťaţ sa koná 

kaţdoročne a jej cieľom bolo uvedomenie si, ţe najlepšou prevenciou je drogu nikdy 

neskúsiť a voľný čas zamerať na iné aktivity. Názov súťaţe mal poukázať na pekné 

stránky ţivota a ukázať, ţe krajší, plnohodnotnejší a lepší ţivot je jednoznačne ţivot 

bez drog. O víťazných kresbách rozhodla porota v zloţení: Mgr. D. Zvalová, Mgr. art. 

Z. Mičkeová, Mgr. D. Hollá. Ich vyhodnotenie bolo nasledovné: MŠ Kalinčiakova – L. 

Šeptáková, A. Víglaský, MŠ Slnečná – K. Herdová a M. Madola, MŠ Štúrova – M. 

Ilčíková, A. Esterka, MŠ Ţitavské nábreţie – S. Havranová, V. Šteklová, ZŠ 

Týţdeň boja 

proti drogám 

– 

vyhodnotenie 

výstavy „Ţivot 

je fajn“   

Foto č. 652/III 
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Mojmírova – Z. Gajdošová, P. Hermanová a H. Šegedová, ZŠ Pribinova – M. 

Páleníková, R. Švec, ZŠ Robotnícka – B. Andrýsková, S. Rosina, ZUŠ – J. Ruţičková 

a M. Magát. Kaţdá škola dostala diplom, výtvarný materiál a deti malé drobnosti.  

 

         Koncertný program absolventov Základnej umeleckej školy, zaplnil 26. 

novembra koncertnú miestnosť školy milovníkmi klasickej hudby. V poslednú 

novembrovú sobotu zazneli piesne Antonína Dvořáka, Piotra I. Čajkovského, Eugena 

Suchoňa a ďalších slovanských autorov. Krátko po osemnástej otvorilo koncert 

klavírne duo, M. Kukučková a Ľ. Varhaníková, skladbou Antonína Dvořáka, 

Slovanský tanec. V nasledujúcich skladbách svoj spevácky talent predviedli 

sopranistky Z. Bartová, L. Komárová a M. Tonková, ktorú na klavíri sprevádzala R. 

Kozolková. Svoj intenzívny barytónový hlas ponúkol M. Pobuda. Ako hosť koncertu 

sa predstavil T. Bödör, hráč na fagot (drevený dychový hud. nástroj s hlbokým tónom). 

Spolu s M. Pobudom predviedli publiku skladbu Mikuláša Schneider – Trnavského, 

Ave Mária.  

Koncertný 

program 

absolventov 

ZUŠ (Koncert 

slovanských 

autorov 

klasickej 

hudby) 

Príloha 

č. 33-d 

 

         V rámci projektu Leonardo da Vinci od 20. novembra do 3. decembra 

absolvovalo 12 ţiakov zo študijného odboru Technické lýceum a učňovského odboru 

Autoopravár dvojtýţdňové zahraničné praktikum na partnerskej v Zeebruge 

v Belgicku. Ţiaci navzájom prezentovali v anglickom jazyku rôzne odborné, ale aj 

populárne témy. Zúčastnili sa vyučovania v učebniach, kde pracovali a riešili 

problémy z odborných predmetov, hlavne z elektroniky. Ohromila ich aj prehliadka 

priestorov vojenskej námornej flotily v prístave v Zeebrugge, kde si ţiaci prezreli 

rôzne vojenské torpéda.  

         V termíne 28. novembra do 4. decembra sa 10 ţiaci z odboru Autoopravár 

a Prevádzka a technika dopravy zúčastnili pracovnej stáţe v Nemecku na partnerskej 

škole BBS Rotenburg. Na partnerskej škole BBS Rotenburg v Nemecku sa ţiaci 

zúčastnili odborných prednášok z oblasti automobilovej problematiky na témy CAN 

BUS vodiče vo vozidle, meranie výkonu motora na motorovej brzde, hybridný pohon 

automobilov na vozidle Toyota Prius a návštevy  závodu na úpravu a prestavbu 

motorových vozidiel. Vo voľnom čase sa študenti zúčastnili prehliadky mesta 

Rotenburg, Hamburg a Hannover. Komunikácia prebiehala hlavne v nemeckom 

a anglickom jazyku. Ţiaci sa aktívne zapájali do komunikácie, zlepšili si svoje 

jazykové znalosti a nadviazali nové priateľstvá so ţiakmi partnerskej školy BBS 

Rotenburg.  

Pracovná stáţ 

ţiakov SOŠ 

polytechnickej 

 

         Z projektu „Modernozácia ZŠ Pribinova“ veľkú radosť tento školský rok mali 

ţiaci z vynovenej ZŠ na Pribinovej ulici, keď si po úspešne zrealizovanom projekte, 

mohli spokojne sadnúť do lavíc v jej novej časti. Tá bola vystavaná na mieste bývalých 

školských dielní, vedľa hlavnej pôvodnej budovy školy. Vďaka projektu z 

Regionálneho operačného programu, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, sa 

škola rozrástla o moderne vybavenú počítačovú učebňu, o jazykovú učebňu, kniţnicu, 

tri vyučovacie triedy, šatne, toalety, vestibul a kabinet pedagógov. Všetky miestnosti 

boli vybavené novým mobiliárom. Budova bola so „starou školou“ spojená 

„Modernozácia 

ZŠ Pribinova“ 
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prístreškom, aby mohli ţiaci nerušene prechádzať z jednej časti do druhej aj v prípade 

nepriaznivého počasia.  

         Slávnostné otvorenie novej budovy ZŠ Pribinova sa uskutočnilo 30. novembra. 

Ako prvý predniesol príhovor primátor Mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc. 

v ktorom na úvod všetkých privítal a zároveň poďakoval za to, ţe slávnostné otvorenie 

môţe zdieľať spolu so všetkými zúčastnenými. Projekt podalo Mesto ešte v roku 2008, 

čím získalo na dostavbu a modernizáciu školy finančné prostriedky z Európskeho 

sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Mesto sa podieľalo spolufinancovaním vo výške 

5%. Ďalej primátor uviedol, ţe cieľom projektu bolo zabezpečiť 

konkurencieschopnosť školy, zvýšenie kapacity a celkovej úrovne výchovno-

vzdelávacieho procesu. ZŠ Pribinova je najstaršia škola v meste, ktorá má veľmi dobré 

renomé, o čom svedčí aj dochádzka ţiakov z okolitých obcí. Vďaka patrí všetkým, 

ktorí stavbu realizovali, riaditeľovi školy PaedDr. I. Röhmanovi, ktorý na všetko 

dohliadal a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sa dielo vydarilo. 

Záver príhovoru patril ţelaniu zdravia a úspechov ţiakom, pedagógom, ale aj ostatným 

zamestnancom školy. Riaditeľ školy zároveň prevzal od primátora finančný dar 

a pamätný list pri príleţitosti otvorenia novej budovy.  

 

         Výchova k dopravnej disciplíne a výchova zodpovedného účastníka cestnej 

premávky je dlhodobým procesom, ktorého základy kladieme uţ v ranom veku. 

Materská škola na Slnečnej ulici sa venuje výchove zodpovedného účastníka cestnej 

premávky intenzívne aj vzhľadom k oblasti, v ktorej sa nachádza /štvrť bez ihrísk, hry 

a športové aktivity na uliciach/. Edukačnú činnosť sa snaţí deťom spestriť 

zaujímavými aktivitami. Jednou z nich je aj spolupráca s Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, s oddelením BECEP /bezpečnosť cestnej 

premávky /. Škola sa zapojila postredníctvom p. uč. Brunclíkovej do projektu. Od 

realizátora projektu dostala pre všetky deti a učiteľky reflexné vesty a vrecká so 

smajlíkom a zaujímavé edukačné pomôcky: leporelá o doprave, omaľovánky, 

dopravné terčíky, DVD o zajkovi Becepáčikovi a reflexného zajka Becepáčika, ktorý 

sa stal talizmanom. Rodičia sa do projektu zapojili riešením úloh v propagačnom 

letáčíku spolu s deťmi a osvojením si pravidiel zodpovedného rodiča.  

BECEP 

– Mš 

Slnečná 

Foto č. 

653/III 

 

         14. decembra sa v priestoroch ZŠ na Mojmírovej ulici uskutočnili Vianočné 

tvorivé dielne. Pozvaní boli rodičia a všetci priatelia školy. Program ukáţok výroby 

vianočných ozdôb bol pestrý a zaujímavý. Okrem ţiakov sa do práce s elánom zapájal 

aj pedagogický zbor. Vyrábali sa anjelici, gule so škrobom, darčekové tašky a krásne 

voňavé ikebany. Pre maškrtníkov a všetkých, ktorí majú radosť z tvorenia a veľkú 

trpezlivosť, bol pripravený stôl, pri ktorom sa zdobili medovníky. Veľmi zaujímavým 

spôsobom ozdobovania bola servítková technika, pomocou ktorej sa dajú vykúzliť 

malé majstrovské diela. Na kreativitu detí, ale aj ich učiteľov a rodičov, sa prišiel 

pozrieť aj primátor mesta spolu s prednostom. Pri odchode svoju prítomnosť 

návštevníci zvečnili podpisom v školskej kronike. 

         Vianočná besiedka v ZŠ Mojmírovej sa konala 19. decembra. Zúčastnil sa jej 

hojný počet rodičov aj starých rodičov, ktorí svoje deti a vnúčatá podporovali pri ich 

Vianoce na 

školách 

Príloha          

č. 34-d 
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vystúpeniach. Program bol nápaditý a ţiaci v ňom predviedli svoj talent v recitovaní, 

spievaní, tancovaní, nechýbala skupinová hra na gitaru, ba ani humorná vsuvka 

prednesu vtipov. Po ukončení sa ku všetkým prihovorila riaditeľka školy Mgr. D. 

Chrenková so slovami vďaky a ţelaním krásnych sviatkov.  

         Dňa 19. decembra prišiel aj do materskej školy v Prílepoch dlho očakávaný 

Mikuláš. Rozţiarené očká detí netrpezlivo očakávali prekvapenie a darčeky pod 

jedličkou. Vyzdobená trieda sa pomaly, ale isto zapĺňala rodičmi a starými rodičmi, aţ 

zrazu zazvonil zvonček a prišiel aj Mikuláš. Pod vedením učiteliek p. Orságovej 

a p. Šalingovej si deti pripravili bohatý program, v ktorom v úvodnej časti privítali 

Mikuláša básničkami a pesničkami. V závere programu deti zaţelali všetkým 

prítomným šťastné a veselé Vianoce a spoločne si zaspievali pieseň Tichá noc, Svätá 

noc. 

         19. decembra pedagogickí pracovníci so svojimi ţiakmi v ZŠ na Robotníckej 

ulici v  priestoroch školskej jedálne pripravili pre rodičov, starých rodičov a priateľov 

školy kultúrny program. Z detí sa stali vianoční koledníci, čerti, anjeli a iné 

rozprávkové bytosti. V predvianočnom vystúpení pozdravili svojich najmilších 

rôznymi riekankami, tancom, spevom a úsmevnými scénkami rozdávali okolo seba 

pocit šťastia a bezstarostnosti, ktorá nám dospelým v ţivote veľakrát chýba. 

         Vianočná besiedka v MŠ Kalinčiakovej sa konala 20. decembra. Na úvod deti 

okrem Snehulienky privítala aj riaditeľka škôlky E. Kutišová. V sprievode svojich 

učiteliek predviedli deti krásne vystúpenia, v ktorých sa roztancovali snehové vločky, 

kominárikovia poriadne vyčistili zanesené komíny a chlapci predviedli okrem tanca 

s palicami aj to, ako sa s radosťou a správne odpratáva sneh spred dverí domov. Prišla 

sa pozrieť aj zástupkyňa školského úradu Mgr. D. Hollá.  

         21. decembra sa uskutočnila v telocvični ZŠ na Pribinovej ulici slávnostná 

vianočná akadémia. Deti si pod vedením svojich pedagógov pripravili pestrý program 

plný prekvapení. Hneď na začiatku s nadšením zaspievali vianočnú pieseň a v bohatom 

kultúrnom programe predviedli vystúpenie na tému Perinbaba, scénky plné 

spievajúcich a tancujúcich anjelov, čertov, snehových vločiek a dokonca prišla aj 

Lucia, ktorá sa postarala o dôkladné povymetanie domu od všetkého zlého. Medzi 

divákmi sedel aj riaditeľ školy PaedDr. I. Röhman s pedagogickým zborom a na 

chvíľu sa prišiel pozrieť aj primátor mesta. 

Duchovný život.     
         Kaštieľ, v ktorom sídli Mestské kultúrne stredisko sa od 21. júna zmenil na 

stráţenú klenotnicu. V jeho priestoroch boli vystavené cennosti nevyčísliteľnej 

hodnoty. Všetko bolo spojené s menami našich dvoch vierozvestcov, svätým Cyrilom 

a Metodom. V tento deň bola v priestoroch MsKS otvorená netradičná výstava 

obrazov, sôch a plátien na Slovensku venovaná k 1150. výročiu príchodu byzantskej 

misie sv. Cyrila a Metoda. Výstava bola sprístupnená pre širokú verejnosť, školy a 

záujmové zdruţenia od 21. – 24. júna. Na výstavu zapoţičalo cennosti Diecézne 

múzeum Nitra, Mgr. M. Pavúk, MSC, a mnohí dobrovoľníci z okolia M. Kráľa 

(okresného predsedu KDH) a usporiadateľa slávností a výstavy. Kurátorom výstavy 

bol pre mnohých známy brat Ivan z Diecézneho múzea Nitra. Na výstave bolo moţno 

Zlatomora-

vecké dni 

svätého  

Cyrila  
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vidieť tematický výber z tvorby akad. mal. M. Klimčáka, mnoţstvo liturgických 

predmetov, najmä najstaršiu knihu Slovenska tzv. Nitriansky evanjeliár z 11. storočia, 

kópiu slávnej pyxidy z Čiernych Kľačian, „kľakátko“ na ktorom sa modlil svätý otec 

Ján Pavol II. počas návštevy Nitry, či putovnú výstavu Starobylé kláštory na 

Slovensku, ktorá zo Zl. Moraviec poputovala na Veľvyslanectvo SR v Bruseli a neskôr 

na hlavné mestá štátov USA. K najväčším pútačom nepochybne patrili makety 

historických budov, ktoré zapoţičalo pre výstavu Múzeum historických budov, ktoré 

vedie M. Lukáč. Bola tu umiestnená maketa najstaršej stojacej stavby v strednej a 

východnej Európe kostolíka v Kostoľanoch pod Tríbečom, drobnejšia 

maketa kostolíka v Draţovciach vytvorená špeciálnou 3D tlačiarňou alebo 

megalomanská maketa Nitrianskeho hradu zaberajúca takmer polovicu jednej z 

najväčších miestností MsKS. Bezpečnosť výstavy bola zabezpečená mestskou 

a štátnou políciou, ako aj súkromnou SBS. O 17.00 hod. sa vo farskom kostole svätého 

Michala Archanjela konala Byzantsko – slovanská liturgia, ktorú celebroval 

grékokatolícky nitriansky slúţiteľ a kazateľ Mgr. M. Pavúk, MSC. Spieval 

Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova pod vedením V. 

Hricovovej, SZ Cantus zo Zl. Moraviec pod vedením S. Meňhertovej, SZ Carmina 

Vocum zaspieval v staroslovienčine Otčenáš pod vedením Z. Molnárovej a mnohé 

ďalšie, operný spevák M. Pobuda doprevádzaný klaviristkami Ľ. Varhaníkovou a M. 

Kukučkovou. 

         22. júna (stredu) po piatej hodine sa bolo moţné dozvedieť viac od predsedu m.o. 

Matice Slovenskej J. Šveca a P. Horného z Čiernych Kľačian o PIXIDE, ktorá je 

jedným zo vzácnych vystavených exponátov. Súčasťou Dní Cyrila a Metoda bol aj 

folklórny večer, ktorý sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v rámci podujatia 

"Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!". Podujatie otvorilo komorné trio zo Zlatých 

Moraviec v zloţení Mgr. Z. Molnárová, J. Dudášová a B. Kozolková. Po váţnej hudbe 

divákov rozveselil Folklórny súbor Zlatňanka. Predstavili sa najmladšie i staršie deti 

nielen ako speváci, ale aj ako tanečníci a hudobníci. Na záver vystúpila so svojimi 

piesňami FS Slaţianka. Diváci si na podujatí mohli zakúpiť rôzne drobnosti a 

darčekové suveníry na pamiatku. Na záver večera sprevádzal brat Ivan návštevníkov 

výstavou, počas ktorej im pútavo priblíţil ţivot Cyrila a Metoda. 

         23. júna (štvrtok) sa program niesol v znamení večera modlitby a váţnej hudby 

vo farskom kostole svätého Michala Archanjela. Slávnosť najsvätejšieho Kristovho 

Tela a Krvi a procesiu k bujdičkám celebroval Mons. Mgr. M. Javor. Po procesii 

zaznela váţna hudba v priestoroch MsKS od Carminy Vocum.              

         24. júna (piatok) bol program venovaný téme "História vinohradníctva a 

vinárstva, svätenie vína, súčasná enológia a riadená degustácia". Prítomným predstavil 

históriu vinohradníctva PhDr. ThDr. I. Kiko, PhD. alias brat Ivan, J. Nízl z Nemčinian 

súčasnú enológiu a riadenú degustáciu. Spevom podujatie spríjemnila SS Benát 

z Machuliniec pod vedením p. Cibirovej.  

         25. júna (sobota) sa slávnostným ceremoniálom za prítomnosti diecézneho otca 

biskupa J. Ex. Mons. V. Judáka (príhovor a poţehnanie), správcu farnosti Zlatých 

Moraviec Mons. Mgr. M. Javora (príhovor), okresného predsedu KDH M. Kráľa 

(príhovor) a primátora Ing. P. Lednára, CSc. (príhovor), ukončili Zlatomoravecké dni 
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sv. Cyrila a Metoda. Vyţrebovaní boli výhercovia súťaţe o kresbu pastelkami sv. 

Cyrila a Metoda a predstavená bola Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Keni, ktorú 

postavili maltézsky rytieri. Zaspievala Carmina Vocum a komorné trio.  

 

         Tohtoročná púť k sv. Anne na Kalvárii sa uskutočnila v dňoch 23. a 24. júla. 

V sobotu sa o 19.00 hod. konala kríţová cesta na Kalvárii a v nedeľu o 11.00 hod. 

slávnostná sv. omša, ktorú celebroval kanonik Mons. Ján Pristač, bývalý dlhoročný 

rektor bohosloveckého seminára v Bratislave. 

         Kalvária pri sv. Anne sa nachádza nad mestom Zlaté Moravce v lokalite 

nazývanej Háj (odbočka na poľnú cestu za teheľňou smerom na Hosťovce). Kríţová 

cesta je postavená so 14 kaplnkami – zastaveniami a kaplnkou sv. Anny. Autorom 

drevorezieb v 14 kaplnkách bol štiavnický rezbár Jozef Krause. Vyhotovil ich v roku 

1910 a znázorňujú utrpenie Jeţiša Krista na kríţovej ceste. Kríţová cesta bola 

vybudovaná v roku 1882 na ploche 27.756 metrov štvorcových. Je to rozsiahle dielo, 

kaplnky jednotlivých zastavení sú dosť ďaleko od seba a v pomerne kopcovitom 

teréne. Pôvodne bol svah zatrávnený, ale v minulom období zanedbaný a zarastený 

krovím a stromami. V súčasnosti je terén upravený a  priebeţne 

navštevovaný. Drevorezby kríţovej cesty z kaplniek sú v depozite, nahradili ich 

obrazy. V minulosti sa tu konali púte trikrát do roka, v súčasnosti je to púť na sviatok 

sv. Anny. 

Púť k sv. 

Anne 

 

 

         Exteriér kostola bol podľa slov Mons. M. Javora naposledy rekonštruovaný v 

roku 1977. Tohto roku začala rekonštrukcia v novembri - vonkajšou omietkou 

a výmenou strešnej krytiny. Farnosť sv. Michala Archanjela všetko konzultovala s 

Krajským pamiatkovým úradom v Nitre. KPÚ rekonštrukciu schválil a prihliadal na jej 

priebeh. Dohliadal aj na správny výber strešnej krytiny, materiály pouţité v omietke, či 

na farbu novej fasády. Interiér farského kostola bol uţ v minulých rokoch 

zrekonštruovaný - obnovila sa jeho výmaľba a chrám dostal podlahové kúrenie. V 

budúcnosti sa vo Farskom kostole plánuje výmena chrámových okien. 

Oprava 

farského 

kostola sv. 

Michala 

Archanjela 

 

 

 

 

         2. novembra sa po svätej omši pri Mestskej nemocnici Rudolfa Korca v Zlatých 

Moravciach uskutočnilo modlitebné stretnutie s hlavnou myšlienkou projektu "Sviečka 

za nenarodené deti". Cieľom bolo spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so 

spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Projekt 

organizovalo Fórum ţivota s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, 

rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku. Projekt prebiehal uţ deviaty rok počas 

októbra s vyvrcholením 2. novembra. Bol realizovaný s podporou a poţehnaním 

biskupov Slovenska a s podporou kresťanských médií. 

Sviečka za 

nenarodené 

deti 

 

Politický život. 
         Medzi trinástimi europoslancami za SR je aj K. Neveďalová za SMER – SD. 

Najmladšia slovenská europoslankyňa má len 27 rokov. 11. februára navštívila mesto 

Zlaté Moravce. Sprevádzali ju asistentka L. Martišová a Mgr. M. Kéry, okresný 

predseda za SMER – SD a poslanec NSK. V dopoludňajších hodinách sa stretla so 

Europoslankyňa 

v Zlatých 

Moravciach 
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ţiakmi stredných škôl a okolo obeda navštívila na MsÚ primátora mesta. V závere 

priateľského stretnutia sa zapísala do pamätnej knihy mesta. 

         K. Neveďalová sa počas pôsobenia v europarlamente venuje právam ţien, 

rodovej rovnosti, ľudským právam a otázkam, ktoré sa týkajú mladých Európanov a 

ţivotného prostredia. Neveďalová do volieb pracovala v mládeţníckych štruktúrach 

Smeru - SD. Po prvýkrát v histórii súťaţe MEP Awards získala prestíţne ocenenie 

slovenská poslankyňa európskeho parlamentu, ocenili ju v kategórii Kultúra a 

vzdelávanie.  

Foto č.  

657/III 

 

         Pri príleţitosti 66. výročia oslobodenia nášho mesta sa konali 23. marca v MsKS 

spomienkové oslavy spojené s kladením vencov k pomníkom padlých. Organizátorom 

pietnej spomienky bolo uţ tradične Mesto a Základná organizácia Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v Zlatých Moravciach. Pietnej spomienky sa zúčastnili 

zástupcovia samosprávy i verejnej správy, Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Zlatých Moravciach, školáci a privítali aj priameho účastníka 

oslobodzovacích bojov, čestného predsedu SZPB gen. por. Ing. J. Husáka, drţiteľa 12 

domácich a 8 zahraničných vyznamenaní. Vo svojom vystúpení pripomenul, ţe i tento 

región je úzko spojený s bojmi a hory ukrývajú nemálo hrdinstiev, statočnosti 

a odhodlania bojovníkov za slobodu a demokraciu. S nostalgiou hovoril aj o zabúdaní 

alebo málo si pripomínaní tých, ktorí nám slobodu priniesli – sovietskych 

a rumunských vojakov. Primátor Ing. P. Lednár, CSc., vo svojom príhovore priblíţil 

udalosti oslobodenia a poukázal na hrôzy vojny. Zároveň vzdal úctu a vďaku všetkým 

tým, ktorí padli v boji za oslobodenie mesta i nášho regiónu. V tomto duchu sa niesol 

aj príhovor predsedu ZO SZPB I. Malého. S kultúrnym programom vystúpil Folklórny 

súbor Inovec. 

66. výročie 

oslobodenia 

Zlatých 

Moraviec 

 

Foto č. 

658/III 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce a MsKS pripravili na 30. apríla stavanie mája na Námestí 

A. Hlinku. Osláv sa zúčastnili  primátor Ing. P. Lednár, CSc., poslanec NSK Mgr. M. 

Kéry, poslanci MsZ a občania mesta. O hudobné podfarbenie, vtipné a odviazané 

komentovanie podujatia sa postaral P. Kereš. Vysokánsky máj pomohli vztýčiť 

pracovníci Technických sluţieb. Podujatie bolo sprevádzané spevom a tancami 

Folklórnych súborov Zlatňanka a Inovec. 

Stavanie 

mája 

 

Foto č. 

659/III 

 

         Vo štvrtok 5. mája si Mesto Zlaté Moravce slávnostne pripomenulo pamiatku 

padlých vojakov, poloţením vencov k pomníkom na Námestí Hrdinov a mestskom 

cintoríne. Ceremoniál začal Slovenskou hymnou, básňou „Padlým hrdinom“ 

neznámeho autora a sprievodným slovom v podaní riaditeľa MsKS Bc. P. Kereša. 

Príhovory k 66. výročiu Víťazstva nad fašizmom mali primátor mesta Zlaté Moravce 

Ing. P. Lednár, CSc., generál poručík po výsluţbe Ing. J. Husák a predseda ZO SZPB 

I. Malý. Na záver programu vystúpil spevácky zbor pri ZUŠ v ZM „Carmina Vocum“. 

O vence a príhovor pri Pomníku padlých hrdinov v cintoríne sa postaral M. Tomajko, 

riaditeľ Záhradníckych sluţieb. Spomienka na druhú svetovú vojnu všetkým 

pripomenula ţivotné hodnoty v mieri a v slobodnej krajine, pretoţe v dnešnej 

uponáhľanej dobe si málokto tieto najpodstatnejšie veci uvedomuje. 

66. výročie 

Víťazstva 

nad 

fašizmom 

 

Foto č. 

660/III 
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         Na Námestí Hrdinov sa konalo dňa 26. augusta spomienkové stretnutie 67. 

výročia SNP. Zúčastnili sa ho predstavitelia mesta Ing. P. Lednár, CSc., poslanci 

mestského zastupiteľstva, generálporučík Ing. J. Husák, starostovia okolitých obcí, 

členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členovia politických strán 

a hnutí v meste, zamestnanci mestského úradu, zástupcovia škôl a mestských 

podnikov. Primátor mesta vo svojom prejave spomenul, ţe je nesmierne dôleţité, aby 

sme nezabúdali na tento významný medzník a na ľudí, ktorí prišli pri obrane vlasti 

o svoje ţivoty. Ich pamiatka zostala a zostáva pre náš národ príkladom hrdinstva. 

Význam Slovenského národného povstania navţdy ostane svedectvom o odvahe 

Slovákov pre mladé pokolenia. Po prejave primátora vystúpil aj generálporučík Ing. J. 

Husák, ktorý ako dvadsaťročný chlapec bojoval v SNP. Bojov sa zúčastnili nielen 

Slováci, ale aj Rusi, Česi, Francúzi, Rumuni, Bulhari, Srbi, Poliaci, Gréci, aby povstali 

a bránili našu krajinu voči nepriateľovi. Vyjadril sa, ţe je veľmi rád, keď si 

predstavitelia mesta Zlaté Moravce ctia pamiatku SNP. So svojim prejavom vystúpil aj 

podpredseda ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v ZM Ing. M. 

Skyva. Po slávnostných príhovoroch účastníci stretnutia poloţili vence k pamätníku 

padlých hrdinov. 

67. výročie 

SNP 

 

Príloha  

č. 35-d 

 

 

 

         V rámci pracovného výjazdu členov predsedníctva KDH, poslancov NR SR za 

KDH, ministrov a štátnych tajomníkov do Nitrianskeho samosprávneho kraja navštívili 

17. októbra poslanci NR SR A. Přidal a P. Muránsky Zlaté Moravce. Na posedení 

novinárov s poslancom A. Přidalom sa preberala najmä téma súčasného politického 

diania na Slovensku. Hovorilo sa o problematike tzv. eurovalu, dôvodoch pádu vlády a 

rovnako o krokoch, ktoré tento pád mohli zvrátiť. KDH neurobilo podľa jeho slov 

ţiadnu chybu, ich postoje boli jasné a čitateľné a vţdy stáli za premiérkou. Poslanec A. 

Přidal ešte pred obedom spoločne s predsedom okresného centra KDH M. 

Kráľom navštívil primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc. a zároveň potrápil skúškou 

základných občianskych znalostí študentov štvrtého ročníka na Gymnáziu Janka Kráľa 

v ZM. Okrem toho vysvetlil študentom situáciu v slovenskej politike dnešných dní a v 

rámci hry si študenti skúsili, ako prebieha schvaľovanie návrhu v parlamente. V 

poobedných hodinách uţ aj s P. Muránskym navštívili podniky HP Strojárne, Jarex a 

vinárske závody Chateau Topoľčianky. Azda najdôleţitejšie bolo stretnutie poslancov 

s občanmi mesta.  

Poslanci  

NR SR 

v Zlatých 

Moravciach 

 

 

         20. novembra sa v ZŠ sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach konalo ustanovujúce 

zhromaţdenie Kresťanskodemokratického klubu Nový klub KDH Zlaté Moravce. Do 

nového klubu KDH v Zlatých Moravciach vstúpili 18 členovia zo starého klubu a 5 

nových členov.  Predsedníčkou Nového klubu KDH v Zlatých Moravciach sa stala M. 

Kriţanová. Podpredsedom len 24 ročný F. Ivanič, pokladničkou E. Ďuroňová. Ako 

hostia sa ustanovujúceho zhromaţdenia zúčastnili predseda OC KDH v Zlatých 

Moravciach M. Kráľ, podpredseda OC KDH v Zlatých Moravciach J. Dubec, člen 

predsedníctva OC KDH Š. Vician a člen predsedníctva OC KDH a predseda KDMS v 

Zlatých Moravciach T. Kriţan, ktorý sa stal členom nového klubu.  

Nový klub 

KDH Zlaté 

Moravce  



Kronika mesta Zlaté Moravce 2011 

 

92                                                                                                                                                             

 

         Aj tento rok sa na prelome roka 2011 a 2012 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. Slávnostný príhovor všetkým Zlatomoravčanom povedal 

primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc.. 

Silvester – 

Nový rok 

 

Príloha  

č. 36-d 

Spolky a organizácie.     
         ZO Jednoty dôchodcov v Zlatých Moravciach usporiadala tradičnú fašiangovú 

zábavu 4. februára v jedálni SOŠ technickej. O  program sa postarala spevácka skupina 

BABIČKA a nechýbali ani fašiangové šišky, ktoré sponzorovala riaditeľka SOŠOaS 

Mgr. Šmálová. Tieto pochutiny na stoly roznášali členky JD z časti Chyzerovce, ktoré 

vo svojich pestrých krojoch – kašmírkach a perlových čepcoch oţivili tradície 

fašiangov. Do tanca hral S. Levický.  

         ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá má 410 členov, pripravila v marci 

výročnú schôdzu v MsKS. V rámci programu zaznela správa o hospodárení, voľba 

výboru, revíznej komisie, návrhovej komisie a plán činnosti na tento rok. Hodnotiaca 

správa ukázala, ţe organizácia s predsedníčkou E. Páleníkovou si drţí stále dobrú 

úroveň svojej práce a dobrú spoluprácu s ostatnými organizáciami zdruţenými v meste 

i Jednotami dôchodcov v okrese. Okrem aktivít, ktoré výbor v rámci svojich moţností 

pre ľudí pripravil, v diskusii dôchodcovia poukázali aj na nevyhovujúci klub 

dôchodcov či MHD. Oficiálnej časti výročnej schôdze predchádzal kultúrny program 

pod taktovkou M. Bencovej, vedúcej SS Babička. 

         Dňa 13. októbra sa pri príleţitosti ţivotných jubileí, stretli členovia organizácie 

Jednoty dôchodcov, aby spoločne slávnostne a dôstojne oslávili svoje jubileá. Tradične 

sa táto slávnosť konala v mesiaci október. Jubilujúcim dôchodcom sa prišiel prihovoriť 

aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc., ktorý vo svojom príhovore okrem iného 

opomenul, ţe ţivot je krátky na to, aby sme ho premrhali trápením, neodpúšťaním a 

nezmyselnými hádkami. Hovoril o tom, aké je dôleţité ďakovať a váţiť si čo nám Boh 

nadelil, mať na pamäti snahu vyťaţiť z kaţdej ţivotnej situácie len to pozitívne svojim 

nadhľadom, postojom a prístupom k nej, hlavne keď pocítime bezmocnosť a strácame 

silu. Predsedkyňa Jednoty dôchodcov E. Páleníková oslávencom popriala aj v mene 

výboru, veršom „Ţelám Vám dlhé roky, pevné kroky a veľa, veľa dobrých vecí, 

ţeláme Vám z nášho výboru všetci“.  Tieto gratulácie patrili devätnástim 75 ročným, 

desiatim 80 ročným a trom 85 ročným oslávencom: 75 - M. Čaladíkovej, RNDr. M. 

Mackovej, A. Novákovej, J. Ďatkovej, A. Hudákovej, A. Grohmanovej, A.  

Grohmanovi, PaedDr. P. Bielemu, A. Sendreyovi, V. Kunkelovi, J. Gajdošovi, J. 

Adamcovi, V. Novotnému, RNDr. A.  Molnárovej, M.  Petrovičovej, K. Petrovičovi, 

A. Parobkovej, L. Hlásnej, H. Debnárovej, 80 - L. Ňurcíkovi, E. Šabíkovej, E. 

Koniarovej, M. Eckhardtovej, O. Orságovej, I. Kubošiovej, A. Lenčešovej, J. 

Rajnohovi, P. Valašíkovi, J. Kováčikovej, 85 - P.  Vaňovi, H. Rozborovej, R. Štiftovej. 

ZO Jednoty 

dôchodcov 

v Zlatých 

Moravciach 

 

Foto č. 

661/III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých mala ku koncu roka 197 členov a  

14 členný výbor, ktorého predsedom je Mgr. Ľ. Andorom. Výbor sa schádza raz 

ZO 

Slovenského 

zväzu 
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mesačne v priestoroch Denného centra na Mojmírovej ul. Počas roku organizácia pre 

svojich členov pripravila podľa celoročného plánu práce poznávacie zájazdy za 

krásami našej vlasti – Bojnický zámok, Slavín, Pamätná izba Ľ. Štúra, A. Dubčeka, 

prehliadka zámku Krásna Hôrka. Pri kaţdom z týchto miest zabezpečil fundovaný 

výklad vţdy vedúci zájazdu. Relaxačné zájazdy v letných mesiacoch boli organizovné 

na kúpalská – Chalmová, Podhájska, Štúrovo, Vicov les, Veľký Meder, Komárno. 

V rámci spolupráce s ďalšími záujmovými zruţeniami sa členovia zúčastnilili 

divadelného predstavenia DAB v Nitre s členmi JDS, ako aj prednášok zdravotného 

charakteru. Veľkú obľubu majú aj spoločenské podujatia s jubilantmi – 70, 75, 80, 85 

a viac ročnými. Takéto posedenia sú organizovné v mesiaci október - ako Mesiac úcty 

k starším, kde nechýba ani malé občastvenie získané spozorsky. Členovia zdruţenia sa 

veľmi radi zúčastňuj na verejných oslavách a kultúrnych podujatiach organizovaných 

Mestom Zlaté Moravce. Medzi najaktívnejších členov zdruţenia patria Mgr. Ľ. Andor, 

K. Martinec, A. Šoóšová.  

zdravotne 

postihnutých  

 

Foto č.  

662/III 

 

 

         OZ Chyzerovce usporiadalo 5. marca rozlúčku s fašiangami. Slávnosť začala 

sprievodom cez dedinu, pokračovala kultúrnym programom skupín Street 

LUP, Lupienok a FS Chyzerovčanka. Po vystúpení sa v KD konal karneval detí 

a dospelých, ktorý bol zakončený  pochovávaním basy.  

         27. marca sa konala v kultúrnom dome v Chyzerovciach druhá výročná schôdza 

tohto občianskeho zdruţenia. Od jeho zaloţenia, 21.3.2009, uplynuli 2 roky. Program 

výročnej členskej schôdze pod vedením J. Tonkoviča okrem iného obsahoval i revíznu 

správu o doterajšom hospodárení. Spomínal a hodnotil všetky akcie počas uplynulých 

2 rokov existencie zdruţenia. Ďakoval všetkým sponzorom a ostatným, ktorí sa 

aktívne podieľali na všetkých projektoch, akciách a tak dopomohli k zveľadeniu 

kultúrneho domu v Chyzeroviach a dianí v ňom. Zdruţenie ţije len zo sponzorských 

darov a zo zisku z vlastných iniciatív. Jeho príjmy za rok 2010 boli 3524 eur a 

výdavky 3521 eur. Preto sú spokojní, ţe kaţdý cent bol pouţitý na správnu vec, k 

spokojnosti všetkých občanov Chyzeroviec. Schválil sa plán hlavných úloh na rok 

2011, prebehla voľba výboru a revíznej komisie, nakoniec diskusia. Počet členov 

občianskeho zdruţenia „Chyzerovce“ bol 106.  

         Večer 30. apríla sa Máj hrdo vypínal aj  nad kultúrnym domom v mestskej časti 

Chyzerovce. V priateľskej atmosfére ho postavilo zopár mocných muţov tak ako to 

bolo zvykom voľakedy, bez pouţitia techniky. O príjemné a veselé pocity sa postarala 

„Chyzerovčianka“ pod vedením V. Tonkoviča a detský súbor „Street Lup“ pod 

vedením M. Ďurčekovej 

         V sobotu 14. mája si mamičky uctili kvietkom, perníkovým srdcom a kultúrnym 

programom aj Chyzerovčania. Svoj talent mali moţnosť predviesť účinkujúci všetkých 

vekových kategórií. Na tvorbe programu Dňa matiek sa spolupodieľali M. Ďurčeková 

a S. Poliaková.   

         Opäť sa Chyzerovce postarali o krásnu oslavu, tentokrát 4. júna ku Dňu detí. 

Slnečné sobotňajšie popoludnie na voľnom priestranstve za kultúrnym domom patrilo 

predovšetkým deťom. Cieľom hravej akcie bolo pozbierať čo najviac rybacích šupín, 

ktorými boli deti odmenené za výkon na jednotlivých rozprávkových stanovištiach. Na 
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poslednej štafete sa šupiny podľa svojej fantázie vymaľovali a lepili na obrovské 

kreslené jazero plné rýb. Všetky deti boli odmenené vecnou cenou, sladkosťami i 

pamätným listom. Potešiť deti prišla mestská aj štátna polícia. Nechýbalo maľovanie 

na tvár. Veselú atmosféru popoludnia dopĺňali deti svojim spevom v Karaoke show. 

Odmenou pre všetkých bola spoločná opekačka.  

         „Štebotajú lastovičky, štebotajú od rána, ţe sa u nás v Chyzerovciach začína 

Lupiniarska paráda..:“ – Týmito slovami a známou ľudovou piesňou „Spievanky“, 

chyzerovecké deti v nedeľu 7. augusta slávnostne otvorili 2. ročník Lupiniarskej 

parády v Chyzerovciach. Na podnet domácej folklórnej skupiny Chyzerovčanka 

zorganizovalo OZ Chyzerovce veľkolepé nedeľňajšie popoludnie nesúce sa v duchu 

zachovávania si ľudových tradícií. Úvodné slovo patrilo predsedovi OZ Chyzerovce a 

zároveň poslancovi MsZ J. Tonkovičovi a primátorovi mesta Ing. P. Lednárovi, CSc. 

ktorí spoločne srdečne privítali všetkých hostí, popriali príjemnú zábavu a čo najlepší 

záţitok z dnešného podujatia. Vystúpili folklórne skupiny - Slaţianka, Skerešovanka, 

Pelúšok, Prílepčianka, Cerinka, Chyzerovčanka, Trio Trnky a detské súbory Lupienok 

a Street Lup. Vystúpenia striedalo hovorené slovo R. Dubcovej, sprevádzajúcej 

divákov počas celého programu, ktorého milým spestrením bol aj ľudový zabávač 

Strýco Barabáš a dychová hudba v podaní Vozokanky, ktorá veselo hrala a spievala i 

do tanca. Záverečná pieseň bola „Sovenské mamičky“. Spoločne si ju zaspievalo 125 

účinkujúcich a po jej odspievaní sa všetci dohodli, ţe sa uţ teraz tešia na ďalší budúci 

3. ročník Lupiniarskej parády a ţe radi prídu znovu. Nechýbalo občerstvenie ako guláš 

pre všetkých, vlastnoručne upečené domáce koláče a zákusky chyzeroveckých mám. 

Sponzori podujatia: Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Zlaté Moravce, Správa 

športových zariadení, MsKS, Technické sluţby, Záhradnícke sluţby, AD Spektrum, 

Hotel Eminent, ViOn, a.s., Vodostav Zlaté Moravce, M. Repa, V. Pivarči, Autoškola 

Paluška, P. Kováč, Zlatníctvo a športové potreby Oľga Košútová, M. Tonka, SOVEX 

s. r. o., Mini Plus, s. r. o., Ján Demo Automarket, Reštaurácia RIO, Benát Centrum, 

Sudové víno – JANO, M. Košút, M. Vojtko, NBM, s. r. o., Kovotherm Plus, M. 

František – drevovýroba, Valent, KAS, a.s. 

         „Čas odmeriava v kaţdom ţivote mieru vykonanej práce, zaslúţených skutkov. 

Čas je lekárom ľudských sŕdc, dáva priestor na zabudnutie problémov, preţitých 

bolestí, či dosiahnutých cieľov.“ – časť z príhovoru J. Tonkoviča. ZO Slovenského 

zväzu záhradkárov Chyzerovce sa spoločne s OZ Chyzerovce dňa 15. októbra postarali 

o sobotňajší deň plný radosti, zábavy, úctivých slov a mnoţstva poďakovaní. Išlo 

o druhý ročník osláv z príleţitosti poďakovania sa za úrodu a mesiaca úcty k starším. 

Slávnosť začala ďakovnou omšou v kaplnke Panny Márie, ktorú celebroval kaplán 

Mgr. M. Gális a odtiaľ sa pokračovalo sprievodom Chyzerovčanov do kultúrneho 

domu. K srdečnému privítaniu všetkých zúčastnených patril príhovor predsedu ZO 

Slovenského zväzu záhradkárov J. Pechu a poslanca  MsZ a zároveň člena ZO SZZ – 

Chyzerovce J. Tonkoviča. Milé slová zazneli i v príhovore viceprimátora Zlatých 

Moraviec a poslanca VÚC V. Kľučiara. Spokojnosť s vydarenou akciou potvrdil 

prednosta MsÚ Ing. J. Jamrich a pozvanie Chyzerovčanov s radosťou prijal aj riaditeľ 

mestského podniku Záhradnícke sluţby M. Tomajko. Pastvou pre oči a doslova 

umeleckým veľdielom, bola výstava z chutne a šťavnato vyzerajúcich, čerstvých 
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beţných i ojedinelých plodov z chyzeroveckých záhrad, zaranţovaných B. Šabíkovou 

a celej jej rodiny. Dve organizácie, dve výnimočné tradičné udalosti a mnoho skvelých 

ľudí, spojilo v jesennú októbrovú sobotu päť slov, ktoré zazneli z úst J. Tonkoviča – 

„láska, porozumenie, trpezlivosť, úcta a vďačnosť“, ktoré ako opomenul, nestačí 

potvrdzovať len slovami, ale aj skutkami. Neodmysliteľnou súčasťou programu bolo 

vzdanie úcty starším, ktorí si vďaku mladších generácii v tento mesiac zaslúţia o to 

viac. J. Tonkovič v mene všetkých poprial všetko najlepšie k narodeninám najstarším 

občanom Chyzeroviec – K. Chrenovej / 92, K. Vaňovej / 90, B. Pajerskej / 89, P. 

Hornému / 92, J. Laktišovi / 84, V. Valkovičovi / 83, Š. Martincovi / 82 a J. 

Martincovi / 82. 

 

             V Ponitrianskom múzeu, pobočka Zlaté Moravce bola od 2. marca 

sprístupnená výstava hrubých hodvábnych ručníkov. Vystavovala ich Anna M. – 

Kudrejová z m.č. Prílepy, ktorá sa dlhé roky zaoberá ľudovou umeleckou tvorbou 

a organizovaním rôznych kultúrnych podujatí, ako sú fašiangy, svadby, doţinky, 

regrútske odobierky, varenie lekváru, páranie peria a prezentovaním ďalších zvykov, 

ktoré sú kultúrnym dedičstvom našich predkov. Otvorenia výstavy sa zúčastnili 

riaditeľ Ponitrianskeho múzea Mgr. A. Števko, primátor mesta Ing. P. Lednár CSc., 

prednosta MsÚ Ing. P. Pecho, poslanci MsZ a občania mesta. Atmosféru fašiangov 

z minulosti priblíţilo vystúpenie FS Prílepčianka, dobroty ako šišky, fánky, huspenina, 

klobása a slanina, ktoré k tomuto obdobiu roka v minulosti patrili. Výstava trvala do 

21. marca. 

         15. mája pri príleţitosti Dňa matiek, prijal pozvanie do KD Prílepy primátor 

mesta Ing. P. Lednár, CSc. Pozorne si vypočul nielen vystúpenie dievčat B. Studenej 

a E. Dudášovej, ale prispel i svojimi spomienkami na svoju mamku, pridal svoj pohľad 

na ţenu, matku, ktorá si zaslúţi výnimočnú úctu a vďaku. A vzápätí poďakoval 

všetkým ţenám za ich obetavosť a prítomné matky osobne obdaroval kvietkom. 

         V sobotu 10. septembra pripravilo OZ Prílepčianka v KD Prílepy vystúpenie 

ľudových folklórnych súborov pod názvom Prílepské zvyky. Kultúrne podujatie 

otvorila predsedníčka OZ Prílepčianka A. Michalkoc-Kudrejová, na ktorom privítala 

všetky účinkujúce súbory, poslanca VÚC Nitra Mgr. M. Kéryho a  ďalších hostí. Na 

svoje si prišli milovníci ľudovej hudby, tanca a folklóru pri vystúpení účinkujúcich 

súborov Prílepčianka, FS Inovec zo Zlatých Moraviec, z Kostolian pod Tribečom, 

Chyzerovčanka a Volkovčanka. Hrou na harmoniku a netradičné hudobné nástroje sa 

predstavil Ing. J. Ďurech z Prílep. Bohatstvo našej slovenskej ľudovej kultúry 

potvrdzuje úspešná činnosť folklórnych súborov. Prílepské zvyky svojimi piesňami a 

tancami boli nemalým príspevkom k rozvíjaniu ľudových tradícií a zvykov regiónu 

Zlatých Moraviec. 

         V dňoch 21. aţ 27. novembra usporiadalo OZ Prílepčianka v Kultúrnom dome 

Prílepy spomienkovú výstavu o ţivote a diele F. Hermana. Široká verejnosť poznala F. 

Hermana z Prílep ako úspešného herca, scenáristu, básnika, športovca a predovšetkým 

profesionálneho výtvarníka, člena Slovenskej výtvarnej únie. Tohto roku sa jeho ţivot 

naplnil a zanechal odkaz vo svojej bohatej tvorbe. Narodil sa v roku 1923 v Gačove, 

obec Neverice. Ako nesmierne tvorivý človek plný mladíckeho entuziazmu a 
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optimizmu patril k zakladajúcim členom výtvarníctva v zlatomoraveckom regióne. 

Svoje maliarske umenie úspešne predstavil na viac ako 30 samostatných výstavách 

doma i v zahraničí. Počas svojej celoţivotnej púti sa najviac angaţoval vo výtvarnom 

umení. V roku 1996 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Jeho 

najväčším úspechom bola účasť na výstave INSITA 97 v Bratislave a neskôr v 

Japonsku, kde získal vysoké výtvarné ohodnotenie. Kedysi hrával v Martinskom 

divadle s národným umelcom Jozefom Krónerom. Bol aj reţisérom. Od roku 1956 

začal písať básne. V roku 1994 vydal zbierku básní pod názvom IMPRESIE Františka 

Hermana v úprave Jána Ferka z RKS Nitra. O svojich láskach hovoril. „Deň, v ktorom 

nenamaľujem aspoň jeden obraz a nenapíšem jedinú báseň, v ktorom si nezatrénujem, 

je pre mňa stratený!“  

         OZ Prílepčianka a Ponitrianske múzeum v ZM pripravili dňa 12. decembra pre 

ţiakov Základných škôl a širokú verejnosť príjemnú predvianočnú atmosféru. 

V zaujímavom rozprávaní pri vianočnom stromčeku a štedro prestretom stole priblíţila 

atmosféru Vianoc predsedníčka OZ pani Anna Michalkoc-Kudrejová s mnohými 

zvyklosťami a zaujímavosťami našich predkov, ktoré kedysi neboli také krásne 

a bohaté ako ich poznajú deti v súčasnosti. Prvými návštevníkmi vianočnej slávnosti 

boli ţiaci zo Základnej školy na Pribinovej ulici, ktorí na túto tému so záujmom 

besedovali. V ďalšom programe H. Tomajková zasvätila deti do tajov zdobenia 

medovníkov, ktoré neodmysliteľne patria k tradícii Vianoc. Súčasťou vianočnej 

slávnosti bola aj výstava háčkovaných dečiek našich starých materí a obrusov 

šikovných ţien zo Zlatých Moraviec. Pekné predvianočné chvíle v múzeu nakoniec 

deti spestrili spevom vianočných kolied, piesní a zaţelali si krásne Vianoce. 

 

         ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Zlatých Moravciach usporiadala tanečnú 

zábavu v roku 50. výročia zaloţenia ZO SZZ. Uskutočnila sa 28. januára v SOŠ 

technickej po výročnej členskej schôdzi. Do tanca hral S. Levický, pripravená bola 

tombola.  

         Záhradkári v Zlatých Moravciach majú nový vodovod. Prechádza 

záhradkárskymi osadami č. 1,4,5,6. Investícia prestavuje 586 €, hodnota diela je 

28 295 €. Obyvatelia v tejto časti mesta mali uţ dlhé roky problém so zásobovaním 

vodou najmä v čase sucha. Investor Mesto Zlaté Moravce a ZO SZZ uzatvorili v júli 

2010 zmluvu o spolupráci, budovaní a financovaní diela – rozšírenie vodovodu 

v záhradkárskej osade č. 6. Splnomocnený a poverený zastupovaním pri vybavovaní 

všetkých potrebných náleţitostí bol Bc. S. Jurík. Vybudovaný vodovodný rad 

z materiálu HD PE DN 80 má dĺţku 1081 m. Jeho súčasťou sú 3 vodovodné prípojky 

VP1 a vodomerná šachta s dĺţkou 12 m pre záhradkárske osady č.1,4,5, vodomerná 

šachta 14 m pre penzión „U Vlčka“ a vinice a ďalšia VP3 a vodomerná šachta s dĺţkou 

5 m pre záhradkársku osadu č.6. Celá trasa vodovodu je stavaná tak, aby sa na 

vodovod mohli pripájať aj ďalší záhradkári a majitelia viníc. Trasa na vodovodnú sieť 

je pripravená aj na napojenie skládky TKO a zabudované sú v nej aj 3 podzemné 

hydranty. Projekt pripravil architekt Ing. Ľ. Candrák v r. 2010, s výstavou vodovodu sa 

začalo v decembri 2010. Stavebné práce boli ukončené v apríli 2011, po mesiaci a pol 

bolo dielo skolaudované a v septembri tohto roku odovzdané do uţívania. Členovia 
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ZO SZZ odpracovali na stavbe vodovou 586 hodín, výkopové práce spravila firma 

Vodostav a Vlčko. 

         Výstava ovocia, zeleniny a okrasných drevín bola otvorená 6. októbra. Úvodný 

príhovor predniesla v mene predsedu zväzu záhradkárov M. Bančáka tajomníčka A. 

Michalkoc-Kudrejová. Privítanie patrilo všetkým pracovníkom MsKS, výboru ZO 

SZZ v zastúpení jeho člena J. Svetlanského, záhradkárom ako aj občanom 

zúčastnených na tejto výstave. Na otvorenie prišiel aj primátor Ing. P. Lednár, CSc. a 

poslanec NSK riaditeľ Mestského podniku SŠZ Mgr. M. Kéry. To najlepšie zo svojich 

záhrad odprezentovalo 13 záhradkárov zo Zlatých Moraviec a Čaradíc. Medzi 

vystavovanými plodmi boli odrody jabĺk (Topaz, Ontario, Golden delicius, Bohémia), 

hrušiek (Erika, Pastornica), hrozna (Pastel, Zagrava, Moldova, Rekord). K spestreniu 

stolov prispeli vystavované ozdobné tekvičky, turecká lieska, gaštan jedlý a mišpuľa, 

ktorá pred samotnou konzumáciou musí prebehnúť vymrznutím vďaka ktorému 

zosladne. Z radu zeleniny našli svoje zastúpenie paradajky, papriky, cesnak, cibuľa a 

potešili i domáce zaváraniny. Chuťovkou bol aj 100% jablkový mušt. Pastvou pre oči 

boli aj krásne naaranţované kytice ruţí zo Záhradníckych sluţieb, rôzne kvety, ale aj 

ikebany od vystavovateľov. Výstava sa uskutočnila uţ po štvrtý krát a okrem ovocia, 

zeleniny a drevín si mohli návštevníci pozrieť fotografie, ktoré zachytávajú 

záhradkárske dianie uţ od roku 1980. Svojimi krásnymi a hravými prácami prispeli aj 

deti z MŠ Dúha na Ţitavskom nábreţí. Po ukončení výstavy, boli všetky vystavené 

dobroty odovzdané deťom do tejto škôlky.  

         Dňa 7. októbra sa konala oslava 50-tky Slovenského zväzu záhradkárov v 

Zlatých Moravciach. Slávnostné podujatie otvoril riaditeľ MsKS Mgr. P. Kereš, na 

ktorom privítal, prof. Ing. I. Hričovského, DrSc., tajomníka RV SZZ JUDr. J. Korčeka, 

Prof. Ing. J. Prasličku, CSc., poslanca VÚC Nitra Mgr. M. Kéryho  a všetkých 

prítomných. Predseda ZO M. Bančák predniesol stručnú históriu ZO, po ktorej 

nasledovalo minútou ticha uctenie si pamiatky zakladateľa organizácie J. Holečku. 

Všetko sa začalo v apríli 1960.  Časy pokročili a dnes zväz v našom meste zdruţuje 

262 záhradkárov. Tento kultúrny večer bol vyvrcholením prezentácie ich úspechov na 

dvojdňovej Výstave ovocia, zeleniny a okrasných drevín. Hlavnou ideou večera bol 

apel na nábor nových členov. Priemerný vek členov zväzu je 65 rokov. Program 

spríjemnil Spevácky zbor Benát z Machuliniec a Spevácky zbor Babička zo ZM.  
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         62 členov ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Chyzerovciach sa 26. februára 

zišlo na výročnej schôdzi, na ktorej bilancovalo výsledky svojej práce za uplynulý rok. 

Vypočuli si výročnú správu o činnosti organizácie od predsedu J. Pechu, ktorý dal do 

pozornosti sebestačnosť v pestovaní ovocia a zeleniny pre vlastnú potrebu. Záhradkári 

chcú aj naďalej organizovať zájazdy, odborné prednášky k rezu ovocných drevín, pri 

čom im pomoc s pozvaním profesora Hričovského, najlepšieho odborníka 

v ovocinárstve prisľúbil aj prítomný hosť primátor Ing. P. Lednár, CSc.  

         Po výročnej schôdzi sa konal XXIV. ročník Degustácie vín organizovaný ZO 

SZZ Zlaté Moravce – Chyzerovce. Prezentovalo sa tu 49 kvalitných vzoriek vinárov 

z okolia. Odovzdaných bolo 28 diplomov. Šampiónom sa stala vzorka Rizlingu 

vlašského od Ing. P. Rybára zo Zl. M. Zlaté medaily si odniesli za Rizling rýnsky Ing. 
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J. Martinec zo Zl. M. a za Dunaj 2008 J. Horváth z Topoľčianok. Organizačný výbor 

tvorili J. Pecho, J. Tonkovič, J. Pecho, M. Šabík, V. Tonkovič, Ľ. Néma, J. Galaba, K. 

Szanto, J. Drahoš, K. Košút a F. Strákoš na začiatku stretnutia popriali lahodnú 

degustáciu vín a príjemné posedenie v kultúrnom dome v Chyzerovciach.          

         Dňa 30. apríla v deň stavania Mája si členovia ZO Slovenského zväzu 

záhradkárov Chyzerovce pozorne vypočuli primátora Ing. P. Lednára, CSc. Rozprával 

na tému „Pestovanie hlivy ustricovej“. Keďţe má dlhoročné praktické skúsenosti a 

veľa vlastných poznatkov z agronómie, prednáška upútala aj tých, ktorí prišli počas nej 

zo zvedavosti, zistiť čo sa deje. Okrem názorných ukáţok ako hlivu správne 

vypestovať a ako sa o ňu naďalej starať, dostával primátor otázku za otázkou aj 

ohľadne pestovania iných plodín. Chyzerovčania vyuţívali kaţdú sekundu stretnutia s 

primátorom a po jeho prijatí pozvania na oslavu ţivotného jubilea „70 rokov“ H. 

Košútovej (členka FS Chyzerovčanka), ho neprestali zaplavovať otázkami aj ohľadne 

diania v meste Zlaté Moravce. Primátor občanom ochotne odpovedal a rovnako rád si 

vypočul aj to, čo trápi Chyzerovce. 

 

         V nedeľu 19. júna pre Mestské kultúrne stredisko a Zlatomoravecký ochotnícky 

kolektív pripravili vystúpenie pod názvom NEČAKANÝ SYN. Účinkovali: B. 

Martincová, A. Ivaničková, K. Ivanovičová, B. Horniak a P. Kereš. 

         9. septembra sa konal úvodný konkurz nových členov do súboru. Prekvapením 

bol záujem uchádzačov: 14, z toho 3 chlapci (väčšinou stredoškoláci). V súčasnosti má 

kolektív 30 členov, z ktorých chce reţisér vyprofilovať postavičky pre hru Joţko Púčik 

a jeho kariéra.  

ZMOK 

 

 

 

         Výbor členov organizácie DIA v Zlatých Moravciach zorganizoval 19. januára 

výročnú schôdzu svojich členov a sympatizantov. Správu o činnosti za uplynulý rok 

z oblasti kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít podala predsedníčka 

organizácie A. Gubová. Nechýbala prednáška o blahodarných účinkoch pre zdravie 

človeka na tému výťaţok z rastliny Aloe vera v podaní MUDr. Letvayovej a ľudové 

piesne zaspieval spevácky kolektív Babička z Jednoty dôchodcov.  

         Výročná schôdza zväzu diabetikov sa konala 9. decembra. Po zahájení schôdze 

boli členovia oboznámení s činnosťou zväzu v roku 2011. Dozvedeli sa, ţe počet 

členov v zväze sa za rok 2011 zdvojnásobil, čo bol pre zväz pozitívnym a zároveň 

povzbudzujúcim znakom. Po oficiálnom začiatku schôdze prišiel na rad pestrý 

program. Uţ tradične vystúpil SZ Babička a zaujímavú prednášku si pripravila E. 

Pacalajová, zdravotná sestra na diabetológií v Zlatých Moravciach. Okrem toho 

vystúpili aj deti z tanečného súboru Lupienok z Chyzeroviec.  

Zväz 

diabetikov  

v Zlatých 

Moravciach  

 

         Pri príleţitosti Svetového dňa vody sa dňa 26. marca priaznivci portálu 

ZITAVA.SK, niektoré obce a mestá, školy a dobrovoľníci zúčastnili najväčšieho 

čistenia rieky Ţitava od odpadkov a nečistôt v jej histórií: J. Švec, Ľ. Chládek, H. 

Števulová, E. Páleniková, E. Mladá, M. Kriţanová, T. Kriţan, A. Kráľová, M. 

Tomajko, M. Záchenský. Organizátormi Zeleného Poţitavia boli: Ľ. Trubíni, E. 

Trubíniová, S. Trubíniová, R. Zima, P. Tinák, M. Rakovský, O. Valach, M. Demeš, Ľ. 

Svetový deň 

vody 

(ZITAVA.SK) 
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Chládek. O občerstvenie a vynikajúci guláš sa postaral primátor mesta Zlaté Moravce.  

         Súčasťou akcie bolo aj veľké upratovanie na Ulici 1. mája, ktoré zorganizovalo 

Mesto Zlaté Moravce. Predpovedaný dáţď naše mesto obišiel a tak naši rómski 

spoluobčania ukázali, ţe sa naozaj práce neboja a ţe im na svojom bývaní záleţí. Pred 

ich bytovkami sa rozmiestnilo niekoľko veľkoobjemových kontajnerov. Dvanásť sa 

ich do jednej hodiny poobedia vyviezlo úplne plných, kopou nepotrebných vecí z 

okolia, pivníc, chodieb aj bytov. Spestrením pracovnej soboty bol kotlíkový guláš, 

ktorý osobne servíroval primátor Ing. P. Lednár, CSc.  

         V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaţdenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. 

V Zlatých Moravciach a v jeho okolí sú najväčšie rieky Ţitava a Hostiansky potok. Uţ 

tretí rok sa organizovalo na Poţitaví veľké čistenie rieky Ţitava v rámci podujatia 

Zelené Poţitavie, ako súčasť Svetového dňa vody. Hromadné a organizované čistenie 

koryta brehov rieky Ţitava od odpadkov a nečistôt sa v tomto roku uskutočnilo od 21. 

do 27. marca. Organizovala ho skupina dobrovoľníkov a priaznivcov portálu ţitava.sk 

v rámci projektu Zelené Poţitavie.  

Foto č.  

673, 674, 

675/III 

 

         Pri príleţitosti Svetového dňa vtáctva – 1. apríla, sa v Zlatých Moravciach 

uskutočnilo niekoľko podujatí. V divadelnej sále MsKS sa uskutočnilo dopoludnia pre 

ţiakov a študentov a popoludní o 15:00 hod. pre ostatných záujemcov, „Stretnutie s 

najlepším fotografom vtákov na Slovensku S. Harvančíkom“, ktoré bolo spojené s 

premietaním jeho fotografií a prezentáciou autorovej knihy Sovy Slovenska vo 

fotografii. V Múzeu bola v ten istý deň o 13:00 hod. otvorená výstava Naše vtáky a ich 

ochrana členmi SOS/BirdLife Slovensko, ktorá potrvala do 30. apríla. Vo vestibule 

MsKS bola výstava kresieb ţiakov ZŠ a ZUŠ, pod názvom „Vtáky očami detí“. Na 

záver dňa vtáctva bol oficiálne spustený priamy prenos online kamery z hniezda 

bocianov. 

         V tomto roku priletel prvý bocian do Zlatých Moraviec na hniezdo 25. marca 

a pár sa vytvoril 2. apríla po prílete samičky. V Zlatých Moravciach od roku 2008 bola 

ako prvá na Slovensku nainštalovaná na bocianie hniezdo webkamera, ktorá naţivo 

prenáša obraz na internetovú stránku www.hniezda.sk. 

         Členovia miestnej skupiny Slovenskej ornitologickej spoločnosti v Zlatých 

Moravciach pri príleţitosti Európskych dní vtáctva pripravili najmä pre školskú 

mládeţ rôzne ochranárske aktivity, ktoré vrcholili 2. októbra exkurziou na Chránené 

vtáčie územie – Ţitavský luh. V priebehu tohto týţdňa sa do výroby búdok pre vtáky a 

krmítok zapojili ţiaci zo ZŠ na Pribinovej a Mojmírovej ulici. Výstavu ţiackych prác 

počas jarmoku prezentovali popri svojich celoročných aktivitách členovia miestnej 

skupiny Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Podporiť ich prišli priatelia sokoliari z 

Bojníc, ktorí pripravili zaujímavý program sokoliarskeho umenia v dobovom oblečení 

aj pre účastníkov zlatomoravského jarmoku. 

SOS/BirdLife 

Slovensko  

 

 

Svetový deň 

vtáctva 

 

Príloha  

č. 39-d 

 
 
Bociany v ZM  

 

 
 

 

Európske dni 

vtáctva 

 

         OZ Klub zdravia v Zlatých Moravciach pripravilo dve stretnutia. Dňa 30. marca 

pod názvom „Stačí to iba urobiť“ (Pohyb a zdravie) – lektor P. Studený a 13. apríla 

„Čo moţno o orechoch ešte neviete“ – lektor J. Novota. Stretnutia boli spojené s 

ochutnávkou zdravých jedál a potravín. Ďalšie plánované akcie sa uskutočnili v apríli 

Klub 

zdravia 

http://www.hniezda.sk/
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a máji. Ich organizátorom bolo OZ Ţivot a zdravie: www.zivotazdravie.sk. 

 

         ZO slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Zlatých Moravciach má 69 

členov, prevaţne vo veku 80 a viac rokov. Zdruţuje odbojárov a občanov s ideami za 

slobodu, demokraciu a sociálnu spravodlivosť Zastúpenie tu majú Ţitavany, Hosťovce, 

Lovce,  Martin na d Ţitavou, Kozárovce. Od r. 2009 je predsedom zdruţenia I. Malý. 

Členovia sa stretávajú kaţdú prvú stredu v mesiaci v Klube dôchodcov.       

         ZO SZPB uskutočnila dňa 28. septembra pre svojich členov poznávací zájazd na 

trase Zlaté Moravce – Antol – B. Štiavnica. Cestou domov sa zastavili ešte vo 

Vyhniach na kúpanie.  

ZO Slovenského 

zväzu 

protifašistických 

bojovníkov 

 

         Zlatomoravecký vinohradnícky spolok usporiadal 16. apríla 6. ročník výstavy vín 

spojenej s degustáciou. Výstava sa uskutočnila v Závodnom klube odborov na 

Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach. V tomto roku porota hodnotila 114 vzoriek, 

z nich udelila štyri zlaté medaily, 37 strieborných a 43 bronzových. Šampiónmi 6. 

ročníka výstavy vína sa stali S. Valkovič zo Zl. Moraviec za biele víno a Národný 

ţrebčín, š.p. Topoľčianky za čerené víno. Predseda J. Valent vo svojom príhovore 

povedal, ţe rok 2010 bol pre vinohradníkov veľmi náročný a najhorší za posledných 

10 rokov. Na horšej kvalite vín sa podpísalo počasie – nedostatok slnka a choroby. 

Všetky ocenené i ďalšie vína bolo moţné ochutnávať do neskorých večerných hodín. 

Hosťami podujatia boli primátor Ing. P. Lednár, CSc., M. Král, tajomník Poţitavskej 

vínnej cesty z Č. Hrádku, zástupcovia vinárov z obcí Topoľčianky, Chyzerovce, 

Nemčiňany, Kmeťovo a sponzori.  

Zlatomoravecký 

vinohradnícky 

spolok  

 

         Výročná členská schôdza SČK – územného spolku č. 1. Zlaté Moravce sa konala 

30. marca v Dennom centre. Schôdzu otvorila podpredsedníčka spolku E. Behulová. 

Výročnú správu podala predsedníčka V. Rakovská, ktorá členov oboznámila o akte 

darovania krvi. Spoločne vyslovili poďakovanie J. Bakulovi, ktorý zabezpečuje 

prvodarcov na stredných školách, pre odbery konané kaţdý druhý utorok v Zl. 

Moravciach.  

MO  

SČK -1  

Zl. Moravce 

 

         Pri príleţitosti Dňa prvej pomoci, Územný spolok Červeného kríţa v Nitre, MO 

Slovenského Červeného kríţa 2 v Zl. Moravciach zastúpená predsedom J. Bakulom, v 

spolupráci s Mestom Zlaté Moravce, usporiadali dňa 9. septembra na Námestí A. 

Hlinku podujatie s názvom „Deň prvej pomoci s ukáţkami práce ČK“. Akciu otvoril 

svojim príhovorom primátor Ing. P. Lednár, CSc., v ktorom vyjadril spokojnosť s 

iniciatívami dobrovoľníkov ČK pri takýchto zmysluplných akciách s prísľubom svojej 

účasti na kaţdej z nich. Pracovníčka MsÚ, vedúca odd. Ľudských zdrojov PaedDr. K. 

Ivanovičová predstavila a privítala usporiadateľov a hostí. Riaditeľka Územného 

spolku ČK B. Bengyáková vyjadrila svoju spokojnosť nad zorganizovaním celej akcie, 

účasťou ako aj jej samotným priebehom, vyslovila svoju vďačnosť za záujem a 

spoluprácu Mesta Zlaté Moravce a MsKS, pretoţe sa podľa jej slov a skúseností v 

poslednej dobe táto sféra dosť zanedbávala. Okrem iného opomenula: „Je veľmi 

dôleţité naučiť sa poskytovať prvú pomoc, pretoţe ak viete pomôcť druhému, 

MO  

SČK -2  

Zl. Moravce 

 

Deň prvej 

pomoci 
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pomáhate tým aj sami sebe. Preventívne dávate väčší pozor, lepšie a rýchlejšie 

rozpoznáte varovné signály a vďaka svojim znalostiam predchádzate tomu 

najhoršiemu.“ Svoje vedomosti a zručnosti predviedli deti z materských škôl na 

Kalinčiakovej, Slnečnej a Štúrovej ulici a z materskej školy na Ţitavskom nábreţí. Po 

nich dokázali, čo vedia ţiaci zo všetkých základných škôl nášho mesta, zo Spojenej 

školy Janka Kráľa a z Gymnázia Janka Kráľa. Deti svojimi schopnosťami neraz 

zaskočili aj profesionálov, a čo ešte nevedeli, sa mali moţnosť priamo na mieste 

naučiť od spoluţiakov zo susedných škôlok a škôl a samozrejme aj od členov SČK. 

Súčasťou prvého ročníka bola aj moţnosť zmerať si svoj krvný tlak. Akcia bola 

zameraná na lepšiu informovanosť o poskytovaní prvej pomoci k záchrane ľudského 

ţivota, ako aj na získanie odbornejších poznatkov o práci Červeného kríţa. 

 

         V Zlatých Moravciach sme si 7. mája uţ po piaty krát obuli “míľové topánky” a 

pripojili sme sa k ďalším 41 slovenským mestám, v ktorých sa Deň matiek oslavoval 

Míľou pre mamu. Podujatie, ktoré nesie názov Míľa pre mamu 2011, zorganizovalo 

Materské centrum Mami-Oáza. MC funguje v našom meste uţ desať rokov a vďaka 

nemu nachádzajú matky s malými deťmi zázemie pre svoje aktivity, hry a vzdelávanie. 

Centrum ţije prevaţne vďaka dobrovoľníckej práci mladých matiek, ktoré sa aj v 

tomto roku rozhodli usporiadať popoludnie plné zábavy s cieľom pripomenúť si a 

zdôrazniť hodnoty materstva. 

         Míľu pre mamu 2011 symbolicky odštartoval primátor mesta Zlaté Moravce Ing. 

P. Lednár Csc. prestrihnutím štartovacej pásky. Primátor mesta nezaváhal a prijal 

výzvu prestrihnúť pásku miniatúrnymi detskými noţničkami. Tie mali symbolizovať 

trpezlivosť, ktorá nesmie chýbať ţiadnej správnej mame. Účastníkov Míle čakala 

prechádzka mestom po vyznačenej trase a dve zastávky, na ktorých si deti mohli 

zasúťaţiť a získať odmenu. Po návrate na Námestie A. Hlinku mohli súťaţiť uţ aj 

dospeláci. Mamky skúšali, ktorá je najrýchlejšia v zatĺkaní klincov, ockovia 

prebaľovali bábiky, nechýbala ani súťaţ o najrýchlejšieho lezúňa či naopak – 

najpomalšieho cyklistu. Neskôr sa deti pomocou rozprávky v podaní hrečky J. 

Kelemenovej z divadielka Jajaj dozvedeli, ţe poslúchať mamku sa oplatí. Podujatie 

sme ukončili tombolou. 

MC Mami-

Oáza 

 

Foto č.  

676/III 

 

         1. mája sa v Povaţskej Bystrici konal 1. ročník tanečnej súťaţe POV DANCE 

pre tanečníkov z celého Slovenska. Súťaţe sa zúčastnilo aj TŠ Piruett zo Zlatých 

Moraviec. Konkurencia bola veľmi silná ale naši tanečníci sa nenechali zastrašiť a na 

pódiu podali 100% výkony. Vďaka svojej šikovnosti a láske k tancu sa im podarilo 

vybojovať v kategórii JUNIORI: 2. Miesto za show choreografiu s názvom Hádesove 

duše ktorej choreografkou je N. Szegényová, v kategórií MLÁDEŢ: 3. Miesto za Hip-

Hop choreografiu s názvom Movie pod vedením – choreografka L. Tóthová, 

v kategórií MLÁDEŢ sólo show dance: 2. Miesto N. Szegényová s choreografiou 

I Lay My Head, v Detskej vekovej kategórii naši najmenší získali špeciálnu Cenu 

Poroty za výbornú choreografiu a jej prevedenie.  

         Tanečná škola Piruett si získava čoraz väčší záujem. 24. jún bol dňom, kedy 

naplnila svojou „Veľkou tanečnou show“ divadelnú sálu v MsKS v Zlatých 

TS 

Piruett 
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Moravciach trikrát! TS Piruett sa pred dvoma rokmi, pod vedením S. Baláţovej – 

Kuklovej, odčlenila od CVČ v Zlatých Moravciach (Centrum voľného času) a prevzala 

usporadúvanie kaţdoročného predstavenia Veľká tanečná show. S. Baláţovej – 

Kuklovej pomáhajú pri práci s deťmi a mladými ľuďmi aj pomocné choreografky L. 

Tóthová, N. Szegényová a D. Bieliková. TŠ Piruett privítala aj svojho hosťa, FS 

Zlatňanka, ktorý predviedol tradičnú ľudovú choreografiu netradičným spôsobom – 

tancom na modernú hudbu. Čestným hosťom bol primátor mesta.  

 

         19. júna sa na tanečnej Jumbo Dance Show v Istropolise v Bratislave predstavili 

aj zlatomoraveckí tanečníci. Celé podujatie organizovali pôvodom moravčania Milan a 

Jitka Kerešovci. Dlho viedli v našom meste úspešnú tanečnú školu JUMBO. Pred 

niekoľkými rokmi sa TS presťahovala do Bratislavy. Tanečníci JUMBA získali 

viackrát titul majstra Slovenska, umiestnili sa aj na majstrovstvách Európy. Teraz na 

Jumbo Dance Show vystúpili finalisti reality show Česko Slovensko má talent! The 

Pastels, aj tanečníci Freak Dance Academy, ktorí sa objavili v muzikáli Príbeh ulice. 

Počas večera zatancovala aj zlatomoravecká skupina ZM Elita, ktorá trénuje pod 

vedením S. Droppanovej, bývalej členky TS Jumbo. Členky skupiny ZM Elita: S. 

Droppanová, I. Szantová, H. Palušková, K. a T. Jakabové, M. a Ľ. Višňovské, Z. 

Porubcová, H. Petríková, L. Obycká, M. Lazúrová, Z. Košútová. J. Šutka  

TS ZM 

Elita 

 

         V Zlatých Moravciach funguje od roku 2005 Kríţovkársky krúţok Zelenáči. 

Okrem kríţoviek sa venujú aj logickým úlohám a sudoku. Zúčastňujú sa 

celoslovenských súťaţí a niektorí ich členovia sa vypracovali aţ reprezentačnej špičky, 

o čom svedčí aj nadaný mladý talent M. Demiger, ktorý postúpil na majstrovstvá sveta 

v sudoku vo Philladelphii. Zelenáči pripravili VI. ročník Turnaja Zelenáčov, ktorý sa 

uskutočnil 6. augusta v Reštaurácii Rio v Zlatých Moravciach.  

Kríţovkársky 

krúţok 

Zelenáči 

 

         Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. 

Prostredníctvom bielych pasteliek cez verejnú zbierku pomáha Únia nevidiacich a 

slabozrakých (občianske zdruţenie) začleňovať sa do spoločnosti takto 

hendikepovaným ľuďom. Uţ 10. ročník verejne zbierky sa konal 21. septembra vo 

vyše 120 mestách Slovenska, medzi nimi i v Zlatých Moravciach. V uliciach, 

obchodoch, inštitúciách bolo moţné stretnúť tri dvojčlenné tímy študentov GJK. 

Prispieť v tento hlavný deň zbierky bolo moţné kúpou spinky v tvare bielej pastelky. 

Cena pastelky bola 1 €, no ľudia prispievali aj vyššou sumou.  

Únia 

nevidiacich  

a  

slabozrakých 

Slovenska 

 

 

 

         ZO Slovenského zväzu chovateľov v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce 

usporiada pri príleţitosti konania Zlatomoraveckého jarmoku 9. Poţitavskú výstavu 

zvierat, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. septembra a 1. októbra v priestoroch 

Mestského amfiteátra. Na výstavu prišlo okolo 1300 detí z rôznych základných škôl. 

Deti ale aj dospelí si tu mohli pozrieť aţ 283 druhov králikov 189 druhov hydiny a 100 

druhov holubov. Adekvátny k počtu zvierat bol aj počet posudzovateľov, ktorých bolo 

10. Vystavovatelia prišli od Topoľčian, Komárna, Trnavy aţ po Zvolen. U zvierat 

hodnoteniu podliehali parametre ako sú hmotnosť, typ, tvar, srsť, perie, celkový 

ZO 

Slovenského 

zväzu 

chovateľov 

Zlaté 

Moravce  

- 9. 

Poţitavská 

výstava 
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náhľad posudzovateľa a starostlivosť, ktorá v sebe zahŕňa predovšetkým čistotu. Ich 

hodnotenie bolo odborné, kvalitné a včasné. Výsledky: expozícia holubov: Americký 

King biely od chovateľa J. Bollu zo Zlatých Moraviec, expozícia hydiny: Zdrobnelá 

Holanďanka čierna bielochocholatá zástupkyňa zdrobnelých plemien, od chovateľa O. 

Baču zo Sľaţian. Medzi zdrobnelými plemenami bola aj víťazka ceny in memoriál J. 

Šalinga od chovateľa M. Horvátha z Machuliniec, Zdrobnelá Wyandotka biela. 

Expozícia králikov: celkovým víťazom sa stal Veľký svetlý strieborný, ktorý spadá 

pod stredné plemená, chovateľ M. Ferenczy z Janíkoviec (Nitra). Odovzdávanie cien 

prebehlo v sobotu a to primátorom mesta Ing. P. Lednárom, CSc., ktorý mal vo 

výstavnom výbore čestné predsedníctvo spolu s J. Michalíkom a tajomníčkou Ing. J. 

Dúbravskou. Primátor pri tejto príleţitosti vo svojom príhovore vyzdvihol dôleţitosť 

uchovania tradície tejto výstavy. Zároveň Zlatomoraveckej ZO Slovenského zväzu 

chovateľov prisľúbil svoju pomoc a podporu. Cieľom tejto výstavy bola okrem 

prezentácie chovaných exponátov, aj propaganda čistokrvného chovu zvierat. Počas 

výstavy sa varil chutný guláš a ceny v tombole boli taktieţ zaobstarané. Účastné 

svojou spoluprácou bolo aj Mesto Zlaté Moravce, ktoré prispelo materiálnou a 

finančnou pomocou.  

zvierat 

 

Príloha  

č. 40-d 

 

Foto č.  
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         Zmiešaný spevácky zbor Carmina Vocum pôsobiaci pri Základnej umeleckej 

škole v Zlatých Moravciach, má za sebou uţ mnoho vystúpení. Funguje v Moravciach 

zhruba 5 rokov, počas ktorých sa stihli okrem samotných spevákov vymeniť aj vedúci 

zboru.  1. predchodcom zboru bola Calexanka, ktorá vznikla v roku 1972 pod vedením 

A. Dvončovej. Práve ona priviedla súčasnú dirigentku k spevu. Po A. Dvončovej 

prešiel zbor do rúk M. Porubskej, ktorá stojí za vznikom zboru Vox Femine a po 

vystriedaní A. Jonisovej a L. Komárovej prischlo miesto dirigentky Z. Molnárovej. 

Názov zboru má na svedomí jeden zo spevákov, S. Herman, ktorý je okrem iného aj 

prekladateľom latinčiny v zbore. Zbor je výnimočný aj 3-generačným zoskupením 

spevákov, ktorí sú strojcami nádherných zvukov piesní rôznych starších období a v 

rôznych jazykoch. Zbor si vedie aj samostatnú kroniku, kde je moţné vidieť jej celú 

históriu a sú v nej zaznamenané všetky udalosti, podujatia a vystúpenia, ktorých sa 

zúčastnil. V súčasnosti zbor pripravuje projekt na vydanie vlastného prezentačného 

CD. Do budúcna plánujú okrem najbliţších koncertov aj výjazdy do zahraničia, 

napríklad do Brna uţ boli pozvaní niekoľkokrát.  

         16. októbra sa zbor zúčastnil súťaţnej prehliadky chrámových speváckych 

zborov Nitrianskeho kraja v Topoľčanoch, kde získal zlatý veniec súťaţe ako najlepší 

spevácky zbor.  

SZ Carmina 

Vocum 

 

Foto č.  

679/III 

 

         OZ Maják v roku 2011 poskytol zamestnanie 46 osobám, z toho 18 ich bolo so 

zdravotným postihnutím. V Zlatých Moravciach je Maják jediná organizácia, ktorá v 

tomto rozsahu ponúka prácu pre také mnoţstvo handicapovaných ľudí a to najmä v 

čase ekonomickej krízy. V podmienkach sociálneho centra je integrovaná aj špeciálna 

skupina osôb s mentálnym postihnutím. Maják realizoval sociálne výcviky pre 

Okresný súd Nitra a Levice. Poskytoval sociálne poradenstvo minoritným a sociálne 

odkázaným osobám, ďalej poskytoval špecializované sociálne poradenstvo pre osoby 

OZ Maják  
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vo výkone a po výkone trestu. Maják vykonáva svoju činnosť na základe znovu 

predlţenej akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR dňa 20.12.2011. 

Maják je zapísaný v Zozname akreditovaných neštátnych subjektov podľa zákona č. 

305/2005 Z.z.. Rok 2011 bol pre Občianske zdruţenie Maják náročným obdobím. 

Realizované projekty v prospech cieľových skupín (projekt „Moja príleţitosť“ a 

„Ţivobytie“) zostali bez finančného krytia, čo do budúcna váţne ohrozuje jeho 

činnosť. V ďalšom období sa bude musieť vysporiadať s rozsahom a obsahom svojej 

činnosti. Významným krokom sa stalo rozhodnutie mesta Zlaté Moravce, ktoré v 

decembri 2011, po 6 rokoch sociálnej práce o.z. Maják, rozhodlo o prispievaní na 

vykonávanú sociálnu činnosť a to zrušením nájomného na tri roky (2012,2013,2014). 

K úhrade tak zostávajú energie a kúrenie. Náklady na budovu Sociálneho centra to 

zníţi pribliţne o polovicu. Týmto krokom mesto Zlaté Moravce prispelo k udrţaniu 

sociálnej činnosti o.z. Maják na území mesta Zlatých Moraviec. Maják aj naďalej 

prevádzkuje odevný sklad v prospech chudobných ľudí mesta a okolia Zlatých 

Moraviec. Kaţdý pracovný deň r. 2011 tak vyuţilo sociálnu pomoc pribliţne 5 osôb 

denne. 

 

         V roku 2011 boli pre členov Jednoty SD Nitra v Zlatých Moravciach 

uskutočnené pekné akcie, ktoré zoţali veľký úspech – spoločne zrealizovali brigádu na 

úpravu okolia Discontu Jednota, natreli zábradlie rampy a vyčistili celé  okolie. 

Poskytli sponzorské ZUŠ v hodnote  60 €, zorganizovali zájazdy do Schönbrunnu 

(Rakúsko), Vadaš v Štúrove spojený s prehliadkou Ostrihomskej Baziliky 

v Maďarsku, navštívili zábavný park „Familienpark“ pri Neziderskom jazere 

v Rakúsku, uskutočnili 10 dňový zájazd do Prímorského strediska Bibione 

v Taliansku, pred Vianovcami 3. decembra navštívili vo Viedni vianočné trhy. Členská 

základňa má 2360 členov.  

Jednota SD 

Zlaté 

Moravce  

 

         Kresťanskí seniori a okresné centrum KDH v Zlatých Moravciach usporiadali 

dňa 15. septembra púť vlakom k Sedembolestnej Panne Márii – Patrónke Slovenska. 

Odchod bol naplánovaný zo ţelezničnej stanice v Zlatých Moravciach. Vlak išiel do  

Úľan nad Ţitavou, kde cestujúci prestúpili do pútnického vlaku z Banskej Bystrice do 

Šaštína, v ktorom mali vyhradené vozne. 

Kresťanskí 

seniori 

Slovenska  

 

         Druhú októbrovú nedeľu mali psičkári v Zlatých Moravciach sviatok. 

Kynologický klub usporiadal prvý ročník klubovej súťaţe o putovný pohár vo výkone 

psov, ktorý prebiehal podľa národného skúšobného poriadku SVV1 (bez stôp) . Klub 

uţ píše svoju tretiu desaťročnicu, ale iba druhý rok ako novovzniknutá nezisková 

organizácia. Napriek chladnému počasiu sa im akcia podarila takmer na výbornú. 

Štrnásť súťaţiacich prevaţne z materskej základne, ako i traja zástupcovia z MKK 

Hron Ţeliezovce, sa „pobilo“ o pekné ceny v dvoch disciplínach – poslušnosť 

a obrana. Napriek chladnému počasiu vyhral minuloročný víťaz pretekov NO Drol so 

psovodom Mlynkom, druhá Rotvajlerka Nella, jej psovod Géci M. a tretia NO Aiša 

s Paluškom. K zdarnému priebehu okrem samotných súťaţiacich a usporiadateľov 

prispeli aj hlavný rozhodca Beták Peter z Vrábel a figurant R. Štrbík z Gbeliec. 

Kynologický 

klub Zlaté 

Moravce 
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O pekné ceny pre všetkých súťaţiacich sa postarali sponzori: MKK Hron Ţeliezovce, 

MVDr. Ostatník, p. Mlynka, p. Malý, p. Zemková, p. Vago, Martina Ondrejková, Z 

POLYTANU SK, Obchod pre psov a mačky “U Fifi”, ALUMA SK s.r.o, Capricorn – 

SK a Akva – Exot. Zápolenie okrem členov sledovali diváci, ktorí športovcov výdatne 

povzbudzovali a odmeňovali potleskom za mimoriadne výkony.  

         V chladné nedeľné ráno dňa 18. decembra sa členovia kynologického klubu a ich 

štvornohí priatelia zišli v Parku mládeţe v Zlatých Moravciach. Jedenásť súťaţiacich 

si preverilo svoje schopnosti a kvalitu výcviku svojich psov. Branný pretek sa pre 

psovodov začal skoro ráno registráciou priamo v areáli cvičiska na okraji Parku 

mládeţe. Po príhovore predsedu kynologického klubu J. Palušku, si súťaţiaci 

vyţrebovali svoje štartovné čísla. Pripravená prekáţková dráha prechádzajúca celým 

cvičiskom bola skúškou nielen pre psov ale aj pre psovodov. Súťaţiacich na trati 

čakali skoky cez prekáţku, chôdza psa po kladine a plazenie popod prekáţku. Branné 

disciplíny, ktoré vykonával psovod pozostávali z hodu granátom na cieľ, kotúľu a 

streľby zo vzduchovky na terč. V druhej časti súťaţe súťaţiaci predviedli privolanie 

psa a aportovanie. Ďalšími disciplínami boli „obrana“, pri ktorej pes ochraňuje 

psovoda pred útokom figuranta a zadrţanie páchateľa. Všetky disciplíny boli 

hodnotené bodmi, ktoré rozhodcovia udeľovali pri kaţdej úspešne zvládnutej úlohe. 

Krátko predpoludním sa pretek skončil a súťaţiacich čakalo vyhlásenie výsledkov:  

1. Paluška J., 2. Krúpa V., 3. Mlynka J., 4. Hrmo P., 5. Kéryová V., 6. Stolár V., 7. 

Farkašová I., 8. Rumanko V., 9. Hrmová J., 10. Ondrejková M., 11. Račáková D.  

Šport. 
         CVČ Spektrum zorganizovalo z poverenia KŠÚ v Nitre školské MO Zlaté 

Moravce v stolnom tenise ţiakov. Ţiaci ZŠ hrali 4. februára, počet účastníkov 16. 

Konečné poradie: Ţitavany, Robotnícka ZM, ZŠ sv. Don Bosca ZM, Sľaţany, 

Mojmírova ZM, Pribinova ZM, GJK ZM, Obyce, T. Nemce, Beladice, J. Kostoľany, 

Volkovce. Ţiačky hrali 3. februára, počet účastníkov 14. Poradie: Sľaţany, Pribinova 

ZM, Beladice, Ţitavany, Robotnícka ZM, RC ZM, Mojmírova ZM, Obyce, T. Nemce. 

Ţiaci SŠ hrali 24. januára, počet účastníkov 18. Poradie: SOŠt, GJK, SOŠ SNP 2, 

SOŠOaS. Ţiačky SŠ hrali 24. januára, počet účastníkov 16. Poradie: GJK, SOŠ 

Prílepská 6, SOŠOaS.  

         14. februára zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre školské MO Zlaté 

Moravce v basketbale ţiakov ZŠ a OG. Počet účastníkov podujatia: 42. Konečné 

poradie zúčastnených škôl: 1. ZŠ Mojmírova ZM, 2. GJK ZM, 3.  ZŠ Robotnícka ZM, 

4. ZŠ Tesárske Mlyňany, 5. ZŠ Pribinova ZM, 6. - 7. ZŠ Tekovské Nemce, 8. ZŠ 

Červený Hrádok. Postup na MK si vybojovali ţiaci zo ZŠ Mojmírova ZM. 

         25. mája zorganizovalo CVČ Spektrum Zlaté Moravce z poverenia KŠÚ v Nitre 

MO Zlaté Moravce vo futbale ţiakov ZŠ a OG. Podujatie sa konalo v areáli Správy 

športových zariadení m.p. Zlaté Moravce. Počet účastníkov 44. Konečné poradie: 1. 

ZŠ Robotnícka ZM, 2. ZŠ Mojmírova ZM, 3. ZŠ Ţitavany, 4. ZŠ Tekovské Nemce, 5. 

ZŠ Topoľčianky, 6. ZŠ Červený Hrádok, 7. GJK ZM, 8. ZŠ Sľaţany, 9. ZŠ Tesárske 

Mlyňany, 10. ZŠ Pribinova ZM, 11. ZŠ Obyce. Do krajského kola postúpila ZŠ 

Robotnícka ZM. 

CVČ 

Spektrum 

 

Foto č.  

680, 681, 

682/III 
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         20. júna zorganizovalo Centrum voľného času a Mesto Zlaté Moravce finále 

vo volejbale ţiakov základných škôl a osemročných gymnázií o Pohár primátora mesta 

Zlaté Moravce. Konečné poradie: ZŠ Ţitavany 3 b, GJK ZM 2 b, ZŠ Topoľčianky 1 b, 

ZŠ Robotnícka ZM 0, ZŠ Mojmírova ZM 0. Pohár primátora mesta ZM si vybojovali 

chlapci zo ZŠ Ţitavany. 

         21. júna zorganizovalo Centrum voľného času a Mesto Zlaté Moravce finále 

vo volejbale ţiačok základných škôl a osemročných gymnázií o Pohár primátora mesta 

Zlaté Moravce. Konečné poradie: GJK ZM 3 b, ZŠ Mojmírova ZM 2 b, ZŠ 

Robotnícka ZM 1 b, ZŠ Topoľčianky 0, ZŠ Pribinova ZM 0, Reedukačné centrum ZM 

0. Pohár primátora mesta Zlaté Moravce si vybojovali dievčatá z GJK ZM. 

         28. septembra zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre školské MO Zlaté 

Moravce v cezpoľnom behu ţiakov a ţiačok ZŠ a SŠ. Počet účastníkov: 86. Kategórie: 

dievčatá ZŠ, chlapci ZŠ, dievčatá SŠ, chlapci SŠ. Vyhodnotenie súťaţe druţstiev: 

dievčatá ZŠ: 1. ZŠ Topoľčianky, 2. GJK ZM, 3. ZŠ Ţitavany, 4. ZŠ Mojmírova ZM, 

5.-6. ZŠ Červený Hrádok, ZŠ Sv. Don Bosca ZM, 7. ZŠ J. Kostoľany, 8. ZŠ 

Robotnícka ZM, 9. ZŠ Sľaţany, 10. ZŠ Obyce. Chlapci ZŠ: 1. ZŠ Červený Hrádok, 2. 

ZŠ Robotnícka ZM, 3. ZŠ Pribinova ZM, 4.-5. ZŠ Mojmírova ZM, ZŠ Topoľčianky, 

6.-11. ZŠ Obyce, ZŠ J. Kostoľany, ZŠ Sv.Don Bosca, ZŠ Sľaţany, GJK ZM, ZŠ 

Ţitavany. Dievčatá SŠ: 1. OA ZM, 2. GJK ZM, 3.  SOŠ OaS ZM. Chlapci SŠ: 1. SOŠt 

ZM, 2. GJK ZM, 3. SOŠ polytechnické ZM, 4.  SOŠ OaS ZM.  

         14. novembra zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia KŠÚ v Nitre 

majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky zmiešaných druţstiev  ţiakov a ţiačok 

ZŠ. Počet účastníkov: 42. Zmiešané druţstvá starších ţiakov a ţiačok ZŠ: 1. ZŠ 

Jedľové Kostoľany, 2. ZŠ Tekovské Nemce, 3. ZŠ Obyce, 4. ZŠ Mojmírova ZM, ZŠ 

Tesárske Mlyňany, ZŠ Sv. Don Bosca, ZŠ Robotnícka ZM, ZŠ Topoľčianky. 

Zmiešané druţstvá mladších ţiakov a ţiačok ZŠ: 1. ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. ZŠ 

Pribinova ZM, 3. ZŠ Mojmírova ZM, 4.-5. ZŠ Topoľčianky, ZŠ Tesárske Mlyňany, 6. 

ZŠ Robotnícka ZM. 

         26. novembra zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia KŠÚ v Nitre MO  

v bedmintone ţiakov a ţiačok ZŠ, SŠ. Počet účastníkov bol 63. Kategória ml. ţiaci: 1. 

ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. ZŠ Červený Hrádok, 3. ZŠ Robotnícka ZM, 4. ZŠ 

Mojmírova ZM. Kategória st. ţiaci: 1. ZŠ Ţitavany, 2. ZŠ Pribinova ZM, 3. ZŠ 

Červený Hrádok, 4.-6l. ZŠ Robotnícka ZM, ZŠ Jedľové Kostoľany, ZŠ Mojmírova 

ZM, 7.-8. GJK ZM, ZŠ Obyce. Kategória ml. ţiačky: 1. ZŠ Červený Hrádok, 2. ZŠ 

Mojmírova ZM, 3. ZŠ Jedľové Kostoľany, 4. ZŠ Robotnícka ZM, 5.-6. ZŠ Obyce, ZŠ 

Ţitavany. Kategória st. ţiačky: 1. ZŠ Mojmírova ZM, 2. ZŠ Pribinova ZM, 3. ZŠ 

Ţitavany, 4.-6. GJK ZM, ZŠ Červený Hrádok, ZŠ Robotnícka ZM, 7.-8. ZŠ Jedľové 

Kostoľany, ZŠ Obyce. Kategória dorastenky: 1. GJK ZM, 2. SOŠ Prílepská 6 ZM. 

Kategória dorastenci: 1. GJK ZM, 2. SOŠ technická ZM. Na krajské majstrovstvá 

v bedmintone postúpili víťazi jednotlivých kategórií ZŠ a dorastenci a dorastenky GJK 

ZM.  

         Dňa 29. novembra zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre MO v stolnom 

tenise ţiakov SŠ. Počet účastníkov: 20. Konečné poradie: 1. miesto GJK ZM, 2. miesto 

SOŠ technické ZM, 3. miesto SOŠ polytechnické SNP 2 ZM. Do krajského kola 
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postúpilo GJK ZM.  

 

         Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného času Zlaté Moravce a OR SAŠŠ, 

zorganizovali dňa 29. mája pri príleţitosti Dňa detí 9. ročník Národnej cyklistickej 

súťaţe ţiakov a ţiačok materských, základných a stredných škôl v cyklistike o Pohár 

olympijského víťaza Antona Tkáča. Podujatie sa konalo na štadióne Správy  

športových zariadení m.p. Zlaté Moravce. Výsledky: kategória mikro: chlapci: 1. R. 

Šútor MŠ Kalinčiakova ZM, 2. D. Stoila MŠ Kalinčiakova ZM, 3. J. Bóna MŠ 

Kalinčiakova ZM, dievčatá: 1. V. Bernátová MŠ Štúrova ZM, 2. E. Babocká MŠ 

Štúrova ZM, 3. D. Šabová MŠ Kalinčiakova ZM. Kategória mili: chlapci: 1. M. Danko 

ZŠ Mojmírova ZM, 2. A. Pesquero Švec MŠ Slnečná ZM, 3. J. Repa ZŠ Pribinova 

ZM. Kategória mini: chlapci: 1. S. Kľučiar ZŠ Robotnícka ZM, 2. Š. Bóna ZŠ 

Mojmírova ZM, 3. T. Vrábel ZŠ Mojmírova ZM, dievčatá: 1. R. Nyulasyová ZŠ 

Topoľčianky. Kategória mladší ţiaci a ţiačky: 1. A. Repa ZŠ Pri Popdluţianke Levice, 

2. J. Hudec ZŠ Robotnícka ZM, 3. R. Šimovič ZŠ Robotnícka ZM, dievčatá: 1. D. 

Antalíková ZŠ Mojmírova ZM, 2. D. Šimovičová ZŠ Robotnícka ZM, 3. M. Šabová 

ZŠ Mojmírova ZM. Kategória starší ţiaci a ţiačky: 1. M. Meliška ZŠ Ţitavany, 2. D. 

Hudák ZŠ Robotnícka ZM, 3. Š. Čulík ZŠ Sv. Don Bosca ZM. Kategória dorastenci 

a dorastenky:1. M. Tisovský SPŠS Nitra, 2. M. Káčer ZŠ Ţitavany. Kategória starší 

dorastenci a dorastenky: 1. M. Mihál ZŠ Mojmírova ZM.  

Národná 

cyklistická 

súťaţ 

 

Foto č.  

683/III 

 

         36. ročník beţeckých pretekov Večerný beh mestom Zlaté Moravce sa uskutočnil 

24. októbra. Zorganizovalo ho Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s CVČ, Komisiou 

kultúry, mládeţe a športu pri MsZ, Mestskou políciou a ZŠ Mojmírova. Podujatia sa 

zúčastnilo 169 účastníkov rôznych vekových kategórií (152 detí a 17 dorastencov 

a dospelých). Škola s najväčším počtom účastníkov bola ocenená pohárom primátora 

mesta Zlaté Moravce. Uţ po deviatykrát ho získala Základná škola na Mojmírovej 

ulici.  

         Výsledky: deti narodené v roku 2006 a ml. - chlapci: 1. M. Gajdoš MŠ Slniečko 

ZM, dievčatá: 1. P. Halásová. ZŠ roč. 2003 – 2005 ţiaci: 1. M. Drienovský ZŠ Obyce, 

2. D. Šebík ZŠ Mojmírova ZM, 3. M. Očovský ZŠ Pribinova ZM, ţiačky: 1. E. 

Uhrínová ZŠ Pribinova ZM, 2. S. Tešiková ZŠ Mojmírova ZM, 3. E. Jelínková ZŠ 

Mojmírova ZM. ZŠ roč. 2001 – 2002 ţiaci: 1. R. Tatarkovič ZŠ Červený Hrádok, 2. 

M. Kača ZŠ Obyce, 3. A. Jelínek ZŠ Mojmírova ZM, ţiačky: 1. E. Bogyová ZŠ 

Mojmírova ZM, 2. M. Halásová ZŠ Mojmírova ZM, 3. J. Szendreiová ZŠ Mojmírova 

ZM. ZŠ roč. 1999 – 2000 ţiaci: 1. Š. Khavavka ZŠ Červený Hrádok, 2. F. Bóna ZŠ 

Mojmírova ZM, 3. R. Herda ZŠ Mojmírova ZM, ţiačky: 1. A. Škulová ZŠ Pribinova 

ZM, 2. J. Trubáčiková ZŠ Sľaţany, 3. M. Bednárová ZŠ Pribinova ZM. Roč. 1996 –

1998 ţiaci: 1. M. Laurinec ZŠ Červený Hrádok, 2. A. Zbojek ZŠ Mojmírova ZM, 3. P. 

Molnár ZŠ Mojmírova ZM, ţiačky: 1. V. Zrastáková AK Bojničky, 2. K. Krnáčová ZŠ 

Pribinova ZM, 3. V. Kabátová ZŠ Mojmírova ZM. Dorastenci a dorastenky roč. 1995 

– 1992 ţiaci:1. M. Páleník SOŠt ZM, 2. J. Šutka ČK Pyxida, 3. M. Bezák GJK ZM, 

ţiačky: 1. E. Ivanová GJK ZM. Muţi 1991-1971 - 1. M. Valkovič, 2. M. Páleník 3. P. 

Havetta - BK Pyxida. Veteráni  1970 a st. - 1. J. Baťo, 2. L. Urbanovič, 3. Ľ. Ivan - BK 

Večerný beh 

mestom 

Zlaté 

Moravce 

 

Foto č.  

684, 685/III 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2011 

 

108                                                                                                                                                             

Pyxida.  

 

         V rámci „Týţdňa boja proti drogám“ sa rôzne športové aktivity uskutočňovali 

v telocvični m.p. Správa športových zariadení. Dňa 15. novembra zorganizovalo CVČ 

Spektrum penaltový festival ţiakov a ţiačok ZŠ a SŠ. Počet účastníkov 132. Kategória 

ţiačky ZŠ: 1. K. Jánošová ZŠ Sľaţany, 2. A. Gahýrová ZŠ Pribinova, 3. V. Pondelová 

ZŠ Topoľčianky. Kategória ţiaci ZŠ: 1. A. Ţemberi ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. J. 

Kováč ZŠ Sv.Don Bosca, 3. Š. Sukup ZŠ Tekovské Nemce. Kategória ţiačky SŠ: 1. J. 

Páleniková SOŠ OaS ZM, 2. S. Kozolková GJK ZM, 3. M. Poláková RC Prílepská 6 

ZM. Kategória ţiaci SŠ: 1. T. Bachan SOŠp SNP 2 ZM, 2. M. Tuţinský SOŠt 1. mája 

2 ZM, 3. R. Víglaský SOŠt 1.mája 2 ZM. 

         16. novembra zorganizovalo CVČ v rámci Týţdňa boja proti drogám súťaţ 

v netradičných športoch pre druţstvá ţiakov a ţiačok ZŠ. Druţstvá súťaţili v ringu a 

korfbale. Počet účastníkov 40. Korfbal ţiaci ZŠ: ZŠ Robotnícka, ZŠ Mojmírova, ZŠ 

Pribinova. Ringo ţiaci ZŠ: ZŠ Robotnícka, ZŠ Pribinova, ZŠ Mojmírova. Korfbal 

ţiačky ZŠ: ZŠ Mojmírova, ZŠ RC Prílepská 6, ZŠ Robotnícka, ZŠ Pribinova. Ringo 

ţiačky ZŠ: ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova, ZŠ RC Prílepská 6 ZM, ZŠ Robotnícka. 

Týţdeň boja 

proti  

drogám 
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         Pred začatím sezóny prebiehala na mestskom kúpalisku rekonštrukcia všetkých 

bazénov. Realizovala sa v spolupráci dvoch Mestských podnikov - Správy športových 

zariadení a Technických sluţieb. Spočívala v mechanickom odstránení viacvrstvových 

starých náterov, ktoré boli v dezolátnom stave a následnom nanesení špeciálnych 

ekologických náterov a dilatáciou špár v dnách bazénov pevnou rovnako ekologickou 

hmotou zamedzujúcou obojstrannú priepustnosť. Všetky pouţité prípravky a nátery 

boli na báze vody, húţevnaté, zároveň tvrdé, odolné proti oderu, odolné vode, 

chemickým prípravkom a saponátovým roztokom. Okolitá dlaţba, schody a stupienky 

boli murársky vysprávkované a upravené povrchovo.  

         Letné kúpalisko bolo otvorené od 1. júla do 31. augusta. Všetky tri bazény 

(plavecký 50 m, a dva detské), boli aj naďalej napúšťané pitnou studenou vodou. Voda 

v malých bazénoch sa vymieňala kaţdý deň a bola vyhrievaná solárnymi panelmi. 

Vstupné bolo upravené pre dospelých 1,50 €, vstup po 16.00 hod. 1,00 €, deti od 3 do 

10 rokov 1,00 €, vstup po 16 hod. 0,60 €. V mesiaci júl navštívilo kúpalisko 3 485 

ľudí. V auguste pre zlé počasie to bolo oveľa menej. Kúpalisko prináša stratu dlhodobo 

a kaţdý rok. Za minulú sezónu 2010 to bolo 16 000 €, pri celkovej trţbe 9 121 €, s 

počtom 7 700 kúpajúcich sa. 

Letné 

kúpalisko  
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         Niekoľko metrov za zimným štadiónom sa nachádza budova so šatňami. Táto 

budova nebola 30 rokov opravovaná, následkom čoho voda zo strechy vplyvom 

častých daţďov pretiekla cez porušenú izoláciu strechy. Natieklo do elektrických 

rozvodov a na vlhkých stenách sa vytvorili plesne. Šatne na zimnom štadióne sa tak 

stali nebezpečné. Na jeseň minulého roka, ešte 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. 

         Práce na úprave priestorov šatní, samotnej ľadovej plochy, vonkajšieho areálu 

Zimný 

štadión 
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boli vykonávané samotnými členmi hokejového klubu, vrátane funkcionárov výboru 

hokejového klubu, jednotlivými členmi školských prípravok ţiakov, muţov a ich 

rodinnými príslušníkmi bez nároku na odmenu. Sponzorsky vypomohli hlavne so 

stavebným materiálom, dopravou a dverami: Wienerberger, Slovenské tehelne spol. 

s.r.o., FENESTRA Sk, spol. s r.o., Alojz Pánik STAVEX, PERAGA, s.r.o. a pán V. 

Boďo. Metodicky viedol, podal rady, námety, pripomienky a odborné rady 

z energetiky J. Mačkay, prezident HC Zlaté Moravce, M. Pisár, člen HC, I. Laktiš, 

hlavný energetik mesta a zamestnanci Technických sluţieb. Hlavné vykonané práce 

hokejovým klubom (muţmi „B“): kompletné upratovanie priestorov šatní rodinnými 

príslušníkmi hokejistov, oprava, stierkovanie a maľovanie vnútorných priestorov, ktoré 

boli zatečené a mali trhliny (stropy, šatne, sprchy, WC), vymurovanie otvorov na okná 

na opláštení ZŠ. Cez priestory opláštenia ZŠ uţ nebude prefukovať teplý vzduch 

z vonka a prášiť sa, prispeje to k určitému zníţeniu spotreby el. energie. Na 

vykonávaných prácach sa tieţ aktívne podieľali rodičia mladých hokejistov. Všetky 

tieto práce, hlavne v priestoroch šatní mohli nasledovať po oprave zatekajúcej strechy 

v budove šatní. Uvedenú opravu strechy zorganizovalo a financovalo v plnej miere 

Mesto Zlaté Moravce, napriek tomu, ţe v rozpočte na rok 2011 tieto prostriedky neboli 

plánované. TSm Zlaté Moravce realizovali počas roka a na jeseň tieto práce na 

prevádzke ZŠ: zafarbenie brán, tribún a čiar na klzisku, maľovanie šatne, vyštrkovanie 

plochy okolo klziska, podmurovanie okien, oprava plechových dvierok na bočnom 

vstupe, odvoz betónových stĺpov a panelov, drevených a ţelezných odpadov, starej 

čakárne, upravenie priestoru pred a vnútri štadióna, vypratanie šatne pre návštevníkov, 

oprava a nafarbenie reflektorov, výmena dosiek na montáţnej jame, oprava oplotenia 

pri vstupe na zimný štadión, vysávanie betónovej plochy, vonkajšej časti mantinelov, 

umývanie mantinelov a plexiskla, oprava obidvoch rolieb.  

         Zimný štadión v Zlatých Moravciach bol v prevádzke od 1. decembra 

S prípravou ľadovej plochy sa začalo pribliţne 4 kalendárne dni pred jej otvorením. 

Kaţdý deň bol ZŠ otvorený pre verejnosť ako aj pre zákazníkov – druţstvá. Podrobný 

harmonogram bol zverejnený na www.zlatemoravce.info. Cenník zimného štadióna: 

verejnosť: 1,00 € /osoba/2 hod. (v čase pre verejnosť), zákazníci – druţstvá: 85,00 € 

/hod. vrátane vykúrenej šatne, sprchovania, toalety, hokejkári: 2,00 € /hod./osoba, min. 

počet osôb 20. Vzhľadom na narastajúce materiálové vstupy v posledných rokoch, 

nezvyšovanie vstupného pre verejnosť a pre druţstvá za posledných 7 rokov, 

zrealizované opravy a úpravy v roku 2011 v areály Zimného štadióna, šatniach 

v záujme zvýšenia kultúrneho vyţitia, vykurovania šatní, teplej vody na sprchovanie 

boli prehodnotené cenové relácie, za ktoré sa poskytovali tieto sluţby. Naše cenové 

relácie sú najniţšie v širokom okolí, moţno na celom Slovensku. Z týchto dôvodov 

bolo zvýšené vstupné pre verejnosť aj pre druţstvá na sezónu 2011/2012. Finančné 

prostriedky budú naspäť vracané do ďalšieho postupného zvyšovania kvality sluţieb 

zimného štadióna. Poistenci VšZP na základe predloţenia preukazu poistenca VšZP 

a predloţenia platného občianskeho preukazu mali nárok na zľavu vo výške 0,30 € 

z ceny jednorázového vstupného na verejné korčuľovanie v nasledovných dňoch: 

pondelok, streda, piatok, od 09:00-16:00 hod. Jedna miestnosť sa pripravila, 

vymaľovala, zariadila novými skrinkami a lavičkami. Slúţila ako šatňa pre verejnosť 

http://www.zlatemoravce.info/
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s vykurovaním. Bolo potrebné si priniesť vlastný zámok na uzatvorenie skrinky, 

niekoľko zámkov bolo k dispozícii aj v pokladni za kauciu 5 €. Prevádzková doba 

zimného štadióna bola: pondelok, utorok, streda, piatok – od 09:00 – do 16:00 hod. pre 

verejnosť, štvrtok – od 09:00 – do 15:30 hod. pre verejnosť, sobota, nedeľa – od 09:15 

– do 12:00 hod.  

 

         Najmladší hokejisti HC Zlaté Moravce odohrali 7. januára na zimnom štadióne 

v Topoľčanoch priateľské zápasy proti domácemu HK Topoľčany. Prípravka: HK 

Topoľčany – HC Zl. Moravce 9:3. Zostava: Ruman, Gajdoš, A. Šabo, Tokár, Kelemen, 

Barteková, Haspra, Pánik, Šramaty, Repa, Uhrín. Góly: M. Pánik, M. Kelemen, A. 

Šabo. Predprípravka: HK Topoľčany – HC Zl. Moravce 10:6. Zostava: S. Šabo, 

Lukačko, Bartek, Špendel, Krčmár, A. Cina, Dobiáš, Kazík, L. Pánik, Škula. Góly: 

Dobiáš, L. Pánik, Šendel. Pritom hráči Topoľčian boli na ľade od augusta, hokejisti 

HC mali ľad k dispozícii len od 15. novembra. 

         Najmladší hokejisti HC Zl. Moravce zohrali 23. januára na domácom ľade 

priateľské zápasy s HK Levice. Prípravka zvíťazila 11:8 (3:3, 3:3, 5:2), góly: Kelemen 

6, Šramaty 3, A. Šabo 1, Gajdoš 1. Predprípravka prehrala 3:20 (1:7, 0:7, 2:6), góly: 

Špendel 1, Krčmár 1, L. Pánik 1. Domáci hrali bez svojich najlepších hráčov. Hostia 

mali počas celého zápasu značnú prevahu. Zaujímavosťou zápasu bolo, ţe za hostí 

najviac gólov (päť) strelila bývalá hráčka HC Zl. Moravce Kruţlíková. 

         V Piešťanoch sa 11. aţ 13. februára konal jubilejný 10. ročník medzinárodného 

hokejového turnaja o pohár Vlada Dzurilu hokejových reprezentácií do 18 rokov. 

Turnaj bol poslednou previerkou pred šampionátom tejto vekovej kategórie, ktorý sa 

od 12. do 24. apríla uskutočnil v Nemecku. Do reprezentačného výberu bol opäť 

nominovaný aj odchovanec zlatomoraveckého hokeja M. Kováč (hráč HC Hradec 

Králové). Slovenský tím obsadil konečné 2. miesto.  

         Pri príleţitosti ukončenia hokejovej sezóny klubu HC Zl. Moravce sa 18. 

februára konalo stretnutie vedenia klubu s hráčmi a ich rodinnými príslušníkmi v KD 

v Chyzerovciach. Zišli sa tu prezident HC J. Mačkay, viceprezident Ing. M. Pánik, 

manaţér J. Barta, členovia výboru J. Herda, J. Švec, M. Pisár, M. Varga, B. Bartek, 

pokladník Ing. D. Madola, predseda dozornej rady M. Kollár a niekoľko desiatok 

mladých hokejistov spolu so svojimi rodičmi a súrodencami. Pozvanie na slávnostné 

stretnutie prijal aj primátor Ing. P. Lednár, CSc. V príhovore poďakoval hokejistom za 

reprezentáciu mesta a prisľúbil zvýšenú podporu hokejovému klubu. Na činnosť klubu 

prispieva hlavne Mesto Zl. Moravce, ktoré poskytuje zdarma ľadovú plochu na 

tréningy a zápasy, finančne v minulom roku podporilo klub 3 333 €, a NSK 300 €. 

Klub má 125 členov. Kategória ţiakov hrá majstrovské súťaţe 2. ligy 

Západoslovenského kraja. 11 ţiakov hosťuje aj v HK Levice.  

Hokejový 

klub HC 

Zlaté 

Moravce 
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         Tenisový klub HANAKA zorganizoval vo februári a marci dva turnaje „B“ 

kategórie starších ţiačok a dorasteniek. Domáci klub reprezentovali tri hráčky: K. 

Drgoňová, M. Vlárska a A. Hudáková. Všetky však skončili v prvom kole. Celkové 

víťazstvo si na konto pripísala K. Oravcová z Piešťan. 

         14.-16. mája usporiadal TK HANAKA letné regionálne majstrovstvá 

TK 

HANAKA 
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dorastencov a dorasteniek. Prvýkrát sa však konali pod záštitou primátora nášho mesta 

Ing. P. Lednára, CSc. Primátor Cup priniesol pekné športové výkony, zaujímavé 

zápasy a prirodzene nových majstrov regiónu. Z celkového počtu 32 dievčat aj 

chlapcov mal zlatomoravecký klub pomerne bohaté zastúpenie. Dve domáce hráčky – 

A. Hudáková a M. Vlárska hrali kvalifikáciu. V hlavnej súťaţi sa z dievčat predstavila 

D. Hadnaďová, N. Blahová a H. Palušková. Dominike aj Natálii sa podarilo 

prebojovať do osemfinále. Dominika podľahla súperke z Trnavy. Natália zápas 

skrečovala kvôli bolestiam ľavej ruky. Najlepšie sa darilo H. Paluškovej. Zastavila ju 

aţ neskoršia finalistka S. Martinková vo štvrťfinále, keď po tuhom boji porazila 

reprezentantku domáceho klubu (6:4, 7:5). Vo štvorhre predviedla po boku N. 

Karaffovej z Nitry presvedčivý výkon. Podarilo sa im bez väčších ťaţkostí prebojovať 

aţ do finále. Posledný zápas im však „ušiel o vlások“, keď ho prehrali 5:7. Víťazstvo 

v súťaţi jednotlivcov si odniesla S. M. Juráková z Trnavy. Dorastencov reprezentoval 

D. Rajnoha, A. Noga a R. Jakubovič. Dávid neprešiel cez kvalifikáciu. Adama 

a Romana čakal hneď v prvom kole ťaţký los a na súpera nestačili. Celkovým víťazom 

turnaja sa stal I. Štarke hrajúci za Levice. 

         18. júna sa odohralo rozhodujúce stretnutie medzi domácim druţstvom ţien TK 

HANAKA a tenisovým klubom TK Tenkur Trenčín. Oba tímy vedeli, ţe musia 

skoncentrovať sily, pretoţe išlo o veľa. Moravecký tím bol oslabený o jednu hráčku, 

čo tím kvalitatívne oslabilo. Druţstvo TK HANAKA po výsledku 1:4 s Trenčínom 

zostalo v 1. lige.  

         Patrik Néma, hráč TK HANAKA, ţne jeden úspech za druhým. Získal dvojhrový 

aj štvorhrový titul na letných regionálnych majstrovstvách v Nitre. Navyše si pripísal 

prvé body do medzinárodného rebríčka. Skvelé výsledky na turnaji v Chorvátsku ho 

posunuli na 249. miesto ETA (European Tennis Association).  

         V dňoch 28. júna – 1. júla hostil klub TK HANAKA slovenskú tenisovú špičku. 

Na turnaji druhej najvyššej kategórie „B“ bojovali za domáci klub štyri hráčky – M. 

Ţilincová, L. Matúšková, N. Blahová a H. Palušková. H. Palušková bohuţiaľ vypadla 

v druhom kole s V. Puckovou 3:6, 2:6. Ostatné dievčatá postúpili do štvrťfinále. D. 

Kršáková získala turnajový titul. Domácej dvojici N. Blahová a H. Palušková sa 

podarilo uspieť nad D. Kršákovou a N. Bubelovou vo finále štvorhy (2:6, 6:3, 10:8 

super tie-break). Pohár pre víťazky štvorhry tak ostal doma.  

         Nepriaznivé podmienky v chladných dňoch vyţenú priaznivcov tenisu väčšinou 

do haly. V Zlatých Moravciach je na výber medzi mestskou športovou halou a 

nafukovačkou v TK HANAKA alebo v areáli Hotela ViOn. Mestská športová hala je 

určená skôr pre trénované deti. Hrá sa na parketách. Hotel Vion ponúka dva trávnaté 

dvorce, ktoré sa na zimu zakrývajú. Umelý povrch však znesie i nepriaznivejšie 

podmienky ako antuka. Preto tenisové kurty s antukovým povrchom TK HANAKA 

ako prvé otvorili nafukovačku (17.10.) pre širokú verejnosť. „Nafúknuť“ halu však nie 

je také jednoduché. Najskôr je potrebné všetko z kurtu odstrániť – umpire, sieť, single 

tyčky. Ostane len čistý povrch. Hala je zloţená ako stan. Jej dve polovice sa rozloţia 

po celej ploche kurtu. V strede sa zošije špeciálnym patentom, po obvode sa našróbuje 

a posťahuje. Následne sa pripoja agregáty a natlakuje sa vzduch kompresorom. 

Postupne sa zdvihne hore a primontujú sa svetlá. Na záver sa ešte umyje od antuky. 
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Kurt je potrebné potom „vydrevovať“ a nahodiť naň novú antuku.      

 

         Stolní tenisti "A" a "B" druţstva skončili vo svojich súťaţiach zhodne na 9. 

mieste a 2. apríla ich čakali baráţové zápasy o udrţanie sa v 3-tej resp. 4-tej lige. V 

oboch zápasoch preukázali nespornú kvalitu a pevné nervy, keď hlavne záver zápasu 

4. ligy mal dramatickú zápletku a vyvrcholil aţ záverečnou štvorhrou.  

         Dorastencom sa zase podaril historický úspech a zvíťazili v 1.lige. Postúpili tak 

do baráţe o extraligu. Vo finálovom turnaji v Šarišských Michaľanoch obsadili 

konečné 3. miesto. Postupom do baráţe o extraligu tak dosiahli historický úspech.  

         K záveru školského roka  boli v krúţku stolného tenisu v CVČ Zlaté Moravce 

chlapci zo stolnotenisového klubu odmenení medailami a diplomami. Rebríček po 

školskom roku 2010-2011 bol nasledovný: M. Šabo 1053, M. Mihál 1026, F. Novák 

743, J. Ţikavský 663, K. Frajka 643, Š. Jakub 491, F. Veľký 488, J. Lazúr 310, D. 

Lauko 289, F. Mikla 244. 

         30. decembra sa konal v pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia Stolnotenisového 

klubu CVČ Spektrum tradičný turnaj hráčov. Po veľkých bojoch bolo umiestnenie na 

prvých priečkach nasledovné: 1. P. Krčmárik, 2. M. Kudrej, 3. M. Pacalaj, 4. J. 

Zlatňanský ml. 

Stolnotenisový 

klub CVČ 

Spektrum 

 

 

 

 

         Prvou turistickou akciou roka TOM Čerti Jedľové Kostoľany býva organizovanie 

Čertovskej tridsiatky. Populárneho zimného pochodu Tribečským pohorím sa 9. 

januára zúčastnili okrem najpočetnejšej skupiny turistov zo Zlatých Moraviec aj tohto 

roku milovníci prírody zo širokého okolia. Na záver podujatia organizátor Čertovskej 

tridsiatky odmenil kaţdého účastníka pamätným listom, turistickou mapkou ako aj 

malým pohostením. 

Čertovská 

tridsiatka 

 

 

 

         V priestoroch Bytového druţstva sa 15. januára uskutočnila výročná členská 

schôdza KST MsO Zlaté Moravce, na ktorej si turisti zvolili nového predsedu klubu T. 

Hučku a 5-členný výbor. Zlatomoravecký klub v minulom roku pracoval s 50 člennou 

turistickou základňou. Členskú schôdzu turistov otvoril Ľ. Mihálov a po odsúhlasení 

programu zasadnutia predniesol T. Hučka správu o činnosti klubu za uplynulé 

obdobie.  

         KST MO Zl. Moravce zorganizoval 16. apríla 17. ročník turistického pochodu Po 

Kapolkovom chodníku. Tohtoročné podujatie viedlo do Jedľových Kostolian 

s výstupom na vyhliadkový vrch Drieňová. Podujatiu prialo krásne jarné a slnečné 

počasie. Novovybudovaná vyhliadková veţa Drieňovej (551 m) poskytovala nádherné 

výhľady na Jedľové Kostoľany, do Karlovej doliny a hrebeň Tribečského pohoria.  

         Počas leta pripravil Klub slovenských turistov MO Zlaté Moravce pre svojich 

členov tieto zaujímavé turistické podujatia: 13.8. Národný výstup na Kriváň – zájazd, 

26. – 29.8. Slovenský zraz cykloturistov Roţňava pod. VV KST, 27.8. Partizánsky 

chodník Skýcov – Zlatno, 10.9. Hviezdicový výstup na V. Inovec 25. ročník.  

         V kalendári Klubu slovenských turistov MsO Zlaté Mravce uţ 25-ty rok patrila 

druhá septembrová sobota Hviezdicovému výstupu na Veľký Inovec. Ráno sa turisti a 

cykloturisti zišli pri turistickej nástenke v Zlatých Moravciach a odtiaľ sa vydali na 

Klub 

slovenských 

turistov 

 

Foto č.  

691, 692/III 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2011 

 

113                                                                                                                                                             

trasy podľa svojich schopností a fyzickej kondície. O 11.30 h sa účastníci výstupu 

stretli na turistickej chate pod Veľkým Inovcom, kde zavládla pravá turistická nálada 

spojená s opekačkou. Príjemnú atmosféru podujtia umocňovalo pekné počasie, ako aj 

posedenie v chate pri dobrej kapustnici, ktorú pre turistov navaril chatár J. Cigáň.  

         K posledným turistických podujatiam roka patrí uţ tradične Štefanský výstup na 

Veľký Inovec. Tento rok sa vyznačoval pomerne teplým počasím s hmlou, mrholením 

a nádielkou snehu iba vo vyšších horských polohách. Napriek nepriaznivému počasiu 

chata na Veľkom Inovci prilákala mnoţstvo turistov zo širokého okolia svojou 

pohostinnosťou. Sviatočný výstup na vrchol Pohronského Inovca absolvovalo veľa 

návštevníkov po turistickej značke z Tekovských Nemiec od Novej Bane a Hronského 

Beňadika, ale najviac ich prišlo zo Zlatých Moraviec a okolitých obcí.  

         Zlatomoraveckí turisti sa aj tohto roku rozhodli rozlúčiť so starým rokom 

v zasneţenej prírode Tribečského pohoria. Okrem známych silvestrovských výstupov 

na Veľký Inovec sa milovníci hôr zo širokého okolia pravidelne stretávajú aj pod 

horolezeckými skalami Veľkého Lysca (547 m). Na vrchol hory vedie z Velčíc ţltá 

turistická značka okolo hájovne s táboriskom so studničkou cez sedlo pod Lyscom, 

ktorým prechádza od roku 2006 Poţitavská cyklotrasa.  

 

         Tenisový klub Zl. Moravce usporiadal v dňoch 12. - 13. februára pre vekovú 

kategóriu mladších ţiakov (rok narodenia 1999 a mladší) tenisový turnaj z termínovej 

listiny STZ. Zúčastnili sa ho hráči z dvanástich klubov. Oba dni prebiehali v športovej 

hale mestského štadióna. Pohár za celkové víťazstvo si napokon odniesol M. Dobrý z 

TK Inter Bratislava. V semifinále zdolal domáceho D. Predáča a vo finále J. Gajdoša.       

         25. júna sa na kurtoch mestského štadióna v Zl. Moravciach konal tenisový 

turnaj chlapcov do 9 rokov (rok narodenia 2002 a mladší), ktorého usporiadateľom bol 

Tenisový klub Zl. Moravce. Na turnaji sa zúčastnilo deväť hráčov, ktorí boli rozdelení 

do dvoch skupín. Po vzájomných zápasoch postupovali prví dvaja z kaţdej skupiny do 

semifinále. Najúspešnejším domácim hráčom bol semifinalista O. Kováč. 

         Počas tretieho júlového víkendu usporiadal Tenisový klub Zlaté Moravce 

tenisový turnaj dorastencov a dorasteniek. Na turnaji sa zúčastnilo 28 hráčov a 20 

hráčok, ktorí reprezentovali spolu 24 slovenských klubov, SsTZ (jeden hráč) a TO TJ 

Milo Olomouc, Česká republika (jedna hráčka). Jediným zástupcom domáceho klubu 

bol A. Kováč, ktorý napriek tomu, ţe stále patrí do niţšej vekovej kategórie, postúpil v 

dvojhre aţ do štvrťfinále turnaja. 

         Posledný septembrový víkend sa z burčiaku tešili nielen milovníci tohto muštu, 

ale aj tenisti. Na mestskom štadióne prebehol uţ 28. ročník Burčiak Cup-u. Tento rok 

sa vypilo 20 litrov burčiaku. Podujatie bolo určené pre moraveckú tenisovú verejnosť, 

registrovaných i neregistrovaných hráčov. Súťaţilo sa v troch kategóriách – dvojhra do 

35 rokov, dvojhra nad 35 rokov a štvorhra. V prvej kategórii vyhral Ľ. Valkovič. Z 

prvenstva vo štvorhre sa tešila dvojica Ľ. Valkovič a J. Jakubovič.  

         Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Nadáciou SPP zorganizoval pre deti do 7 

rokov uţ tradičný Mini Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2011. Súťaţ pre 

západoslovenský región sa konala dňa 26. novembra v Trnave. Zúčastnilo sa jej aj 

druţstvo dievčat TK Zlaté Moravce v zloţení Z. Gajdošová a A. Šabíková. Dievčatá 

Tenisový 

klub Zlaté 

Moravce 
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po troch víťazstvách a troch prehrách obsadili konečné desiate miesto, keď im postup 

do prvej osmičky unikol doslova o jednu loptičku v stretnutí so Senicou. 

 

         Mesto Zlaté Moravce pomohlo mladým bajkerom vybudovať bike park. Ten sa 

od teraz nachádza vedľa zimného štadiónu. Po niekoľkých nezdaroch mali mladí 

chlapci viacero lokalít ich obľúbeného športu. Najviac trénovali v Parku mládeţe. 

Nakoniec bol na tomto mieste postavený dom. V spolupráci s technickými sluţbami 

bolo dodaných viacero tatroviek hliny vedľa zimného štadiónu.  

         Bikeri preferujú nezvyčajné spôsoby jazdenia či skákania na bicykloch. Vo 

všeobecnosti má tento šport viacero kategórií. Napríklad dirt by sa dal veľmi laicky 

definovať ako skákanie a jazdenie na kopcoch, downhill ako jazda v lese či horskom 

teréne a free ride ako voľná jazda. 

Bike park 

 

 

         V sobotu 9. júla sa zišli nadšenci a priaznivci pláţového volejbalu na kurtoch 

kúpaliska v Zlatých Moravciach. Na piatom ročníku turnaja s názvom ZM Beach Open 

sa hralo v dvoch kategóriách – muţskej a ţenskej. Organizovala ho dvojica P. Dvonč 

a J. Opálený. Turnaj bol kvalitne obsadený. Prišli aj hráči a hráčky z Nitry či Levíc. 

Jednotlivé výkony zápas od zápasu naberali na kvalite. Vysoké teploty a horúci piesok 

hracie podmienky nijako neuľahčili, úroveň turnaja to však nezníţilo.  

V ţenskej časti turnaja dominovala zo šiestich dvojíc M. Dvončová a I. Ondrušková. 

Druhý skončil tím Kating v zloţení K. Poljaková a L. Hradecká. V semifinále porazili 

Moravce24, ktoré reprezentovali A. Blahová a L. Černová, obsadili tretie 

miesto. Z muţských tímov sa  z domácich umiestnili ako tretí bratia Pavel a Matej 

Dvončovci. Vo finále zvíťazili Nitrania Vţdy triezvi. Zdolali Aplikovanú kamasútru.  

Víťazi i porazení sa po skončení turnaja presunuli na afterparty do Kompas klubu.  

Ţenské dvojice: Lobdy, Pasa, Moravce24, Klofačky, Šťuky, Kating 

Muţské dvojice: Dementi, Pekelné duo, Jedine ţe nie, Vţdy triezvi, Hubro, Beach 

plieska na konci, Aplikovaná kamasútra, Pekný a krajší, Suzuki. 

         Prvú septembrovú sobotu sa zišli priaznivci beach volejbalu na prvom ročníku 

ţenského turnaja so symbolickým názvom Ukončenie leta 2011. Podujatie na 

zlatomoraveckom kúpalisku organizovala V. Mihalková. Na turnaji hralo desať dvojíc 

zloţených prevaţne z domácich hráčok. Doplnili ich aj posily z Hamuliakova či Nitry. 

Hralo sa v dvoch skupinách. Tretie miesto obsadila dvojica A. Blahová/N. Kunová. Vo 

finále sa stretla skúsená dvojica V. Mihalková/S. Púryová s mladými hráčkami M. 

Dvončovou a I. Ondruškovou. Prvý set bol vyrovnaný, koncovku však lepšie zvládla 

Martina s Ivanou. V druhom sete sa Vierke so Soňou nedarilo a to rozhodlo o 

víťazstve mladšej dvojice.  

ZM Beach 

Open  

 

         Ako vlani, tak aj tento rok sa vo finále stretli „starí známi“ – muţstvo Benetton, 

niekoľkonásobný majster, najúspešnejšie muţstvo z pohľadu počtu titulov, a proti nim 

„večne druhý“ Lemons, ktorý chcel zlomiť finálové prekliatie a konečne zdvihnúť 

pohár víťazov nad hlavu. Po prvom finálovom zápase mohli byť spokojnejší hráči 

Lemonsu, keď triumfovali 5:4. Druhé finálové meranie síl vyšlo lepšie v prospech 

Benettonu, ktorý po dobrom výkone vyhral 2:1 a vyrovnal stav série na 1:1. Tretí 

Zlatomora-

vecká 
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zápas mohol nakloniť misky váh na jednu či druhú stranu, čo mohlo mať rozhodujúci 

vplyv na konečný výsledok série, preto k tomuto zápasu pristupovali obe muţstvá s 

veľkou váţnosťou. Výsledok 5:2 prospech Lemons znamenalo opäť vedenie 2:1 a do 

svojej zbierky tento tím získal 4. titul majstra Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy. 

         Dňa 1. júla na Mestskom úrade v zasadacej miestnosti, primátor mesta Ing. P. 

Lednár, Csc. odovzdal ocenenia najúspešnejším tímom aj najlepším jednotlivcom 

Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy za sezónu 2010/2011. Za víťazné prvé miesto si 

odnieslo najväčší výherný pohár muţstvo LEMONSU. Druhé miesto patrilo hráčom 

BEBETTONU. A tretiu cenu získal tím PENGUINS. Za muţstvo CORGONS si cenu 

Fair play odniesol práve hráč V. Gubov. Diabli (DEVILS) získali cenu najlepšieho 

strelca – M. Šimeka, najlepšieho nahrávača – D. Kovárika a za najviac strelených 

gólov a nahrávok M. Šimekovi. Najlepším brankárom Zlatomoraveckého hokejbalu sa 

stal J. Béber z muţstva BENETTON. V uvoľnenej priateľskej atmosfére si zúčastnení 

zástupcovia tímov pohovorili s primátorom na tému ihrisko, pretoţe najväčším 

problémom existencie hokejbalu v Zlatých Moravciach je hracia, tréningová plocha. 

Aj napriek nevyhovujúcim a sťaţeným podmienkam sa klub naďalej rozrastá ako o 

aktívnych hráčov, rovnako aj o rady fanúšikov. Má takmer 400 členov bez vekového 

ohraničenia. Keďţe je v primátorovom záujme pomáhať a podporovať šport v našom 

meste, dal svoje slovo, ţe určite s pomocou mesta môţu v tomto smere rátať. 

         Hokejbal má v našom meste vyše tridsaťročnú tradíciu a silnú základňu hráčov i 

fanúšikov. V lige sú šestnásťroční aj štyridsiatnici. Väčšina hráčov je amatérov, ktorí si 

radi zašportujú vo voľnom čase. Nové hokejbalové ihrisko by mohlo vzniknúť na 

ploche za zimným štadiónom na pôvodných tenisových kurtoch medzi šatňami a 

štadiónom. Zámer jeho výstavby odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva. Projekt 

dalo vypracovať Zlatomoravecké hokejbalové zdruţenie, počíta s výškou investície na 

ihrisko 20-tisíc eur. Ihrisko, ktoré mesto plánuje, by malo mať 1 248 metrov 

štvorcových hracej plochy. Areál by mal slúţiť nielen hokejbalu, ale aj in-line hokeju 

a florbalu.  

Foto č.  

693/III 

 

 

         Tohtoročným víťazom 19. majstrovstiev Slovenska v armwrestlingu, pretláčaní 

na pravú ruku v najťaţšej váhovej kategórii (95+kg), ktoré sa konali vo Vavrečke na 

Orave, sa stal J. Rozbora. Hoci si v napínavom finále uţ po prvom krátkom a rýchlom 

boji porazený a veľmi známy M. Ďalák vynútil opakovaný zápas, Jozef nesklamal a 

jednoznačne ešte raz potvrdil svoje kvality a konečnom dôsledku zaslúţene vyhral. 

Cena Majstra Slovenska za rok 2011 tak putovala do Zlatých Moraviec.  

         Silné ruky, dva pretláčacie stoly, takmer päťdesiat účastníkov, šestnásť kategórií, 

šestnásť sád cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách. Aj takto vyzeralo II. kolo 

Slovenskej národnej ligy pretláčania, ktoré sa uskutočnilo počas víkendu 22. a 23. 

októbra v Zlatých Moravciach. Sobotná súťaţ začala dopoludnia v klube KOZ na 

Robotníckej ulici registráciou a váţením súťaţiacich. Krátko na to nasledovali prvé 

súboje súťaţe. Súťaţilo sa systémom dvojnásobnej eliminácie, ţe kaţdý pretekár 

mohol prehrať raz a tým pádom prešiel do vetvy porazeného a po druhej prehre uţ  

súťaţ. Finálové súboje boli napínavé, v niektorých bol víťaz známy hneď po zaznení 

štartovacieho signálu „Steady, go!“ Víťazom ceny odovzdal organizátor J. Rozbora a 

Armwrestling  
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prezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou M. Čapla. Zlaté Moravce 

reprezentovali: Magušinová M., Ďurač L., Kadiš M., Škvarka P., Skladan J., Kozolka 

T., Staroba J., Pinčár P., Drienovský J., Koscelník P., Karáč Š.  

 

         Uţ aj Zlaté Moravce patria k mestám, v ktorých sa rozvíja populárny šport 

Futsal. Hrajú ho 4 hráči + brankár, hracia plocha má tvar obdĺţnika a hrá sa s koţenou 

loptou, ktorej obvod sa pohybuje v rozpätí 62 – 64 cm. Základný povinný výstroj 

hráča: dres alebo tričko, trenírky, štulpne, halová obuv. Zápas tvoria dva rovnako dlhé 

polčasy, kaţdý trvá 20 minút. S myšlienkou vytvoriť novú ligu prišiel M. Cimermann, 

ktorý je zároveň vedúcim a zastrešovateľom celej súťaţe. Futsalová liga odštartovala 

6. novembra. Oficiálne ju otvoril Mgr. M. Kéry, ako riaditeľ Správy športových 

zariadení v Zlatých Moravciach. Hrá sa vţdy v nedeľu a to v telocvični na Správe 

športových zariadení. Do súťaţe sa prihlásilo 10 tímov: FC Trogári, Tridsaťosem, 

Black Devils, Ambassadors, Young Boys ZM, Blue Arrows, Nealko, Mladé Pušky, 

Frutti di Mare, FC C´est la vie. Väčšinu hráčov tvoria bývalí odchovanci (dorastenci) 

Vionu či niekdajšieho Calexu. Sú tu však i aktívni futbalisti a hráči regionálnych 

okresných súťaţí. V základnej časti odohrá zápas kaţdý s kaţdým. Do play off postúpi 

prvých osem tímov, kde si zmerajú sily v dvojzápasoch.  

Futsalová 

liga  

 

         Od januára do mája sa volejbalisti a prívrţenci tohto športu stretávajú takmer 

kaţdú sobotu v priestoroch telocvične Obchodnej akadémie. Mestská volejbalová liga 

umoţnila nadšeným športovcom zmerať si sily vo vzájomných zápasoch. Ligu pred 

siedmymi rokmi zaloţil vtedy ešte 15-ročný študent tunajšieho gymnázia J. Ďuriš. 

Spolu so Š. Valkovičom ju vedie doteraz. Celkovo sa súťaţe zúčastnilo v tomto roku 

osem tímov: MDMŢ, VHS, VK Olymp Ţitavany, VK Skýcov, Kľuďasi, Panthers a 

Dream Team. Zloţenie jednotlivých druţstiev býva rôznorodé. Z takmer 160 hráčov 

tvorili asi tretinu volejbalisti do 18 rokov, pribliţne rovnakú časť hráči 18-25 a zvyšok 

účastníkov mal nad 25 rokov. V základnej časti ligy hral kaţdý s kaţdým dve kolá. 

Prvé štyri druţstvá postúpili do play off, kde sa hralo na dva víťazné zápasy. Vo finále 

bol proti VK Olymp Ţitavany úspešnejší tím MDMŢ. Ten vyhral prvýkrát v histórii 

mestskej ligy (2:0). V súboji o tretie miesto boli úspešnejší hráči Panthers. Porazili 

VHS 2:0. Vyvrcholením halovej sezóny bol volejbalový turnaj mestskej ligy (21.5.). 

Hrali tu prevaţne ligové tímy, pozvaní boli aj hráči z Nitry a Starého Tekova. Víťazný 

pohár si odniesli práve Nitrania. Druhé skončili Ţitavany, tretie miesto patrilo MDMŢ 

tímu. Na turnaji boli vyhlásení najlepší hráči ligy. Stali sa nimi študentka medicíny M. 

Dvončová a M. Solár.  

         22. októbra zahájili naši volejbalisti halovú sezónu turnajom ŢI A PI INDOOR 

VOLLEY 2011. Prišli tímy z celého Slovenska. Celkovo sa na turnaji predviedlo 10 

druţstiev – z Nitry, Myjavy, Serede, Štúrova, Ţitavian, dve z Bratislavy a tri zo 

Zlatých Moraviec. Hralo sa v telocvični na Obchodnej akadémii a v mestskej športovej 

hale. Hneď prvý ročník sa rozdalo veľa cien. Najlepším hráčom turnaja sa stal J. Šabík 

z tímu VKM (Zlaté Moravce). Titul najlepšej hráčky získala B. Benková z Vodka tímu 

(Bratislava). Zvíťazil tím Dve hodiny spánku z Bratislavy. Vo finále sa stretli s 

domácimi VKM. Rozhodovalo sa v tiebreaku. AVL all stars zdolalo VKM ZM 

Mestská 

volejbalová 

liga 
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rozdielom piatich bodov 15:10. Výsledné poradie tímov: 1. Dve hodiny spánku, 2. 

VKM ZM, 3. Panthers (ZM).  

 

         Aj tento rok sa na mestskom štadióne SŠZ stretli policajti, hasiči a ďalší, aby si 

zmerali sily na 15. ročníku Futbalového turnaja bezpečnostných zloţiek.  na ihrisku 

mestského podniku Správy športových zariadení v ZM. 17. júna sa tradične o 

organizáciu akcie postaral jeden zo zúčastnených klubov. Tentoraz to bolo v réţii 

Ústredného skladu Ministerstva vnútra Topoľčianky, v zastúpení riaditeľa Plk. Ing. D. 

Kocúra, člena organizačného výboru A. Bielika, R. Chrapka a ich Športového klubu 

polície Topoľčianky, ktorý tentoraz zvíťazil v turnaji v minifutbale. Na druhom mieste 

skončila Štátna polícia, OO PZ Zlaté Moravce a pohár za tretie miesto si s veľkým 

prekvapením a hrdo odniesla Mestská polícia. Futbalové dresy si príleţitostne obliekli 

aj naši páni doktori a statočne obhájili štvrté miesto. V poradí piaty víťazný pohár 

získali futbalisti z SBS Partner Security a so šiestym sa uspokojili členovia Hasičského 

a záchranného zboru, dúfajúc v lepší výsledok na budúci rok. 

Futbalový 

turnaj 

bezpečnostných 

zloţiek  

 

         Lekári Zlatých Moraviec a blízkeho okolia 8. júla poobedie športovo. Doktorské 

plášte vymenili za tenisové rakety a šortky. Zorganizovali štvorhrový mini turnaj. Na 

turnaji sa zúčastnili dvojice: J. Jakubovič/M. Kosorin, I. Fulle/P. Kapsa, M. Krcho/M. 

Jedlička. Doktor R. Urbanovič nemohol na turnaji hrať kvôli operovanému ramenu. 

Kolegov však podporiť prišiel. Na tenisových kurtoch TK HANAKA išlo skôr o 

zábavu a príjemné športové poobedie ako o súťaţenie či rivalitu. Najúspešnejšou bola 

najstaršia 114-ročná dvojica J. Jakuboviť/M. Kosorin.  

Tenisový 

turnaj 

lekárov 

Zl. 

Moraviec 

 

         Na Gymnáziu Janka Kráľa sa kaţdoročne odohráva priateľský, mikulášsky, 

volejbalový turnaj. Aj keď v ňom ide predovšetkým o udrţiavanie priateľských 

vzťahov, volejbalové tímy boli dobre pripravené. Turnaj sa konal 9. decembra pod 

vedením profesorky nemčiny V. Mihalkovej a trénerky ,,gympláckych“ volejbalistov, 

ako 10. ročník. Napätá bola atmosféra chlapčenského turnaja. Chlapčenské tímy boli 

výborne naladené, pozrieť sa prišli študenti z mnohých škôl. Volejbalisti podali skvelé 

výkony a odohrali super zápasy. V tomto turnaji ale nešlo o víťazstvo, bolo to 

pozvanie na spojenie zábavy a športu v kruhu svojich súperských priateľov. 

Umiestnenie: 1. ZSŠ ZM, 2. Gymnázium z Novej Bane,3. OA ZM, 4. Old Stars z GJK.  

Volejbalový 

turnaj 

stredných 

škôl  

 

         30. júla sa na mestskom kúpalisku (Továrenská 46) začal registráciou od 10.30 

do 12.00 hod. v poradí uţ 3. Zumbathon v Zlatých Moravciach. Organizátorkou bola 

K. Košelová. "Zumbovať" sa začalo od 12.00 hod. do 15.00 hod. Pre všetkých 

zúčastnených bolo pripravené svieţe občerstvenie, v podobe ovocia, minerálnych a 

energetických nápojov. Okrem známej Kiky sa predstavili aj hosťujúci inštruktori A. 

Hašíková a I. Biernat. Na Zumbathon prišlo 120 nadšencov. Vstupenky stáli 

v predpredaji 10 eur/ osoba, na mieste12 eur/ osoba. V cene bola zahrnutá aj Latino 

after party v ARIZONA DANCE CLUB, ktorá začala večer o 21.30 hod.  

Zumbathon 

 

Príloha  

č. 41-d 

  

 

         Domáce druţstvo frisbee Golden Ants je zloţené z muţov aj ţien, chlapcov i Golden Ants 
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dievčat. Golden Ants hrá slovenskú ultimate ligu. Tá tento rok pozostávala zo štyroch 

turnajov. Tri z nich boli odohraté (Senica, ZM, Košice), pričom finále sa konalo v 

Zlatých Moravciach 24. – 25. septembra. Najlepšie tímy krajiny si zmerali sily na 

Majstrovstvách Slovenska. Na mestskom štadióne sa predviedlo jedenásť druţstiev z 

Košíc, Prievidze, Senice, Špačiniec, Trnavy, Bratislavy a Zlatých Moraviec. Domáci 

tím Golden Ants, teda Zlaté mravce sa na domácej pôde nenechal zahanbiť a skončil v 

silnej konkurencii na treťom mieste. Majstrovský titul obhájili minuloroční víťazi z 

Bratislavy Mental Discorders. Druhí boli trnavskí Morthens. M. Rafajová z Golden 

Ants uspela tieţ v individuálnej súťaţi hod do diaľky – 2. miesto. Súťaţiaci mali 

moţnosť zúčastniť sa divácky atraktívnej individuálnej súťaţe TRC throw-run-catch, 

čo v preklade znamená hoď-beţ-chyť. Jednoducho hráč lietajúci tanier zahodí, beţí a 

snaţí sa ho sám chytiť. Meria sa výška a diaľka hodu. Organizátorom vyšlo počasie na 

jednotku. V sobotu večer čakala hráčov „gulášová“ afterparty s kapelou P.A.S.   

 

Foto č.  

694/III 

 

 

         Vďaka karate klubu BONSAI ZM majú aj Moravčania moţnosť obliecť si 

kimono a naučiť sa pár uţitočných bojových chvatov. Klub BONSAI ZM funguje od 

roku 2000. Tréningy bývajú dvakrát týţdenne po dve hodiny. Nadšenci tohto bojového 

umenia platia členské 7 eur za mesiac. Keď vzniklo karate, človek bol silno spätý s 

prírodou. Bosý cítil pod nohami pevnú zem. Ostalo to tak dodnes, pretoţe v teniskách 

to nie je ono. S výnimkou malých zmien sa karate od svojho počiatku veľmi 

nezmenilo. Toto bojové umenie slúţi hlavne na obranu. Pred kaţdým súbojom sa 

karatisti uklonia. Tým prejavujú úctu a rešpekt voči súperovi. Úder musí zastať päť 

centimetrov od súpera. Kopy a chvaty v podstate nie sú skutočné. V opačnom prípade 

sa jedná a o faul. V reálnom ţivote sa však karate dá naplno vyuţiť. Obeť, ktorá má 

zvládnuté isté techniky tohto bojového umenia, je schopná napadnutie útočníka nielen 

odvrátiť, ale ho aj veľmi šikovne obrátiť proti nemu. Momentálne na čele klubu stojí 

rodina Dobiašová, otec Jozef a synovia Martin a Jozef. Tréningy striedavo vedú aj K. 

Absolón či L. Antal. Karatisti z klubu BONSAI sa niekedy zúčastňujú aj na 

Majstrovstvách Slovenska. Väčšinou však chodia na súťaţe v okolí. Na menších 

súťaţiach sa obsadzujú niektoré z prvých troch miest. S. Havetta z klubu BONSAI sa 

zúčastnil aj majstrovstiev Slovenska, kde sa umiestnil v prvej desiatke. 

         Mikuláša tento rok uţ tradične oslávil aj Karate klub Bonsai Zlaté Moravce a to 

7. decembra. Obdarovali mladých karatistov mikulášskym darčekom v 

podobe netradičného tréningu. Počas tréningu medzi sebou jednotlivo súťaţili a to 

začiatočníci aj pokročilí spoločne v kumite (zápase) a následne po ukončení tejto 

súťaţi prebehla súťaţ v cvičení techník začiatočníkov. Súťaţ v zápasení vyhrali: D. 

Ondreková – 7. Kyu, Š. Zaťko – 4. Kyu, M. Kováč – začiatočník, E. Pastierová – 

začiatočník. Súťaţ v cvičení techník začiatočníkov mala dvoch víťazov: P. Gáfrika 

a D. Košútha. Po ukončení súťaţí boli všetci karatisti odmenení mikulášskym 

prekvapením v podobe čokoládových Mikulášov.  

Karate klub 

Bonsai Zlaté 

Moravce 

 

         Horolezecký klub sa od októbra tohto roku pýši novou bouldrovkou (lezecká 

stena do 4m s dopadom do matracov), ktorá bola postavená na SOŠ technickej. Stena 

je sprístupnená nielen na tréningy lezcom, ale aj verejnosti. Začiatkom nového roka sa 

Horolezecký 

klub Zlaté 

Moravce 
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plánuje ešte jej dostavba a rozšírenie o ďaľších 50m2. V klube je v súčastnosti 

niekoľko detí, ktoré naberajú skúsenosti a reprezentujú na pretekoch po celom 

Slovensku. Najlepšie umiestnenie tento rok dosiahli na pretekoch v Modre, kde J. 

Šumný obsadil 3. miesto v kategórii A, T. Havetta 4. miesto a I. Solčiansky 5. miesto 

v kategórii B. V Slovenskom pohári dosiahol najlepšie umiestnenie I. Solčiansky, a to 

6. miesto. V ţenskej kategórii mesto aj klub uţ niekoľko rokov úspešne reprezentujú aj 

sestry Simona a Lucia Korcové, ktoré sa od tohto roku rozhodli zamerať na novú a vo 

svete veľmi populárnu disciplínu – lezenie na rýchlosť. Na Majstrovstvách Slovenska 

v tejto disciplíne, ktoré sa konali v Banskej Bystrici obsadili Lucia 1. miesto a Simona 

2. miesto. Ukázalo sa, ţe na Slovensku medzi ţenami zatiaľ v tejto disciplíne nemajú 

konkurenciu. Prvýkrát naostro si lezenie na rýchlosť vyskúšali na svetovom pohári 

v Miláne, kde na 15m trati dosiahli čas 20:78s a cez leto uţ sestry štartovali na 

Majstrovstvách sveta v talianskom Arcu. Na MS sa zúčastnilo celkovo 56 krajín z 5 

kontinentov a vyše 700 pretekárov. Slovensko reprezentovalo dokopy 7 pretekárov 

v troch rôznych disciplínach. Najlepšie sa umiestnila Simona, keď si s časom 15:60s 

na 15m ceste vybojovala celkové 33. miesto z celkového počtu 55 pretekárok.  

 

         Členská základňa KPH HOKO je v súčasnosti 40 ľudí. Rozdelenie tímov klubu: 

ţeny A, ţeny B, juniorky, ţiačky a nesúťaţná prípravka. Ţeny A hrajú v počte jedenásť 

hráčok prvú ligu, šiestich hráčok druhú ligu, tu môţu hrať aj neregistrované staršie 

hráčky. Ţeny hrajú aj interligu, ktorú hrávajú prvé dva víťazné tímy v súťaţi 

domovskej krajiny a to z piatich nasledovných: Chorvátsko, Slovinsko, Maďarsko, 

Rakúsko a Slovensko, čiţe spolu desať tímov. Samotné finančné zastrešenie súťaţí je 

veľmi náročné. Posledné dva roky to hokejový klub HOKO nezvládol a tak pristúpili k 

poţiadaniu klubu HKM Nová Dubnica o spoluprácu. Dohoda mala presné podmienky 

a pravidlá. Tieto spočívali v zloţení počtu hráčok zúčastňujúcich sa súťaţí z oboch 

klubov a to po minimálne 6 a maximálne 8 hráčok, čiţe polovica hráčok z jedného aj 

druhého klubu. Kaţdý klub si hradí svoje náklady, konkrétne štartovné a rozhodcov. 

Rovnaký postup spolupráce sa uskutočnil aj v skupine junioriek. Tím zastupujú hráčky 

do 21 rokov, prevaţne vysokoškoláčok študujúcich v Bratislave. Z tohto dôvodu patria 

juniorkám tréningové piatky, v ktorých striedajú najmenšie hráčky. Ďalšou skupinou 

sú ţiačky, hrajúce svoje súťaţe samostatne. Poslednou skupinou je prípravka, trénujú 

v nej najmenšie hráčky, ktoré sa do súťaţí neprihlasujú. Zúčastňujú sa turnajov,  

začiatkom tohto roku sa na jednom zúčastnili v Poľsku. Časť financií bola dotovaná 

vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju, zvyšok doplácali rodičia. Za dôleţitú sa 

pokladá aj samotná štruktúru klubu v zloţení: predsedkyňa A. Eliášová, zástupkyňa a 

za hospodára druţstva bola vymenovaná M. Mankovecká, pod ktorej kompetenciu 

spadá zabezpečovanie dresov, hokejok a financií. Členské v klube činí 12 € na rok. 

Loptičky a hokejky poskytuje samotný klub, ale odstupom času, v ktorom sa členky 

vypracujú na vyššiu úroveň obvykle pristúpia k zadováţeniu novej a kvalitnejšej 

výstroji na vlastné náklady.  

Klub 

pozemného 

hokeja 

HOKO 

Zlaté 

Moravce 

 

         V mesiaci január odohrali futbalisti FC ViOn niekoľko prípravných zápasov, 

z ktorých väčšia časť bola v rámci Tipsport ligy (zimná súťaţ muţstiev zo Slovenska 

FC ViOn 
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a Čiech hraná v skupinách). Hráčom sa darilo, postúpili aţ do finále, kde prehrali 

s Myjavou 0:1 a vyhrali so Zlínom 2:0 a Trnavou 3:2. V baráţi slovenskej časti 

porazili majstra Slovenska Ţilinu 2:1. Finálové zápasy sa odohrali v Prahe 29. a 30. 

januára. V semifinále narazili hráči zo Slovenska na štvrtý tím českej Gambrinus ligy 

Jablonec. Ani tento ich nezastavil a po víťazstve 3:2 sa vo finále stretli s Olomoucom. 

Po výsledku 1:3 pre súpera obsadili futbalisti FC ViOn konečné druhé miesto. 

         Corgoň liga 2010/2011: 

19. kolo, 26.2., FK DAC D. Streda - FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:1), 3073 divákov 

20. kolo, 5.3., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Ruţomberok 3:0 (1:0), 1232 divákov 

21. kolo, 12.3., MFK Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:1), 1125 divákov 

22. kolo, 15.3., FC ViOn Zlaté Moravce - FK Senica 0:0, 1886 divákov 

23. kolo, 19.3., MŠK Ţilina - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0), 1665 divákov 

24. kolo, 2.4., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0), 3284 divákov 

J. Jarábek, tréner FC ViOn Zlaté Moravce: "Zápas mal veľmi slušnú športovú a aj 

spoločenskú úroveň. Sme radi, ţe sme s Trnavou neprehrali tretíkrát v tejto sezóne. 

Chlapci nechali na ihrisku srdce. Ujali sme sa vedenia a mohli sme pridať aj ďalší gól. 

Napokon sme s víťazstvom veľmi spokojní." 

25. kolo, 9.4., ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0), 2143 divákov 

26. kolo, 16.4., FC ViOn Zlaté Moravce - 1. FC Tatran Prešov 2:3 (1:0), 1496 divákov 

27. kolo, 23.4., FK Dukla B. Bystrica - FC ViOn Zl. Moravce 1:1 (0:1), 1540 divákov 

28. kolo, 30.4., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Dubnica 2:1 (2:0), 896 divákov 

29. kolo, 30.4., FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce 0:0, 1012 divákov 

30. kolo, 11.5., FC ViOn Zlaté Moravce - FK DAC D. Streda 3:0 (1:0), 1248 divákov 

31. kolo, 14.5., MFK Ruţomberok - FC ViOn Zlaté Moravce 0:0, 1195 divákov 

32. kolo, 21.5., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Košice 1:0 (0:0), 1146 divákov 

33. kolo, 25.5., FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0), 1196 divákov 

J. Jarábek, tréner FC ViOn Zlaté Moravce: "Tento zápas reprezentoval úroveň Corgoň 

ligy. Takto sa má hrať v našej najvyššej súťaţi. Mali sme obrovskú motiváciu, lebo ak 

by sme zvíťazili, obsadili by sme 4. miesto a hrali by sme vo futbalovej Európe. Senica 

má kvalitné muţstvo, doplatili sme na jej efektivitu."  

         Bilancia Corgoň ligy 2010/2011: V 198 zápasoch padlo spolu 436 gólov. Priemer 

na zápas je 2,20 gólu. Sumár: 96 víťazstiev domácich, 54 remíz, 48 výhier hostí. 

Celkové skóre: 259:177, pomer bodov: 342:198.  

         Bilancia FC ViOn 2010/2011: 33 zápasov, 12 víťazstiev, 10 remíz, 11 prehier, 

skóre 35:31, body: 46. 

          Muţstvo FC ViOn Zlaté Moravce pre sezónu Corgoň ligy 2011/2012 

tvorili brankári: M. Kuciak, P. Brezina, obrancovia: M. Chren, M. Janečka, P. 

Majerník, P. Farkaš, P. Pavlenda, stredopoliari: M. Pavlovič, M. Babic, P. Kuračka, P. 

Orávik, M. Hruška, M. Ondrejka, J. Paur, L. Kováč, útočníci: K. Pavelka, A. Hodek, 

A. Brčák, A. Candrák. Zmeny v muţstve: príchody: A. Hodek (Zbrojovka Brno), J. 

Paur (MŚK Ţilina), L. Kováč (Spišská Nová Ves). Zahraničné posily tvorili záloţníci 

Wan Zack Haikal Wan Nor, Mohd Irfan Bin Fazail a obranca Mohamad Fadhli Mohd 

Shas. Malajzijskí hráči podpísali kontrakt s FC VIOn do 30.10.2011 s následnou 

opciou. Odchody: A. Ţilák (ukončenie hosťovania z MŠK Ţilina), J. Tomášek 

Tipsport 
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(hosťovanie SFM Senec), J. Kuráň (ukončenie hosťovania zo Slovana Bratislava). 

Realizačný tím - hlavný tréner: J. Jarábek, asistenti trénera: M. Ivanka, J. Rosinský, 

vedúci muţstva: V. Červený, lekár: MUDr. J. Mada, masér: F. Ondrejka. 

1. kolo, 16.7., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Ruţomberok 1:0 (0:0), 1776 divákov 

2. kolo, 23.7., FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0), 2520 divákov 

3. kolo, 30.7., FC ViOn Zlaté Moravce - FK DAC D. Streda 2:1 (2:0), 2048 divákov 

V treťom kole najvyššej futbalovej súťaţe sa Zlatomoravčania po víťazstve nad 

Dunajskou Stredou dostali na prvé miesto tabuľky. J. Jarábek: "Dnes sme videli slušný 

zápas v dobrom tempe. V prvom polčase sme dominovali a do kabín sme išli s 

dvojgólovým náskokom. Po zmene strán prišiel kontaktný gól a súper začal hrať 

dobre. V závere sme mali dve šance, ktoré sa musia premieňať. Som spokojný s 

víťazstvom a tromi bodmi." 

4. kolo, 6.8., MFK Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (1:0), 1250 divákov 

5. kolo, 12.8., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Tatran Prešov 1:2 (0:1), 2011 divákov 

6. kolo, 21.8., Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce (0:0), 2153 divákov 

7. kolo, 27.8., FC ViOn Zlaté Moravce - FK Senica (0:0), 1750 divákov 

8. kolo, 10.9., MŠK Ţilina - FC ViOn Zlaté Moravce 2:2 (1:1), 2161 divákov 

9. kolo, 17.9., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Spartak Trnava 0:1 (0:0), 4225 divákov 

10. kolo, 24.9., Dukla B. Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0), 1440 divákov  

J. Jarábek, FC ViOn Zlaté Moravce: "Bolo to veľmi dobré corgoňligové stretnutie. 

Domáci urobili pre víťazstvo pomerne dosť, ale futbal je raz taký, ţe vyhrá aj muţstvo, 

ktorému sa šesť zápasov nedarilo. Chceli sme v Banskej Bystrici vyhrať i keď gól v 

90. min je krutým pre domácich. Boli sme však kombinačnejší, chceli sme hrať a 

moţno o ten jeden gól sme boli lepší." 

11. kolo, 1.10., FC ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín 3:0 (2:0), 1744 divákov 

J. Jarábek, FC ViOn Zlaté Moravce: "Mali sme Trenčín zmapovaný a do zápasu sme 

vstúpili dobre, keď najskôr Pavlovič nedal, ale vzápätí Babic parádne skóroval. 

Stretnutie sa naozaj lámalo v 77. minúte, keď hostia nedali - naopak, my sme z kontry 

rozhodli. Stále ma mrzí nízka divácka účasť, hoci hráme atraktívny futbal pre ľudí." 

12. kolo, 15.10., MFK Ruţomberok - FC ViOn Zlaté Moravce 4:0 (3:0), 2018 divákov 

13. kolo, 22.10., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Nitra 1:1 (1:0), 1586 divákov 

14. kolo, 29.10., FK DAC D. Streda - FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:1), 1965 divákov 

15. kolo, 5.11., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Košice 3:2 (2:1), 1089 divákov 

16. kolo, 9.11., 1. FC Tatran Prešov - ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0), 1230 divákov 

Zlaté Moravce 2. miesto v tabuľke, Juraj Jarábek, FC ViOn Zlaté Moravce: "Vedeli 

sme, ţe nás nečaká ľahký zápas, snaţili sme sa hrať na protiútoky. Sme radi, ţe sme 

Tatran zdolali." 

17. kolo, 20.11.,FC ViOn Zl. Moravce – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (1:1), 3468 divákov 

V. Weiss st., tréner ŠK Slovan Bratislava: "V Zlatých Moravciach sme chceli vyhrať, 

ţiaľ, nepodarilo sa nám to. Paradoxne, po strelenom góle a Šebovej šanci bol ViOn 

lepší v osobných súbojoch a agresivite, strelil nám krásny gól. Pokiaľ sme viedli, tak 

sme mali hru pod kontrolou, ale po inkasovanom góle sme nepochopiteľne prestali 

behať. Druhý polčas boli domáci lepší, remíza je spravodlivá. Nie som spokojný s 

výkonmi hráčov, niektorí z nich do Slovana nepatria." 
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J. Jarábek, tréner FC ViOn Zlaté Moravce: "Tešili sme sa na súboj s majstrom, Slovan 

je Slovan. Kaţdý hráč z malého klubu sa teší na takýto zápas. Pred zápasom sme boli 

druhí v tabuľke, chceli sme sa vytiahnuť a vyhrať. Dobre sme vstúpili do zápasu, 

potom sa Slovan ujal vedenia a mal dobrú fázu. Po polhodine sme začali vyššie 

napádať, zmenili sme rozostavenie a krásnym gólom do kabíny sme vyrovnali. Druhý 

polčas sme boli lepším muţstvom. Chceli sme zvíťaziť, ale spravodlivú remízu 

musíme brať." 

18. kolo, 26.11., FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0), 1138 divákov 

Zlaté Moravce skončili jesennú časť Corgoň ligy 2011-2012 na 5. mieste v tabuľke. 

         Mnohé veľké i menšie futbalové kluby majú svojich maskotov, s ktorými sa 

stotoţňujú, sú nimi známi. Fanúšikovia ich podľa nich volajú a takto majú ešte bliţší 

vzťah so svojím najobľúbenejším futbalovým tímom. To boli najvýznamnejšie 

dôvody, prečo sa organizovala súťaţ pre fanúšikov FC ViOn Zlaté Moravce, ktorej 

cieľom bolo vytvoriť pre klub maskota. Nový maskot má tieţ zatraktívniť zápasy a 

prinesie viac zábavy medzi divákov počas nich. Priebeh súťaţe bol doručiť návrh na 

maskota na riadne označenom A4 papieri do urny alebo e-mailom do 25. júla. 

Vybratých bolo 10 najlepších návrhov, ktoré sa zúčastnili hlasovania za najlepší návrh.  

… aby futbal spájal celé rodiny, tak znel názov, ktorý spájal krásny jarný slnečný deň 

a príjemne preţité popoludnie na ihrisku ViOn-u. V sobotu 17. septembra tri hodiny 

pred zápasom FC ViOn – Trnava, sa mohli malí aj veľkí prísť zabaviť, zašportovať si a 

ešte byť za to aj odmenení. Deti sa tešili z pexesa, puclí, šiltoviek, razítiek, obrázkov s 

kreslenými postavičkami, z cukríkov a balónov a ich rodičia mali vstup na futbalový 

zápas o šiestej zdarma, do sektoru pre rodiny a deti. K dobrej atmosfére prispel P. 

Kereš svojim komentovaním celého priebehu akcie. MŠ Slniečko zapoţičala športové 

a hravé pomôcky, dievčatá zo stredných škôl v Zl. Moravciach asistovali všade, kde 

bolo potrebné. Veľká vďaka patrila aj V. Ondrejkovi, celému ViOn-u a nemeckému 

energetickému koncernu E.ON, ktorý sa o projekt postarali. Spoločnosť E.ON 

rozbieha tento projekt zameraný na futbal a rodiny, takmer vo všetkých krajinách, kde 

pôsobí. Čo znamená, ţe ročne zasiahne rodinným futbalom desaťtisíce rodín v celej 

Európe. Po tom, čo deti absolvovali všetky pre nich pripravené disciplíny, prišiel rad 

na vyhodnotenie a odmenenie najšikovnejších hráčov sobotňajšieho popoludnia. 

Následne prišiel rad na vyhlásenie víťazov v súťaţi o návrh maskota FC ViOn. V 

internetovom hlasovaní si najviac sympatií získal návrh T. Solára. Najpopulárnejšie 

meno pre maskota – Vilko - malo aţ trojicu víťazov. Boli nimi T. Solár, A. Chrenová 

a T. Ondrejka. Činovníci klubu sa pri realizácii návrhu priklonili k nápadu L. 

Homolovej, ktorá sa zapojila do súťaţe svojou kresbou zubra v drese ViOn-u. Za meno 

maskota bola zvolená idea E. Babockej, ViOnko. Samotnému predstaveniu nového 

maskota predchádzalo vystúpenie tanečnej skupiny Old School Brothers. Po ich 

vystúpení, kde okrem iného naučili zopár odváţlivcov svoje tanečné kroky, sa na 

pódium dostal aj čestný hosť – zubor ViOnko. ViOnko sa nechal odfotografovať s 

davom nadšených detí a odobral sa do útrob štadióna rozcvičiť sa pred ďalším 

vrcholom dňa – zápasom medzi domácim ViOnom a trnavským Spartakom. 

         FC ViOn Zlaté Moravce má novú hymnu svojho klubu. Hymnu pre futbalistov 

nahrala kapela P.A.S., ktorá vznikla v novembri 2007. Do roku 2010 prešla viacerými 
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štýlmi a taktieţ aj výmenou hudobníkov. V súčasnosti sa uberá smerom punk-rocku a 

vystupuje pod novým názvom P.A.S.. Vion, Vion, ty si naša jednička, ViOn, tvoje 

logo máme všetci na tričkách...spievajú fanúšikovia domáceho klubu. Hymna 

moraveckého tímu vznikla z čistej lásky k futbalu. Ako začala spolupráca spomenutej 

skupiny s futbalovým klubom? „Kapela P.A.S. chcela spraviť song pre svoj obľúbený 

futbalový tím a tak vďaka spolupráci s textárom M. Hodálom vznikol song ViOn, 

ktorý sa začal prezentovať ako nová hymna tímu.“  

         Od sezóny 2011/2012 sa volá domáca pohárová súťaţ Slovnaft Cup. Súťaţ 

získala nového platinového partnera, ako aj generálneho reklamného partnera. Do 2. 

kola najvyššej pohárovej súťaţe na Slovensku postúpili víťazi 1. kola a tímy, ktoré 

mali v ňom voľný ţreb. Nasadených bolo 12 corgoňligových tímov. 

13.9., OTJ Moravany n. Váhom – FC ViOn Zlaté Moravce, 1:4 (0:2), 120 divákov 

27.9.,  FC ViOn Zlaté Moravce – TJ Spartak Myjava 3:0 (1:0), 686 divákov 

Slovnaft Cup - štvrťfinále:  

18.10., MFK Košice - FC ViOn Zl. Moravce 2:2 (2:1), 350 divákov 

25.10., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Košice 1:0 (0:0), 422 divákov 

Futbalisti FC ViOn po remíze 2:2 v prvom súboji postúpili do finále súťaţe.  

         Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov odohrali na štadióne FC ViOn 

Zlaté Moravce 28. marca v Zlatých Moravciach v odvetnom medzištátnom prípravnom 

stretnutí s fínskymi rovesníkmi bez gólov. Slovensko "21": Rakovan - Poleť, Pilár, M. 

Hlinka, Čonka - R. Valenta, Štefánik (46. F. Kiss), J. Vavrík (77. Štetina), Vlasko (46. 

Mak) - Ţilák (68. Matúš Mikuš), Szarka (85. T. Košút). Fínsko "21": Sahlgren - 

Toivomäki, Moren, Lahti, Sumusalo - Simpanen (61. Rannankari), Kauko, Schuller 

(74. Abdulahi), Ring - Pukki, Riski (62. Rasimus). 

         Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov vstúpila 3. júna do kvalifikačného 

cyklu ME 2013 víťazstvom nad Lotyšskom 2:0 (1:0). O triumf Slovákov sa na 

štadióne ViOnu v Zlatých Moravciach postaral v 9. minúte J. Vavrík a v 94. minúte 

poistil výhru L. Štetina strelou z vlastnej polovice ihriska. Zverenci trénera I. Galáda si 

do tabuľky 9. skupiny pripísali prvé tri body a o ďalšie zabojujú 6. septembra na pôde 

Kazachstanu. Góly: 9. Vavrík, 90.+4 Štetina. 1426 divákov. Slovensko "21": Rakovan 

- Pauschek (46. Štetina), Pillár, Kolčák, Čonka - Vavrík (70. Valenta), Kiss, Greguš, 

Lalkovič - Mikuš, Mak (85. Šimonek). Lotyšsko: Vaiculis - Kurakins, Sevelovs (90.+2 

Putnins), Jagodinskis, Maksimenko - Petersons (87. Cistjakovs), Budilovs (71. 

Sinicins), Zjuzins, Sinelnikovs - Rakels, Višniakovs. 

         Celkovým víťazom 15. ročníka halového futbalového turnaja Memoriál 

Vlastimila Opálka, ktorý sa uskutočnil 4. decembra v MŠH v Trnave, sa stal po druhý 

raz v histórii tím FC ViOn Zlaté Moravce. Zverenci trénera J. Jarábka najskôr v 

semifinále po nerozhodnom výsledku s AS Trenčín 7:7 zdolali tohto nováčika Corgoň 

ligy aţ lepším zvládnutím penaltového rozstrelu (2:0) a v repríze finále si následne 

opäť poradili s domácim výberom Spartaka 9:5 (6:3). Hráči ViOn-u obhájili svoj 

triumf z minulého roka, vtedy zvíťazili nad Trnavou výraznejšie 8:2. Konečné 

poradie: 1. FC ViOn Zlaté Moravce, 2. FC Spartak Trnava, 3. AS Trenčín, 4. MFK 

Dubnica. Zloţenie víťazného tímu FC ViOn Zlaté Moravce: M. Kuciak, M. Školník - 

M. Pavlovič, Pavlenda, M. Babic, A. Hodek, Chren, Kuračka, P. Majerník, M. Hruška. 
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Za najlepšieho strelca bol vyhlásený A. Hodek (FC ViOn) za 6 gólov. 

         Prehľad doterajších víťazov Memoriálu Vlastimila Opálka v halovom futbale v 

Trnave (spolu 15 ročníkov): 10 - Trnava (1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2008, 2009), 2 - Dubnica (2001, 2007), Zlaté Moravce (2010, 2011), 1 – Slovan. 

Bratislava (1999). 

         3. decembra na Vianočnom halovom turnaji MY Nitrianskych novín o Pohár 

primátora J. Dvonča prekvapujúco obhájil prvenstvo treťoligový tím Spartak Vráble. 

Účastník tretej najvyššej slovenskej súťaţe si vo finále si poradil so Sereďou (2:1). 

Futbalisti FC ViOn obsadili tretie miesto. Domáci favorit FC Nitra vyhral suverénne 

základnú skupinu, no vo štvrťfinále nestačil na ViOn, s ktorým prehral v penaltovom 

rozstrele. Semifinále: FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 1:3, góly: 2. Candrák - 1. M. 

Charizopulos, 13. Mikle, 20. Sojka. Sereď - Incar Revco 4:1, góly: 12. a 15. Dobiš, 18. 

Frťala, 19. Korman - 12. Koprda.  

         O 3. miesto: FC ViOn - Incar Revco 6:4, góly: 2. Farkaš, 7. Kajaba, 9. Candrák, 

9. Hodek, 10. Orávik, 13. Kohút - 1. Látečka, 3. Hrnčár, 6. Koprda, 10. Čambal. 

Finále: Sereď - Vráble 1:2, góly: 7. Dobiš - 8. Garaj, 14. Sojka. Individuálne ceny - 

najlepší brankár: O. Straka (Vráble), najlepší strelec: M. Paukner (FC Nitra, 7 gólov), 

najlepší hráč: B. Dobiš (Sereď), all stars: A. Pernecký (Sereď) – M. Charizopulos, M. 

Nozdrovický (obaja Vráble), D. Frič (Incar Revco), M. Pintér (FC ViOn). 
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         Na hracích plochách klubu FC Nitra sa uskutočnil 9. apríla finálový 

turnaj súťaţe ţiakov (rok narodenia 1996 a mladší) o Nike Premier Cup 2010/2011 - 

Pohár SFZ. V bojoch sa predstavili aj futbalisti PFA ViOn. Kvalifikovalo sa doň osem 

druţstiev, ktoré bojovali v dvoch štvorčlenných skupinách. Rozlosovanie: Skupina 

A: MŠK Ţilina, MFK Košice, FK Dukla Banská Bystrica, PFA FC ViOn Zlaté 

Moravce. Skupina B: 1. FC Tatran Prešov, MFK Dubnica nad Váhom, ŠK Slovan 

Bratislava, FK Senica. Ţiaci Prvej futbalovej akadémie FC ViOn postúpili z krajského 

do celoslovenského finále futbalového turnaja Nike Premier Cup, určeného pre 

kategóriu starších ţiakov U15. Rozdelenie tímov do skupín bolo nasledovné: Skupina 

A: Ţilina, Košice, Banská Bystrica, Zlaté Moravce. Skupina B: Prešov, Dubnica, 

Slovan, Senica. 

         Dorastenci PFA ViOn triumfovali na 22. turnaji Eurofoot (ES Vigneux), ktorý sa 

odohral v dňoch 11.-12. júna v Es Vigneus neďaleko Nantes. Turnaja sa zúčastnilo 

spolu 32 muţstiev. Futbalisti si turnaj naozaj uţili a v rámci vlastného oddychu 

neobišli ani jeden z najznámejších symbolov sveta - Eiffelovu veţu. Zo zahraničných 

druţstiev sa turnaja zúčastnili: Vilnius (Litva), Avesteyn (Holandsko), Cork (Írsko), 

Hradec Králové (ČR), FC Bansko (Bulharsko), Zalgiris Kaynas (Litva), Goteborg 

(Švédsko). Výsledky: 1. zápas: PFA ViOn – Orvault 0:0, 2. zápas: PFA ViOn – AS 

Sautron 1:0 (Kováč), 3. zápas: PFA ViOn – St. Etienne 1:0 (Mihálik). 

Osemfinále: PFA ViOn – Ploermel 2:1 (Pacalaj, Mihálik), štvrťfinále: PFA ViOn – 

AC Chapelle 1:0 (Mihálik), semifinále: PFA ViOn – Hradec Králové 1:0 (Pintér). 

Finále: FC ViOn – FC Bouaye 1:1 (Mihálik), po penaltách 4:3. Celkové poradie: 

1.PFA ViOn, 2. FC Bouaye, 3. Hradec Králové. Členovia výpravy PFA: M. 

Svetlanský, M. Boroš, E. Rumanko, M. Šabo, M. Pintér, M. Kľučiar, A. Bachan, M. 
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Tuţinský, M. Ďuriač, L. Mihálik, M. Černák, L. Pacalaj, K.  Kováč, M. Chlup, J. 

Bernát, D. Obert, J. Szabo. Tréner: M. Foltán, vedúci muţstva: V. Martin. Člen 

realizačného tímu: J. Szabo st.. 

         Poţitavská futbalová akadémia vstúpila do tretieho roka svojej existencie. 

Zastrešuje Zlaté Moravce a Vráble. Tento rok sa jej členom stala aj FA Nitra 

Chrenová. Koordinátor PFA Vion, M. Foltán, má na starosti usmerňovanie, 

pomáhanie, zostupnosť tréningov, aby všetko sedelo. Pôvodom je zo Ţiaru nad 

Hronom. „Oslovili ma, aby som prišiel pozdvihnúť mládeţnícky futbal,“ dodáva s 

úsmevom bývalý manaţér mládeţe DUKLA B. Bystrica a šéftréner mládeţe v Dubnici 

nad Váhom. Akadémiu trénersky vedú J. Rosinský, P. Meluš a M. Foltán. Ostatní 

tréneri sa futbalu venujú popri zamestnaní. Ekonomické zabezpečenie akadémie 

spočíva v tom, ţe garantmi sú mestá Vráble a Zlaté Moravce. Finančné zdroje plynú 

tieţ zo samosprávy a súkromný sektor financovania predstavuje majiteľ klubu FC 

ViOn V. Ondrejka. Koordinátor PFA, M. Foltán povedal: „Naháňame samozrejme aj 

mimorozpočtové zdroje a nejakým spôsobom sa snaţíme zabezpečiť oblečenie pre 

hráčov, materiálovo-technické zabezpečenie, turnaje, autobusy. Ak prekročíme rámec, 

napríklad turnaj vo Francúzsku, snaţíme sa získať peniaze z iných zdrojov.“ PFA 

zriadila športové triedy v Zl. Moravciach na Strednej odbornej škole a Robotníckej 

škole. Hráči akadémie trénujú vo svojich satelitoch, aby nemali problém s 

dochádzaním na tréningy. „Ale zápasy hráme uţ aj vo dvojičkách spoločne,“ dodáva 

M. Foltán. O mladých futbalistov nemá akadémia momentálne núdzu. Teraz, keď je 

futbalový boom - „áčko“ je v corgoň lige, je o tento šport veľký záujem. Osem a 

deväťročné deti sa prihlasujú v septembri. To sú najmenší. Ďalší výber robí akadémia 

do športových tried, to sú jedenásť a dvanásťroční. „Väčšinou do toho ţiackeho veku 

si hráčov vyberáme. No najväčší prílev záujemcov zo širšieho okolia je do dorastu, do 

športových tried na Strednej odbornej škole od 16-19 rokov. Tam uţ zohľadňujeme 

výkonnostné hľadisko a vyraďujeme pre výkonnosť alebo posúvame vyššie.“ 

vysvetľuje koordinátor akadémie. Ţiaci v športových triedach majú prispôsobený 

vyučovací plán tréningu.  

         Mladí futbalisti sa stretli v sobotu 23. júla na 2. ročníku medzinárodného turnaja 

starších ţiakov o pohár Poţitavskej futbalovej akadémie „ViOn Cup“. Naši skončili 

celkovo piaty. Konkurencia bola silná, prišiel výber západoslovenského regiónu i 

prvoligové tímy. Turnaj sa zorganizoval na štadióne Calex pod záštitou Nitrianskeho 

samosprávneho kraja a mestských samospráv Zlaté Moravce a Vráble. Bolo 

pozvaných osem druţstiev: Výber ZsR, PFA FC ViOn, MFK Dubnica, ŢP Šport 

Podbrezová, Dukla Banská Bystrica, FK Levice, SK Kroměříţ a MFK Ruţomberok. V 

zápase o 5. miesto uspel ViOn proti českému tímu SK Kroměříţ. Zápas skončil 0:0, na 

pokutové kopy však zvíťazili naši 3:1. „Nám tento turnaj slúţi na to, aby sme sa 

pripravili na budúcu súťaţ. Na to, aby sme zabojovali o postup do vyššej súťaţe.“ 

vyjadril sa riaditeľ PFA FC ViOn J. Rosinský. Stretnutie o tretie miesto medzi MFK 

Dubnica a FK Levice skončilo víťazne pre Dubnicu taktieţ po pokutových kopoch 3:2. 

Vo finále porazila Banská Bystrica Výber ZsR 1:0. Obhájila tak minuloročné 

víťazstvo. Udelené boli aj špeciálne ocenenia. Z kaţdého tímu bol zvolený najlepší 

hráč. Z PFA FC ViOn to bol futbalista č. 6, L. Michalíček (ceny venovala firma 
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LEGEA). Ďalšou kategóriou boli najlepší jednotlivci a druţstvá celkovo (ceny 

venovala firma DE LUXE z Vrábel). Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč č. 17, E. 

Hric (ŠK D. B. Bystrica). Najlepší brankár bol zvolený spomedzi domácich radov – Ľ. 

Petrovič (PFA FC ViOn Zl. Moravce.). J. Krč (výber ZsR) získal titul Najlepší hráč. 

Konečné poradie muţstiev: 1. FK Dukla B. Bystrica, 2. Výber ZsR, 3. MFK Dubnica, 

4. FK Levice, 5. PFA FC ViOn, 6. SK Kroměříţ, 7. ŢP Šport Podbrezová, 8. MFK 

Ruţomberok. 

         Poţitavská futbalová akadémia FC ViOn v školskom roku 2011/2012 otvorila 

športové triedy so zameraním na futbal v 5. ročníku Základnej školy na Robotníckej 

ul. a v 1. ročníku Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach.  

         Druţstvo dorastencov PFA FC ViOn hralo v ročníku 2010/2011 II. ligu v ktorej 

skončilo na treťom mieste. Káder muţstva tvorili brankári: Školník M., Boroš M., 

obrancovia: Viglašský R., Bakalár I., Baumeister P., Schroner I., Vnad P., Pinter M., 

záloţníci: Gábriš E., Kováč R., Pinter R., Kajaba, Blaho M., Krause I., útok: Mihálik 

L., Mikle T., tréner: Višnovký A., vedúci muţstva: Martinec V. Muţstvo hralo 

v popredí tabuľky po celý rok a v hre o postup bolo aţ do posledného kola. Najlepšími 

hráčmi  boli Pintér R., Gábriš, Pintér M. Z tohto kádra skončili 4 hráči - Gábriš, Pintér, 

Kováč, Vnad, ktorí sa zaradili do prípravy A – muţstva.  
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         19. októbra bola oficiálne otvorené viacúčelové ihrisko na Strednej odbornej 

škole – technickej v Zlatých Moravciach. Stalo sa tak aj vďaka vzájomnej spolupráci, 

nezištnej pomoci viacerých organizácii, firiem, Mesta Zlaté Moravce a jednotlivcov. 

Riaditeľ školy, poslanec Mestského zastupiteľstva PaedDr. D. Husár vo svojom 

príhovore neskrýval svoju vďačnosť ako aj radosť. Pri spomienke na prvý telefonát, 

ktorým všetko začalo a hneď sa aj konalo, poďakoval za svojich ţiakov a za celú 

verejnosť nášho mesta pri splnení cieľa, najmä Nitrianskemu samosprávnemu kraju, 

firme ViOn a.s., Bauer Gear Motor Slovakia s. r. o., ako aj primátorovi mesta Ing. P. 

Lednárovi, CSc. a s ním aj Ing. J. Latikovi, riaditeľovi mestského podniku Technické 

sluţby, všetkým ostatným sponzorom a dobrodincom. Z úst predsedu NSK Doc. Ing. 

M. Belicu, PhD. zazneli slová vďaky adresované partnerom za spoluprácu pri tejto 

investičnej stavbe do ţivota, z dôvodu otvorenia ďalších moţností na rozvíjanie tela a 

sním spojeného ducha. Predseda NSK skonštatoval, ţe podpora športu je zásluţná 

činnosť a aj v stave globálnej ekonomickej krízy nehodno zabúdať na investície 

takýchto projektov. Pretoţe platí pravidlo – čím viac pohybu, tým menej drogových 

závislostí. Podľa prezidenta Poţitavskej futbalovej akadémie V. Ondrejku, bol hnacím 

motorom celej akcie riaditeľ SOŠ, na ktorého adresu sa sypalo zaslúţene nespočetne 

veľa poďakovaní. Pretoţe ako p. Ondrejka spomenul, kaţdá nová myšlienka, aj tá 

športová, sa rozvíja ťaţko. Chce to veľkú dávku odhodlania, síl a viery, kým sa veci 

dotiahnu do zdarného konca. Prestrihnutím pásky Doc. Ing. M. Belicom, PhD. a V. 

Ondrejkom, sa „zrodilo“ viacúčelové ihrisko, ktoré spoločne pokrstili slávnostným 

uvítacím futbalovým duelom. Súčasťou návštevy vzácnych hostí bola prehliadka 

školy, ktorá sa pri tejto príleţitosti pochválila aj novou bouldrovou lezeckou stenou a 

nanovo vybavenou počítačovou učebňou. 

         Aţ 39-tisíc € na ihrisko získala škola z NSK. „Ostatné poloţky, akými boli 
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napríklad podloţka, kamenná drť a práce, nám urobili viacerí sponzori,“ povedal 

riaditeľ školy. Boulderovú lezecká stena stála 10-tisíc € a aj za jej vznikom boli 

sponzori. „V tomto meste bola vţdy tradícia lezenia. Boulderové lezenie preţíva teraz 

boom, je menej náročné na financie aj na vybavenie lezcov,“ povedal PaedDr. Husár. 

Stena nie je len pre ţiakov školy. Môţu sem prísť aj lezci z okolia a široká verejnosť. 

Po rozhodnutí primátora Ing. P. Lednára, CSc. a vzájomných ústretových krokoch 

všetkých zainteresovaných strán, prišla na rad spolupráca riaditeľa Technických 

Sluţieb Ing. J. Latiku a riaditeľa Stredného odborného učilišťa PaedDr. D. Husára. 

Mesto sa prostredníctvom Technických sluţieb postaralo o bezplatný odvoz starého 

povrchu pôvodného ihriska – antuky, na skládku komunálneho odpadu. Škola mala k 

dispozícii aj dva veľkokapacitné kontajneri, ktoré boli po ich naplnení vyvezené 

bezplatne. Okrem toho mohli vyuţívať dva dni poskytnuté motorové vozidlo. Mesto 

Zlaté Moravce pri výstavbe ihriska poskytlo sluţby na svoje náklady cca. 15 500 €. 

         Nové ihrisko bude pokrývať plochu 1250 m² a jeho prednosťou bude umelý 

trávnik bez mantinelov. O vyuţitie ihriska bude postarané najmä ţiakmi Poţitavskej 

futbalovej akadémie, no beţným sa stane aj jeho sprístupnenie v určité hodiny 

verejnosti. Priebeţné dobudovávanie ihriska bude trvať niečo vyše roka no prvotnou, 

najbliţšou vyhliadkou a to aj vďaka projektom, bude umelé osvetlenie. 

 

         V MsKS sa konalo 16. marca vyhodnotenie najlepších športovcov mesta za rok 

2010. Primátor mesta Ing. P. Lednára, CSc. na slávnostnom akte poďakoval všetkým 

oceneným športovcom a zaprial veľa športových a osobných úspechov. Slávnostného 

aktu ocenenia súčasťou ktorého bolo odovzdania diplomov, pohárov a kvetov sa 

zúčastnili aj doc. Ing. M. Belica, PhD., predseda NSK (podujatie finančne podporil 

Nitriansky samosprávny kraj), PaedDr. P. Petrovič, predseda a členovia Komisie 

mládeţe, školstva, kultúry a športu, Ing. P. Pecho, prednosta MsÚ, PaedDr. K. 

Ivanovičová, vedúca oddelenia pre ľudské zdroje, poslanci mestského zastupiteľstva 

a ďalší hostia. Záver patril podpisu ocenených športovcov a hostí do pamätnej knihy 

mesta. Po slávnostnom akte bola pre všetkých prítomných pripravená malá recepcia. 

Ocenení boli športovci v troch kategóriách. 

najúspešnejšia športovkyňa: 

1. L. Jonisová z Klubu pozemného hokeja HOKO, v roku 2010 reprezentovala SR v 

juniorskej aj v seniorskej kategórii na ME, turnaji nádejí OH, ME do 21 r., Panónia 

cupe, memoriáli Pavla Rosu do 21. r. 

2. E. Mihaliková z Klubu pozemného hokeja HOKO, kapitánka najmladších 

dorasteniek, ako 13-ročná bola nominovaná do výberu SR v kategórii do 16 rokov, 

účastníčka turnaja OH do 16 rokov, kapitánka na medzinárodnom turnaji Memoriál 

Jozefa Groma, členka výberu SR do 16 rokov. 

3. N. Blahová z Tenisového klubu HANAKA, semifinále majstrovstiev SR – TC 

EMPIRE Trnava, finále turnaja triedy B – TK Baník Prievidza. 

najúspešnejší športovec: 

1. P. Kuračka kapitán „A“ muţstva FC ViOn, víťaza I. ligy sezóny 2009/2010, najlepší 

strelec FC ViOn v jesennej časti Corgoň ligy sezóny 2010/2011). 

2. K. Pavelka z „A“ muţstva FC ViOn, najlepší strelec I. ligy sezóny 2009/2010 (16 
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gólov). 

3. A. Kiepeš z Horolezeckého klubu, víťaz Slovenského pohára v športovom lezení, 

juniorský majster SR v lezení na obtiaţnosť. 

najúspešnejší kolektív: 

1. „A“ muţstvo FC ViOn, víťaz I. ligy sezóny 2009/2010, semifinalista Slovenského 

pohára sezóny 2010/2011. 

2. Stolnotenisový klub CVČ, tri druţstvá sa vo svojich súťaţiach umiestnili na 1. 

mieste, čím si vybojovali postup do vyšších súťaţí. „A“ druţstvo postúpilo do 3. ligy. 

Dorastenci sa umiestnili na 1. mieste v 1. lige a čakajú ich boje vo finále o postup do 

baráţe o Slovenskú extraligu. 

3. Tenisový klub HANAKA – Druţstvo ţeny, kapitánka druţstva Henrieta Šabíková 

za 2. miesto v 1. lige v sezóne 2010. 

 

         28. apríla sa konalo v priestoroch Spojenej školy v Nitre slávnostné 

vyhodnotenie športovcov NSK za rok 2010. Za okres Zlaté Moravce boli vyhodnotení 

v jednotlivých kategóriách: 

Jednotlivec seniori – L. Jonisová, Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce. 

V roku 2010 sa zúčastnila mnohých turnajov a zápasov za výber Slovenska 

v juniorskej, ale aj v seniorskej reprezentácii: Halových ME senioriek v Nymburku ČR 

- február 2010, Nadeje OH v Gasawe Poľsko - máj 2010 (kapitánka tímu SK do 21 

rokov), ME do 21 rokov v Bra Taliansko - jún 2010, Panonia Cup seniorky 

v Bratislave - november 2010, Memoriál Pavla Rosu do 21 rokov v Bratislave - 

december 2010 (kapitánka tímu SK do 21 rokov). 

Jednotlivec juniori – T. Malý, JK pri NŢ Topoľčianky.  

Kolektívy seniori - „A“ muţstvo FC ViOn Zlaté Moravce.  

Víťaz I. ligy sezóny 2009/2010 a semifinalista Slovenského pohára sezóny 2010/2011. 

„A“ muţstvo FC ViOn skončilo v tabuľke CORGOŇ Ligy po jesennej časti 2010/2011 

na 6. mieste. 

Kolektív juniori - Skupina junior, JK pri NŢ Topoľčianky. 

Tréner – J. Jarábek, FC ViOn Zlaté Moravce. 

Tréner „A“ muţstva FC ViOn. Nominovaný za dlhodobé dobré výkony „A“ muţstva 

FC ViOn v roku 2010, ktoré je víťazom I. ligy sezóny 2009/2010, postúpilo do 

semifinále Slovenského pohára sezóny 2010/2011 a skončilo v tabuľke CORGOŇ 

Ligy po jesennej časti 2010/2011 na 6. mieste. Za dlhodobé úspešné kaučovanie „A“ 

muţstva FC ViOn. 

Zdruţenie technických a športových činností – K. Šedivý, Autokros. 

Čestná cena predsedu NSK za celoţivotný prínos v oblasti športu - Ing. J. Kovalčík, 

JK pri NŢ Topoľčianky.   
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Január: 

súhrn zráţok:   19,5 mm                          priemerná teplota:   -0,7°C 

maximálna teplota:      11,1°C  dňa   15. 

minimálna teplota:    - 16,4°C  dňa   28.  

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2011 

 

129                                                                                                                                                             

priemerný smer vetra: 146°(VJV) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu:  87 % 

Február: 

súhrn zráţok:     8,3 mm                          priemerná teplota:   -0,7°C 

maximálna teplota:     11,5°C  dňa   7. 

minimálna teplota:   - 10,9°C  dňa   3. 

priemerný smer vetra: 144°(ZSZ) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 80 % 

Marec: 

súhrn zráţok:    37,8 mm                         priemerná teplota:    6,3°C 

maximálna teplota:     19,5°C  dňa  31. 

minimálna teplota:     - 8,8°C  dňa    8. 

priemerný smer vetra: 187°(VJV) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 69 % 

Apríl: 

súhrn zráţok:   15,4 mm                          priemerná teplota:   13,5°C 

maximálna teplota:    24,7°C  dňa  7., 22., 23. 

minimálna teplota:      1,0°C  dňa   10. 

priemerný smer vetra: 207°(SSZ) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 62 % 

Máj: 

súhrn zráţok:    35,3 mm                        priemerná teplota:   16,4°C 

maximálna teplota:     28,4°C  dňa   22., 31. 

minimálna teplota:       -0,5°C  dňa   5. 

priemerný smer vetra: 158°(ZSZ) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 61 % 

Jún: 

súhrn zráţok:  90,2 mm                          priemerná teplota:   19,1°C 

maximálna teplota:    31,5°C  dňa  22.  

minimálna teplota:       6,1°C  dňa  26. 

priemerný smer vetra: 199°(JJZ) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 72 % 

Júl: 

súhrn zráţok:  128,8 mm                        priemerná teplota:  19,1°C 

maximálna teplota:     33,7°C  dňa  9., 10. 

minimálna teplota:       6,6°C  dňa  2. 

priemerný smer vetra: 215°(JZ) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 75,5 % 

August: 

súhrn zráţok:  49,0 mm                          priemerná teplota:  20,8°C 

maximálna teplota:    34,5°C  dňa   26. 

minimálna teplota:       6,1°C  dňa  11. 

priemerný smer vetra: 182°(J) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 70,7 % 
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September: 

súhrn zráţok:   18,0 mm                         priemerná teplota:  18,0°C 

maximálna teplota:    30,7°C  dňa   4. 

minimálna teplota:       6,3°C  dňa  16. 

priemerný smer vetra: 184°(J) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 67,6 % 

Október: 

súhrn zráţok:   21,4 mm                          priemerná teplota:   9,9°C 

maximálna teplota:    27,9°C  dňa   1. 

minimálna teplota:     -2,8°C  dňa  18. 

priemerný smer vetra: 177°(J) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 72,3 % 

November: 

súhrn zráţok:   0 mm                               priemerná teplota:   3,4°C 

maximálna teplota:    16,5°C  dňa   6. 

minimálna teplota:    - 6,3°C  dňa  17.  

priemerný smer vetra: 151°(JJV) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 81,4 % 

December: 

súhrn zráţok:   29,4 mm                          priemerná teplota:   1,8°C 

maximálna teplota:      9,4°C  dňa    5. 

minimálna teplota:     - 7,6°C  dňa  21. 

priemerný smer vetra: 172°(J) 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 90,1 % 

         Priemerná ročná teplota bola 10,5°C. Najniţší úhrn slnečného svitu bol v mesiaci 

december 27,4 hod. a najvyšší v auguste 333,7 hod. Úhrn slnečného svitu za rok bol 

2326,5 hod. Počet dní so snehovou pokrývkou bol 23 a počet dní so sneţením 23.  

 

 

 

                                                  Kronikársky zápis za rok 2011 spracovala a zapísala 
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