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         V roku 2012 sa narodilo 114 detí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach 

z toho 61 chlapcov a 53 dievčat. Najčastejšie mená u  dievčat boli Simona, Sofia, 

Tamara, Kristína a u chlapcov Adam, Dávid, Lukas, Lukáš. Zomrelo 120 obyvateľov 

mesta z toho 60 muţov a 60 ţien. 62 párov poţiadalo o uzavretie manţelstva na 

matrike v Zlatých Moravciach a 76 párov uzavrelo manţelstvo, kde aspoň jeden 

z manţelov bol obyvateľom mesta. Počas roka 2012 sa do Zlatých Moraviec 

prisťahovalo 130 obyvateľov a odsťahovalo 240 obyvateľov. 

         9. januára sa narodili Amália a Tomáš Blaškoví, ako prvé deti Zlatých Moraviec, 

rodičom: Ivete a Mariánovi Blaškovím.   

         K 31.12.2012 bolo v meste Zlaté Moravce prihlásených 12 843 obyvateľov 

(6 559 muţov a  6 284 ţien) z toho v Mestskej časti Zlaté Moravce 11 645 obyvateľov 

(5 987 muţov a 5 658 ţien), v Mestskej časti Prílepy 457 obyvateľov (210 muţov, 247 

ţien) a v Mestskej časti Chyzerovce 741 obyvateľov (362 muţov a 379 ţien) 

obyvateľov. 

 

Mestské zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 10 zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 8. novembra sa konalo 

zasadnutie MsZ v KD Prílepy a 13. decembra v KD Chyzerovce.  

         Mestské zastupiteľstvo schválilo: 

- aby primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc., splnomocnil riaditeľa mestského podniku 

Sluţbyt Zlaté Moravce, m.p., v plnom rozsahu zastupovať Mesto Zlaté Moravce ako 

vlastníka bytov a nebytových priestorov, podielového spoluvlastníka spoločných častí 

a spoločných zariadení domu a pozemkov pri výkone práv a povinností, ktoré 

vyplývajú zo zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov a to v súvislosti s výkonom hlasovacích práv na schôdzi 

vlastníkov bytov  a nebytových priestorov vo všetkých bytových domoch, v ktorých sa 

nachádzajú byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, a to najmä 

na vykonávanie úkonov, ktoré sa týkajú: rozhodovania vo veciach obnovy 

a rekonštrukcie dotknutých bytových domov; rozhodovania o financovaní obnovy 

a rekonštrukcie týchto bytových domov, a to najmä: a) financovanie prostredníctvom 

úveru na obnovu a rekonštrukciu týchto bytových domov poskytnutého Slovenskou 

sporiteľňou, a.s., a to aţ do výšky schvaľovaného úveru vlastníkmi bytov a nebytových 

priestorov, maximálne však do výšky úveru 500.000,00 EUR na jeden takýto bytový 

dom a  "vinkulovaného" kontokorentného úveru poskytnutého Slovenskou 

sporiteľňou, a.s., a to aţ do výšky trojnásobku prvej mesačnej splátky Úveru, vrátane 

úrokov, maximálne do lehoty splatnosti investičného splátkového úveru po splnení 

bankou stanovených podmienok; pričom splnomocnenec je v tejto súvislosti pri 

hlasovaní oprávnený odsúhlasiť alebo odmietnuť konkrétne podmienky úveru; 

b)  udelenie súhlasu so zabezpečením pohľadávky z úveru podľa písm. a), ktoré bude 

tvoriť vinkulácia poistného plnenia z poistenia bytového domu v prospech financujúcej 

banky; c) udelenie súhlasu, ţe príslušný správca bytového domu, prípadne 

spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je oprávnený uzavrieť 

s financujúcou bankou úverovú zmluvu podľa písm. a) a zabezpečenie podľa písm. b), 

ako aj vykonávať všetky ďalšie úkony súvisiace s týmto úverom a zabezpečením ako 

aj súhlas, ţe mesto Zlaté Moravce poskytne správcovi plnú a nevyhnutnú súčinnosť pri 
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plnení podmienok súvisiacich s úverom a zabezpečením podľa písm. a) a b), 

d)  udelenie súhlasu s tvorbou fondu prevádzky, údrţby a opráv takým spôsobom a vo 

výške, ktorá okrem beţných platieb pokrývajúcich prevádzku, údrţbu a beţné opravy 

pokryje aj alikvotnú časť splátky úveru pripadajúci na príslušný kalendárny mesiac 

počas celej doby úverového vzťahu 

- zámer previesť majetok Mesta Zlaté Moravce - byty na Tekovskej ul. v Zlatých 

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

parcely KN registra „C“ č. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), z  

dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom osobitného zreteľa je: 

finančná zábezpeka pri výstavbe bytu, uţívatelia bytu.  

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 

Moravce (LV č. 3453) - prenájom časti pozemkov v lokalite Ţitavské nábreţie za 

pálenicou/ v  k. ú. Zlaté Moravce na dobu určitú od 01.03.2012 do 31.03.2026; za cenu 

0,10 €/ m²/rok - prenájom pozemkov na nepodnikateľské účely – záhradky 

- prevod pozemkov KN registra „C“ vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 1) /na   

ktorých sa nachádzajú stavby garáţí vo vlastníctve ţiadateľov na Ul. 1. mája v Zlatých   

Moravciach  

- a) zámer Mesta Zlaté Moravce previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta 

Zlaté Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov - zámer previesť nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach - pozemok parcelu KN registra „C“, č. 

parcely 1364/1 o výmere 1 485 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na 

ktorej sa nachádza mestská stavba bez súpisného čísla – nefunkčná výmenníková 

stanica, elektrické prípojky k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM – 

drogérie a kanalizačný zberač/ spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – na základe obchodnej 

verejnej súťaţe, b) podmienky obchodnej verejnej súťaţe prevodu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 

- VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2012 o vyhradení miest na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR SR v roku 2012 

na území mesta Zlaté Moravce v znení schválených pozmeňujúcich návrhov 

- VZN č. 2/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi s osobitným reţimom v znení 

schválených pozmeňujúcich návrhov 

- Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 12/2011 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce v znení schválených 

pozmeňujúcich návrhov 

- novelizáciu č. 2 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 

- VZN  č. 3/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 

- Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011 o  podnikateľskej  činnosti  a   určení  pravidiel času 

predaja v obchode a času predaja prevádzky sluţieb na území mesta Zlaté Moravce  

- a) zmenu uznesenia č. 134/2011 z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného 
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dňa 22.9.2011 v Zlatých Moravciach tak, ţe slovo „plán“ sa v celom texte uznesenia č. 

134/2011 nahrádza slovom „program“, b) zmenu názvu dokumentu „Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce - aktualizácia“ na „Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce - aktualizácia“ 

- úpravu programového rozpočtu za rok 2012 Mesta Zlaté Moravce    

- Programový rozpočet Mestského  strediska kultúry a športu p. o., Sluţbyt, Technické 

sluţby mesta m. p., Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., 

Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce m. p. na rok 2012  

- Dodatok č. 1, 2, 3, 4, 6 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické 

sluţby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 

00587168  

- zadanie pre Územný plán Mesta Zlaté  Moravce 

- záväzok Mesta Zlaté Moravce, ţe proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

a Mestom Zlaté Moravce ako ţiadateľom 

- návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 

Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 

Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným uzatváranej za účelom výstavby 

elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok – 

I. etapa, predmetom ktorej bude vecné bremeno spočívajúce v: a) zriadení a uloţení 

elektroenergetických stavieb a zariadení, b) uţívaní, prevádzkovaní, údrţbe, oprave, 

úprave, rekonštrukcii, modernizácii a akýchkoľvek iných stavebných úpravách 

elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránení, c) vstupe, prechode 

a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami budúcim oprávnených a ním poverenými osobami v rozsahu 

a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených 

v bode a) a b), d) obmedzeniach vyplývajúcich zo zákona o energetike, vrátane 

povinnosti  strpieť ochranné pásmo elektroenergetických stavieb a zariadení podľa § 

36 zákona o energetike a to na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce: parc.č. 

2275/3, 2277/2 a 2281/1 zapísaných na LV č. 5417 a pozemkoch parc. č. 2081/2, 

2272/7, 2278/20,  2278/47, 2278/48, 2278/49, 4724/12 a 4724/48 zapísaných na LV č. 

3453, parc.č. 2275/2 zapísaná na LV č. 3453 a  parc. č. 5700/4 zapísaná na LV č. 5417 

- za člena Komisie dopravy a miestnych komunikácií Viliama Tonkoviča, bytom 

Chyzerovecká č. 108, 953 01 Zlaté Moravce 

- dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 

sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto sluţby  

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2012 - Trhový poriadok pre   

príleţitostné trhy  

- 3/5 väčšinou všetkých  poslancov prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 

5417/ prenájom časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 535 (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely 9 995 m²), ktorý sa 

nachádza na Ul. Chyzerovecká v Zlatých Moravciach za účelom umiestnenia – 

inštalácie jednostranného reklamného panela  o rozmeroch 510 cm x 240 cm (šírka x 
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výška) → pre podnikateľský subjekt - obchodné meno: ISPA, spol. s r.o., sídlo: 

Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, 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 rokov, od 01.05.2012 do 30.04.2015 za nájomné 350,00 €/rok (prenájom 

pozemku na umiestnenie veľkoplošného reklamného zariadenia nad 12 m
2
).  

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 

Moravce (LV č. 3453) - prenájom časti pozemku  parcely KN registra „C“ č. 3164/20 

(druh pozemku: orná pôda) na dobu určitú od 01.05.2012 do 31.03.2026 za cenu 0,10 

€/m²/rok - prenájom pozemku na  nepodnikateľské účely – záhradky 

- pouţitie Rezervného fondu mesta vo výške 114.355,00 € na úhradu kapitálových 

výdavkov na rekonštrukciu mestskej komunikácie Murgašova ulica, pouţitie Fondu 

rozvoja bývania vo výške 4.900,00 € na úhradu tvorby fondu prevádzky, údrţby a 

opráv 

- dodatok č. 1 VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej 

polície 

- zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri školách a školských zariadeniach mesta 

a do Mestskej školskej rady nasledovne: 

 Ing. Peter Hollý, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ľubov Konečná, Mgr. Denisa 

Uhrinová – do Rady školy pri ZŠ  Mojmírova  2 

 Ing. Ladislav Boršč, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý, Ing. Viliam 

Rumanko - do Rady školy pri ZŠ  na Robotnícka 25 

 Ing. Peter Hollý, Bc. Peter Kereš, Ivan Madola, Ing. Ján Solčiansky do Rady 

školy pri ZŠ  Pribinovova 1  

 Bc. Renáta Kordošová, Mgr. Beáta Sumelová,  Mgr. Pavel Šepták, , Miroslav 

Záchenský - do Rady školy pri MŠ Kalinčiakova 12 

  Eva Dubajová, PaedDr. Dušan Husár, Ľudovít Chládek - do Rady školy pri 

MŠ Ţitavské nábreţie č. 1 

 Vladimír  Klučiar, PaedDr. Pavol Petrovič, Marián Tomajko, Jozef Tonkovič - 

do Rady školy pri Základnej umeleckej škole 

 PharmDr. Ivona Vicianová - do Rady školy pri MŠ Štúrova 15 

 Erika Babocká, ml. - do Rady školy pri MŠ Slnečná 2 

 Ivan Hritz - do Rady školy pri MŠ Parková 2, ZM - Prílepy 

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

 Mgr. Danuša Hollá,  PaedDr. Dušan Husár - do Mestskej školskej rady 

- dotácie na kultúru a šport pre občianske zdruţenia, športové kluby a zväzy z rozpočtu 

mesta 

- a/návrh na zmenu predsedu v Komisii finančnej, kde Ing. Jozefa Škvareninu 

nahrádza Mgr. Milan Galaba 

b/ návrh na zmenu člena v Komisii finančnej, kde Ing. Borkoviča nahrádza Lubica 

Kováčová 

c/ návrh na zmenu člena v Komisii zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky,  kde 

Lubicu Kováčovú  nahrádza Vladimír Klučiar 

d/ návrh na zmenu člena v Komisii výstavby, ÚP, ŢP a ochrany kultúrnych pamiatok, 
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kde Ing. Viliama Rumanku  nahrádza Vladimír Klučiar 

e/ návrh na zmenu člena v Komisii pre eurofondy a strategické plánovanie, kde Ing. 

Jozefa Škvareninu nahrádza Vladimír Klučiar 

- dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 

sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto sluţby 

- zmenu uznesenia č. 18/2011 zo dňa 27.1.2011 tak, ţe slová „PaedDr. Klaudia 

Ivanovičová, poslanec Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach“ sa nahrádzajú 

slovami „Ing. Jozef Škvarenina, poslanec Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach“ 

- a) hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok 2011 

s výhradami, b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské 

kultúrne stredisko za rok 2011 nasledovne: zisk z hlavnej činnosti po zdanení vo výške 

1.143,58 € nasledovne: 10% prideliť do rezervného fondu vo výške 114,36 €, 90% vo 

výške 1.029,22 € pouţiť na údrţbu priestorov MsKS 

- a) hospodárenie príspevkovej organizácie Správa športových zariadení za rok 2011 

bez výhrad, b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Správa 

športových zariadení za rok 2011 nasledovne: zisk z hlavnej činnosti vo výške 144 € 

nasledovne: 10% prideliť do rezervného fondu vo výške 14,40 €, 90% vo výške 129,60 

€ pouţiť na údrţbu priestorov MsKS 

- a) hospodárenie príspevkovej organizácie Technické sluţby mesta za rok 2011 

s výhradami, b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 

Technické sluţby mesta za rok 2011 nasledovne: stratu z hlavnej činnosti vo výške 

245.773 € vysporiadať z rezervného fondu vo výške 149.086 €, zvyšok straty vo výške 

96.687 € zaúčtovať ako neuhradenú stratu, stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 

51.056 € vysporiadať z rezevného fondu v plnej výške  51.056 € 

- a) hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke sluţby mesta za rok 2011 

s výhradami, b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 

Záhradnícke sluţby mesta za rok 2011 nasledovne: 100% zo zisku z hlavnej činnosti 

vo výške 66 €, po zdanení 65,31 € prideliť do rezervného fondu, 100 % zo zisku 

z podnikateľskej činnosti vo výške 2.399 €, po zdanení 1.736,33 € prideliť do 

rezervného fondu 

- a) hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 s výhradami, b) usporiadanie výsledku 

hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 nasledovne: stratu z hlavnej činnosti vo 

výške 70.600,83 € vysporiadať takto: 502,91 € vykryť zo zisku z podnikateľskej 

činnosti, zostatok straty vo výške 70 097,92 € zaúčtovať ako neuhradenú stratu, zisk 

z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 558,79 € rozdeliť nasledovne: 10% zo 

zisku prideliť do rezervného fondu vo výške 55,88 €  a 90% zo zisku pouţiť na úhradu 

straty z hlavnej činnosti vo výške 502,91 € 

- a) hospodárenie príspevkovej organizácie Sluţbyt za rok 2011 s výhradami, b) 

usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Sluţbyt za rok 2011 

nasledovne: zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 11.214,65 € rozdeliť 

nasledovne: 10% zo zisku prideliť do rezervného fondu vo výške 1.121,46 €, 90% zo 
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zisku na úhradu straty z hlavnej činnosti vo výške 10.093,19 €, zostatok straty 

z hlavnej činnosti vo výške 2.074,18 € zaúčtovať ako neuhradenú stratu  

- a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 bez výhrad, b) 

vysporiadanie prebytku rozpočtu mesta vo výške 142.199 € nasledovne: podľa § 16 

ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné 

prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, rozpočtu EÚ, 

ktoré moţno pouţiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške 39.069 €, konkrétne: 

beţné výdavky pre MŠ Ţitavské nábreţie vo výške 15.000 €, beţné výdavky pre MŠ 

Kalinčiakova vo výške 15.000 €, beţné výdavky pre Komunitnú sociálnu prácu vo 

výške 2.000 €, beţné výdavky pre Dom opatrovateľskej sluţby vo výške 6.433 €, 

beţné výdavky pre ZŠ na dopravné ţiakov vo výške 636 €, c) rozdelenie 

vysporiadaného prebytku rozpočtu mesta vo výške 103.130 € sa vykoná takto: do 

rezervného fondu sa prideľuje 30.939 €, do fondu rozvoja bývania sa prideľuje 72.191 

€ 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových 

pravidlách mesta Zlaté Moravce  

- a) zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým 

opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b) Zák. č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu 

- pouţite Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce vo výške 9.500,00 € na úhradu 

tvorby fondu prevádzky, údrţby a opráv za neodpredané byty na Kalinčiakovej ul. 

6,8,10 v Zlatých Moravciach 

- prípravu prefinancovania investičných akcií z úverových zdrojov do výšky 

1 000 000€ 

- pouţitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na 

vybudované energetické zariadenia vo výške 17.020,88 € na úhradu kapitálových 

výdavkov spojených s rekonštrukciou budovy výmenníkovej stanice č. 3 na 

Duklianskej ul., parc. č. reg. C 1364/1 na prevádzku centra poskytujúceho sluţby 

obyvateľstvu zo strany mesta 

- Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 

sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto sluţby 

- spolufinancovanie projektu Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce z rozpočtu 

mesta podľa predloţeného návrhu 

- poskytnutie dotácie pre ZO Jednota dôchodcov Slovenska vo výške 500,00 EUR 

- plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012  

- návrh Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce 

a spoločnosťou ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: Elektráreň Mochovce, 

935 39 Mochovce, predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov, ktoré sa 

budú nachádzať v „novej“ prístavbe budovy Centra voľného času, Rovňanova 7, v 

Zlatých Moravciach, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2 

(tzv. nová stolnotenisová hala), ktorej výstavbu bude v plnom rozsahu financovať 

spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., a to na dobu 20 rokov od účinnosti 
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nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 1,- euro ročne 

- v súlade s § 31 štatútu mesta Zlaté Moravce doplnenie výboru mestskej časti 4 o 

členov z radov občanov: Jozef Zlatňanský, Vladimír Jakab, Miroslav Paluška, Rudolf 

Urbanovič, Rastislav Judin a Michal Buxar 

- zmenu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v časti 

II. čl. 4 doplnenie nového bodu č. 2: Zasadnutie mestského zastupiteľstva ktoré 

iniciuje minimálne 1/3 poslancov ţiadosťou primátorovi sa zvolá na čas, ktorý je 

uvedený v ţiadosti o zvolanie MsZ. Ak ţiadosti o zasadnutie MsZ nie je uvedený čas, 

MR v súčinnosti s primátorom rozhodne o čase zasadnutia MsZ. Doterajšie body 2. aţ 

6. sa posúvajú a prečíslovávajú na 3. aţ 7. 

- novelizáciu č. 3 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   

- novelizáciu č. 4 VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v 

meste Zlaté Moravce pre obce Hosťovce a Čierne Kľačany 

- konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011, vysporiadanie 

účtovného výsledku hospodárenia Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 

- zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým 

opatrením č. 6/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov: Obstarávanie kapitál. aktív Hokejbalové ihrisko 

- 4.500,00 €, Obstarávanie kapitál. aktív Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ Mojmírova + 

4.500,00 € 

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce 

nachádzajúce sa v nehnuteľnosti – Materská škola na Ul. Slnečnej v Zlatých 

Moravciach na vzdelávanie ţiakov Spojenej školy, Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce 

- rekonštrukciu kanalizácie ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce – havarijný stav  

- prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75.000,00 Eur na 

prevádzkové financovanie beţných výdavkov mesta za podmienok uvedených 

v indikatívnej ponuke banky, ručenie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo 

výške 75.000,00 Eur blankozmenkou   

- a) Mestské zastupiteľstvo súhlasí s poţadovaním podpory zo ŠFRB na účel 613, t.j. 

výstavba nájomných bytov, 70 b.j. na parc. č. 2537/1, 2537/43, 2537/44, 2537/46, 

2537/56, 2537/57, katastr. úz. Zlaté Moravce („OS Štvorlístok“), b) Mestské 

zastupiteľstvo súhlasí s investičným zámerom mesta t.j. výstavby nájomných bytov 

a súhlasí so spôsobom financovania predmetného zámeru úverom zo ŠFRB v sume 

70% obstarávacej ceny a dotáciou z MDVaRR SR v sume 30% obstarávacej ceny, c) 

mestské zastupiteľstvo súhlasí s predloţením ţiadosti o úver zo ŠFRB a súhlasí so 

zabezpečením záväzku bankovou zárukou, d) mestské zastupiteľstvo súhlasí 

s nájomným charakterom bytov počas trvania zmluvného vzťahu, t.j. 30 rokov, pričom 

tento nájomný charakter bytu zachová po dobu lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, t.j. 30 

rokov, e) mestské zastupiteľstvo súhlasí so zapracovaním splátok do rozpočtu mesta  

počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB, f) mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, ţe 

pri prenájme nájomných bytov mesto dodrţí ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. 
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o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 

- výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

v základnej umeleckej škole  s účinnosťou od 01.01.2013 

- Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 

Moravce v predloţenom znení 

- pouţitie Rezervného fondu vo výške 48.990 € na prefinancovanie investičnej akcie: 

spolufinancovanie dotácie z Recyklačného fondu na vozidlo zabezpečujúce 

separovaný zber  

- zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Sluţbyt so zák. č. 

523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa predloţeného návrhu 

- spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  

v zmysle  Čl. 10 ods. 7 a Čl. 15 ods. 1. písm. i) VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 

v znení jeho dodatku č. 1 účinného od 02.12.2011 – návrh na schválenie prebytočného 

nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce: stavba  súpisné  číslo č.  

460 (rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 

1825/2 o výmere  365 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná v KN 

SR, správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. 

Zlaté Moravce v LV č. 3453 /budova – bývalý sklad ovocia a zeleniny, ktorá sa 

nachádza na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach/  

- prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 200.000,00 Eur na financovanie 

technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov za podmienok uvedených 

v indikatívnej ponuke banky, ručenie úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 

200.000,00 Eur blankozmenkou  

- ručenie za úver zo ŠFRB vo forme bankovej záruky, prevzatie bankovej záruky na 

úver zo ŠFRB od Slovenskej sporiteľne vo výške 1 886 998,00 EUR, zabezpečenie 

bankovej záruky vlastnou platobnou blankozmenkou pre Slovenskú sporiteľňu   

- pouţitie Rezervného fondu vo výške 55.156,00 € na tieto investičné akcie: MŠ 

Ţitavské nábreţie  vo výške 27.756 €, MŠ Kalinčiakova vo výške 27.400 € 

- úhradu záväzkov do Fondu prevádzky, údrţby a opráv z fondu rozvoja bývania vo 

výške 32.430,00 €, pouţitie Fondu rozvoja bývania vo výške 32.430,00 € na úhradu 

výdavkov spojených s výstavbou a obnovou infraštruktúry bytového fondu mesta 

(prídel do fondu prevádzky, údrţby a opráv) 

- vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  

z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta 

- Doplnok č.1 obsahujúci časť - Oblasť rozvoja bývania do „Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce – aktualizácia“ v predloţenom znení 

- novelizáciu č. 4 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 s účinnosťou od 01.01.2013 

- VZN č. 8/2012 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 
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- „Územný plán Mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č. 4“ 

- odpísanie nevymoţiteľných pohľadávok od dlţníkov m. p. Sluţbyt podľa prílohy v 

sume  117 649, 37 EUR 

- a) v prípade úspešností ţiadostí oboch projektov, ich realizáciu v roku 2012, b) 

Spolufinancovanie projektov z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, nasledovne: 1. Projekt: 

Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov 

ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzania sociálnej vylúčenosti v rámci 

informovania mládeţe, vo výške 133,18 EUR, 2. Projekt: Zriadenie rómskej 

občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce, vo výške 264,55 EUR. V prípade 

úspešnosti projektu financovanie mzdových výdavkov dvoch pracovníkov rómskej 

občianskej hliadky, na polovičný pracovný úväzok: Mesačná hrubá mzda 200 EUR/1 

pracovník (práca na dohodu) v roku 2012. V rámci rozpočtu roku 2012 budú peňaţné 

zdroje čerpané zo zdrojov, ktoré boli plánované na projekt protipovodňových opatrení, 

par. 50J, ktorý nebol v roku 2012 realizovaný 

         Uznieslo sa: 

- na novelizácii VZN dodatkom č. 1 k VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách 

Mesta Zlaté Moravce 

- na VZN č. 6/2012  o dani z nehnuteľností 

- na Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté 

Moravce 

- na VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území mesta Zlaté Moravce 

- na všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce číslo: 9/2012 z 13.12.2012, 

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

a doplnky č. 4 

         Zobralo na vedomie: 

- predloţený poslanecký návrh týkajúci sa nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom 

Mesto Zlaté Moravce a nájomcom Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca n.o. 

- Programový rozpočet Mestského strediska kultúry a športu p. o., Sluţbyt, Technické 

sluţby mesta m.p., Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., 

Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce m. p., s výhľadom na roky 2013 a 2014 

- informáciu o zmene sekretára v Komisii ochrany, verejného poriadku a CO, kde Mgr. 

Ivana Hritza nahrádza PhDr. Marián Takáč 

- informáciu o zmene sekretára v Komisii finančnej, kde Ing. Evu Struhárovú nahrádza 

Ing. Renáta Mamráková 

- 3. úpravu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2011, zmenu 

rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 17, 18 a 19 v zmysle vnútorného predpisu 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta podľa prílohy 

- správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2011 

- dôvodovú správu k Výkonu úloh ustanovených zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov Mestskou políciou v Zlatých Moravciach na 

území obce Topoľčianky  

- zmenu sekretára v Komisii finančnej, kde Ing. Renátu Mamrákovú nahrádza Ing. 

Iveta Szobiová 
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- informáciu o spotrebe energií v meste podľa jednotlivých druhov v roku 2011 

- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 

Mestské kultúrne strediskom, Technické sluţby mesta, Správa športových zariadení, 

Záhradnícke sluţby mesta, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce 

- informáciu o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia 

a vymáhania   

- informatívnu správu o návrhu jednotlivých nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyuţívaný majetok 

a majetok, pri  ktorom náklady  na  opravu prevyšujú výnosy z prenájmu  a  následnom  

návrhu  spôsobu  nakladania s týmto majetkom  

- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 

- zmluvu o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012 

- vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor na 

Ďateliniskách  

- Ţiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné 

číslo 6,8,10      

- informáciu o technickom stave tepelného hospodárstva Mestskej nemocnice prof. 

MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce  

- ţiadosť o zakúpenie plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy 

- správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2011, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 

- východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2013, limity výdavkov pre 

jednotlivé rozpočtové kapitoly, limity výdavkov dotácií pre príspevkové organizácie 

mesta 

- informáciu o výsledku kontroly NKU 

         Uloţilo: 

- mestskému úradu pripraviť a realizovať kroky potrebné k prenajatiu mestského 

majetku Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca n.o., v zmysle predloţeného 

návrhu nájomnej zmluvy 

- Mestskému úradu prešetrenie dodrţania podmienok zmluvy medzi Mestom Zlaté 

Moravce a Prvá energetická a teplárenská spoločnosť a predloţiť kópie originálov 

zmlúv poslancom  

- primátorovi mesta v zmysle prijatých záverov komisie vypísať výzvy bankovým 

subjektom na predloţenie podmienok poskytnutia úveru 

- kontrolórovi mesta preveriť zmluvu o dielo medzi Mestom Zlaté Moravce a 

spoločnosťou Eagle s.r.o. zo dňa 25.06.2012, zákonnosť a dodrţiavanie podmienok 

zmluvy a oprávnenosť vyplatenia odmeny 

- riaditeľovi Technických sluţieb preveriť moţnosti financovania cez leasing 

a moţnosť prenájmu rolby 

- 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 
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tohto uznesenia 

         Poverilo: 

- primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve 

medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o. 

         Prerokovalo: 

- správu o hospodárení príspevkovej organizácie Technické sluţby mesta, Záhradnícke 

sluţby mesta za rok 2011, usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 

príspevkovej organizácie Technické sluţby mesta, Záhradnícke sluţby mesta, 

Technické sluţby mesta, Záhradnícke sluţby mesta, Sluţbyt, Mestská nemocnica prof. 

MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

- technický stav tepelného hospodárstva Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 

Korca DrSc. Zlaté Moravce a návrhy na riešenie tohto stavu schválením pouţitia 

finančných prostriedkov, návrh na zmenu beţného rozpočtu mesta Rozpočtovým 

opatrením č. 7/2012 – na financovanie napájacej nádrţe s odplyňovačom v Mestskej 

nemocnici, návrh na riešenie technickej situácie a rekonštrukcie tepelného 

hospodárstva Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 

financovaním vo výške 500 000 EUR 

         Zrušilo: 

- bod 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 198/2011 z 11. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo na základe 

poslaneckého návrhu zrušenie príspevkovej organizácie mesta – Mestskej nemocnice 

prof. Dr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, IČO: 17336015 ku dňu 31.03.2012 

a prebratie všetkých záväzkov a pohľadávok zrušenej organizácie Mestom Zlaté 

Moravce ako zriaďovateľom tejto príspevkovej organizácie 

- uznesenie mestského zastupiteľstva č. 90/2011 zo 6. zasadnutia mestského 

zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 23.6.2011 

         Súhlasilo: 

- so zaradením Súkromnej  materskej školy 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 

- s výkonom úloh ustanovených zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov Mestskou políciou v Zlatých Moravciach na území obce 

Topoľčianky, a uzavretím Zmluvy o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície medzi 

Mestom Zlaté Moravce a obcou Topoľčianky 

- so zámerom prístavby stolnotenisovej herne k budove CVČ, Rovňanova 7, Zlaté 

Moravce, budova súpisné číslo 2062 nachádzajúca sa na pozemku par. č. 2601/17, k.ú. 

Zlaté Moravce podľa predloţeného návrhu s tým, ţe všetky náklady spojené s touto 

investíciou a zámerom znáša v plnom rozsahu investor: ENERGOSTROJ Mochovce, 

s.r.o., IČO: 31 440 029 

- so zmenou územného plánu v zmysle doplnku č. 4 z občianskej vybavenosti a vyššej 

občianskej vybavenosti na bytovú výstavbu pre lokalitu Ďatelinisko p.č. 

3033/1,2,12,14 

         Určilo: 

- v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. o právnom postavení a platových 
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pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení mesačný plat primátora 

mesta vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53-násobku priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2011 786 € x 2,53) čo 

predstavuje celkový plat vo výške 1.989,00 € 

         Zverilo: 

- s účinnosťou od 1.5.2012 do správy mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke 

sluţby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 

1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529, nasledovný majetok mesta: softvérové 

vybavenie elektronickej pasportizácie cintorínov v Zlatých Moravciach a v mestských 

častiach Chyzerovce a Prílepy s: obstarávacou cenou: 16.468,86 eur, zostatkovou 

cenou k 30.4.2012: 10.978,46 eur 

- s účinnosťou od 14. 12. 2012 na dobu neurčitú do správy Technických sluţieb mesta 

Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, IČO: 587168, nasledovný majetok 

mesta: Nákladné motorové vozidlo na zvoz odpadu, typ: Renault Premium Lander 

340.26 S P 6x2 s nadstavbou M-U-T 205/18, rok výroby: 2010, číslo podvozka: 

VF629CHA000001239, farba: biela, výbava: klíma, rádio s CD, vyhrievané, el. 

ovládané zrkadlá, vzduchom odpruţené sedadlo a iná výbava na základe technickej 

špecifikácie vo verejnej súťaţi s  obstarávacou cenou: 155 760,00 eur, oprávkami k 30. 

11. 2012: 3 245,00 eur, zostatkovou cenou k 30. 11. 2012: 152 515,00 eur 

- s účinnosťou od 1. 1. 2013 na dobu neurčitú do správy Základnej školy, Robotnícka 

25, Zlaté Moravce, IČO: 37865111, nasledovný majetok mesta: Rekonštrukcia 

multifunkčného ihriska – ihrisko na nohejbal 20 x 37 m, nachádzajúce sa v externom 

priestore Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, na pozemku parc. č. 718, 

o výmere 4612 m2, druh pozemku zast. plochy a nádvoria, v k. ú. Zlaté Moravce, obec 

Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou 

katastra v Zlatých Moravciach s: obstarávacou cenou: 18 599,00 eur, oprávkami k 31. 

12. 2012: 234,00 eur, zostatkovou cenou k 31. 12. 2012: 18 365,00 eur 

         Poverilo: 

- Ing. Jozefa Škvareninu ako ďalšieho sobášiaceho, t.j. poslanca, pred ktorým je moţné 

urobiť vyhlásenie o uzavretí manţelstva a ako rečníka na obradoch ZPOZ 

         Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. vyuţil právo podľa § 13 

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

a nepodpísal niektoré uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

v zákonom stanovenej lehote podľa § 12 ods. 11 tohto zákona, čím  pozastavil výkon 

týchto uznesení Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: Uznesenie č. 

300/2012 zo dňa 26.04.2012, Uznesenie č. 306/2012 zo dňa 26.04.2012, Uznesenie č. 

363/2012 zo dňa 24.08.2012, Uznesenie č. 397/2012 zo dňa 20.09.2012, Uznesenie č. 

398/2012 zo dňa 20.09.2012, Uznesenie č. 399/2012 zo dňa 20.09.2012, Uznesenie č. 

400/2012 zo dňa 20.09.2012,Uznesenie č. 403/2012 zo dňa 20.09.2012. 
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Zástupca primátora. 
         Do 5. februára pôsobil vo funkcii zástupcu primátora mesta poslanec Vladimír 

Klučiar. 

         Od 13. marca primátor Ing. P. Lednár, CSc. vymenoval za svojho nového 
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zástupcu poslanca Ing. Jozefa Škvareninu.   

         Ing. J. Škvarenina sa narodil v Zlatých Moravciach a má 39 rokov. Po Gymnáziu 

Janka Kráľa pokračoval v štúdiu na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktoré 

úspešne ukončil ako inţinier ekonómie. Jeho prvým zamestnaním bolo Stredné 

odborné učilište v Zlatých Moravciach, kde vyučoval ekonomiku a informatiku. 

Pôsobil aj ako vedúci odboru informatiky na Okresnom úrade práce a neskôr sa stal 

zástupcom prednostu Okresného úradu. Informatike a počítačom sa venuje dodnes. 

Okrem pôsobenia vo verejných pozíciách pôsobil v reklame a marketingu. Poslancom 

Mestského zastupiteľstva je uţ druhé volebné obdobie. Za koalíciu kandidoval ako 

nominant Smer-SD. „Je to veľká pocta a moţno to súvisí s mojou doterajšou prácou 

v samospráve. Pri výkone tejto funkcie cítim veľkú zodpovednosť a pokoru. Dúfam, ţe 

nikoho nesklamem. Som odmalička spojený so sídliskom, preto skvalitňovanie ţivota 

v tejto časti mesta je moja priorita. Dôleţitými sú aj celomestské projekty, ktoré 

chceme v tomto volebnom cykle realizovať. Výstupmi našej práce musíme občanov 

presvedčiť, ţe sme tu pre nich a naše mesto.“ povedal Ing. J. Škvarenina. 

Prednosta MsÚ. 
         V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov je v plnej kompetencii primátora mesta menovať a odvolať prednostu 

Mestského úradu. Ing. J. Jamrich bol odvolaný z funkcie prednostu mestského úradu 

k 27. aprílu.  

         14. mája bol menovaný za prednostu Mestského úradu PaedDr. Ľubomír 

Martinka, rodák zo Zl. Moraviec. Je ţenatý, má troch synov a pochádza z Nitry. 

Pätnásť rokov pracoval v oblasti verejnej a štátnej správy na rôznych vedúcich 

postoch. Okrem iného päť rokov zastával funkciu prednostu Mestského úradu v Nitre. 

Úspešne má za sebou manaţovanie a realizáciu viacerých projektov v oblasti verejnej 

správy. Za optimalizáciu modulov informačného systému samosprávy „Karta klienta“ 

získal prestíţne ocenenie ITAPA. Pod jeho vedením sa spúšťal jeden z pilotných 

projektov v rámci Slovenska – Programové rozpočtovanie samosprávy. Inicioval, 

riadil a aktívne sa podieľal na riešení a zostavení nosných koncepcií mesta prakticky 

prierezom vo všetkých oblastiach originálnych a prenesených kompetencii samosprávy 

v meste Nitra, vrátane Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo aj projektu E – 

goverment krajských miest. Na istý čas bol riaditeľom štátneho podniku Agrokomplex. 

Jedným z prvých rozhodnutí nového prednostu MsÚ bol aj zámer presťahovať 

magistrát vrátane mestskej polície do objektu bývalého MsNV na Bernolákovej ulici, 

ktorý je uţ roky zatvorený.  

         PaedDr. Ľ. Martinka zotrval vo funkcii prednostu MsÚ do 5. septembra.   

Ing. J. 

Jamrich 

 
 

 

PaedDr.  

Ľ. Martinka 

Voľby do NR SR. 
         Predseda NR SR rozhodnutím č. 347/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, podľa zákona 

č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky.  Deň volieb určil na sobotu 10. marca 2012.  

         V obradnej miestnosti MSKŠ sa 27. januára uskutočnil sľub okrskových 

volebných komisií pre voľby do NR SR do rúk primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc. 

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

Príloha  

č. 2-d 
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boli ţrebovaním zvolení predsedovia a podpredsedovia okrskových volebných komisií. 

         V Zlatých Moravciach bolo zriadených jedenásť volebných okrskov, v ktorých 

bolo zapísaných 10 591 voličov. Volieb sa zúčastnilo 62,34 % voličov. Hlasovania sa 

zúčastnilo 6 603 voličov, z toho platných hlasov bolo 6 533. Počet voličov, ktorí 

zaslali návratnú obálku z cudziny bol 13. 

Strany a hnutia jednotlivo získali v Zlatých Moravciach hlasy takto: 

1. Zelení (Zelení)  17 (0,26 %) 

2. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)   489 (7,48 %) 

3. Strana demokratickej ľavice (SDĽ)   5 (0,07 %) 

4. Slovenská národná strana (SNS)   381 (5,83 %) 

5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO)   551 (8,43 %) 

6. Sloboda a Solidarita (SaS)   361 (5,52 %) 

7. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ (PaS)   21 (0,32 %) 

8. NÁŠ KRAJ (NÁŠ KRAJ)   3 (0,04 %) 

9. Strana zelených (SZ)   35 (0,53 %) 

10. Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS)   304 (4,65 %) 

11. SMER - sociálna demokracia (SMER – SD)   3 562 (54,52 %) 

12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (Zmena zdola, DÚ)   83 (1,27 %) 

13. Národ a Spravodlivosť - naša strana (NaS – ns)   41 (0,62 %) 

14. Komunistická strana Slovenska (KSS)   60 (0,91 %) 

15. Strana Rómskej únie na Slovensku (SRÚS)   0 

16. MOST – HÍD (MOST – HÍD)   90 ((1,37 %) 

17. 99 % - občiansky hlas (99%)   90 (1,37 %) 

18. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS)   30 (0,45 %) 

19. STRANA +1 HLAS (+1 HLAS)   0 

20. Robíme to pre deti – SF (SF)   32 (0,48 %) 

21. Obyčajní ľudia (Obyčajní ľudia)   17 (0,26 %) 

22. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  

      (SDKÚ – DS)   306 (4,68 %) 

23. Strana občanov Slovenska (SOSKA)   7 (0,10 %) 

24. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP)   2 (0,03 %) 

25. STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ (SSS–NM)   42 (0,64 %) 

26. Strana ţivnostníkov Slovenska (SŢS) 4 (0,06 %) 

         Okres Zlaté Moravce má svojho zástupcu v novom parlamente. Je ním Mgr. 

Marián Kéry, okresný predseda strany SMER – SD. Pochádza z Červeného Hrádku a 

má 34 rokov.  

         4. apríla vymenoval prezident SR I. Gašparovič novú vládu v zloţení: 

- predseda vlády Robert Fico (SMER-SD) 

- podpredseda vlády Robert Kaliňák (SMER-SD), podpredseda vlády Peter 

Kaţimír (SMER-SD), podpredseda vlády Miroslav Lajčák (nom. SMER-SD) 

- Minister hospodárstva Slovenskej republiky Tomáš Malatinský (nom. SMER-SD) 

- Minister financií Slovenskej republiky Peter Kaţimír (SMER-SD) 

- Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján 

Počiatek (SMER-SD) 
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- Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír 

Jahnátek (SMER-SD) 

- Minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák (SMER-SD) 

- Minister obrany Slovenskej republiky Martin Glváč (SMER-SD) 

- Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec (nom. SMER-SD) 

- Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák (nom. SMER-SD) 

- Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter (SMER-

SD) 

- Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan 

Čaplovič (SMER-SD) 

- Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič (SMER-SD) 

- Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Zvolenská (nom. SMER-SD) 

- Minister ţivotného prostredia Slovenskej republiky Peter Ţiga (SMER-SD) 

Výstavba.  
         Okamţité zastavenie výstavby bytoviek poţadovali obyvatelia dotknutých ulíc 

Ďateľniska. Proti zámeru investora sa v januári rozbehla petícia so 151 podpismi. 

Obyvatelia tejto časti ţiadali, aby sa stavba okamţite zastavila a aby sa nestavalo 

minimálne do obdobia, kým sa neprešetria všetky ich námietky k stavbe. Poukazovali 

na rozpor s územným plánom mesta. Komplex týchto šiestich bytoviek vzniká na 

mieste, kde kedysi stála škôlka. 

         Nezávisle od seba podal primátor Ing. P. Lednár, ako štatutár mesta, a E. 

Mihalková, ako obyvateľka dotknutej časti Zlatých Moraviec, podnet na Krajský 

stavebný úrad v Nitre. V podnetoch ţiadali prešetrenie stavebného povolenia a 

rovnako prešetrenie informácie, ţe je stavba údajne špecifikovaná ako dočasná. 

Krajský stavebný úrad sa vo veci vyjadril, ţe „po preskúmaní spisového materiálu a 

porovnaní napadnutého rozhodnutia s platnými právnymi predpismi ponechal 

rozhodnutie Mesta Zlaté Moravce č. 2539/2011-004-RB zo dňa 19.9.2011 v 

platnosti.“  

         Prvé dve bytovky boli postavené do konca roka 2012 (E,F – 1. Etapa). Rozmery 

bytov sú podľa počtu izieb od 25 do 75 m². Byty sú určené do osobného vlastníctva, 

moţnosť prenájmu. Kaţdý byt má jedno parkovacie miesto pri bytovom dome, ktoré si 

je moţné zakúpiť. Ponuka bytov v tejto etape je 6 trojizbových, 12 dvojizbových, 12 

jednoizbových. Byty sú - tehlové, energeticky úsporné s vlastným kúrením a ohrevom 

vody, s podlahovým vykurovaním a vlastnými meračmi jednotlivých energií. Byty 

poskytujú komfort bývania ako v rodinných domoch. Zhotoviteľom a investorom 

stavby je spoločnosť Kanvod, s.r.o. a Kanvod SK, s.r.o. Obytný 

súbor Ďateliniská Zlaté Moravce je situovaný v tichej zástavbe medzi rodinnými 

domami. Plocha je ohraničená ulicami – Krátka, Odbojárov, Inovecká a Slovenskej 

armády. Výstavbou nedošlo k vytvoreniu novej ulice.  

Obytný 
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         Na Námestí A. Hlinku bola v roku 2003 vykonaná čiastočná rekonštrukcia 

námestia, na základe vypracovaného projektu Ing. arch. A. Supuku, ktorý počítal s 

odstránením starých 5 ks stromov – Sophorajaponica, obvod kmeňa od 259 cm aţ po 

Výrub 

stromov 

na 

Námestí 
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najmenší 162 cm, 2 ks lipy malolistej – Thiliacordata obvod kmeňa 133 cm – 117 cm. 

Tieto stromy bolo potrebné odstrániť, aby mohla byť vykonaná kolaudácia Námestia 

A. Hlinku. Na stromy bolo vydané povolenie na výrub, ktoré však bolo z neznámych 

dôvodov v predošlých rokoch zastavené. Pod stromami boli na základe vypracovaného 

projektu vysadené vzrastlé stromy lipy striebristej – Thiliaargentea. Posledná 

audítorská správa dala mestu na vedomie aj niekoľko neskolaudovaných nehnuteľností 

a stavieb. Týkalo sa to aj centra mesta, konkrétne zrekonštruovaného Námestia A. 

Hlinku. Dôvodom boli staré stromy, ktoré mali byť pri rekonštrukcii námestia 

vypílené.  

         Výrub 7 ks stromov sa uskutočnil v súlade so schválenou projektovou 

dokumentáciou na stavbu „Rekonštrukcia Nám. A. Hlinku ZM.“ K výrubu 

predmetných stromov vydal súhlasné stanovisko v rámci vyjadrenia sa k projektovej 

dokumentácii stavby aj Okresný úrad – odbor ţivotného prostredia, oddelenie SoŢP a 

ÚP v Zlatých Moravciach. Výrub stromov uskutočnili v apríli Záhradnícke sluţby 

mesta Zlaté Moravce. Po ukončení prác boli vykonané ďalšie ukončovanie práce na 

úprave námestia - úprava dopravného koridoru pre zásobovacie vozidlá, demontáţ 

lavičiek a ich osadenie vedľa chodníka a taktieţ premiestnenie stĺpa verejného 

osvetlenia pred Penziónom Byron a úprava plôch po odstránených stromoch 

poloţením zámkovej dlaţby. 

A. Hlinku 

 

Foto č.  

701, 

702/III 

 

         Zábradlie vinúce sa nábreţím rieky Ţitavy bolo poškodené uţ celé roky. Diery v 

ohradení a celá chýbajúca časť zábradlia mohli byť príčinou váţneho zranenia 

nepozorných občanov a najmä detí. Preto pracovníci m.p. Technické sluţby vykonali 

v júli komplexnú úpravu ohradenia rieky a to najmä kvôli zvýšeniu bezpečnosti tejto 

lokality. Celý tento priestor bol vyčistený, chýbajúce zábradlie bolo doplnené a natreté.  

Oprava 

zábradlia 

na nábreţí 

Ţitavy 

 

         Obyvatelia ţijúci na Ulici 1. mája č. 31, 33, 35 sa rozhodli voči problémom, 

ktoré im spôsobujú Rómovia zakročiť ráznym spôsobom. V septembri svoj obytný 

dom ohradili plotom. Pretoţe často v tejto lokalite mesta dochádza k napádaniu ľudí, 

výtrţnostiam a devastácii okolia. Oplotenie si zaplatili obyvatelia z fondu opráv. 

Mesto Zlaté Moravce na základe poţiadavky občanov vydalo súhlas formou ohlásenia 

drobnej stavby na prehradenie mestského pozemku.  

Oplotenie 

bytovky 

na Ul.  

1. mája 

 

         Realizácia výstavby bytového domu Štvorlístok je vyústením zámeru mesta 

vybudovať mestské nájomné byty. Príprava začala zmenou funkčného vyuţitia územia, 

nakoľko podľa platného územného plánu mesta nebola moţná ich realizácia. 

Mestským zastupiteľstvom Zlaté Moravce dňa 21.10.2011, uznesením č. 171/2011 boli 

schválené Zmeny a doplnky č. 3/2011 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce, ktorými 

sa zabezpečilo riešenie aktuálneho zámeru funkčného vyuţívania a priestorového 

usporiadania územia v zastavanej časti mesta z plôch športu a záhrad na plochy 

bývania v bytových domoch. Záväzná časť bola vyhlásená VZN mesta Zlaté Moravce 

č. 8/2011. V novembri v roku 2011 bol podaný návrh na vydanie územného 

rozhodnutia a následne Mesto Zlaté Moravce v januári roku 2012 poţiadalo o vydanie 

stavebného povolenia, ktoré bolo vydané a právoplatné. Verejné obstarávanie bolo 

Bytový dom 

Štvorlístok 
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zahájené v decembri 2011. Súťaţ bola v januári 2012 zverejnená vo vestníku. 

Novostavba mestských nájomných bytov bude realizovaná na Ul. 1. mája, Zlaté 

Moravce na parcelách č. CKN 2537/1, 2537/44, 2537/46, 2357/57 vo vlastníctve 

Mesta Zlaté Moravce podľa LV č. 3453 a parcelné číslo CKN 2537/43 (EKN 2394/1) 

vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce podľa LV č. 5417. Predmetné územie pre 

výstavbu sa nachádza v bytovej zóne, na mieste bývalého škvarového ihriska, ktoré 

v súčasnosti nie je vyuţívané na športové aktivity ale skôr dopĺňa nedostatočné 

kapacity parkovacích miest blízkych bytových domov. Projekt „Obytný súbor 

Štvorlístok“ disponuje architektonickými a uţívateľskými parametrami v blokoch A a 

B, ktoré majú kvalitatívnu úroveň átriového rodinného domu. Ide o 5 podlaţné bodové 

bytové domy s obytným podkrovím bez suterénu, v prízemí sú umiestnené byty 

a technická vybavenosť. Átrium nahradzujú terasy. Celkový počet bytov v blokoch 

A a B by mal byť 70, z toho 1 – izbových 24 a 2 – izbových 46. Byty sú členené podľa 

veľkostnej kategórie s podlahovou plochou 1 – izbový 21,58 m2, 2 – izbový 58,69 m2 

a terasa 5,72 m2. 

 

         Dňa 17. decembra bol ukončený projekt „Rekonštrukcia Denného centra na 

Mojmírovej ulici č. 6 – I. etapa“, prevzatím stavby renovovaných priestorov 

zhotoviteľom firmou Hass s.r.o. Predmetom zákazky boli stavebné úpravy Denného 

centra v meste Zlaté Moravce, ktoré slúţi na záujmovú činnosť našich dôchodcov. 

Vykonaním stavebných úprav došlo k skvalitneniu sluţieb a vytvoreniu príjemnejšieho 

prostredia pre rôzne stretnutia zdruţení, organizácií, jednotlivcov, či odborných 

prednášok. Jednalo sa o búracie práce nových dverných otvorov do miestností a 

priečok medzi nimi, demontovanie kovových mreţí na oknách a vchodových dverách, 

odstránenie starej keramickej dlaţby a keramického obkladu, odstránenie starého 

linolea, demontáţ oplechovaných parapiet, vymurovanie nových priečok a nových 

dverových vchodov, zamurovanie starých, osadenie nových okien, a nových kovových 

mreţí, nových dverí, dodanie nových podláh a celkovú rekonštrukciu sociálnych 

zariadení.  

         Mesto sa uchádzalo a získalo dotáciu vo výške 14 750 € v zmysle zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky na stavebné úpravy vnútorných priestorov Denného centra, Ul. 

Mojmírova 6 v Zlatých Moravciach. 

Rekonštrukcia 

Denného 

centra 

 

Foto č.  

703, 704/III 

Doprava.  
         Na základe Opatrení a Nariadení Generálneho riaditeľa Ţelezníc Slovenskej 

republiky pokračovala prestavba a revitalizácia Ţelezníc Slovenskej republiky. Tým 

došlo aj k zrušeniu samostatnosti Ţelezničnej stanice Zlaté Moravce od 1. marca. 

Funkcia prednostu Ţelezničnej stanice bola zrušená a Ţelezničná stanica Zlaté 

Moravce spolu s ostatnými nesamostatnými stanicami a zastávkami bola pričlenená 

k Ţelezničnej stanici Úľany nad Ţitavou, kde je sídlo prednostu Ţelezničnej stanice.   

Zrušenie 

samostatnosti 

Ţelezničnej 

stanice Zlaté 

Moravce 

 

 

         V rámci 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (26. apríla) primátor mesta Ing. 

P. Lednár, CSc. informoval o mnohých zámeroch mesta v rámci jeho dopravnej 

Vyhodnotenie 

ankety k 

dopravnej 
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situácie do budúcna. Následne bol zostavený dotazník pre všetkých občanov mesta, 

ktorý bol dostupný na vyplnenie „v uliciach“, roznášali ho poverení pracovníci v 

tlačovej forme a prostredníctvom webovej stránky zlatemoravce.info. Celkovo bolo 

vyplnených 1048 dotazníkov, z toho 573 muţov a 475 ţien. Do 25 rokov bolo spolu 

326, z toho 189 muţov a 137 ţien. Do 40 rokov bolo spolu 364, z toho 215 muţov 

a 149 ţien. Do 60 rokov bolo spolu 311, z toho 139 muţov a 172 ţien. Nad 60 rokov 

bolo spolu 47, z toho 30 muţov a 17 ţien. Na všetkých 5 otázok odpovedalo súhlasom 

794 ľudí, čo predstavuje 75,76 %. Na všetkých 5 otázok odpovedalo svojím 

nesúhlasom 7 ľudí, čo predstavuje 0,67%. Vybudovanie okruţnej kriţovatky na 

problematickom dopravnom vstupe do mesta, ktorý je neúmerne zaťaţený: Prílepská – 

Sládkovičová – 1. mája. Súhlasím 1010 /čo je 96,37%, nesúhlasím 18 /1,72%, neviem 

sa vyjadriť 20 /1,91%. Vybudovanie „záchytného“ Centrálneho parkoviska v centre 

mesta – „Mexikoplac“ a súčasné vybudovanie Centrálnej mestskej trţnice na nádvorí 

Ţupného domu s patričnou „kultúrou“ predajných stánkov - súhlasím 988 / 94,27%, 

nesúhlasím 12 /1,15%, neviem sa vyjadriť 48 /4,58%. Vybudovanie Účelového 

parkoviska mesta pri Zlatomoraveckej nemocnici - súhlasím 974 /92,94%, nesúhlasím 

24 /2,29%, neviem sa vyjadriť 50 /4,77%. Vypracovanie záväzného dokumentu pre 

postupné zabezpečenie opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií v správe mesta, 

chodníkov a odstraňovanie bariér, aby občania i v situácií ekonomickej a hospodárskej 

krízy mali vedomosť, kedy budú opravené, rekonštruované cesty a chodníky v meste - 

súhlasím 969 /92,46%, nesúhlasím 15 /1,43%, neviem sa vyjadriť 64 /6,11%. Príprava 

koncepcie spoplatneného parkovania v meste - súhlasím 958 /91,41%, nesúhlasím 37 

/3,53%, neviem sa vyjadriť 53 /5,06%. Zo strany občanov pribudlo 24 celkom nových 

zaujímavých návrhov, ktoré sa posunuli odborníkom úradu. Na tlačovej konferencii 

dňa 16. mája primátor mesta poďakoval všetkým, ktorí dotazník vyplnili. 

situácii v 

meste  

 

         Ţeleznica Zlaté Moravce – Kozárovce oslávila tento rok 100 rokov zaloţenia. Na 

túto počesť do nášho mesta zavítal 21. júna sluţobný vozeň Klubu ţelezničných 

modelárov z Komárna. So svojou výstavou nadchol nielen ţiakov zo základných škôl, 

ale aj verejnosť, ktorá sa prišla pozrieť ako to všetko vlastne vyzerá. Vozeň, ktorý bolo 

moţné vidieť, bol starý 50 rokov a jeho alternatíva na záchranu bola, spraviť z neho 

výstavný exponát. Vozeň je dnes plne funkčný, dokonca je schopný jazdy a jeho 

budovanie trvalo 12 rokov. Bol zmenšený v mierke 1: 120, jeho dĺţka je 14,5 m a šírka 

1,65 m. Model obsahuje okrem autentických prvkov aj sto výhybiek, semafórov a o 

niečo viac osvetľovacích lampičiek. S týmto výstavným vozňom klub cestuje nielen po 

Slovensku, ale navštívili dokonca Poľsko, Maďarsko i Českú republiku.  

         Ako prvým návštevníkom expozičného vozňa v našom meste bol primátor Ing. P. 

Lednár, CSc, ktorý pozval a poskytol 30 lístkov najlepším ţiakom základných škôl.  

100 rokov 

zaloţenia 

ţeleznice 

Zlaté Moravce 

- Kozárovce 

 

Foto č.  
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         Obyvatelia Zl. Moraviec sa konečne dočkali severného obchvatu mesta. 27. júla 

ho odovzdala do uţívania spoločnosť Granvia Construction. Obchvat v celkovej dĺţke 

5,7 km je súčasťou rýchlostnej cesty R1, teda jej aktuálnym východným koncom a 

koncesionárska spoločnosť Granvia, a.s., ho prostredníctvom sesterskej firmy Granvia 

Construction postavila v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP 

Dokončenie 

cesty R1 
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projektu). Na obchvate sú štyri mimoúrovňové kriţovatky, 24 mostov a premostení a 

takmer šesť kilometrov protihlukových stien. Celková dĺţka novovybudovaných 

komunikácií, vrátane kriţovatkových vetiev, je takmer 13 km. Súčasťou tohto projektu 

je aj takmer 46-kilometrový úsek R1 Nitra - Tekovské Nemce, ktorý pod názvom 

PR1BINA bol odovzdaný do uţívania uţ vlani. 

 

         V septembri prebiehali na Ul. M. Benku č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 prípravné 

práce pod budúce parkovisko, ktoré bude zatiaľ provizórnym riešením. Stalo sa tak 

odstránením prašiakov a detských preliezok. Ich stav a priestor, v ktorom boli osadené, 

bol nevyhovujúci a preto zrekonštruované budú osadené na vhodnejšom a pre deti 

bezpečnejšom mieste. Primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. tak reagoval na podnety 

a ţiadosti občanov, ktorí uţ dlhý čas apelovali na toto neupravené priestranstvo, ktoré 

je majetkom mesta, ako aj na neúnosnú situáciu s parkovaním. K tejto investičnej akcii 

bolo vypracované výškopisné a polohopisné zameranie, zákres podzemných 

inţinierskych sietí. Podľa spracovanej štúdie, by malo v budúcnosti vzniknúť na Ul. 

M. Benku 39 parkovacích miest. 

Nové 

parkovacie 

miesta na 

Ul. M. 

Benku 
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         Od 13. do 15. novembra prebiehalo na Námestí A. Hlinku pred Slovenskou 

poštou a Slovenskou sporiteľňou vodorovné a zvislé značenie dopravnej premávky s 

vyznačením parkovacích miest. Prvým krokom bolo vsadenie obrubníkov, ktoré boli 

spevnené betónovou výplňou pre lepšie a bezpečnejšie usmernenie dopravy. Práce 

vykonala špecializovaná firma Lemus a podľa návrhu referenta oddelenia dopravy 

MsÚ E. Hudáka a následného schválenia projektu Dopravným inšpektorátom, vzniklo 

51 nanovo vyznačených parkovacích miest.  

         Mesto reagovalo na mnoţiace sa sťaţnosti občanov a na podnety mestskej aj 

štátnej polície. V tomto úseku sa často stávali drobné nehody, vznikali škodové 

udalosti, či situácie, kedy zle parkujúce autá zablokovali iné vozidlá. Sťaţovali sa aj 

chodci, ktorí mali problém bezpečne úsekom prejsť. Presné definované parkovanie 

predchádza poriadku a sprehľadneniu v rámci plateného parkovania, s ktorým Mesto 

počíta do budúcna. Náklady na vodorovné a zvislé značenie boli vo výške 6 850 €. 

Nové 

značenie 

parkovacích 

miest na 

Námestí A. 

Hlinku -  

pred poštou 

 

 

Činnosť podnikov v meste.      
         V Zlatých Moravciach uţ daňový úrad od 1. januára nenájdete. Reformou 

daňovej správy vzniklo 8 veľkých daňových úradov v mestách – sídlach VÚC a 

väčšina daňových úradov sa pretransformovala na pobočky a kontaktné miesta. Na 

zabezpečenie výkonu činnosti Daňového úradu v krajoch sa na návrh riaditeľov DÚ 

vytvorili od 1.1.2012 pobočky (39) a kontaktné miesta (42) Daňového úradu ako 

organizačné zloţky. V Zlatých Moravciach bol daňový úrad pretransformovaný na 

kontaktné miesto daňového úradu, sídli naďalej na Hviezdoslavovej ulici č. 183. Pre 

daňové subjekty sa reformou daňových úradov nezmenila dostupnosť správcu dane. 

Takţe za svojimi daňovými povinnosťami nebudú občania musieť cestovať na daňový 

úrad do krajského mesta, ale všetko vybavia aj na pobočke alebo kontaktnom mieste 

tak, ako doteraz. Otváracie hodiny – Kontaktné miesto Zlaté Moravce: Po- Ut, Štv: od 

8:00 do 16:00 h, Str.: od 8:00 do 17:00 h, Pia.: 8:00 do 14:00 h. Základné kompetencie 

pobočiek a kontaktných miest: zabezpečujú najmä prvý kontakt s daňovými subjektmi, 

Daňový 

úrad sa 

zmenil na 

kontaktné 

miesto 
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poskytujú základné informácie o daniach, zabezpečujú úkony súvisiace s evidenciou, 

registráciou a rušením registrácie daňových subjektov, preberajú daňové priznania a 

iné dokumenty od daňových subjektov, vydávajú daňové tlačivá, potvrdenia na ţiadosť 

daňových subjektov a pod. 

 

         7. februára bola znovuotvorená po niekoľkotýţdňovej rekonštrukcii predajňa DM 

Drogerie Markt na Hviezdoslavovej ul. Pri tejto príleţitosti mohli kupujúci vyuţiť od 

7.-9. februára zľavu 10% z nákupu a po zaplatení dostali ako malú pozornosť gerberu.  

DM 

Drogerie 

Markt 

                   

         28. marca sa zúčastnil návštevy v Bauer Gear Motor Slovakia, s.r.o., firmy 

pôsobiacej v Zlatých Moravciach primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Išlo o oficiálne 

stretnutie s riaditeľom tejto spoločnosti Ing. R. Orgoníkom. „Zaujímala ma aktuálna 

situácia v spoločnosti, najmä v súvislosti šírenia sa poplašných správ o moţnom 

prepúšťaní, ale aj ďalších správ, ktoré hovorili o prijímaní nových pracovníkov. 

Napokon som sa počas vyše hodinového stretnutia s riaditeľom spoločnosti dozvedel, 

ţe spoločnosť má výrobný program nastavený tak, ţe v súčasnosti nemusí nikoho 

prepúšťať, ani prijímať“. Spoločnosť si hľadá aj moţnosti rozšírenia výroby do ďalších 

priestorov. Pokiaľ ide o koncepciu zamestnanosti, našťastie s ňou nemajú väčšie 

starosti. Odborníkov s praxou získali aj medzi ľuďmi, ktorí v minulosti pracovali 

napríklad v Calexe. Ako v mnohých odvetviach, aj tu občas zakolíše pravidelnosť 

objednávok. Vedenie spoločnosti sa s odborármi a pracovníkmi dohodlo na zavedení 

započítavania nadčasov s tým, ţe za tie pracovníkom mzdu nevyplácajú ihneď, ale 

nechávajú si časť ich peňazí v „zálohe“. „Hovoríme tomu flexikonto. Ľudí tak 

nemusíme prepúšťať a potom znovu s ťaţkosťami hľadať a zaúčať nejakých iných. 

Stále máme k dispozícii tých svojich ľudí“ povedal Ing. R. Orgoník.  

Návšteva 

primátora  

v Bauer 

Gear Motor 

Slovakia, 

s.r.o. 

 

         Pribliţne sto podnikateľov Zlatých Moraviec bolo pozvaných na 

„predveľkonočné“ stretnutie s primátorom mesta Ing. P. Lednárom, CSc., ako aj s 

vedúcimi pracovníkmi Mestského úradu. Stretnutie sa uskutočnilo 4. apríla v obradnej 

sále MSKŠ. „Našim cieľom bolo podeliť sa s podnikateľmi o informácie, vízie a 

perspektívy mesta, ako si predstavujeme fungovanie niektorých náleţitostí, v akom 

stave sú veci teraz, kam by sme ich chceli posunúť do konca roka a ako si 

predstavujeme, aby vyzerali v ďalšom období“ povedal primátor. Stretnutia sa 

zúčastnil aj prednosta úradu Ing. J. Jamrich, zástupca primátora Ing. J. Škvarenina, 

vedúci výstavby Bc. Š. Nociar a ďalší vedúci pracovníci, z dôvodu zodpovedania 

otázok od podnikateľov.  

Primátorské 

stretnutie s  

podnikateľmi 

mesta 

 

         Pribliţne 3 500 ľudí si podľa štatistického prieskumu snaţilo nájsť prácu na Dni 

ponuky práce, ktorý zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce. Prišli z okresov Zlaté 

Moravce, Nitra, Levice, Ţiar nad Hronom, Prievidza a Trnava. Návštevníci si 19. júna 

vyberali z ponuky piatich firiem, piatich personálnych agentúr a z ponúk úradu práce. 

Spolu išlo zhruba o tisíc voľných miest. O prácu však nemali záujem len toho času 

nezamestnaní, ale snaha jednotlivcov o posun v profesionálnom ţivote dotiahla i ľudí, 

ktorí uţ prácu v súčasnosti majú. Zaujímavé boli aj ponuky zo zahraničia. Dopyt po 

Deň ponuky 

práce  

 

Foto č.  

708, 709, 

710/III 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10386819&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10386820&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10386821&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10386818&ids=7
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nich bol nad očakávanie.  

         Spoločnosti - CESAM, s. r. o. Vráble, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., ŠIPS 

Staving, s. r. o. Zlaté Moravce, Fenestra SK   s. r. o. Zlaté Moravce, NPLS s. r. o. Zlaté 

Moravce a Danfoss, s. r. o. Zlaté Moravce, boli zastúpené osobne. Na podujatí 

podpísalo pracovné zmluvy 37 ľudí. Devätnásť z nich bolo priamo z mesta Zlaté 

Moravce. Ľudia si tieţ mohli otestovať svoje jazykové a počítače zručnosti a nechať si 

skontrolovať ţivotopisy. Ţiadosti o zamestnanie vyplnilo 783 ľudí. Mesto akciu 

zorganizovalo, nakoľko je situácia s nezamestnanosťou v Zlatých Moravciach kritická. 

Dlhodobo sa pohybuje na úrovni 10 aţ 12 percent. Rodičia, ktorí si počas tohto dňa 

našli prácu a mali trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce, získali permanentku pre nich 

a ich školopovinné dieťa (v sezóne 2012 na 10 voľných vstupov na mestské kúpalisko 

alebo na zimný štadión). 

 

         28. júla bol oficiálne otvorený nový polyfunkčný dom na Továrenskej ulici č. 3 

s otváracími hodinami v pondelok - piatok od 9.00 do 17.00 h a v sobotu od 8.00 do 

12.00 h. Otvorenie začalo príhovorom a prestrihnutím červenej stuhy za prítomnosti 

hostí, medzi ktorými bol aj zástupca mesta viceprimátor Ing. J. Škvarenina. Následne 

prebehlo vysvätenie domu vdp. F. Bačíkom, dekanom piešťanského dekanátu. 

Predajný sortiment je široký, zahŕňa elektrospotrebiče, kuchynské štúdio, nábytok, 

svietidlá a v auguste bol otvorený obchod s rybárskymi potrebami ProFish spol. s.r.o. 

Polyfunkčný 

dom na 

Továrenskej 

ulici 

 

Foto č.  

711/III 

 

         Niekoľko stoviek pracovných miest by mohlo v budúcnosti vzniknúť 

prostredníctvom talianskeho investora, ktorý navštívil mesto Zlaté Moravce za účelom 

podnikania na Slovensku priamo v našom meste. 18. júla prejavili investori záujem 

vidieť priemyselný park (bývalý CALEX) sprevádzaný zástupcami Mesta. Spoločne si 

prezreli administratívne budovy, výrobné a sociálne haly firiem SECOP s.r.o., KTL, 

a.s., v ktorých mali moţnosť vidieť aj prístup zamestnancov k práci v jednotlivých 

podnikoch. Navštívili SOŠ – technickú, ktorá svojich študentov na práce adekvátne 

pripravuje a poskytuje v rámci svojich odborov vzdelaných mladých ľudí na vysokej 

úrovni. „Urobil som všetko preto, aby sa v Zlatých Moravciach vybudovali stovky 

pracovných miest v odvetví, ktoré do Zlatých Moraviec historicky vţdy patrilo a som 

presvedčený, ţe toto mesto dokáţe ponúknuť týmto investorom ideálne podmienky pre 

ich výrobu. Ďalšie rozhodnutie musí padnúť na strane investora a taktieţ budeme 

očakávať pomocnú ruku od vlády Slovenskej republiky“ povedal Ing. P. Lednár, CSc. 

Optimisticky znelo i vyjadrenie hlavného zástupcu talianskych investorov a zároveň 

prezidenta organizácie Foundation Mitteleuropa (zdruţuje takmer 600 investorov a 

firiem rôznych odvetví prevaţne severného Talianska) Giuseppe Forlanelli: „Vaša 

kultúra je podobná severozápadnej kultúre v Taliansku, a my nájdeme spôsob ako 

vytvoriť nielen pracovné miesta, ale zároveň ako obnoviť históriu mesta, ktorú 

reprezentuje práve výroba chladničiek. Boli sme sprevádzaní aj vašimi odborníkmi, aj 

našim špičkovým odborníkom, toho času generálnym riaditeľom Estrima s.r.o. (bývalý 

generálny riaditeľ Electrolux Professional) Rocco Di Bari, ktorý bol nadšený a milo 

prekvapený s moţnosťami podnikania na Slovensku práve vo vašom meste, rovnako 

ako my všetci.“  

Taliansky 

investor má 

záujem 

investovať 

v Zlatých 

Moravciach 
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         8. augusta sa konalo ďalšie pracovné stretnutie s Talianskymi investormi. 

Prebehlo medzi Slovenskou republikou a Talianskom v Slovinskom meste v Ljubljane. 

Dôvodom stretnutia bolo podrobnejšie nahliadnutie do projektov a oboznámenie 

primátora s predstavami investorov. Počiatočné kroky sa budú odvíjať od spolupráce a 

prípravy základnej pôdy prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a 

obchodu – SARIO a v poskytnutí ústretových podmienok Vlády Slovenskej republiky. 

 

         13. augusta otvorila svoju pobočku v Zlatých Moravciach na Námestí A. Hlinku 

12, Prima banka Slovensko, a.s. Je otvorená kaţdý pracovný deň od 8.00 do 12.00 h a 

od 13.00 do 16.00 h. K tomuto dňu mala celkovo Prima banka na Slovensku uţ 59 

pobočiek a 96 bankomatov. Prima banka Slovensko a.s. pôsobí pod týmto názvom na 

slovenskom trhu od januára. Predtým sme ju poznali pod názvom Dexia banka 

Slovensko, a.s.  

Nová pobočka 

Prima banky 

Slovensko, a.s. 

 

         Telekomunikačná spoločnosť Slovanet, a.s. spustila v Zlatých Moravciach do 

prevádzky internet s viac ako desaťnásobne vyššou rýchlosťou. Výška investície 

Slovanetu do technologickej modernizácie siete v Zlatých Moravciach presiahla sumu 

100 tisíc eur. Od októbra operátor umoţnil obyvateľom vyuţívať internet s rýchlosťou 

aţ 100 Mbit/s, čiţe porovnateľnou s optickým pripojením. Celková modernizácia siete 

káblovej televízie, ktorú Slovanet v Zlatých Moravciach realizoval priniesla 

pouţívateľom okrem výrazne rýchlejšieho internetu aj zvýšenie kvality televízneho 

signálu. Okrem klasického analógového šírenia je v sieti dostupných aj 13 digitálne 

šírených staníc v norme DVB-T, niektoré z nich aj v HD kvalite. Zlaté Moravce boli 

uţ šiestym mestom, v ktorom Slovanet poskytuje internet s rýchlosťou aţ 100 Mbit/s.  

Slovanet, 

a.s. 

 

         Spoločnosť Estamp Slovakia so sídlom na Továrenskej ulici v Zlatých 

Moravciach usporiadala dňa 3. októbra vo svojich priestoroch stretnutie obchodných 

partnerov a zástupcov spolupracujúcich inštitúcií. Z príleţitosti tohto stretnutia vedenie 

spoločnosti slávnostne otvorilo novú prevádzku transferového lisu a zároveň svojich 

partnerov oboznámilo s ďalšími svojimi víziami do budúcna s prehliadkou prevádzky. 

ESTAMP je strojársky a elektrotechnický závod na výrobu lisovaných, vysekávaných 

a zváraných kovových výrobkov pre automobilový priemysel, ktorý v súčasnosti 

zamestnáva 62 ľudí.  

Nová 

prevádzka  

v závode 

spoločnosti 

ESTAMP 

 

         V októbri bola na Ul. Dlhá č. 64 otvorená soľná jaskyňa. Vybudovaná bola 

výhradne z prírodného materiálu ako rôznych druhov kamennej a morskej soli, čo 

vytvára mikroklímu, pri ktorej sa uvoľňujú prvky jódu, magnézia, brómu a vápnika. 

Soľ, ktorou sú pokryté steny miestnosti sa dostáva do ovzdušia a návštevník ju 

inhaluje, pohodlne oddychujúc na leţadle. Deti majú miesto a priestor na hranie 

a počas hry sa aj liečia. Podľa lekárov jeden 45 min. pobyt v soľnej jaskyni nahradí 2-3 

dňový pobyt pri mori. Soľná jaskyňa je vhodná nielen pre chorých, ale aj pre zdravých 

ľudí, ktorí potrebujú odbúrať stres. Podmienkou však je, ţe pobyt musia absolvovať 

oddelene. Po kaţdom vstupe sa čistota ovzdušia udrţiava pouţívaním germicídneho 

svetla. V jaskyni je stála teplota 20-22°C, vlhkosť 50-65%, kapacita 8 miest.  

Soľná 

jaskyňa 

v Zlatých 

Moravciach 
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         Ku koncu roka otvorila na Ul. Bernolákova 15 novú prevádzku Pohrebná sluţba 

Nostalgia. Ponúka komplexné pohrebné sluţby, prevoz zomrelých, vybavenie 

úmrtného listu, veľký výber rakiev, kvetinovú výzdobu domu smútku, široký výber 

vencov a vybavenie smútočného obradu. 

Pohrebná 

sluţba 

Nostalgia 

Činnosť MsÚ, mestských podnikov.  
         Nové VZN mesta Zlaté Moravce č. 9/2011 o dani z nehnuteľnosti stanovuje od 1. 

januára daň pri bytoch, obytných stavbách a drobných stavbách súvisiacich s bývaním, 

súkromným hospodárením či administratívou 0,139 € za m2. Za záhradkárske a 

rekreačné chaty od tohto roka občania mesta zaplatia 0,453 € a za garáţe a nebytové 

priestory 0,592 € za m2. Podnikatelia zaplatia za priemyselné stavby, sklady, stavby 

pre administratívu, energetiku či stavebníctvo 1,219 € a stavby ostatného podnikania a 

zárobkovej činnosti vrátane administratívnych stavieb a skladov 1,916 € za m2. 50 % 

úľava z dane sa týka zdravotne ťaţko postihnutých osôb za stavby, byty a pozemky pre 

ich osobnú potrebu. O zľavu je potrebné vţdy poţiadať do 31. januára. Daň za psa sa 

tento rok zvýšila v bytoch na 35 € ročne. V domoch daň stúpla na 6 € ročne. Podľa 

VZN mesta Zlaté Moravce č.11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce zaplatia občania s trvalým 

pobytom 16 € ročne za odpad. O polovicu sa daň zníţi, ak majú v Zlatých Moravciach 

len prechodný pobyt, alebo sú v hmotnej núdzi. 30 % zníţenie dane sa týka ľudí nad 

70 rokov a to bez nutnosti nahlasovania tejto informácie v nasledujúcich rokoch a 

zároveň pre zdravotne ťaţko postihnutých, ktorých mesačný príjem nepresahuje 305 € 

a v prípade páru v jednej domácnosti 600 €. O odpustenie daní si môţu poţiadať ľudia, 

ktorí sa dlhodobo zdrţiavajú v zahraničí, ústavoch zdravotníckej alebo sociálnej 

starostlivosti, ľudia, ktorí tu síce majú trvalý pobyt, ale dlhodobo sa zdrţiavajú v 

mieste svojho prechodného bydliska, alebo aj tí, ktorí skončili vo výkone trestu odňatia 

slobody. Daň za ubytovanie na osobu a noc je po novom 0,35 €, za predajné automaty 

ročne daň 50 € za kus, za nevýherné mechanické automaty 150 € a za nevýherné 

elektronické automaty 185 €. 

Nové dane  

a daňové 

podmienky 

od 1. 

januára  

 

 

         Povereným riaditeľom Technických sluţieb mesta Zlaté Moravce bol od 1. 

januára B. Varga.   

Nový riaditeľ 

TSM 

 

         Nové mestské Kvetinárstvo Protea bolo otvorené 2. apríla. Patrí pod Technické 

sluţby mesta m.p. Je jedným z prvých krokov obnovenia priestorov Ţupného domu v 

Zlatých Moravciach. Objekt však potrebuje investície na úpravy a rekonštrukcie 

ďalších miestností. Mesto sa chce uchádzať o granty z Európskej únie a zaoberá sa aj 

myšlienkou získania prostriedkov prostredníctvom nórskych či ďalších fondov. Prvou 

lastovičkou budúceho vyuţitia týchto historických priestorov je aj novootvorené 

kvetinárstvo. Je tu všetko potrebné tak k radostným ako aj smútočným udalostiam. 

Nachádza sa tu sekcia ţivých aj umelých kvetov. Počas návštevy Zlatých Moraviec si 

priestory kvetinárstva s obdivom prezrela aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v 

Slovenskej republike Trine Skymoen. 

Kvetinárstvo 

Protea  

 

http://www.zlatemoravce.info/i-technicke-sluzby
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         Zlatomoravecký jarmok, vinobranie, vianočné trhy, či trhy prebiehajúce v čase 

konania iných výnimočných podujatí organizovaných mestom, sa od 26. apríla riadia 

novým VZN. Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových 

miestach v Zlatých Moravciach upravuje nové všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 

3/2012. Podľa neho sa trhy môţu konať v priestoroch nazvaných trhové zóny označené 

abecedne A, B, C, D, a to na Námestí A. Hlinku, na uliciach – Ţupná, Janka Kráľa, 

Sama Chalupku, Migazziho, Poštová, Hviezdoslavova, Továrenská (pred zimným 

štadiónom), v areáli amfiteátra, na nádvorí Ţupného domu. Do jednotlivých zón bude 

umiestňovaný rôzny predajný sortiment. V praxi to bude vyzerať tak, ţe predajca za 

predajné miesto toho istého tovaru inú daň zaplatí v zóne A a inú v zóne B, C, D. 

Sadzba dane za uţívanie verejného priestranstva je teda rozlíšená práve podľa 

umiestnenia predajného stánku v tej ktorej zóne. Napríklad v zóne A (textil, obuv, 

nábytok, elektronický tovar atď. predajca zaplatí 4 €/m2/deň, ale v zóne B s tým istým 

druhom tovaru to bude o polovicu menej 2 €/m2/deň. V zóne C (pochutiny, údené 

výrobky, ovocie, zelenina atď.) bude stáť predajné miesto 3 €/m2/deň, v zóne D 1,50 

€/m2/deň. Na príleţitostných trhoch je podľa VZN povolené predávať:  

a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské 

výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky, ţreby okamţitých 

lotérií 

b) ovocie, zeleninu,  

c) výrobky ţivočíšneho a rastlinného pôvodu za podmienky vydania osvedčenia 

spôsobilosti na ich výrobu a predaj a povolenia príslušného orgánu štátnej správy,  

d) kvety,  

e) lesné plodiny, 

f) liečivé rastliny, 

g) ľudové a umelecké výrobky,  

h) cukrovinky, oblátky, medovníky, nealkoholické nápoje 

Poskytované sluţby: a) pohostinské, reštauračné sluţby, rýchle občerstvenie a 

stravovanie, b) brúsenie noţov, noţníc a nástrojov, c) oprava dáţdnikov, d) oprava a 

čistenie obuvi, e) kľúčové sluţby, f) zábavné sluţby (kolotoče, strelnice, cirkusy a 

pod.) 

Zmeny sa dotýkajú i zakázaného sortimentu. Zákaz predaja sa po novom dotýka 

exemplárov voľne ţijúcich ţivočíchov. Ţivé zvieratá je moţné na príleţitostných 

trhoch predávať v rámci predajných podujatí a zvodov zvierat organizovaných zväzmi 

a zdruţeniami chovateľov a to v areáli amfiteátra mestského parku. Prevádzkový čas 

trhov sa nemení. Jarmočné dni - piatok od 9. do 18. hodiny, sobotu od 8. do 17. 

hodiny. Pre stánky s občerstvením do 22. hodiny. 

Nové 

podmienky 

pre 

príleţitostné 

trhy 

 

 

         Počas leta prebehli v priestoroch mestského Kina Tekov rekonštrukčné práce. 

Išlo o priestory pánskych toaliet, kde boli vykonané práce - stierkovanie, obklady, 

sanita a rozvody elektrickej energie. Realizáciu rekonštrukčných prác vykonalo Mesto 

Zlaté Moravce svojpomocne. 

         Ešte v minulom roku hrozil Kinu Tekov zánik. Nakoľko distribútori filmov 

Kino Tekov 
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prestali dodávať kópie na filmových pásoch. Na digitalizovanú techniku, keďţe ide 

o nákladnú investíciu, zatiaľ nemá mesto finanč. prostriedky. Mestské kultúrne 

stredisko preto zakúpilo premietací prístroj na Blue Ray nosiče za 3.478 €. Aj keď je to 

len provizórne riešenie, je tu predpoklad, ţe tento systém by mohol fungovať ešte 

niekoľko rokov. Cena vstupného zostala nezmenená na úrovni 2 aţ 2,50 €.  

 

         Prostredníctvom činnosti Turisticko-informačnej kancelárie zabezpečuje m.p. 

Záhradnícke sluţby informácie z rôznych oblastí ţivota pre turistov, ktorí navštívia 

naše mesto a okolie ako i samotných obyvateľov mesta. K dispozícii sú pamätné 

mince, skladačky s vyobrazením najzaujímavejších budov v meste, rôzne vázičky 

a upomienkové predmety s erbom mesta, kaštieľom, mauzóleum a pod. Okrem toho 

m.p. počas roka organizuje rôzne akcie na propagáciu mesta a to napr.: reprezentácia 

mesta Zlaté Moravce v stánku NSK na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu 

v Bratislave – Slovakiatour, pri príleţitosti „svetových dní sprievodcov turizmu“ bola 

zabezpečená prezentácia dvoch NKP na území nášho mesta – Mauzólea rod. Migazzi 

a Farského kostola sv. Michala archanjela, taktieţ m.p. pripravil spomienkovú 

slávnosť na 310. výročie narodenia nášho rodáka kňaza rehoľníka, básnika a pedagóga 

Adolfa Nemčana od sv. Benedikta SchP., ako aj spomienkovú slávnosť k 150. výročiu 

príchodu štúrovského básnika J. Kráľa do Zlatých Moraviec, prezentáciu vydania 

knihy Mudr. Řeháčka o Jankovi Kráľovi „Tekovskí chlípnici“, ďalej spomienkovú 

slávnosť na rod. Migazzi, DOD v Mauzóleu rodiny Migazzi pri príleţitosti „Dní múzeí 

a kultúrnych pamiatok“, ktorého sa zúčastnil značný počet návštevníkov mesta 

a okolia, o túto NKP prejavili viackrát záujem slovenské médiá. ZSM sa podieľali na 

akcii „Eko deň“ za prítomnosti hostí európskej komisie v SR a predstaviteľov mesta, 

VUC, ďalej na prezentácii knihy „Zlaté Moravce na starých pohľadniciach 

a fotografiách“ a vydaní bulletinov k uvedeným akciám. 

         ZSM m.p. na území mesta spravujú 33 pieskovísk. Na ich opravu, údrţbu a 

beţné výdavky bolo vynaloţených v tomto roku 10.000 €.   

         NSK pri rozdeľovaní financií neobišlo ani vzácnu pamiatku z konca 19. storočia. 

Mauzóleum niekdajšieho tekovského ţupana Migazziho a jeho manţelky tento rok 

dostalo dotáciu 1500 €. V roku 1992 dostal pamiatku do správy novovzniknutý 

mestský podnik Záhradnícke sluţby. Na jeho nutnú komplexnú rekonštrukciu bol 

vypracovaný odborný projekt, ktorému predchádzal pamiatkový a reštaurátorský 

výskum. Nakoľko Mesto Zlaté Moravce nemalo a nemá na záchranu uvedeného 

objektu vyčlenené finančné prostriedky, preto sa m.p. postupne kaţdý rok obracia na 

Ministerstvo kultúry SR a Nitriansky samosprávny kraj so ţiadosťami o poskytnutie 

dotácie na podporu projektu. Na rekonštrukciu staticky váţne poškodeného objektu 

v posledných rokoch prispelo ministerstvo kultúry, okresný úrad, a v posledných 

rokoch prispieva aj Nitriansky samosprávny kraj. Vykonali sa odborné práce na 

zachovanie stability múrov, prebehla sanácia základov, múrov a omietkových vrstiev, 

ktoré ničila vlhkosť, vyplombovali sa zvetrané časti muriva, zrekonštruovali sa lavice, 

dvere, aj rozetové okno, ukotvil sa kríţ vo vrchole hlavného priečelia, rovnako sa 

opravila strecha, aj jej odvodňovací systém. Boli obnovené kamenné kvádre, schodište 

a zabezpečila sa stabilita kríţa na vrchole čelnej fasády. Práce boli náročné, lebo 

Záhradnícke 

sluţby mesta 

m.p. 
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hrobka je národnou kultúrnou pamiatkou a práce na nej môţu robiť iba reštaurátori so 

súhlasom pamiatkového úradu. Do mauzólea bolo investovaných za posledné 

desaťročie zhruba 26 600 €. Všetky financie  boli získané postupne z rôznych fondov. 

Dnes je pamiatka zachránená pred zrútením, statiku má v poriadku.  

         Po tom, ako sa v minulom roku, pod vplyvom poveternostných podmienok, 

odlomila časť súsošia Golgoty na Námestí A. Hlinku, došlo k opätovnej rekonštrukcii 

tejto časti. Opravy pre Záhradnícke sluţby vykonali reštaurátori so súhlasom 

pamiatkového úradu. Súsošie je vytesané z mäkkého  pieskovca. Kríţ, ktorý nesie telo 

Krista, padol uţ v roku 1980. Jeho rozlámané kusy sa pietne zakopali na mestskom 

cintoríne a na jeho miesto osadili nový kríţ z terazového materiálu so ţelezným 

korpusom Krista. Tieto prvky však pôsobili cudzorodo a nezapadali do celej 

kompozície. V roku 1992, po tom ako starostlivosť o Golgotu prevzali Záhradnícke 

sluţby mesta, bol kríţ vykopaný, zreštaurovaný a v rámci renovácie súsošia opätovne 

osadený na pôvodne miesto. Opravy sa čiastočne opakovali aj v rokoch 1996 a 2004.  

Rekonštrukcia teraz reštaurovanej časti bola prispôsobená patinou – farbou k ostatným 

plastikám, aby ich nenarušovala. Náklady na rekonštrukciu boli 1.387 €. Niektoré 

zdroje o vzniku Golgoty uvádzajú 18. storočie, iné zase 19. storočie. Je doloţené 

z historických prameňov, ţe sa na súsoší v minulosti nachádzal slovenský nápis a rok 

1848.  
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         Zamestnávateľ Mesto Zlaté Moravce v zastúpení Ing. P. Lednárom, CSc., 

primátorom mesta, vydalo nové Rozhodnutie o organizačnej zmene. Po vykonaní 

personálno-organizačného auditu zameraného na analýzu efektívnosti v činnosti 

jednotlivých oddelení Mestského úradu zamestnávateľ zistil priestor pre reorganizáciu 

pracovných kapacít i pre zefektívnenie práce na viacerých oddeleniach Mestského 

úradu. Bolo vytvorené nové „Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok“, 

„Oddelenie projektov a propagácie mesta“, oddelenie výstavby a komunálnych sluţieb 

bolo premenované na „Oddelenie výstavby“, zostalo „Oddelenie správy majetku 

mesta“, vytvorené bolo „Oddelenie financií a rozpočtu“, oddelenie vnútornej správy 

a evidencií sa premenovalo na „Oddelenie vnútornej správy a sluţieb občanom“.  

Zrušené bolo miesto informatika s úväzkom 0,3 (toho času neobsadené). Pod 

oddelenie vnútornej správy a sluţieb občanom boli presunuté spolu so zamestnancami 

vykonávajúcich dané činnosti tieto referáty: referát sociálnych vecí, oddelenie škôl 

a školských zariadení, ktoré sa súčasne premenovalo na referát škôl a školských 

zariadení. V priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta zostali bez zmien: 

sekretariát – ktorý zahŕňa pracovné miesta vedúcej sekretariátu a sekretárky, prednosta 

úradu, právnik úradu, Spoločný obecný úrad, Mestská polícia. Táto organizačná zmena 

bola prerokovaná so Základnou organizáciou SLOVES pri Mestskom úrade v Zlatých 

Moravciach dňa 28.9.2012 a účinná od 1.10.2012. 

Organizačná 

zmena na 

MsÚ  

 

 

 

         Mestský úrad v Zlatých Moravciach od 11. októbra uskutočnil výmenu jódových 

tabliet. Občania mesta si mohli tablety prevziať počas stránkových hodín úradu 

v budove MsÚ. Výmena tabliet trvala do 21. decembra. 

Výmena 

jódových 

tabliet 
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         Mesto Zlaté Moravce má v súčasnosti poţičaných z bankových inštitúcií štyri 

dlhodobé úvery. Dôvodom na zobratie si ďalšieho moţného úveru sú nové investičné 

akcie, nakoľko Mesto nemá dostatok vlastných zdrojov na vykrytie výdavkov vo 

väčšom rozsahu. Tých bolo plánovaných viac ako navrhovaná výška úveru 1 mil. € 

(budovanie, oprava miestnych komunikácii, bytovka štvorlístok). Poslanci MsZ 

v tomto roku odsúhlasili iba návrh na prefinancovanie investičných zámerov 

prostredníctvom úveru. Jeho schválenie MsZ neschválilo. Poslanci sa obávali, či mesto 

zvládne ďalší úver. Zaťaţenie by bolo nielen pre súčasné ale aj pre budúce generácie. 

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy určuje dve kritériá pre 

finančnú stabilitu obcí. Pre prijímanie návratných pôţičiek by ich dlh nemal prekročiť 

60% a dlhová sluţba 25% beţných príjmov z predchádzajúceho roka. Primátor mesta 

predniesol návrh na zobratie úveru pre mesto počas roka 4 x na MsZ a to: 28.6., 20.9., 

8.11., 13.12. 

Úverová 

zaťaţenosť 

mesta 

 

         Dňa 16. novembra prebralo Mesto Zlaté Moravce v zastúpení viceprimátorom 

Ing. J. Škvareninom vozidlo na zvoz odpadu od firmy KONNEX s. r. o., u ktorej bolo 

zakúpené. Za prítomnosti konateľa tejto firmy K. Kováča, primátor Ing. P. Lednár, 

CSc. dňa 22. novembra oficiálne odovzdal voz k uţívaniu poverenému riaditeľovi 

mestského podniku Technické sluţby Ing. B. Vargovi. V minulom roku 2011 sa Mesto 

Zlaté Moravce uchádzalo o finančnú dotáciu z Recyklačného fondu na zakúpenie 

vozidla na separovaný zber odpadu. Ţiadosť bola schválená v rámci  

projektu „Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu 

v Zlatých Moravciach a v mikroregióne Tríbečsko“ so spoluúčasťou Mesta. Bolo 

zakúpené zánovné motorové vozidlo pre zberné účely. Jedná sa o typ M-U-T 

Rotopress typ 205/18 na podvozku Renault Premium Lander 34.26 6×2, ktorý spĺňa 

všetky podmienky platnej európskej legislatívy, vrátane normy EN 1501 – 1 a jej 

doplnení a aktualizácií a podľa platných noriem DIN a EN zodpovedá smerniciam EU 

89/392 (CE značka). 

         Prevádzku skládky, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečujú 

Technické sluţby mesta Zlaté Moravce. Súčasný vozový park je veľmi zastaralý 

(priemerný vek vozidiel – 25 rokov), čo sa odráţa na kvalite realizovaného zvozu 

odpadov. 

Nové auto na 

zvoz 

komunálneho 

odpadu 

 

         Z bytových domov Mestského podniku Sluţbyt, ktoré patria pod jeho správu boli 

v roku 2012 rekonštruované: Nitrianska č. 16,18,20: výmena okien, zateplenie, fasáda, 

rozvody, balkóny, Kalinčiakova č.1: výmena vchodových dverí a okien, 

Hviezdoslavova č. 2,4: výmena tlakovej nádoby, Hviezdoslavova č. 34: senzorové 

osvetlenie, núdzové osvetlenie, maľovanie spoločných priestorov, Školská č. 3,5,7: 

hydraulické vyregulovanie ÚK, montáţ rozdeľovačov vykurovacích nákladov, 

Obrancov mieru č. 10-16: výmena ventilov ÚK, SV a TÚV, Duklianska č. 4: výmena 

pivničných okien, maľovanie spoločných priestorov, poloţenie dlaţby v spoločných 

priestoroch.  

         Dlh na nájomnom k 31.12.2012 činil: 251 356,61 €, v tom sú zahrnuté  

nevymoţné pohľadávky, exekúčne konania, zomrelí /dedičia sa nenachádzajú na 

Sluţbyt, 

m.p. 
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uvedenej adrese a neplatia/, odsťahovaní. 

 

         Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet Mesta Zlaté 

Moravcena na rok 2012 vrátane programov a podprogramov. Mesto v roku 2012 

zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený ako 

vyrovnaný, schválený na 11. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19. 12. 2011 

Uznesením č. 225/2011. Rozpočet bol zmenený devätnásťkrát. 

         K celkovému prehľadu finančného hospodárenia mesta, bol zostavený – 

záverečný účet za rok 2012.  

Návrh 

záverečného 

účtu za rok 

2012 

 

Príloha  

č. 3-d 

 

Mestská polícia. 
         Rok 2012 bol uţ 21 rokom Mestskej polície v Zlatých Moravciach. V roku 2012 

pracovalo na Mestskej polícii v Zlatých Moravciach spolu 13 príslušníkov. V mesiaci 

september 2012 boli prijatí dvaja príslušníci mestskej polície na základe výberového 

konania. Jednalo sa o B. Koudelníčka a J. Jaseka. Obaja v tom istom mesiaci nastúpili 

na kurz odbornej prípravy organizovaný Školiacim centrom pri Mestskej polícii v 

Nitre. V decembri 2012 menovaní neukončili úspešne odbornú prípravu, na základe 

čoho bol s nimi ukončený pracovný pomer v skúšobnej dobe. Od 1. januára vykonáva 

funkciu náčelníka Mestskej polície v Zl. Moravciach PhDr. M. Takáč, doterajší 

zástupca náčelníka. Doterajší náčelník Mgr. I. Hritz odišiel z postu náčelníka na 

vlastnú ţiadosť.  

         V roku 2012 mestská polícia zaznamenala 17,4 % nárast v počte prejednávaných 

priestupkov oproti predchádzajúcemu roku: rok 2011 – 757, rok 2012 – 889. V tomto 

roku bolo na základe vlastného zistenia, alebo na podnet občanov odchytených viac 

ako 37 túlavých a zabehnutých psov, ktoré boli následne umiestnené v miestnom 

útulku. Celkovo bolo v priebehu roku prijatých telefonicky, osobne alebo písomne 751 

oznámení, čo je nárast o 350 oznámení oproti roku 2011. Väčšinu týchto oznámení 

mestská polícia prijala telefonicky prostredníctvom bezplatnej linky 159. Objasnenosť 

priestupkov objasňovaných MsP v roku 2012 bola vo výške 92 %, kde zo 146 celkovo 

objasňovaných priestupkov sa nepodarilo objasniť len 11. Blokové pokuty boli uloţené 

vo výške 9 492 €. 

         V mesiaci január riešila mestská polícia 38 oznámení a 37 priestupkov, vo 

februári 46 oznámení a 85 priestupkov, v marci 62 oznámení a 97 priestupkov, v apríli 

69 oznámení a 79 priestupkov, v máji 67 oznámení a 84 priestupkov, v júni 52 

oznámení a 69 priestupkov, v júli 75 oznámení a 69 priestupkov, v auguste 76 

oznámení a 100 priestupkov, v septembri 70 oznámení a 77 priestupkov, v októbri 72 

oznámení a 105 priestupkov, v novembri 55 oznámení a 68 priestupkov, v decembri 69 

oznámení a 33 priestupkov. 

         V roku 2012 Mestská polícia v Zlatých Moravciach pokračovala v projektoch 

zameraných hlavne na mládeţ a to projekt „Správaj sa normálne“ 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 

21. rok  

MsP 
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ul. na Strednej odbornej škole polytechnickej na Ul. SNP. MsP 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). Na stredných školách uţ 

6. rok prebiehali besedy a prednášky na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Projekt je 

zameraný hlavne na študentov, ktorí svoje ďalšie profesijné uplatnenie hľadajú v 

zahraničí. Besied sa zúčastnilo celkovo 1093 ţiakov základných a stredných škôl. 

Taktieţ policajti MsP navštívili aj miestne materské škôlky. 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 preventívno – výchovný 

charakter. 

         MsP pravidelne vykonáva kontroly v reštauračných zariadeniach na území mesta 

zamerané na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami. V školských 

zariadeniach na území mesta bolo v sledovanom období vykonaných celkovo 87 

kontrol zameraných na dodrţiavanie ustanovení zák. 377/2004 Z.z. o ochrane 

nefajčiarov.  

         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 mnohých 

prípadoch MsP orgánom činným v trestnom konaní poskytla záznamy pri dokazovaní 

a objasňovaní trestnej činnosti alebo dopravných nehôd. V roku 2012 došlo 

k modernizácii záznamového a dozorového zariadenia. Od decembra 2011 opätovne 

funguje pracovisko tzv. „Chránená dielňa“, pričom štyria ZŤP pracovníci sa striedajú 

pri monitorovaní kamerového systému. V roku 2012 došlo k modernizácii 

záznamového a dozorového zariadenia. Počas roku MsP 17x riešila priestupcov na 

základe záznamu BMKS. Na základe ţiadosti PZ SR sa 12x poskytli záznamy na 

ďalšie vyuţitie v trestnom konaní. Príslušným správnym orgánom – napr. MsÚ odd. 

výstavby, ŢP a ÚP, ObÚ – odbor ţivotného prostredia a pod. MsP postúpila a 

odovzdala 13 prípadov. V mesiaci september mestská polícia zabezpečovala verejný 

poriadok a riadny priebeh kaţdoročného „Zlatomoraveckého jarmoku“. Pravidelne je 

vykonávaná kontrola objektov v areáloch škôl a škôlok hlavne v popoludňajších a 

nočných hodinách, počas víkendov a prázdnin je však zvýšená frekvencia kontrol 

týchto areálov. Pokračovalo sa aj v osvete občanov mesta ohľadom bezpečnosti.  Napr. 

v MČ Chyzerovce, v Dennom centre, alebo v MSKŠ. Prednášky viedol náčelník MsP 

PhD. M. Takáč, a konali sa aj za prítomnosti primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc. 

Pred Vianocami boli občania upozornení, aby sa nedali oklamať. Dôleţitá je 

predvídavosť a obozretnosť. Väčší dôraz sa kladie na pozornosť pri nakupovaní 

a pohybovaní sa v nákupných centrách. Náčelník MsP odovzdal seniorom aj reflexné 

pásy, ktoré sú pri pohybe na chodníkoch a cestných komunikáciách obzvlášť vo 

večerných hodinách dôleţitým bezpečnostným prvkom.  
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         Mestská polícia má od marca k dispozícii tri blokovacie zariadenia. Doteraz ich 

nemala a priestupky riešila predvolaním vodičov a blokovými pokutami. Reálne 

získanie pokuty od vodičov však nebolo také isté, ako keď dostanú na koleso svojho 

vozidla blokovacie zariadenie (tzv. papuča). 

         Po rozhodnutí mestského zastupiteľstva sa začala spolupráca Zlatých Moraviec a 

obce Topoľčianky. Mestská polícia bude obci nápomocná pri veľkých kultúrno-

spoločenských akciách. Obec Topoľčianky poţiadala mesto o spoluprácu najmä z toho 

dôvodu, ţe obec nemá vlastnú obecnú políciu, len súkromnú bezpečnostnú sluţbu. Pri 

veľkých akciách, ako je napríklad kaţdoročná púť k Panne Márii Škapuliarskej, 

jednoducho potrebujú v Topoľčiankach pomoc. Po tom, ako vec schválilo obecné 

zastupiteľstvo, bol návrh predloţený na aprílovom rokovaní nášho mestského 

zastupiteľstva, kde MsZ návrh schválilo. Zmluva bola účinná od 1. mája a tak mohli 

policajti pomáhať ešte v ten deň na slávnostnom zahájení turistickej sezóny, ktoré 

organizoval Národný ţrebčín spoločne s obcou, Lesmi SR, Vinárskymi závodmi a 

Hotelom Zámok Topoľčianky. Prípadné obavy obyvateľov mesta o poklese 

bezpečnosti v meste sú neopodstatnené tak, ako aj obava z toho, ţe táto spolupráca 

bude hradená z ich daní. Obec Topoľčianky zaplatí mestu všetky preukázateľné 

náklady spojené s výkonom úloh mestskej polície (plat policajtov, náklady za jazdu s 

motorovým vozidlom, náklady spojené so stravovaním). Objem financií záleţí na 

mnoţstve vykonaných úloh. Na základe starostovho splnomocnenia budú môcť 

policajti sankcionovať vinníkov finančnými postihmi.   

         V Zlatých Moravciach sa 12. mája stretli najvyšší predstavitelia súkromných 

bezpečnostných zloţiek a policajných agentúr v zastúpení viacerých krajín Európy, ale 

aj z USA a Juţnej Afriky, aby na svojom XVII. Európskom kongrese IBSSA 

(International bodyguard security services association) a na svojej II. medzinárodnej 

konferencii o spolupráci medzi IBSSA-IPA-IAPA hovorili o bezpečnostnej situácii 

v mestách a štátoch v rámci strednej Európy a Európskej únie. „Je to udalosť, ktorá 

opäť vyšle dobrú zvesť o Zlatých Moravciach do celej Európy. Je potvrdením, ţe nám 

osud bezpečnosti obyvateľov v našom meste nie je ľahostajný,“ povedal okrem iného 

počas otvárania medzinárodnej konferencie primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Podľa 

slov prezidenta IBSSA prof. Georga Poppera, hlavnou témou tejto konferencie bol 

program priateľstva a bezpečnosti pre mestá, rodiny a deti. Najväčšou snahou 

organizácie je spojiť sily všetkých bezpečnostných zloţiek, štátnych polícií, 

súkromných detektívnych kancelárií, agentúr, ostatných záchranných zloţiek a tieţ 

mestských polícii, ako aj prísť s jasnou víziou, ktorou je boj proti zločinu v kaţdej jeho 

podobe. Účastníci konferencie ako spestrenie podujatia absolvovali tieţ súťaţ v streľbe 

na umelé lietajúce holuby na strelnici pri Velčiciach. Vyvrcholením slávnostného 

podvečerného programu bolo okrem iného udeľovanie prestíţnych ocenení za prácu a 

mimoriadny podiel pri organizovaní podujatia, ako aj za prínos zaslúţilých členov 

a spolupracovníkov na poli bezpečnostnej spolupráce. Medzi ocenenými nechýbal ani 

gen. J. Culka, generálny riaditeľ a veliteľ Komplexnej Záchrannej Sluţby Slovenska 

Gabčíkovo. Konferencie sa zúčastnili krajiny: Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, 

Bosna, Srbsko, Chorvátsko, Macedónsko, Čierna Hora, Rakúsko, Malta, Nemecko,  

Švédsko,  Taliansko, Francúzsko, Juţná Afrika, Svätý Tomáš a Princov ostrov, 
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Rumunsko, Lotyšsko a Spojené štáty americké. 

Predstavitelia významných organizácií: IBSSA, IPA, IBSSA – international Bomb 

Safety Federation, EFUS – European Forum for Urban Security, Europolis Federation, 

IFFO – Interntional Federation of Family Organisations, CSLI – Corps St. Lazarus 

International, INEOA – International Narcotic enforcement Officers Association and 

NATEA, IBA – International Budo Academy – Security Faculty, Pro Deo State 

University – Security Faculty, Knights Of Malta (KMFAP), FEMERAID and 

FEMERAID Europe – Federation of Medical Rescue organisations či Union of the St 

Lazarus Order. 

         30. novembra prebrala Mestská polícia v Zlatých Moravciach nové zbrane, ktoré 

by jej mali slúţiť ďalších dvadsať rokov. Ide o zbrane Grand Power P1 s 9 x 19 mm 

kalibrom, ktoré sa v súčasnosti pouţívajú štandardne v bezpečnostných zloţkách. 

Vystriedali staré, 20 – ročné (z r. 1992) brazílske revolvery (7 kusov – 38 special 

revolver „Taurus“, 3 ks – 357 „Magnum“). Zamestnanci Mestskej polície sa 

zúčastňujú povinných strelieb vyplývajúcich zo zákona minimálne raz za rok. Zo 

zákona môţu mestskí policajti pouţiť zbraň v prípade nutnej obrany a krajnej núdze. 

Rovnako majú povolené zbrane nasadiť v situáciách, kedy odvracajú nebezpečný útok, 

ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálna činnosť.    
         Mesto Zlaté Moravce sa vďaka podpory Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“, zapojilo do projektu 

terénnej sociálnej práce „Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach“. V rámci 

tohto projektu Mesto vytvorilo komunitné centrum s dvomi pracovnými miestami od 

1. marca. Cieľom projektu je zabezpečiť špecializovanú starostlivosť o sociálne 

znevýhodnené skupiny obyvateľstva, s osobitným zreteľom na marginalizovanú 

rómsku komunitu a napomôcť im tak k ich postupnému začleneniu sa do spoločnosti. 

Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov je 34 575 € so 

spolufinancovaním Mesta vo výške 1 819,74 €. V rámci spolupráce s komunitnými 

sociálnymi pracovníčkami, z výsledkov ich zistení, je podrobne zmapovaná sociálna 

situácia rómskych spoluobyvateľov, ktorá bude spracovaná do formy komplexnej 

analýzy. Táto bude podkladom pre vedenie mesta v rámci úzkej spolupráce s Úradom 

vlády a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, pri riešení ich 

nepriaznivej ţivotnej situácie.  

         V rámci výzvy Úradu vlády SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb 

riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, bolo mesto úspešné 

s projektom: „Technické vybavenie komunitného centra, podpora práce komunitných 

sociálnych pracovníkov v meste Zlaté Moravce“. Dotačná čiastka bola získaná vo 

výške 2 000 €, spolufinancovanie mesta vo výške 312,15  €.          

         12. júna bol v priestoroch komunitného centra do rúk primátora Mesta Zlaté 

Moravce, Ing. P. Lednára, CSc., generálnym riaditeľom spoločnosti DANFOSS, spol. 

s.r.o Zlaté Moravce, Sune Mygind Bisgaardom odovzdaný humanitárny dar pre 

obyvateľov mesta, ktorí sú sociálne odkázaní. Humanitárny dar obsahoval kancelárske 

a hygienické potreby pre prácu sociálnych pracovníčok Bc. V. Šabovej a Bc. M. 
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Šimkovičovej s deťmi, ktoré pochádzajú zo sociálne ohrozených skupín obyvateľov 

mesta Zlaté Moravce. Rovnako primátor mesta prevzal peňaţný dar v hodnote 200 €, 

ktorý bol pouţitý pre odmenu detí, ktoré pochádzajú zo sociálne slabých rodín, 

vykazujú veľmi dobré študijné výsledky a majú bezchybnú školskú dochádzku.  

         Mestská polícia obnovila od januára činnosť chráneného pracoviska. Štyria 

operátori v trojzmennej prevádzke obsluhujú bezpečnostný kamerový systém a 

dohliadajú nad dodrţiavaním zákonov a predpisov v meste. Nové pracovné miesta 

získali zdravotne postihnutí obyvatelia, ktorí boli evidovaní ako uchádzači o 

zamestnanie na úrade práce. Na realizáciu projektu chráneného pracoviska získalo 

mesto finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu. Celkové náklady projektu 

dosiahli 65.830 eur, výška príspevku predstavuje 38.626 eur. Poslanci MsZ podporili 

ţiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Chránené pracovisko – 

obsluha bezpečnostného kamerového systému“. Chránené pracovisko nadväzuje na 

činnosť bývalej chránenej dielne, ktorá tu fungovala tri roky od roku 2006.  

         Počas roka bol naďalej realizovaný projekt „Aktivačná činnosť formou menších 

obecných sluţieb pre obec, § 52 Zákona 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti“. 

V rámci projektu bola prijatá koordinátorka aktivačných prác a prebiehal nákup 

pracovného oblečenia a pracovného náradia. Súbeţne aktivační pracovníci, ktorí neboli 

zaradení podľa uvedeného projektu, vykonávali aktivačné práce na základe dohody 

s mestom. Celkovo malo mesto 71 dohôd uzatvorených s aktivačnými pracovníkmi. 

         Pokračoval projekt „Absolvenstská prax“ § 51, zákona č. 5/2004 O sluţbách 

zamestnanosti. Absolventi stredných a vysokých škôl boli zaradení na pracoviskách 

materských škôl, mestského úradu a spoločného stavebného úradu.  

         V rámci výkonu trestu povinnej práce, mesto uzatvorilo dohodu s OS v Nitre pre 

výkon trestu povinnej práce s ôsmimi odsúdenými.  

         Projekt: „Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce“ bol 

pozastavený z dôvodu delimitácie úradu a projekt „Základné ľudské práva a slobody – 

zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením 

a predchádzanie sociálnej vylúčenosti v rámci informovania mládeţe“ nebol 

schválený. 

 

 
 

 
 

Chránené 

pracovisko 

na Mestskej 

polícii 

 

Foto č.  

713/III 

 

 

 

 

 

Aktivačná 

činnosť, 

absolventská 

prax, výkon 

trestu 

 

         Primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. podporil školopovinné deti a mládeţ zo 

slabších rodinných sociálnych pomerov majúcich trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce. 

Kaţdý osamelý rodič, ktorý mal školopovinné alebo maloleté dieťa/deti dostal voľnú 

vstupenku pre rok 2012 – na športové aktivity rodiny, ktorá umoţnila dieťaťu, resp. 

deťom, spolu za doprovodu rodiča, starého rodiča, resp. staršieho súrodenca vo veku 

18 a viac rokov: 15–krát voľný vstup buď na mestské kúpalisko alebo na mestské 

klzisko podľa vlastného uváţenia v roku 2012. Voľnú vstupenku mohli získať aj 

rodičia, ktorých mesačný príjem spolu nebol vyšší ako 750 € a majú dve a viac 

školopovinných alebo maloletých detí. Podmienkami obdrţania voľnej vstupenky boli 

skutočnosti, ţe dieťa nemá v škole neospravedlnené hodiny, nie je záškolák, nemá 

pokarhanie riaditeľa školy alebo nebodaj zníţenú známku zo správania a mala rodina 

zaplatený poplatok za komunálny odpad. Ďalšou podmienkou bol aj fakt, ţe dieťa 

alebo rodič nemá ani zápis vedený na polícii z hľadiska priestupku.  
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         Starých alebo nepotrebných šiat, obuvi či hračiek sa dá od polovice júla zbaviť aj 

prostredníctvom špeciálnych nádob. Vyzbierané veci potom putujú ľuďom v núdzi. Na 

území Zlatých Moraviec bolo rozmiestnených 22 nových nádob na separovaný odpad. 

Nezvyčajné kontajnery sú určené na zber šatstva, textilu, obuvi a hračiek. Komodity, 

ktoré uţ ľudia nepotrebovali, prevaţne doteraz končili na skládke odpadov. Nové 

nádoby sú špeciálne upravené tak, ţe komunálny odpad sa dá do nich vhodiť, ale nedá 

sa uţ ručne vybrať. Predíde sa tým neporiadku v podobe rozhádzaného šatstva v 

priestoroch kontajnerových stanovíšť. Veci umiestnené do takejto nádoby musia byť 

čisté a zachovalé, pretoţe budú pouţité na humanitné účely. Ostatný textil a oblečenie 

budú vyuţité na recykláciu.          

Šatstvo v 

zberných 

nádobách 

Medzinárodná spolupráca. 
         31. januára mesto Zlaté Moravce a Mestský úrad navštívili zástupcovia 

druţobného mesta v Poľsku – Sierpc: zástupca starostu miestnej samosprávy Sierpc M. 

Gasiorowski a projektové manaţérky – A. Witkowska a R. Bedzikowska. Dôvodom 

ich návštevy bolo podpísanie zmluvy o medzinárodnej spolupráci medzi oboma 

mestami. Mesto Sierpc sa uchádza o financie z eurofondov cez projekt s názvom 

„Miestne partnerstvo pre ekonomický rozvoj subregiónu Sierpc“ (celkové náklady 

projektu – 208 569,62 €). Hlavným cieľom projektu je zlepšenie hospodárskej a 

sociálnej súdrţnosti prostredníctvom vytvárania partnerstiev okresu Sierpc na 

subregionálnej a nadnárodnej úrovni v spoločnej vízii ich vzájomného rozvoja v 

období december 2011 aţ júl 2013. Toto partnerstvo prispeje k určeniu potrieb 

miestneho rozvoja s cieľom prebudiť sociálne iniciatívy v okrese Sierpc. Spolupráca v 

takejto nadnárodnej oblasti zaručí výmenu skúseností, prijatie riešení k posilneniu 

ekonomicky rozvinutých krajín a vývoj nových riešení pre krajiny s podobnými 

problémami ako Slovensko, s organizovaním 2 – dňových workshopov, seminárov, 

študijných návštev a konferencií v réţií Poliakov. Na záver stretnutia sa delegácia zo 

Sierpcu a primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. podpísali do pamätnej knihy mesta Zlaté 

Moravce. 

Návšteva 

z Poľska 

 

         Chátrajúca budova ţupného domu v Zlatých Moravciach potrebuje 

rekonštrukciu. Jednou z moţností je aj získanie finančných prostriedkov z nórskych 

fondov. Aj o tejto moţnosti sa hovorilo počas návštevy veľvyslankyne Nórskeho 

kráľovstva Trine Skymoen, ktorá naše mesto navštívila 19. marca. Na mestskom úrade 

sa veľvyslankyňa po slávnostnom prijatí primátorom Ing. P. Lednárom, CSc. podpísala 

do pamätnej knihy mesta Zlaté Moravce. „Ţupný dom je doslova mojou srdcovou 

záleţitosťou. Roky chátral, a tento stav ma nijako neuspokojuje. Ak budovu dáme do 

poriadku, pôjde o skvost, ktorý nás bude reprezentovať nielen pred zahraničnými 

delegáciami. Moţností, ako objekt vyuţiť je veľmi veľa. Svoj účel by tu určite plnila 

svadobná sála, rôzne štúdia, cestovné kancelárie, banky. Viem si predstaviť, ţe sa sem 

presťahuje napríklad mestský úrad. Veď súčasná budova úradu je skutočne iba 

provizóriom,“ povedal primátor mesta.  
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         Delegácia zo Zlatých Moraviec sa v dňoch 2. a 3. júla zúčastnila konferencie k 

projektu „Lokálne partnerstvo s cieľom hospodárskeho rozvoja subregiónu Sierpc“. 

Mesto Sierpc je dlhoročným partnerom nášho mesta. Má pribliţne 18 tisíc obyvateľov 

a je sídlom okresu v Mazovskom kraji. Zmluvu o podieľaní sa na projekte nášho mesta 

uzavreli predstavitelia oboch miest koncom januára. Teraz Zlaté Moravce zastupovali 

viceprimátor Ing. J. Škvarenina, vedúci oddelenia cestovného ruchu a marketingu 

mesta Mgr. J. Novák, právnička MsÚ JUDr. M. Vozárová a vedúci oddelenia 

strategických činností, územného plánovania a projektov Ing. M. Košút. Pracovníci 

Mesta Zlaté Moravce na konferencii „Naše mesto a región“, od demografických 

údajov, histórie, územného členenia informovali aj o činnosti kultúrnych inštitúcií, 

mestských podnikov či o sociálnych sluţbách poskytované občanom. Samostatnou 

časťou bola prezentácia mesta a regiónu z pohľadu cestovného ruchu. Prezentácia mala 

u poľských partnerov veľmi pozitívny ohlas. Výsledkom projektu bude strategický 

materiál Stratégia hospodárskeho rozvoja regiónu Sierpecko, na ktorý poľskí partneri 

získali dotáciu z Európskej únie. Okrem konferencie, ktorá sa konala v malebnom 

prostredí skanzenu Múzea mazovskej dediny, delegácia  absolvovala prehliadku mesta 

Sierpc, Mestského a Okresného úradu, nemocnice, miestnej Strednej odbornej školy, 

novo zrekonštruovaného Kultúrneho domu a aj historického mesta Płock, v ktorom 

okrem iného sídli najstaršia univerzita v Poľsku. Našu delegáciu sprevádzal pán J. 

Wrzeszczynski, historik a encyklopedista, pôvodom práve z mesta Sierpc. Partnerom 

oficiálnych rokovaní boli zástupca primátora mesta Sierpc Zbigniew Leszczyński, 

starosta okresu Sierpc J. Laskowski a jeho zástupca M. Gąsiorowski, ktorý delegáciu 

počas celého pobytu sprevádzal. Do konca roku 2013 sú naplánované ďalšie stretnutia, 

či uţ v Poľsku alebo v Zlatých Moravciach, na ktorých sa uţ zúčastnia odborníci z 

jednotlivých oblastí. Spoluprácu Zlatých Moraviec so Sierpcom začalo uţ dlhoročné 

partnerstvo základných umeleckých škôl oboch miest.  
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         10. a 11. augusta mesto Zlaté Moravce navštívila delegácia z partnerského mesta 

Bučovice (mesto s cca 6000 obyvateľmi neďaleko Brna). Predstavitelia samosprávy 

starosta R. Válek a jeho tajomník K. Měřínský síce strávili v Zlatých Moravciach iba 

24 hodín, ale s bohatým programom, z ktorého vzišlo viacero nápadov na uţšiu 

spoluprácu. V prvý deň ich privítal Ing. J. Škvarenina. Keďţe Morava je známy 

vinohradnícky kraj, večer patril prezentácii a degustácii vín z nášho regiónu, ktoré naši 

hostia hodnotili veľmi pozitívne. V sobotu spolu s primátorom Ing. P. Lednárom, CSc. 

delegácia absolvovala prehliadku Zlatých Moraviec. Starostu Váleka oslovil Ţupný 

dom s jeho rozvojový potenciál, ďalej navštívili Mauzóleum rodiny Migazziovcov a 

múzeum, v ktorom sa prezentovalo aj zdruţenie Múzeum historických budov so 

známym modelom Nitrianskeho hradu a prijali pozvanie aj na výstavu psov Orech 

Cup, potom zubriu oboru v Lovciach a Topoľčiansky zámok a jeho priľahlý park.  

Obnovenie 

medzinárod- 
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         Podpísanie minuloročnej zmluvy o medzinárodnej spolupráci medzi druţobnými 

mestami Sierpc a Zlaté Moravce prostredníctvom poľského projektu z eurofondov 

„Miestne partnerstvo pre ekonomický rozvoj subregiónu Sierpc“, úspešne pokračuje. 

Projekt bol schválený s podmienkou jeho realizácie v praxi, čo je vzájomná 
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organizácia workshopov, seminárov a konferencií v réţii Poľska. Hlavným cieľom 

projektu je zlepšenie hospodárskej a sociálnej súdrţnosti prostredníctvom vytvárania 

partnerstiev okresu Sierpc na subregionálnej a nadnárodnej úrovni v spoločnej vízii ich 

vzájomného rozvoja. V dňoch 28. – 30. novembra sa vedenie samosprávy Sierpcu, 

mestskí zástupcovia, niekoľkí zástupcovia školstva a podnikateľskej sféry spoločne 

stretli na pôde Zlatých Moraviec, aby si navzájom s naším vedením, poslancami 

Mestského zastupiteľstva, inými odborne spôsobilými a kompetentnými zástupcami 

nášho Mesta, predali svoje skúsenosti v oblasti rôznych projektov, výziev, kultúrnych 

činností, v podnikaní a všeobecne sa navzájom prezentovali širšiemu okruhu ľudí 

oboch zainteresovaných strán. Toto partnerstvo by malo prispieť k určeniu potrieb 

miestneho rozvoja s cieľom prebudiť sociálne iniciatívy v okrese Sierpc ako aj v 

Zlatých Moravciach.  

         Druţobná návšteva v našom meste si mala moţnosť osobne prezrieť spoločne so 

študentmi, učiteľmi a riaditeľom SOŠ technickej Mgr. D. Husárom priestory Ţupného 

domu, múzea a Mauzólea v Migazziho parku a večer nechýbal slovenský folklór v 

podaní súboru Trio trnky z Chyzeroviec. Na viceprimátora územného celku Sierpc M. 

Gasiorowskeho urobila veľký dojem stará budova Ţupného domu a jeho 

zrekonštruované priestory mestského kvetinárstva a zároveň vyjadril za poľskú stranu 

primátorovi mesta Ing. P. Lednárovi, CSc. podporu pri jeho revitalizácii a rovnako 

prisľúbil pomoc v rámci svojich moţností s výzvami cez eurofondy. 29. novembra 

delegácia navštívila Mestský úrad, kde sa prítomní podpísali do pamätnej knihy mesta.  

Zdravotníctvo.            
          Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach sa mala od 

začiatku apríla pretransformovať na neziskovú organizáciu. Jej transformáciu z 

príspevkovej organizácie na neziskovú schválilo MsZ ešte v októbri minulého roka. 

Primátor mesta ale transformáciu stopol. Predloţený návrh na zastavenie procesu 

transformácie však poslanci MsZ neschválili a začiatkom februára veto primátora 

prelomili opätovným schválením transformácie na neziskovú organizáciu. Poslanci, 

ktorí hlasovali za transformáciu nemocnice sa domnievali, ţe týmto krokom 

odbremenia mestský rozpočet. Mesto však upozornilo na to, ţe podľa schváleného 

VZN o dotáciách nebude moţné poskytnúť neziskovej organizácii akúkoľvek dotáciu 

či príspevok na fungovanie nemocnice, pretoţe ţiadosti sa podávajú do konca 

februára, pričom nezisková organizácia vznikne aţ zápisom do obchodného registra. 

Podľa primátora mesta transformácia nebola potrebná, pretoţe NR SR novelizáciou 

zákona o poskytovateľoch zdravotných sluţieb posunula termín transformácie 

príspevkových organizácií a nemocníc do konca roka 2014. Vyslovil sa za zachovanie 

súčasného stavu. Povedal, ţe nemocnica dokázala, ţe je pod priamym vedením mesta 

ţivotaschopná. Dôkazom toho je podľa neho vyrovnané hospodárenie v rokoch 2010 

a 2011. Z hľadiska zdravotných poisťovní bola podpísaná dohoda o vyplatení všetkých 

pohľadávok voči VšZP počas 1. polroka 2012 zo strany nemocnice. 

         Dňa 21. februára sa konalo v zasadačke MsÚ stretnutie odborov nemocnice, 

zástupcov jej zamestnancov, poslancov MsZ a vedenia Mesta. Súčasťou rokovania 

bola nemocničná podpisová akcia ako nesúhlas s rozhodnutím poslancov o zrušení 

Prijatie 

a odvolanie 

návrhu na 

vznik 

Mestskej 

nemocnice  

ako NO  



Kronika mesta Zlaté Moravce 2012 

 

167                                                                                                                                                             

nemocnice ako príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce k 31. marcu. Na pôde 

Mestského úradu padli zo strany zástupcov nemocnice vyjadrenia k vzniknutej situácii 

a niekoľkonásobné prosby o zachovanie nemocnice ako príspevkovej organizácie 

aspoň do 30. júna, kedy sa o samotnej jej existencii do budúcnosti rozhodne buď 

predĺţením jej zazmluvnenia zo strany zdravotných poisťovní, alebo určitým 

obmedzením, ktoré vyrieši všetky spory a transformovať nebude uţ čo. Rozváţne 

vyjadrenia zástupcov nemocnice boli natoľko silné, ţe desiati prítomní poslanci MsZ 

sľúbili uţ na mieste rokovania, ţe sa zaväzujú aj za svojich kolegov pozastaviť 

uznesenie o zrušení nemocnice ako príspevkovej organizácie k 31. 3. 2012. Vo štvrtok 

23. februára sa na 13. zasadnutí MsZ ich prisľúbené rozhodnutie potvrdilo. Mestská 

nemocnica prof. MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach ostala aj naďalej mestskou 

nemocnicou. 

 

         Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej 

republiky zaviedlo novú sociálnu sluţbu pre seniorov - Domáce tiesňové volanie. Táto 

sluţba funguje na princípe, ţe zariadenie s tlačidlom nosí klient na zápästí alebo na 

krku a slúţi v prípade potreby na odoslanie poplachového signálu a spojenie sa 

s dispečerom Asociácie samaritánov, ktorý posúdi stav a buď vyšle do bytu 

záchranárov alebo poţiada o pomoc príbuzných či susedov. Sluţba sa poskytuje 24 

hodín denne 7 dní v týţdni a môţu ju vyuţívať najmä osamelí seniori, ktorí sa boja, ţe 

pri nečakaných situáciách by si nedokázali sami zavolať pomoc, ale aj občania, ktorí sa 

starajú o svojich rodičov a chodia do práce. Za pomoci domáceho tiesňového volania 

majú istotu, ţe senior si dokáţe v prípade potreby sám privolať pomoc. V rozpočte 

mesta na rok 2012 boli vyčlenené finančné prostriedky na zakúpenie piatich takýchto 

prístrojov, ktoré sa klientom zapoţičiavajú. Podmienkou pre poskytovanie tejto sluţby 

je pevná linka. Jedno zariadenie stojí 280 €, zapojenie 25,90 € (tieto sumy hradí 

Mesto). Občan si potom mesačne platí 8,90 €. Na ţiadosť klienta je moţné zaistiť 

zdravotné poradenstvo, ktoré funguje na princípe, ţe uţívateľ stlačí tlačidlo a spojí sa 

s dispečerom, ktorému oznámi svoju poţiadavku, dispečer kontaktuje lekára, ktorý sa 

následne spojí s klientom ohľadne prejednania jeho zdravotných problémov. Dôchodca 

dostane gombík, ktorý nosí uviazaný na zápästí alebo na krku. Do domu mu inštalujú 

zariadenie. Ak sa čokoľvek stane, človeku stačí na privolanie pomoci stlačiť gombík. 

Ten ho automaticky spojí s dispečingom, ktorý spravujú samaritáni. Volajúci pritom 

nemusí stáť pri prístroji a nemusí ani hovoriť do gombíka. Systém zachytí hlas 

volajúceho z akéhokoľvek miesta v rámci bytu. Keď napríklad niekto spadne v 

kúpeľni, môţe po stlačení gombíka takmer okamţite hovoriť s dispečingom. Ten 

vyhodnotí situáciu a na miesto pošle záchranárov, susedov, alebo nejakú blízku osobu. 

Dôchodcovia sa nemusia obávať, ţe by zariadenie poškodili. Je vodotesné, náramok s 

tlačidlom preto môţu nosiť neustále. V prípade náhodného stlačenia samaritáni 

odporúčajú, aby človek počkal, kým sa ohlási dispečer a oznámil, ţe pomoc 

nepotrebuje. Prvým krokom pri privolávaní pomoci je pritom vţdy len jednoduché 

stlačenie gombíka. Dôchodca môţe operátora poţiadať iba o radu – napríklad vtedy, 

keď sa horšie cíti. V takom prípade spoja volajúceho s lekárom. Môţe však nastať 

prípad, ţe človek v núdzi stihne len stisnúť záchranné tlačidlo, ale operatérovi nepovie 
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nič. V takom prípade dispečing automaticky zburcuje záchranárov a do domu vysiela 

pomoc. 

         Dňa 5. marca sa domáce tiesňové volanie zapojilo prvej záujemkyni zo Zlatých 

Moraviec M. Havalovej. Tejto udalosti sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. P. Lednár, 

CSc., ktorý sa o celý priebeh zapojenia a fungovania systému zaujímal. Po doriešení 

technickej stránky si pani M. Havalová „premiérovo“ odskúšala svoje prvé 

samozrejme skúšobné tiesňové volanie, ktoré prebehlo hladko a k spokojnosti klientky. 

Pani Havalovej bol zdarma namontovaný aj trezor na kľúč. Trezor je v podstate 

zakódovaná malá skrinka, ktorú umiestnia nad dvere ohrozeného dôchodcu. Je v nej 

ukrytý kľúč od bytu. Kód od neho pozná iba asociácia samaritánov. Ak by sa človeku 

niečo stalo, gombíkom zburcuje asociáciu, ktorá na miesto pošle záchranné zloţky. 

Aby nemuseli dvere vykopávať, zavolá zároveň asociácia samaritánov dvom vopred 

vybratým osobám (napríklad susedom dôchodcu). Prezradí im kód, aby sa dostali ku 

kľúču od dverí ohrozeného človeka.    

 

         17. apríla bolo slávnostne otvorené nové dialyzačné centrum ako súčasť 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v Mestskej nemocnici prof. MUDr. R. Korca, 

DrSc. v Zlatých Moravciach (priestory bývalého detského oddelenia na treťom 

poschodí). „S hrdosťou môţem povedať, ţe som rád, ţe sa nám podarilo zrealizovať 

toto krásne nefrologické centrum práve tu v Zlatých Moravciach, ktorého hlavnou 

súčasťou je dialyzačné stredisko. O nefrologickom centre hovorím aj preto, lebo ide 

o dve nefrologické ambulancie (v Zlatých Moravciach a v Novej Bani)“ povedal 

riaditeľ spoločnosti GENEA s.r.o. – MUDr. S. Gerbela.  

         Dializačné centrum v Zlatých Moravciach zatiaľ navštevuje pätnásť pacientov. 

Tí museli predtým dochádzať do Nitry. Pacienti v Zlatých Moravciach majú k 

dispozícii osem dialyzačných lôţok pre chronickú dialýzu, jedno lôţko pre akútne 

dialýzy sa nachádza na oddelení akútnej a intenzívnej medicíny. Jedným z pomerne 

rizikových ochorení, následkom ktorého prichádza k zlyhaniu obličiek, je cukrovka. 

Pacient podstupuje dialyzačnú liečbu spravidla trikrát do týţdňa, na dialyzačnom lôţku 

strávi v priemere štyri aţ šesť hodín. Pracovisko spĺňa všetky potrebné kritéria, 

nachádza sa tu tieţ nefrologická ambulancia, sú tu toalety, kuchynka, miestnosť pre 

technika a pre dialyzačné roztoky. Jedným z najdrahších technologických zariadení je 

úpravovňa na špeciálnu vodu a samozrejme dialyzačné zariadenia, z ktorých štyri 

patria k svetovej špičke, a to dialyzačné prístroje Fresenius 5008S, ďalšie štyri patria 

do radu 4018. Išlo o štvrté dialyzačné pracovisko v poradí, ktoré otvárala spoločnosť 

Genea. Celkovo existuje sedemdesiatsedem takýchto pracovísk a dialyzačná sieť na 

Slovensku je uţ v podstate ukončená. Zlaté Moravce vraj boli posledným bielym 

miestom, kde takéto zariadenie ešte chýbalo. 
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         Medzinárodný deň sestier si 28. mája pripomenula Regionálna komora sestier a 

pôrodných asistentiek Slávnostným seminárom sestier v MsKS v Zlatých Moravciach. 

Ocenených bolo šesť sestier z regionálnej komory, zdravotných sestier a pôrodných 

asistentiek. Na návrh Rady regionálnej komory boli na ocenenie navrhnuté: Mgr. Z. 

Pavlová, absolvovala vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná psychiatrická 
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sestra, špecializačné štúdium ošetrovateľská starostlivosť v komunite, vysokoškolské 

vzdelanie v odbore sociálna práca. Ukončuje bakalárske štúdium ošetrovateľstva na 

Vysokej škole sv. Alţbety v Bratislave. Pracuje v Dome seniorov Úsmev v Zlatých 

Moravciach ako vedúca sestra. M. Kukučková, po ukončení štúdia v Trnave ako 

pôrodná asistentka pracovala na Gynekologicko pôrodníckom oddelení v Zlatých 

Moravciach. V súčasnosti pracuje v neštátnej gynekologickej ambulancii MUDr. R. 

Šindlera. Mgr. B. Králiková, okrem základného zdravotníckeho vzdelania má 

ukončené špecializačné štúdium v odboroch chirurgie. Na univerzite Konštantína 

Filozofa v Nitre, fakulte sociálnych vied a zdravia odbor ošetrovateľstvo, získala titul 

magister. V súčasnosti pracuje na neštátnej chirurgickej ambulancii MUDr. P. Dvonča. 

Na návrh vedúcej sestry chirurgického oddelenia bola navrhnutá M. Čulíková, má 

ukončené špecializačné štúdium v odbore pediatria. V súčasnosti pracuje na 

chirurgickom oddelení MN prof. MUDr. R. Korca. Na návrh vedúcej sestry interného 

oddelenia bola navrhnutá M. Káčerová, pracuje na internom oddelení MN prof. 

MUDr. R. Korca. Na návrh námestníčky pre OSS bola navrhnutá Ľ. Kľučiarová, má 

ukončené špecializačné štúdium v interných odboroch, v súčasnosti študuje na 

Slovenskej zdravotníckej univerzite na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií v Bratislave. Pracuje v súkromnej spoločnosti GENEA na úseku 

dialýzy v Zlatých Moravciach. Súčasťou odbornej časti boli prednášky na tému 

Zastúpenie sestier v samosprávnych orgánoch na Slovensku (Mgr. M. Rebová), ktoré 

pripravili zdravotné sestry nemocnice. Hlavnou témou bolo prezentovanie prieskumu 

sestier pracujúcich na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a ich zastúpenie v 

politike samosprávneho kraja a na území samosprávy. Ďalšou časťou programu bola 

Implementácia psychologických aspektov v internom ošetrovateľstve, Bc. Starovičová 

prezentovala osobnosť sestry v ošetrovateľstve, strese sestier a syndróme vyhorenia. 

Bc. Bartošeková vysvetľovala proces zmeny správania sa sestier v ošetrovateľstve a 

Mgr. Chrenová prezentovala výsledky prieskumu o implementácii psychologických 

aspektov v ošetrovateľstve. 

 

         Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca, DrSc. v tomto roku dostala od Mesta 

príspevok vo výške 240.000 €. Príspevok slúţil na dofinancovanie platov 

zamestnancov nemocnice, ktoré sú jej najväčšou nákladovou poloţkou. Tvoria spolu s 

odvodmi v priemere 66 percent všetkých nákladov. Druhými najväčšími nákladmi sú 

financie na materiál a energie. Na základe naplánovaných úsporných opatrení je však 

pravdepodobné, ţe platby za energie sa budú zniţovať.  

         Počas roka došlo k zvyšovaniu platov lekárov, ktoré bolo v Mestskej nemocnici 

realizované v zmysle platného zákona. Podľa zákona upravujúceho minimálne mzdové 

nároky sestier a pôrodných asistentiek, sa od apríla zvýšili ich mzdy aj v mestskej 

nemocnici. V Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 

Moravciach pracovalo v r. 2012 60 zdravotných sestier. Z pôvodného platového 

rozmedzia od 479 eur do 757 eur mesačne plat sestier stúpol na rozmedzie od 640 eur 

do 1133 eur mesačne v závislosti od tarifného stupňa a platovej triedy danej zdravotnej 

sestry. Navýšenie platov lekárov a sestier predstavovalo pre nemocnicu pribliţne 35-

tisíc eur mesačne. Z veľkej časti tieto náklady pokryli zvýšené platby od poisťovní, 
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ktoré boli zakotvené v nových zmluvách od 1. júla so všetkými zdravotnými 

poisťovňami. Reálne tieto platby obdrţala nemocnica v septembri. Toto obdobie 

musela vykryť nemocnica zo svojich zdrojov. 

         Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca, DrSc. poskytuje zdravotnú 

starostlivosť pre poistencov zdravotných poisťovní VšZP a.s., Union ZP a.s., Dôvera 

a.s. od 1. júla v nasledujúcej štruktúre: ambulantná starotlivosť v špec. ambulanciách 

(SAS): traumatologická, infektologická, anesteziologická, hematologická, interná 

príjmová, chirurgická príjmová. V nemocnici pôsobia 3 lôzkové oddelenia: interné 

a JIS, chirurgické, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Spoločné 

vyšetrovacie a leičebné zloţky (SvaLZ): rádiologické odd., odd. laboratórnej 

medicíny, FBLR. Nemocnica zároveň od tohto dátumu vzhľadom k novým zmluvným 

podmienkam so ZP, pristúpila k redukcii lôţkovej kapacity z pôvodných 120 lôţok na 

súčasných 95 lôţok.  

 

         Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc. a generál J. Culka, predseda 

predstavenstva organizácie Komplexnej centrálnej záchrannej sluţby uzavreli dňa 11. 

septembra dohodu o pomoci nášmu mestu v prípade ţivelných a iných pohrôm. 

Organizácia KCZS je jednou z najvýkonnejších, najrozsiahlejších a najlepšie 

koordinovaných záchranárskych sluţieb na svete v oblasti reakcie na katastrofy. 

Okrem trvalej pomoci pri mimoriadnych humanitárnych situáciách na Slovensku, sa 

zúčastnila na 13. medzinárodných misiách od Haiti, Iránu, Pakistanu, Srí Lanky, 

Maďarska, Česka aţ po Rumunsko. Päť z týchto misií bolo medzikontinentálnych, čo 

kladie veľkú záťaţ na logistiku i celkovú koordináciu tímu. Dnes disponuje 

najmodernejším technickým zariadením a logistickou podporou na svetovej úrovni. 

Cieľom a predsavzatím Komplexnej centrálnej záchrannej sluţby je pomôcť všade 

tam, kde to bude potrebné bez ohľadu na národnosť, farbu pleti, politickú príslušnosť 

či náboţenstvo na území Slovenska aj v zahraničí. Tím KCZS spĺňa tie najvyššie 

psychické a fyzické nároky kladené na členov záchranného tímu. Členovia tímu majú 

potrebné kvalifikačné predpoklady pre výkon ich činnosti a odbornú spôsobilosť pre 

ich pracovné zaradenie. Majú skúsenosti z nasadenia v zahraničí, vrátane dvoch 

najhorších prírodných katastrof za posledné obdobie: zemetrasenia na Haiti a cunami. 

Komplexná centrálna záchranná sluţba sa zameriava na pomoc pri nasledovných 

druhoch mimoriadnych udalostí a katastrof: povodne a záplavy, poţiare (aj na vodnej 

ploche), veterné smršte, zemetrasenia, prívalové daţde, chemické havárie, letecké 

havárie, ropné havárie, dopravné nehody, šírenie nákazlivých chorob, dezinsekcia a 

deratizácia, dekontaminácia, vodná záchranná sluţba a technická pomoc, dezinfekcii, 

záchrana z výšok a hĺbok, potápačské práce a vyhľadávanie pod vodou. 
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         Príjemné prekvapenie čakalo na ľudí v Zlatých Moravciach, ktorí sa zúčastnili na 

svätej omši pri príleţitosti pripomenutia si Zjavenia Pána dňa 6. januára. Primátor 

mesta Ing. P.  Lednár, CSc. mal pre všetkých občanov mesta pripravený Primátorský 

trojkráľový punč, ktorý sa podával pred vstupom do kostola. Išlo o prvý ročník tohto 

podujatia. Riaditeľ MSKŠ P. Kereš spolu so svojimi kolegami vdýchol podujatiu 
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navyše historickú atmosféru, keďţe prichádzajúcim punč ponúkali v dobových 

odevoch, ktoré si zapoţičali z Divadla Andreja Bagara v Nitre. Bolo však ťaţké určiť, 

ktorý z nich je Baltazár, Gašpar či Melichar. Tento punč bol vyrobený podľa 

originálnej receptúry so všetkými ingredienciami, ktoré do neho patria.   

 

         8. januára sa vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach  

konal vianočný benefičný koncert, ktorým organizátori podporili Alexa z Tesárskych 

Mlynian, so svalovou dystrofiou. Počas koncertu vystúpili: SS KANTUS pod 

vedením S. Meňhertovej, Voice of joy, /Im/Possible, bratia Pobudovci Stanko a 

Marek, M. Michalec a ostatní členovia skupiny dokázali, ţe nič nie je nemoţné a 

prekvapili nie len repom, ale aj pekným prevedením kolied.  
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         V dňoch 11. aţ 13. januára bolo na Námestí A. Hlinku odstavené mobilné 

akvárium so štyrmi ţivými ţralokmi. F. Lesieur prišiel všetkým ponúknuť jedinečné 

stretnutie s týmito rešpekt vzbudzujúcimi vodnými dravcami. Mobilné akvárium prešlo 

uţ kus Slovenska. Navštívilo Levice, Bratislavu, Šahy a teraz zavítalo aj k nám. V 

mobilnom akváriu sa nachádzali: ţralok korálový, ţralok čiernoplutvý, ţralok fúzatý a 

ţralok leopardí. Merali pribliţne 2m. Dvaja z nich preţili katastrofu na Floride, kde 

vybuchol tanker a následne sa museli liečiť v Holandsku. Teraz sú ţraloky v 

upravovanej morskej vode. Spoločnosť im robil aj Ostrorep americký, ktorý je ich 

všeţravým zametačom s desiatimi očami po celom tele.  

Mobilné 
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A. Hlinku 

 

         Primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. pripravil pre občanov pravú domácu 

zabíjačku, ktorá sa konala 14. januára na Námestí A. Hlinku. Prvý ročník otvoril 

primátor slávnostným preťatím hlavy prasaťa. O zábavu na pódiu sa postaral FS 

Kolovrátok. Podávala sa kapustnica, zabíjačková kaša, klobásky, jaternice, oškvarky a 

varené vínko. O zabíjačku sa postaral „Penzión u Adama“. 
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         Okresná organizácia Únie ţien Slovenska v Zlatých Moravciach ako hlavný 

organizátor v spolupráci s MsKŠ – mestskou kniţnicou a Mestom usporiadali 15. 

februára v priestoroch kniţnice okresné kolo umeleckého prednesu v poézii a próze 

ţien, Vansovej Lomničku. Podujatie aj vo svojom 45. ročníku pokračovalo v tradícii 

pestovania vzťahu ţien k umeleckému slovu, tak ako sa o to po celý ţivot snaţila aj 

spisovateľka T. Vansová. „Teší ma, ţe v dnešnej uponáhľanej dobe sa nájdu ľudia, 

ktorí svoj čas venujú čítaniu, nútia sa uvedomiť si, aký je krásny náš jazyk a poézia je 

pohladením duše človeka,“ povedala predsedníčka Únie ţien v ZM A. Kiššová. 

Divákom a porote sa postupne predstavili štyri recitátorky. V kategórii poézia vystúpili 

J. Hlásna a M. Plhalová. V kategórii próza sa predstavili A. Kiššová a M. Valašíková. 

Trojčlenná porota v zloţení A. Šútorová (vedúca kniţnice), I. Hippová (porotkyňa 

súťaţe aj pre krajské kolo Šaliansky Maťko a učiteľka SJ) a D. Hollá (školský úrad) 

napokon rozhodla o dvoch postupujúcich do krajskej súťaţe. Na krajskom kole v Nitre 

náš okres Zlaté Moravce reprezentovali A. Kiššová a M. Plhalová. 

Vansovej 

Lomnička 

 

         Javisko MSKŠ patrilo 17. februára folklórnemu podujatiu Fašiangy so Fašiangy 
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Zlatňankou, na ktorom predstavil svoje pásmo Folklórny súbor Zlatňanka. Zároveň 

tanečníci FS Zlatňanka pokrstili svoje prvé CD. Krstným otcom CD „Tancuj, tancuj 

vykrúcaj“ sa stal prednosta Zlatých Moraviec Ing. J. Jamrich. „S vytvorením nášho 

nového albumu nám finančne pomohlo mesto Zlaté Moravce, ktoré vzalo na seba 

všetky výdavky spojené s nahrávkou. Veľká vďaka patrí aj hudobníkom a našim 

členom, ktorí sa podieľali na nahrávaní ,“ povedal vedúci súboru S. Hruška. Nové CD 

pokrstili zlatými lupienkami ruţí choreografka M. Hrušková, vedúci súboru S. Hruška 

a prednosta MsÚ Ing. J. Jamrich. Spolu so súborom Zlatňanka vystúpili aj deti z MŠ 

Slniečko.   

 

Príloha  

č. 7-d 

 

Foto č.  

716, 

717/III 

 

 

         V mesiacoch február aţ marec bola inštalovaná v Mestskom múzeu výstava 

krojovaných bábik M. Pekárovej zo Zlatých Moraviec. Tejto záľube sa venuje uţ od 

detstva. „Moja mama šila čepce a popri nej som mala takú záľubu. Uţ vtedy som sa 

hrala s korálkami ktoré zostávali mame. Pri nej som sa zaúčala aj na šijacom stroji,“ 

povedala. Kroje bábik navyše nie sú hocaké. Pani Mária sa zameriava výlučne na našu 

Poţitavskú oblasť. Kroje verne kopírujú svoje predlohy a bábikám nechýba nijaký 

prvok od spodných vrstiev odevu, aţ po ozdobné detaily ako sú mašle a čipky. Okrem 

miestnych výstav sa zúčastnila aj výstavy v Bruseli a jej bábiky sa nachádzajú 

roztrúsené po celom svete od Mexika aţ po Austráliu.  

Výstava 

krojovaných 

bábik 

 

         Do Zlatých Moraviec prišli 22. februára odohrať spoločný koncert známa 

súrodenecká dvojica Honza a František Nedvědovci. Divadelná sála MSKŠ bola plná. 

Zišlo sa v nej viac ako 300 divákov. Legendárni Nedvědovci uţ v Zlatých Moravciach 

vystupovali, a práve na tomto koncerte ich publikum prekvapilo veľkou 

návštevnosťou. Do textov piesní občas zakomponovali názov mesta Zlaté Moravce.  

         Po niekoľkoročnej odmlke sa bratia Honza a František Nedvědovci vrátili do 

štúdia a natočili i podľa kritikov svoje najlepšie CD ţivota. Jeho prezentácia a „krst“ sa 

konali v závere koncertu. Väčšina pesničiek je retrospektívou a taktieţ návratom k 

pôvodnej tematike Nedvědovcov - pravda, príroda a priateľstvo. Počas vystúpenia 

zaznelo vyše 20 piesní, niektoré si vyţiadalo samo publikum.  

Koncert 

Honzu 

a Františka 

Nedvědovcov 

 

Príloha  

č. 8-d 

 

         Výstava fotografií M. Siptáka zachytávala krásy a podoby severoafrickej krajiny 

Maroko. Ukáţky vyzdvihujú rozmanitosť architektúry a prírody – od hôr pohoria 

Atlas, púšte Sahara, aţ po Stredozemné more a Atlantický oceán. Výstavu 

cestovateľských fotografií a hodinovú prezentáciu fotiek M. Siptáka si bolo moţné 

pozrieť 24. februára v priestoroch MSKŠ.  

Výstava 

fotografií 

M. Siptáka 

Príloha  

č. 9-d 

 

         28. februára sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príleţitosti 150. výročia 

príchodu štúrovského básnika Janka Kráľa do nášho mesta Zlaté Moravce. Akadémia 

začala poloţením venca k pamätníku básnika v Parku Janka Kráľa. Zástupcovia 

spisovateľskej obce, mesta a široká verejnosť si na podujatí pripomenuli Kráľov 

bohatý ţivot a dielo, ktoré tvorí zlatý fond slovenskej literatúry. Hodnotný kultúrny 

program pripravila Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach. Obohatenie 

programu prišlo aj pásmom poézie z tvorby tohto revolučného básnika v podaní Bc. P.  

150. výročie 

príchodu  

J. Kráľa do 

Zlatých 

Moraviec 

 

Príloha  



Kronika mesta Zlaté Moravce 2012 

 

173                                                                                                                                                             

Kereša, riaditeľa MSKŠ. Programom sprevádzala T. Kováčová. Pozvanie organizátora 

prijali aj J. Leikert (spisovateľ aj autor literatúry faktu), M. Pius (básnik, prozaik, 

esejista, publicista) a R. Řeháček, autor publikácie o ţivote Janka Kráľa v našom 

meste. J. Leikert, po privítaní všetkých zúčastnených priblíţil význam Janka Kráľa pre 

súčasnosť slovami: „Váţené dámy, váţení páni, je paradoxom, ţe Jankovi Kráľovi, 

najväčšiemu slovenskému básnikovi obdobia romantizmu, nevyšla počas ţivota ţiadna 

básnická zbierka. Svojou poetickou tvorbou sa však aj tak zaradil medzi 

najvýznamnejších básnikov v dejinách slovenskej literatúry. Jeho dielo presiahlo 

hranice národného významu a zaradilo sa do svetového kontextu.“ Nasledoval 

podrobný výklad o ţivote básnika v Zlatých Moravciach, kde ţil od roku 1862 do mája 

roku 1876, v podaní M. Tomajku, ktorý povedal: „Bol fakľou, ktorá zaţína svetlo pre 

národné uvedomenie v tej ťaţkej dobe pre slovenský národ. Zomrel ako Mozart, 

pochovali ho tieţ do spoločného hrobu. Po čase sa na jeho hrob zabudlo. Preto bolo 

toľko starostí pri prenášaní jeho pozostatkov na Národný cintorín do Martina. Či uţ 

preniesli Kráľove pozostatky, nie je určito doloţené. Jedno je však isté, ţe jeho prah je 

pomiešaný s našou zemou, pod košatými lipami a smrekmi, ktoré mal tak rád. Aj touto 

spomienkou skromne splácame dlh tomuto básnikovi pri príleţitosti 150. výročia 

príchodu do nášho mesta.“  

         Verejnosti bol zároveň predstavený prvý román venovaný ţivotu Janka Kráľa v 

tomto meste. Napísal ho Zlatomoravčan R. Řeháček. V knihe „Tekovskí chlipníci a 

Divný Janko“ vystupuje mnoho významných predstaviteľov z tej doby – ţupani, 

šľachtici, Forgáčovci. Tisíc eur na knihu zo svojho rozpočtu vyčlenilo Mestské 

kultúrne stredisko. Organizátormi akadémie boli: Mesto Zlaté Moravce, Mestské 

stredisko kultúry a športu, Záhradnícke sluţby, Spolok pre záchranu kultúrneho a 

prírodného dedičstva našich predkov, Základná umelecká škola. 

č. 10-d 

 

Foto č.  

718, 719/III 

 

 

         Mestské stredisko kultúry a športu v spolupráci s Mestom, pripravilo k 

tohtoročnému ţenskému sviatku MDŢ zábavný program s M. Velšicovou a M. 

Švábom. Na nedeľný program sa mohol prísť pozrieť kaţdý, mladšia i staršia 

generácia, vítaní boli aj muţi. Avšak hľadisko MSKŠ bolo zaplnené hlavne staršími 

seniormi, no zábava panovala vo veľkom, keďţe o smiech, radosť a slzy dojatia sa 

postaralo dueto Maja a Miro. Spev, vtipy, príhody, scénky, s tým všetkým prišli a 

zabávali publikum.  

MDŢ 

 

Príloha  

č. 11-d 

 

         Mestská kniţnica v Zlatých Moravciach pripravila pre priaznivcov literatúry 

stretnutie s nitrianskou spisovateľkou Evou Šrankovou. Beseda sa uskutočnila 14. 

marca v popoludňajších hodinách, bola spojená s autogramiádou jej čitateľsky 

úspešného románu Izabela – Láskou spútaní. Úvod stretnutia so spisovateľkou patril 

čítaniu úryvkov z jej románu v podaní A. Kiššovej a M. Plhalovej z Únie ţien. V rámci 

besedy autorka rozdala aj 2 osobné venovania vyţrebovaným čitateľkám. V závere 

však napísala venovanie do knihy kaţdému, kto oň poţiadal. 

Beseda so 

spisovateľkou 

E. Šránkovou 

v kniţnici 

 

         Súťaţ amatérskej fotografie v Nitrianskom kraji organizuje Krajské osvetové 

stredisko (KOS) v Nitre. Vyhodnotenie regionálnej súťaţe a vernisáţ výstavy, ktorá je 

AMFO 

2012 
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výstupom zo súťaţe pre verejnosť, sa dňa 22. marca konalo po prvýkrát v kaštieli 

v Topoľčiankach. Špeciálnou cenou riaditeľky KOS v Nitre, bol ohodnotený 

mimoriadne talentovaný fotograf zo Zlatých Moraviec I. Finta, ktorý povedal: 

„Fotografujem uţ veľa rokov a stalo sa to súčasťou môjho ţivota... väčšinou to 

vyuţívam na relax. Môţem vyjadriť svoje pocity a vízie, ktoré mám...“. K ďalším 

súťaţiacim z nášho regiónu patril P. Čepček zo Ţitavian, ktorý vyhral s kolekciou 

čiernobielych fotografii prvú cenu v kategórii nad 21 rokov. Vo veľkom počte bol na 

AMFO 2012 zastúpený aj Fotoklub FoTOP Topoľčianky, ktorý sa veľkou mierou 

podieľal aj na príprave výstavy v kaštieli. 

         Odborná porota v zloţení F. Tomík (predseda), J. Novák a J. Peniak, hodnotila 

hneď v troch vekových kategóriách (do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov), pri 

ktorých sa rozlišovali súťaţiaci v čiernobielej a farebnej fotografii. K štandardným 

kategóriám sa pridala aj multimediálna prezentácia, ocenenie sponzora súťaţe Zoner 

mladému talentovanému autorovi a v neposlednom rade aj tematická kategória pre rok 

2012 – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.  

 

         25. marca usporiadalo MsKŠ ukončenie zimnej sezóny, a to netradične, 

korčuľovaním v maskách. Hudba, korčuľovanie zdarma, vecné ceny - to všetko čakalo 

na masky, ktoré sa prišli rozlúčiť s ľadom. Podmienka však bola prísť v maske. Našiel 

sa zombie, princezná, zdravotná sestra, pirát a mnohé iné. Zúčastnili sa najmä deti, no 

na ľade nepoľavili ani dospelí. Nechýbalo ani udeľovanie cien a vyhodnocovanie. Pre 

deti boli pripravené zaujímavé ceny v podobe sladkostí, či plyšových hračiek a iných 

drobností. 

Ukončenie 

zimnej 

sezóny 

v maskách 

 

Príloha  

č. 12-d 

 

         A. Vígh a jeho rodina sú pôvodom cirkusovými umelcami a hady pouţívali v ich 

cirkusovom programe. Dôvodom ich výstavy od 29. marca do 1. apríla bola myšlienka, 

ţe vlastnením neobyčajných druhov zvierat, vystavovaním a pribliţovaním ich ţivota 

sa dá aj zarobiť. A tak sa v našom meste na 4 dni usadili rôzne druhy exotických 

plazov ako Kajman okuliarnatý, Veľhad dúhový, Python mórus, Koralovka sedlatá, 

Šplhavka, Teju Ţakruaru, Anakonda tmavá a iné. Ich chovná stanica sídli v Dunajskej 

Strede. Plazy pochádzali z ďalekých krajín ako je Afrika a Ázia. Na výstave bolo 

pribliţne 40 kusov plazov a odváţlivci si mohli Pytóna alebo Varana stepného 

podrţať, pohladiť, alebo sa s ním dokonca aj odfotografovať.  

Výstava 

exotických 

plazov v 

MSKŠ 

 

         Básnik, prozaik, esejista a autor literatúry faktu Miroslav Pius sa vo februári 

doţil ţivotného jubilea. Hľadač pokladov histórie, ktorý si nikdy nezakrýval oči a 

nemaľoval vo svojich dielach medové motúzy popod nos, je nositeľom mnohých 

vyznamenaní. Posledné je z 27. apríla „Plaketa predsedu NSK“ osobne odovzdaná na 

slávnostnej akadémii v aule Gymnázia J. Kráľa. „Chcem poďakovať oslávencovi, 

ktorý má sedem kríţikov na chrbte – výraznej osobnosti literatúry faktu, ktorá prirástla 

k nášmu kraju. Ďakujem za všetko, čo urobil pre vás, pre nás a náš kraj.“ Zablahoţelal 

Piusovi k jubileu predseda NSK M. Belica. Slávnosť pokračovala videoprojekciou o 

ţivote spisovateľa, recitačnými vstupmi z jeho básnickej tvorby a príhovormi hostí. 

Hosťami boli poslanec NR SR M. Kéry, zo Spolku slovenských spisovateľov J. 

Jubileum 

M. Piusa 

 

Príloha  

č. 13-d 
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Tuţinský, P.  Janík, M. Nemčeková, z odboru školstva NSK Ľ. Libová, I. Verešová, za 

kultúru M.  Bača, hovorca predsedu NSK S. Katrinec. Nechýbal brat oslávenca Pavol 

Stanislav Pius. Slovom sprevádzali P. Kereš a T. Kováčová, hudobné vstupy zazneli v 

podaní Z. Molnárovej, S. Meňhertovej, korepetícia – klavír Ľ. Lastovicová. Na 

domácej pôde slová vďaky a uznania zazneli aj z úst riaditeľa gymnázia RNDr. M. 

Bátoru. Súčasťou akadémie bol krst knihy Zvonovina. 

 

         Pri príleţitosti Dňa matiek, pozvalo Mesto Zlaté Moravce dňa 13. mája všetky 

matky na kultúrny program, ktorý prebiehal v DS MSKŠ. Po príhovore primátora 

mesta Ing. P. Lednára, CSc., vystúpili deti z MŠ Slnečnej, Štúrovej, Ţitavské nábreţie 

a Slniečko. Po najmenších vystúpili ţiaci ZŠ Mojmírova s básňou Moja mama, ľúbim 

ťa. ZŠ Robtnícka vtiahla do poézie a vďaka hre na fujaru aj do krajiny hudby. Ďalej 

vystúpili ţiaci ZŠ Pribinova, ZUŠ a CVČ.  

Deň 

matiek 

 

Príloha  

č. 14-d 

 

         Pri príleţitosti celoeurópskeho podujatia realizovaného pod patronátom Rady 

Európy – Noc múzeí a galérií usporiadalo 18. mája Mestské múzeum v Zlatých 

Moravciach Deň otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom. Kultúrneho 

podujatia sa zúčastnil riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr. A. Števko 

a návštevníkom priblíţil stručnú históriu zlatomoraveckého múzea zaloţeného 

v Migazziovskom kaštieli roku 1896. Pracovníčky múzea previedli ţiakov ZŠ 

Pribinova stálou expozíciou múzea. Súčasťou prehliadky bola aj výstava putovnej 

makety Nitrianskeho hradu vyrobeného v kráľovskej mierke 1:25, o rozmeroch 4,5 x 

2.5 m a výškou 2,8 m, ktorú zapoţičalo OZ Múzeum historických budov. Zaujímavá 

bola aj prezentácia fotografií Ing. Arch. M. Bónu o ţivote a bývaní v stredoveku, 

tajomstvách Poţitavských hradov, po ktorej nasledovala návšteva Národnej kultúrnej 

pamiatky SR Mauzóleum rodiny Migazzi. M. Tomajko priblíţil návštevníkom hrobky 

ţivot grófa V. Migazziho a jeho manţelky. Vo večerných hodinách sa v kultúrnom 

programe predstavilo koncertom Hudobné zdruţenie Musicantica Slovaca. 

V priestoroch múzea zazneli hudobné skladby z 12.-18. storočia na historických 

hudobných nástrojoch. Maketa Nitrianskeho hradu bola sprístupnená verejnosti aţ do 

konca augusta.    

Deň 

otvorených 

dverí  

 v múzeu 

 

         Záhradnícke sluţby v spolupráci s Ponitrianskym múzeom Zlaté Moravce, 

MSKŠ a Gymnáziom Janka Kráľa usporiadali pietnu spomienku pri príleţitosti 136. 

výročia úmrtia štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorá sa odohrala v priestoroch 

múzea dňa 23. mája. Spomienkový veniec pri pomník J. Kráľa poloţil primátor mesta 

Ing. P. Lednár, CSc. spolu s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. M. 

Belicom. Básne z tvorby Janka Kráľa odprezentovali ţiačky gymnázia a pár slov o 

histórii revolučného básnika povedal M. Tomajko. Po slávnostnom poloţení  

pamätného venca sa všetci prítomní presunuli do priestorov múzea, kde patrilo slovo 

primátorovi a predsedovi NSK. Na podujatí bola pokrstená kniha MUDr. R. Řeháčka - 

Tekovskí chlipníci a divný Janko.   

136. 

výročie 

úmrtia  

J. Kráľa 

 

Foto č.  

720, 

721/III 

 

 

         SĽUK si pre deti od troch rokov pripravil predstavenie plné vtipu, tanca, folklóru SĽUK 
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a zábavy. Veselohra Gašparko bola na programe 30. mája v DS MSKŠ Zlaté Moravce. 

Dej sa odohrával v rozprávkovej jarmočnej krajine, kde sa vţdy niečo deje Príbeh bol 

zaloţený na tradičnom boji dobra so zlom. Gašparko sa snaţil dolapiť čertov, deti mu 

pritom pomáhali. Predstavenie kombinovalo prvky folklóru, tanca a bábkového 

divadla takým spôsobom, ţe deti predstavenie doslova hltali. Tlieskali, tancovali, so 

zatajeným dychom sledovali Gašparka pri boji s čertom a pišťali od strachu, keď na 

pódiu zbadali Smrťku. Krásne kostýmy, hudba a svetelné efekty nenechali ani jedného 

diváka chladného.         

v Zlatých 

Moravciach 

 

Príloha  

č. 15-d 

 

         1. júna sa v Avalon clube uskutočnila veľkolepá charitatívna akcia pod názvom 

Without help – drumeri deťom. Spojili sa špičkoví DJi a producenti, aby podporili túto 

myšlienku. Táto párty bola totiţ oficiálnym charitatívnym podujatím na podporu 

neziskovej organizácie PLAMIENOK - detského hospicu, ktorý sa stará o 

nevyliečiteľne choré deti a pomáha rodičom, ktorí prišli o svoje dieťa prekonať tie 

najťaţšie ţivotné chvíle. Celý výťaţok zo vstupného poputoval priamo na účet NO 

PLAMIENOK.  

Drum&bass 

charity 

party 

 

         Nedeľa 3. júna patrila aj tento rok deťom z príleţitosti Medzinárodného dňa detí. 

Veľkolepá oslava sa začala o 13.00 hod. na Mestskom štadióne. V programe vystúpilo 

Divadlo Jaja, kúzelník Talostan, Bruce a René zo skupiny OSB, Kika so zumbou, 

karatisti klubu Bonsai. Deti a ich rodičia mali moţnosť vidieť ukáţky prác 

Kynologického klubu, Hasičského a záchranného zboru SR, armády SR s ukáţkou 

statických zbraní, ako aj štátnej a mestskej polície. Pre deti bolo pripravených mnoho 

ďalších zábavných atrakcií ako – maľovanie na tvár, trampolína, nafukovacie hrady, 

šmýkaly, el. autíčka, vozenia na konči s koňmi, pena z vodných diel. Pre všetkých boli 

pripravené stánky s občerstvením. Ešte doobeda prebiehala na mestskom štadióne 

Národná cyklistická súťaţ. Sponzorom Dňa detí bola spoločnosť Danfoss.  

Deň detí 

 

Príloha  

č. 16-d 

 

Foto č.  

722, 

723/III 

 

 

         MSKŠ usporiadalo besedu so súčasnou slovenskou spisovateľkou Evou Evitou 

Urbaníkovou, ktorá sa uskutočnila 8. júna v priestoroch Mestskej kniţnice. E. 

Urbaníková je známa slovenská moderátorka, novinárka, autorka rôznych bestsellerov. 

V roku 2007 zaloţila vlastné vydavateľstvo Evitapress. Na úvod ju riaditeľka kniţnice 

predstavila. V krátkosti priblíţila jej ţivot a kariéru. Evita s návštevníčkami rozoberala 

knihy, vzťahy, muţov a beţné veci zo ţivota. Záver besedy patril autogramiáde. 

Beseda s Evou 

Urbaníkovou 

 

Foto č.  

724/III 

 

  

         Piatkový večer 15. júna otvorila reštaurácia Eminent letnú sezónu koncertom 

ţiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy. Návštevníkom ponúkli osvieţujúci 

mix váţnej, rockovej, muzikálovej i popovej hudby. Koncert v príjemnom prostredí 

letnej terasy hotela uvádzala T. Kováčová. V priebehu koncertu sa predstavila aj ako 

speváčka. Na koncerte sa predviedli nielen ţiaci, ale aj pedagógovia. Niektorí si 

pripravili dokonca číslo spolu. Zo ţiakov zaspievala K. Hasprová pieseň od A. 

Langerovej Voda ţivá na keyboarde zahral A. Gajdoš a K. Jonisová na gitare zahrala a 

zaspievala rockovú baladu More than words od Extreme. F. Németh na barytóne zahral 

skladbu z filmu Vtedy na Západe a pieseň od speváckej divy Whitney Houston či 

Koncert  

ţiakov ZUŠ 

v hoteli 

Eminent 
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legendy Elvisa Presleyho. Z pedagógov vystúpil T. Bödör (saxofón) i Š. Jurík 

(keyboard) so skladbou Tico-tico či My Way od Franka Sinatru. S. Meňhertová a Z. 

Hudecová-Molnárová zaspievali Ó sole mio. Nechýbala ani známa skladba z muzikálu 

Kleopatra Teď královnou jsem já, v podaní S. Meňhertovej a T. Kováčovej.  

 

         23. júna sa konala v DS MSKŠ okresná súťaţná prehliadka speváckych skupín, 

ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov pod názvom „Pod Inovcom“. 

Od 14-tej hodiny sa folkloristi prezentovali v súťaţi, aby nakoniec najlepší z nich 

postúpili do regionálneho kola súťaţe. O postupe rozhodovala odborná porota 

v zloţení J. Tencerová, J. Václavek a P. Hujer. Poslaním prehliadky je dať priestor 

verejnej prezentácii a konfrontácii aj samostatne pôsobiacim ľudovým hudbám a 

speváckym skupinám a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti 

sólovej interpretácie a ľudovej hudby. Na súťaţi sa prezentovali folklórne kolektívy 

z okresu Zlaté Moravce. Folklórne a divadelné skupiny, ľudové hudby a sólisti: 

Babička, J. Rosinová /DaMFS Zlatňanka/, Inovec zo Zl. Moraviec, Chyzerovčanka a 

Trnky z m.č. Chyzerovce, Sľaţianka a Rocháň zo Slaţian, z m.č. Prílepy Kolovrátok 

a Prílepčianka, z Martina nad Ţitavou Pelúsok, M. Cibira a Benát z Machuliniec. Do 

regionálneho kola napokon porota odporučila FS Chyzerovčanka a Trnky 

z Chyzeroviec a Rocháň zo Sľaţian. 

Pod 

Inovcom 

 

Príloha  

č. 17-d 

 

         25. júna  prebehlo v MSKŠ nahrávanie humoristicko-hudobného programu Dvaja 

podvodníci pre RTVS. Diváci sa ho mohli priamo zúčastniť. Zlatomoravskému 

publiku sa predstavil A. Hajdu, M. Mňahončák, dvojičky Lucia a Petra 

Molnárové. Úvodné slová patrili A. Hajdu. Divákov zoznámil s projektom. Hneď v 

úvode rozosmial publikum. Nie jedenkrát. Na pódium si prizval kolegu M. 

Mňahončáka. Dej bol postavený na dialógu týchto dvoch protagonistov. Martin 

Mňahončák predstavoval inteligenného, sarkastického a racionálneho „chlapíka“. 

Oproti nemu sedel voľnomyšlienkársky, tak trochu jednoduchší, komický a pohodový 

sukničkár. Počas hry si na pódium herci zavolali herečku a speváčku L. Molnárovú. 

Zaspievala za doprovodu huslí a gitary. Vzápätí sa do rozhovoru zapojila tieţ. 

Scenárista vyuţil motív dvojičiek a scéna so zámenou priateliek patrila k 

najvydarenejším.  

Nahrávanie 

programu 

„Dvaja 

podvodníci“ 

 

Príloha  

č. 18-d 

 

         Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta Ing. P. Lednárom, CSc., 

Národná transfúzna sluţba Nitra, Miestna organizácia Slovenského Červeného 

kríţa ZM zorganizovali 26. júna v poradí uţ tretiu „Primátorskú kvapku krvi“. Akcia 

sa uskutočnila pod záštitou Rádu svätého Lazara (Saint Lazarus of Jerusalem). Vzácnu 

tekutinu prišlo darovať 46 ľudí, z toho 10 prvodarcov, ktorým sa venovali pracovníci 

Národnej transfúznej stanice SR z Nitry a Červený kríţ. Na všetko dohliadala MUDr. 

M. Končálová, primárka interného oddelenia Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. 

Korca, DrSc. Všetkým darcom a všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k tejto 

úctyhodnej akcii primátor mesta zo srdca poďakoval, zvlášť vzácnemu hosťovi a 

zároveň darcovi zastupujúceho spomínaný Rád, R. Bodorovi (riaditeľ humanitárnej 

záleţitosti KMFAP na Slovensku). Rád svätého Lazara – je rytiersky rád v 

Primátorská 

kvapka krvi 

 

Foto č.  

725/III 
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celosvetovom zastúpení, ktorého členovia podporujú a bránia kresťanskú vieru, 

pomáhajú chorým a zraniteľným, presadzujú kresťanské princípy rytierstva a podieľajú 

sa na humanitárnej pomoci na celom svete. 

 

         Prvá prázdninová party sa uskutočnila v areáli Mestského štadióna 29. júna. 

O organizáciu sa v úzkej spolupráci s Mestom Zlaté Moravce postaral M. Raček. 

Zúčastnených prišiel pozdraviť aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Vyvrcholením 

celého večera bola okrem DJ-ov (Gogo a Roso) návšteva známeho hud. producenta 

a scenáristu J. Slávika. 

         14. júla sa v parku Janka Kráľa uskutočnil 3. ročník Slnečného rockového 

festivalu. Na začiatku akcie primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. poprial všetkým 

prítomným a účinkujúcim dobrú zábavu. Organizátorom hudobného popoludnia bolo 

Mesto Zlaté Moravce a J. Jonis s M. Konečným, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť 

kapely Embryo. Na festivale vystúpili kapely Q-ty, Ezkator, P.A.S., Malý priestor, 

Embryo, Spins (NR), Slovenský raj a Fresh out of the bus (NR). Zabezpečené bolo 

občerstvenie a výborný guláš. Príjemným spestrením pre tých najmenších bola jazda 

na motorkách. 

          Vo večerných hodinách sa 14. júla v areáli amfiteátra spustila party pod názvom 

OPENSESAME. S príchodom prvých ľudí sa spustil aj dáţď, ktorý však zabávajúcim 

sa vôbec neprekáţal. Nechýbali zaujímaví hostia, top video hity 20. storočia, 

veľkoplošné projekcie, fotky do ruky a rôzne súťaţe. K vynikajúcej atmosfére prispela 

pena, ktorá stiahla k zábave všetkých prítomných. Organizátormi party boli 

v spolupráci s Mestom – DJ Kuko (M. Kukla) a DJ Spirit (D. Husár). 

Strardance  

 

 

 
 

 

Slnečný 

rockový 

festival 

 

 

 

 
 

 

Opensesame 

party 

 

         Ako po minulé roky, aj toto leto sa seniori nášho mesta zúčastnili zájazdov 

poznávacieho a relaxačného charakteru. Mesto Zlaté Moravce pripravilo päť 

autobusov obsadených výlučne dôchodcami, z toho dva do Bratislavy za krásami 

nášho hlavého mesta a tri do Veľkého Medera za zregenerovaním svojho zdravia. 

Organizačnú prípravu mala na starosti vedúca Denného centra I. Hritzová. Úlohy 

vedúcich kolektívov v autobusoch sa zhostili E. Páleníková, A. Šoóšová, K. Martinec 

a Mgr. Ľ. Andor. Na záver všetci účastníci vyslovili poďakovanie za zorganizovanie 

takýchto výletov primátorovi mesta, poslancom MsZ a vedúcim autobusov. 

Zájazdy 

dôchodcov 

organizované 

mestom 

 

         21. júla sa v amfiteátri konal druhý ročník benefičného putovného festivalu Hope 

and  Chance. Skupiny a interpreti vystúpili bez nároku na honorár. Vyzbierané peniaze 

poputovali na dobrú vec. Organizátorkou akcie bola D. Truchlíková a F. Minár. „Hope 

and chance je benefičná akcia zameraná na kastračný projekt pre psíkov aj mačky. 

Jednoducho chceme takto riešiť situáciu túlavých zvierat,“ povedala Diana. Dobrú vec 

prišli podporiť hudobné skupiny a interpreti: Smola a Hrušky, Bačova fujara, DNA, 

ABSOLUT, StoiČostoi, Malý priestor, DJ Spirit, rapperi Suvereno a Kali. Vo 

večerných hodinách prišiel príjemnú zábavu zaţelať všetkým zabávajúcim sa aj 

primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc.  

Festival 

Hope and 

Chance 

 

Príloha  

č. 19-d 

 

         Pohľad na historický vývoj Slovanov a Slovákov, je kniţka, ktorá vyšla v júli. Pohľad na 
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Táto jedinečná publikácia prináša obsiahly historický pohľad do dejín našich predkov, 

ale aj na súčasný vývoj samostatnej Slovenskej republiky. Obsahom publikácie sú: 

Praveké stopy našich dejín, Vplyv kresťanstva na vývoj Slovanov a Slovákov, Príchod 

starých Maďarov do Európy a ich vplyv, Historický vývoj českých a československých 

dejín, Vplyv komunistickej ideológie na vývoj dejín, Slovensko ako samostatná SR a 

člen EÚ, Písmo a jazyk národa, Slovenské osobnosti objavené zahraničím. Autor 

PaedDr. P. Biely venoval publikáciu milovníkom literatúry faktu, ktorí sa chcú 

orientovať v histórii, aby pochopili, ţe história môţe byť aj pokrútená, niekedy 

nepravdivá. Máloktoré národy majú tak utajenú časť svojej histórie ako Slováci. O 

pôvode Slovanov, Slovákov nebolo toľko napísané ako o iných európskych národoch. 

Autorov zámer je hľadať a brániť niektoré významné pravdy našej histórie, aby celý 

národ získal reálny obraz o ţivote a činoch našich predkov. Poznať dejinnú pravdu, 

hodnoty, ktoré podstatne formulovali kultúru nášho národa, patrí do sféry kaţdého 

Slováka. Kniha obsahuje 238 strán a 92 obrázkov.  

historický 

vývoj 

Slovanov a 

Slovákov 

 

         Po veľkom úspechu Orech Cup-u 2011, na ktorom sa vyzbieralo viac ako 1800 € 

pre zlatomoravecký útulok pre psov, prišiel ďalší ročník! Obohatený, spestrený, 

vylepšený a zábavnejší. 11. – 12. augusta sa konal 2. ročník výstavy orieškov alebo 

psíkov bez papierov. Medzi hosťami boli aj známe moderátorské tváre A. 

Banášová a J. Hospodárová, bývalá premiérka I. Radičová, hlavná rozhodkyňa G. 

Litarčíková, a modelka M. Gašparovičová. Úvodná reč podujatia patrila primátorovi P. 

Lednárovi, v ktorej okrem privítania návštevníkov, súťaţiacich a hostí, priania 

pekných záţitkov, vypnutia a relaxu, skonštatoval: „Som šťastný, ţe sem prišli práve 

takíto ľudia ako vy, pretoţe ľudia, ktorí majú radi zvieratá, sú dobrí.“ 

         Na Orech cup sa prihlásilo aţ 278 psíkov. Súťaţili vo viacerých kategóriách. 

Pred samotnou výstavou sa pre inšpiráciu predstavili aj úspešní výstavní psi 

Slovenska, tancujúci pes Teddy a záchranári predviedli pár kúskov so špeciálne 

vycvičenými psami. Ukázali, ako vyhľadávajú zranených v ruinách pri záchrannej 

akcii. Pre najmenších bol pripravený skákací hrad, trampolína, jazdenie na koňoch a 

prišiel aj Šašo. A. Banášovú s jej fenou Minni na akcii sprevádzal P. Modrovský, J.  

Hospodárovú jej psík Šteffi a bývalá premiérka I. Radičová prišla s psíkom Oskarom, 

ktorého si našla tieţ v útulku. Všetky sa do súťaţe zapojili aj so svojimi orieškami. 

Hneď po príchode sa okolo nich vytvoril zástup obdivovateľov a spustilo sa 

neoficiálne fotenie s celebritami. V areáli mestského štadióna boli umiestnené aj psíky 

z útulku, ktoré si návštevníci mohli otestovať a osvojiť, svoj domov našli 4 z nich. 

Nechýbal detský kútik, kde prebiehala súťaţ o najkrajšiu kresbu. Organizátorkami 

súťaţe boli K. Rumanková, B. Verešová a J. Mravík. Pauzy medzi jednotlivými 

súťaţnými disciplínami vypĺňali rôzne kultúrno – zábavné vystúpenia šikovných 

„havkáčov“, ktorí sa predviedli v celej paráde, či uţ v športových disciplínach, 

v tanečných kreáciách alebo v stráţení, obrane a pomoci pri policajných 

a záchranárskych zásahoch. Zo všetkých súťaţiacich a vystavovaných psíkov, získala 

najvyššie ocenenie 2,5 ročná sučka Maja z Levického útulku a tým sa stala celkovým 

víťazom Orech Cupu 2012.  

ORECH Cup 

2. ročník 

výstavy 

orieškov alebo 

psíkov bez 

papierov 

 

Foto č. 726, 

727, 728, 729, 

730, 731/III 
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         Tohtoročný Zlatomoravecký jarmok sa uskutočnil v piatok 21. a v sobotu 22. 

septembra. Tradičné podujatie v centre mesta prinieslo okrem stánkov s ponukou 

ľudových remeselníkov, občerstvenia a iného tovaru aj zaujímavý kultúrny program. 

O 14. hodine otvoril slávnostným príhovorom jarmok primátor mesta Ing. P. Lednár, 

CSc. Po ňom vystúpili maţoretky ZŠ Pribinova, hudobná skupina Eminent prilákala 

k tribúne svojimi humornými scénkami a piesňami veľkú skupinu ľudí. Ďalej sa 

v programe predstavili Sokoliari Modranka – sokoliarske ukáţky, hudobná skupina 

Drišľak, tie najkrajšie melódie zaspievali M. Godová, A. Čukan, L. Molnár. Záver 

patril hudobným skupinám Embryo a Komajota. Večerným spestrením programu bol 

ohňostroj, ktorý pripravila Mestská polícia. Mestský úrad počas dvoch dní konania 

jarmoku vydal 166 umiesteniek pre stánky, ktoré zabrali rozlohu 654 m². Na jarmoku 

bolo spolu 37 stánkov s občerstvením, rôznymi pochutinami a burčiakom, 41 

ľudových remeselníkov a 88 tradičných obchodníkov s rôznym tovarom. Nechýbali 

detské atrakcie na parkovisku J. Kráľa a S. Chalupku. Súčasťou jarmoku bola aj 

výstava ovocia, zeleniny v MSKŠ a na amfiteátri sa konala 10. Poţitavská výstava 

drobnochovateľov. V sobotu na kultúrny program všetkých prilákala FS Drieňovanka, 

Kolovrátok, hudobník J. Ziman a HS Tramsong. Tohtoročný jarmok bol uţ 24. 

v poradí, ktorý Mesto Zlaté Moravce úspešne zorganizovalo.  

Zlatomoravecký 

jarmok 

 

Foto č. 732, 

733, 734/III 

 

 

         Známa profesionálna výtvarníčka O. Grečnárová – Rafajová zo Zlatých 

Moraviec, ktorá sa svojou umeleckou tvorbu prezentuje doma a v zahraničí pod 

pseudonymom Fredderika Rose, otvorila začiatkom októbra v priestoroch Pizzerie 

Luno v Zlatých Moravciach malú galériu výtvarnej tvorby. F. Rose je členkou 

Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave, Zväzu výtvarných umelcov Západného 

Slovenska od roku 1995 a patrí uţ viac ako tri desaťročia medzi známe osobnosti 

zlatomoraveckého výtvarníctva, ktoré majú priaznivú odozvu medzi milovníkmi 

výtvarného umenia. Ako profesionálna výtvarníčka sa zúčastňuje kaţdej umeleckej 

aktivity ZVUZS a pravidelne výstav Západoslovenského múzea v Trnave.  

Výstava 

obrazov 

F. Rose 

 

 

         Po prvýkrát na Slovensku, F. Lesieur uviedol Magic show Malo Vegas. 

Francúzsky kúzelník Malo sa začal venovať mágii s najznámejšími kúzelníkmi z Las 

Vegas, tieto skúsenosti vyuţíva dodnes. Vystupoval v Kanade, Fínsku aj v celej 

Európe, posledných 7 rokov mal predstavenia v Afrike, Slovensko navštívil po 

prvýkrát. 18. októbra v MSKŠ sa uskutočnila jeho dvojhodinová show.     

Magic 

show 

 

Príloha  

č. 20-d 

 

         23. októbra sa uskutočnila v priestoroch Mestskej kniţnice beseda so 

zlatomoraveckým rodákom, publicistom a spisovateľom Ľ. Olachom. Besedy sa 

zúčastnili študenti Obchodnej akadémie. Všetci pozorne, sústredene a s úsmevom 

počúvali spisovateľa, ktorý im predčítal zo svojej tvorby a rozprával príbehy zo svojho 

ţivota, ktoré sa stali aj jeho námetom. Odpovedal na všetky otázky, ktoré prišli z radov 

študentov v diskusii. Za všetkých mu v závere poďakovala vedúca kniţnice A. 

Šútorová a študentka OA v ZM. 

Beseda  

s Ľ. 

Olachom 

 

         Dychová hudba Skýcovanka pritiahla do DS MSKŠ 24. októbra všetkých Úcta k 
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starších. Takýto kultúrny program si pre nich pripravilo Mesto Zlaté Moravce pri 

príleţitosti októbra, mesiaca úcty k starším. Podujatia sa zúčastnil aj primátor Ing. P. 

Lednár, CSc., ktorý vo svojom príhovore povedal: „Našim milým dôchodcom 

a všetkým jubilantom by som zaţelal všetko len to najlepšie. Toto slovo obsahuje 

naozaj všetko, čo človek potrebuje k tomu, aby bol šťastný. Tešte sa z kaţdého 

jedného rána, ktoré svitá. Dovoľte mi, aby som spomenul môjho otca, ktorý vţdy 

vravel, ţe ak ho ráno niečo bolí, znamená to, ţe ţije. Treba sa tešiť z kaţdého pohybu, 

z kaţdej vychádzky po lese, z kaţdého pohladenia vnúčat, psíka, mačičky . . . to sú 

maličkosti, ktoré patria k nášmu ţivotu, pre ktoré sa oplatí ţiť a na ktoré by sme mali 

vţdy pamätať.“ 

starším 

 

 

         Pedagóg a fotograf I. Meňhart vystavil po celom obvode gymnaziálnej auly aţ 82 

fotografií zo svojich ciest pod príznačným názvom – Výstava na špagáte. Gymnázium 

Janka Kráľa uţ tradične pripravuje v novembri pre svojich študentov zaujímavé 

aktivity a formy vzdelávania. Výstavu Meňhartových fotiek sprístupnili aj študentom 

ostatných škôl v rámci dňa otvorených dverí. Týchto 82 farebných snímok bolo 

z Toskánska, Benátska, Kampánie a Dolomitov. Najmä Toskánsko patrí k tým 

regiónom, ktoré fotografovi učarovali ideálnymi tvarmi prírody a dokonalou 

architektúrou. Počas celého podujatia diskutoval so študentmi a opisoval im záţitky zo 

svojich takmer dvadsaťročných ciest za kultúrnymi a prírodnými pamiatkami. 

Výstava 

fotografií 

I. 

Meňharta 

 

 

         Koncom roka vyšli dve nové knihy o Zlatých Moravciach. M. Tomajko zostavil 

knihu s názvom „Zlaté Moravce na starých pohľadniciach a fotografiách“. Druhú 

knihu s názvom „Zlaté Moravce na starých pohľadniciach“ zostavil P. Pečadný a Bc. 

R. E. Pročka.  

         Kniha M. Tomajku má 160 strán, na ktorých je 250 starých pohľadníc a 

fotografií. Pohľadníc je 170 a fotografií 80, niekedy je ťaţko rozlíšiť pohľadnicu a 

fotografiu. Text zostavil M. Tomajko. Knihu vydal SBPRESS pre TIK Zlaté Moravce. 

V prvej kapitole je text o histórii mesta a za textom sú chronologicky usporiadané 

pohľadnice a fotografie od roku 1890 po rok 1940. Pod kaţdou pohľadnicou a 

fotografiou je rok a označenie ulice, námestia či budovy. Ďalšie pohľadnice a 

fotografie sú rozdelené do ďalších častí knihy: Farský kostol sv. Michala Archanjela, 

Kaštieľ, Mauzóleum rodiny Migazzi, Ţupný dom, Zlatomoravské parky a ďalšie 

pohľadnice a fotografie aţ do roku 1972. Osobitné kapitoly majú aj mestské časti 

Chyzerovce a Prílepy. V závere knihy je Resumé v slovenčine, v angličtine a v 

nemčine. Snímky a pohľadnice z rôznych období zbieral M. Tomajko dlhé roky. Kniha 

bola slávnostne prezentovaná  koncom októbra. Dôvodom vydania takejto publikácie  

bolo  podľa autora zachovanie histórie pre budúce generácie. Medzi najzaujímavejšie 

snímky patria tie, ktoré sú z obdobia okolo roku 1890, pohľady na centrum Zlatých 

Moraviec z rôznych období, panoramatické zábery na celé mesto, vonkajšie a vnútorné 

vyobrazenia farského kostola, fotky grófskej rodiny, pohľady na nádvorie kaštieľa a na 

park, bombardovaním zničená dievčenská škola, zimné fotky parku a šľachty, ktorá sa 

v snehu prechádza, kultúrny program Taliana s opicou z roku 1891. Medzi 

najvzácnejšie patrí pohľadnica z roku 1899, ktorá sa dostala na titulku knihy. Je na nej 

2 nové knihy 

o Zlatých 

Moravciach 
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Ţupná ulica, na vrchu vidno kostol. Ide o litografiu – kameňotlač. V časoch, keď sa 

pohľadnice začínali vyrábať, texty a adresy sa nepísali dozadu, ale na prednú stranu. 

M. Tomajko sa k snímkam zväčša dostával na rôznych burzách a draţbách. Časť 

zbierky získal od obyvateľov mesta, ktorým záleţalo na tom, aby sa zachovali pohľady  

na mesto z minulých čias. Obrázky Zlatých Moraviec zo zašlých čias dokazujú podľa 

neho dve veci – ţe mestu  po pustošivých tureckých nájazdoch, kedy neostalo veľa 

budov  a divokej komunistickej výstavbe  sa podarilo zachovať centrálnu historickú 

časť nepoškodenú a ţe mesto ostalo zelené  do dnešných dní viacerými vzácnymi 

starými stromami. Od roku 1994 je  centrálná časť mesta vyhlásená za  pamiatkovú 

zónu. V nej je šesť budov, ktoré vyhlásili za národné kultúrne pamiatky. Druhým 

pozoruhodným momentom je rozsiahla zeleň, ktorá bola v Zlatých Moravciach 

zachovaná aj napriek rozparcelovaniu niekdajšieho veľkého parku.  

         P. Pečadný je dlhoročný zberateľ starých pohľadníc a nová kniha je 

vyvrcholením jeho zberateľskej činnosti. Knihu Zlaté Moravce na starých 

pohľadniciach vydalo vydavateľstvo DAJAMA, ktoré v edícii - Na starých 

pohľadniciach, vydalo uţ 17 slovenských miest. Kniha je veľkého formátu A4 a na 94 

stranách je 150 starých pohľadníc. Najstaršia je litografia mesta z roku 1898. Kniha má 

bohatý text, ktorého autorom je R. E. Pročka. O napísanie knihy ho poţiadal P. 

Pečadný, ktorý má veľkú zbierku pohľadníc Zlatých Moraviec. Celkom je kniha 

rozdelená do 20 kapitol, pričom kaţdá kapitola pribliţuje časť mesta (námestie, ulicu, 

budovu). Tak nájdeme kapitolu Námestie Andreja Hlinku, Ulica Janka Kráľa, Kaštieľ 

Migazziovcov, Gymnázium a ďalšie. Pohľadnice sú chronologicky rozloţené do 

jednotlivých kapitol. Vedľa kaţdej pohľadnice je názov a rok napísaný nielen v 

slovenčine ale aj v angličtine a v nemčine. Pod kaţdou pohľadnicou je pomerne 

obsiahly vysvetľujúci text v slovenskom jazyku. Ma konci knihy je Sumary v 

angličtine a v nemčine. „Nie sú to obyčajné dejiny. Nie je to suchý text, ale text je tu 

v úlohe doplňujúcej. Preto je kniha ľahká a prístupná širokej verejnosti. Prečítate si to, 

čo chcete. Môţete listovať a čítať len to z dejín mesta, čo vás zaujme v obrazovej 

podobe. Je to veľmi moderný prístup. Bol som obmedzený tým, čo je zobrazené na 

pohľadniciach, takţe sme do knihy nemohli dať všetko.“  Povedal R.E. Pročka. Na 

napísanie knihy mal krátky čas – iba dva mesiace. Pomáhal si preto odborným 

výskumom, ktorý absolvoval pri písaní jeho bakalárskej práce. 
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         6. decembra sa na Námestí A. Hlinku rozsvietil vianočný stromček. Aj napriek 

chladnému počasiu a hustému sneţeniu prišli rodičia s deťmi privítať Mikuláša a jeho 

pomocníkov. Mikuláš deťom rozdal sladkosti a potom sa s ním mohli odfotiť. Ale 

najskôr za asistencie anjela, čerta a Mikuláša zapálil stromček. Malí návštevníci ďalej 

rozprávali Mikulášovi svoje pripravené básničky.  

Mikuláš 

 

 

         9. decembra v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska a športu, mohli 

priaznivci českej popovej muzikálovej speváčky a herečky Lucky Bílej vidieť svoj idol 

naţivo, počas jej Vianočného koncertu „Biele Vianoce“. Na popovej scéne je uţ 27 

rokov. Okrem iných rôznych ocenení, je šestnásť násobným českým Zlatým slávikom 

v kategórii speváčok.  

Biele  

Vianoce 

 

Príloha  

č. 23-d 
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         Druhej v poradí „Primátorskej kvapky krvi“, ktorá sa konala 11. decembra 

v MSKŠ pod záštitou „Rádu Soveregn Order of Saint John of Jeruzalem“ sa zúčastnilo 

57 darcov, z toho 14, ktorí mali s odberom svoju prvú skúsenosť. Organizátorom akcie 

bolo Mesto Zlaté Moravce, Národná transfúzna sluţba Nitra a Miestna organizácia 

Slovenského Červeného kríţa. 

Primátorská 

kvapka krvi 

 

Príloha  

č. 24-d 

 

         Počas roka sa ako sobášiaci novomanţelom prihovárali: 12 x primátor mesta Ing. 

P. Lednár, CSc., 1 x zástupca primátora Ing. J. Škvarenina a 7 x poslanec MsZ Ing. P. 

Lisý.   

         Na mestskom cintoríne boli vykonané M. Tomajkom 2 občianske pohreby.  

Občianske 

sobáše, 

pohreby 

      

         Počas roka sa prihovoril rodičom novonarodených občiankov mesta v obradnej 

sieni MsKS primátor 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 125 novonarodených detí. 

Novonarodené 

deti 

 

Foto č.  

736, 737/III 

 

         Jubilujúcim občanom, ktorí oslávili v tomto roku okrúhle ţivotné jubileum 80, 

85, 90, 95 a viac rokov sa v obradnej sieni MsKS počas roka prihováral primátor Ing. 

P. Lednár, CSc. Odovzdal im kvety, darčeky a finančný príspevok 33,20 €. Súčasťou 

slávnostného obradu bol zápis do pamätnej knihy mesta. Svoje okrúhle ţivotné 

jubileum oslávilo v tomto roku 94 jubilantov. Na tvárach jubilujúcich sa odráţala 

radosť, spokojnosť, ale aj starosti, ktoré so sebou ţivotná múdrosť prináša 

Jubilanti 

 

Foto č.  

738, 

739/III 

 

         Do obradnej sieni MsKS priniesli rodičia 5. mája k slávnostnému pomenovaniu 

dieťatko: Juraj Ondrejka. V príhovore primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. povedal 

rodičom: „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 dieťatka boli obdarovaní kvetmi, darčekom a následne sa podpísali do 

pamätnej knihy mesta.  

Pomenova- 

nie dieťaťa 

 

         10. decembra sa obradná miestnosť v MSKŠ zaplnila dobrovoľnými darcami krvi 

pri príleţitosti odovzdávania plakiet prof. MUDr. Jana Janského zástupcami 

Slovenského červeného kríţa. Úvod patril programu, ktorí si pripravili ţiaci Základnej 

umeleckej školy v Zlatých Moravciach. Pred samotným odovzdávaním Plakiet 

(bronzová – 10 odberov, strieborná – 20 odberov, zlatá – ţeny 30 a muţi 40 odberov, 

diamantová – ţeny 60 a muţi 80 odberov) sa pristúpilo k privítaniu primátora mesta 

Zlaté Moravce Ing. P. Lednára CSc., predsedníčky ÚzS SČK Ing. E. Spišiakovej, 

riaditeľa krajskej pobočky VšZP v Nitre Ing. N. Kročana, hlavného odborníka pre 

marketing VšZP v Nitre Ing. T. Gambošovej a predsedníčky miestneho spolku SČK 

v Zlatých Moravciach V. Rakovskej. Následne predniesol svoj príhovor primátor 

mesta: „Váţené darkyne, darcovia, váţení hostia! Na pôde nášho mesta v obradnej 

sieni sa stretávajú občania pri rôznych významných udalostiach a jubileách, ale aj pri 

Darcovia 

krvi 

 

Foto č.  

740, 

741/III 
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príleţitostiach ako je tá dnešná, keď ste od zástupcov Slovenského červeného kríţa 

prevzali ocenenia v podobe plakiet za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Som rád, ţe vás 

tu môţem osobne privítať a vyjadriť vám svoj obdiv, úctu i vďaku.” 

         Bronzovú Janského plaketu získali: Ing. V. Bandúr (Nemčiňany), M. Biely 

(Jedľové Kostoľany), P. Budáč (Zlaté Moravce), E. Cigáňová (Topoľčianky), D. Fűle 

(Červený Hrádok), Mgr. E. Furdová (Ţitavany), Z. Ivanková (Beladice), Ing. E. 

Koprdová (Tesárske Mlyňany), J. Košút (Zlaté Moravce), V. Lukáčová-Levasovská 

(Jedľové Kostoľany), J. Martauz (Topoľčianky), J. Mesko (Topoľčianky), V. Műller 

(Zlaté Moravce), M. Olexa (Sľaţany), Š. Paulov (Topoľčianky), T. Pichňa 

(Nevidzany), J. Solčiansky (Sľaţany), S. Šabíková (Slepčany), V. Švecová (Zlaté 

Moravce), L. Greguš (Zlaté Moravce), Ing. A. Havetová ( Zlaté Moravce), K. Pajerský 

(Zlaté Moravce), A. Pechová (Zlaté Moravce), M. Solár (Zlaté Moravce), Ľ. Ďatko ( 

Tekovské Nemce), P. Gánovský (Jelenec), I. Šabík (Nová Ves nad Ţitavou). 

         Striebornú Janského plaketu získali: J. Balúch (Topoľčianky), A. Gregor 

(Beladice), J. Kriţanová (Zlaté Moravce), I. Lenárt (Zlaté Moravce), B. Masár 

(Tekovské Nemce), M. Masár (Zlaté Moravce), R. Molnár (Zlaté Moravce), M. Orihel 

(Zlaté Moravce), P. Pavkov (Skýcov), P. Psota (Obyce), P. Šabo (Zlaté Moravce), O. 

Valušková (Zlaté Moravce), Ing. J. Záhorský (Tesárske Mlyňany), J. Adamec (Veľké 

Vozokany), J. Cabaj (Machulince), J. Šoóš (Zlaté Moravce), L. Valkovič (Zlaté 

Moravce). 

         Zlatú Janského plaketu získali: J. Behula (Tesárske Mlyňany), P. Čepček (Zlaté 

Moravce), J. Drobný (Čierne Kľačany), I. Fábry (Beladice), V. Gogorová (Zlaté 

Moravce), M. Havetta (Čierne Kľačany), M. Chlup (Tesárske Mlyňany), O. Krpalová 

(Topoľčianky), M. Paukov (Ţitavany), P. Škula (Hosťovce), J. Urban (Zlaté Moravce), 

Z. Zrastáková (Topoľčianky), L. Augustínová (Topoľčianky), J. Drgoňa (Zlaté 

Moravce), Ing. M. Krigovský (Skýcov). 

         Diamantovú Janského plaketu získal: P. Holeček (Sľaţany). 

Školstvo a vzdelávanie.    
         Zmenu polročného vysvedčenia priniesla novela zákona ministerstva školstva, 

ktorá platí od februára minulého roka. Preto tento rok 31. januára ţiaci a študenti 

dostali namiesto polročného vysvedčenia prvýkrát výpis klasifikácie prospechu a 

správania. Výpis nie je verejnou listinou a nevydáva sa na predpísanom tlačive 

schválenom ministerstvom školstva ani podľa schváleného vzoru. Ak rodič bude 

chcieť vidieť riadne vysvedčenie svojho dieťaťa, musí oň písomne poţiadať školu.  

Minister E. Jurzyca zavedenie zmeny vo vydávaní vysvedčení odôvodňoval tým, ţe 

polročné vysvedčenia sa často vrátili pokrčené, nedali sa naspäť vloţiť do tlačiarne. 

Školy museli začať vydávať ţiakom polročné hodnotenia na extra tlačivách, čo 

zvyšovalo byrokraciu. Polročnému vysvedčeniu, dnes teda uţ výpisu známok z 

polroka, sa veľký význam nepripisuje a to hlavne z dôvodu, ţe výsledné známky sa 

nezarátavajú do priemerov na vysoké školy.  

Prvýkrát bez 

polročného 

vysvedčenia 

 

         Celodenné podujatie 15. marca sa nieslo v znamení hesla BUĎ EKO, BUĎ EÚ – 

hľadá sa európske mesto budúcnosti. O 9.hodine začala v MSKŠ neformálna beseda 

BUĎ EKO, 

BUĎ EÚ 
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ţiakov niţších ročníkov základných škôl s P. Ţigmundovou a M. Michalicom, na tému 

Čo nám prináša Európska únia (ochrana vodných zdrojov, prírody). Po besede sa 

začalo o 11.hodine s výsadbou stromčekov v mestskom parku za účasti vedúceho 

zastúpenia Európskej komisie v SR D. Chreneka, zástupcov Ministerstva zahraničných 

vecí SR P. Spišiaka, T. Kozáka, M. Madrovej, hlavnej koordinátorky projektu Z. 

Michalicovej, prednostu KÚ ţivotného prostredia v Nitre I. Michnu, primátora mesta 

P. Lednára a riaditeľa Záhradníckych sluţieb M. Tomajku. Z prednesených príhovorov 

hostí vyplynulo, ţe mladí ľudia by mali zaviesť do ochrany ţivotného prostredia a do 

ochrany prírody novú vlnu rozmýšľania. „Verím, ţe vďaka projektu EÚ získate veľa 

praktických informácií a rád ako zachovať zdravé ţivotné prostredie aj pre ďalšie 

generácie. Okrem toho však dúfam, ţe táto spoločná iniciatíva európskych a 

slovenských inštitúcií pomôţe ľuďom pochopiť, ako blízko je niekedy ten „Brusel“ 

kaţdému z nás.“ D. Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej 

republike. Po príhovoroch sa členovia delegácie a ţiaci s učiteľmi spoločnými silami 

dali do výsadby stromčekov a kríkov. V mestskom parku sa vysadilo celkom 26 

stromčekov a 16 kríkov (buk, borovice, smreky, jedle, jaseň, z kríkov – krušpán 

zelený). Projekt prinesie do 30 miest po celom Slovensku jednu z najdôleţitejších 

európskych (teda našich) tém – ochranu ţivotného prostredia. Zlaté Moravce boli 

prvým mestom na Slovensku, kde sa projekt začal realizovať. Výsadba sa v mestskom 

parku robila podľa projektu vypracovaného doc. Ing. I. Tomaškom, riaditeľom 

Arboréta Mlyňany v roku 1996. V popoludňajších hodinách boli pre záujemcov 

premietnuté ekofilmy z produkcie Európskej komisie PYGMEJOVIA – DETI 

DŢUNGLE od autora P. Barabáša v spolupráci so štúdiom K2.  

 

         Z poverenia KŠÚ v Nitre sa dňa 20. marca v SOŠ technickej, Ul. 1.mája 22, 

Zlaté Moravce uskutočnilo krajské kolo súťaţe ENERSOL SK 2012. Cieľom súťaţe 

bolo poskytnutie informácií a predvádzanie výrobkov ţiakov o obnoviteľných 

zdrojoch energie. Významný úspech v súťaţi zaznamenali ţiaci SOŠ technickej, ktorí 

sa v tvorivej kategórii umiestnili na 1. mieste a postúpili do celoštátneho finále svojím 

inovatívnym výrobkom „Solárny bezpečnostný systém“. V tvorivej kategórii získali 1. 

miesto A. Molnár a L. Nipča, vo vedľajšej kategórii J. Biely, P. Bušovský, F. Hritz.  

ENERSOL 

SK 2012 

 

         SOŠ polytechnická sa zapojila do procesu modernizácie školstva, ktorá prispeje 

k zvýšeniu kvality vzdelávania. Prostredníctvom schváleného projektu z euro fondov 

v objeme 1,8 mil. Eur, ktorý bude zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu školy 

vrátane obstarania jej vybavenia, dôjde na hlavnej budove školy k výmene okien, 

oprave strešných systémov, jej zatepleniu, maľbe stien, výmene podláh a rekonštrukcii 

všetkých toaliet. Beţné a špecializované učebne budú vybavené novým interiérovým 

vybavením, odbornými pomôckami a informačno-komunikačnými technológiami. Do 

učebne výpočtovej techniky pribudne 50 nových počítačov a interaktívne tabule. 

Prebehla uţ tvorba novej učebne s 20-timi notebookmi, v ktorej bude prebiehať 

vzdelávanie učiteľov z rôznych škôl pod záštitou MPC v Bratislave a v Nitre.  

Modernizácia 

SOŠ 

polytechnickej 

 

         Odbor školstva, mládeţe, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho Ocenenie 
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usporiadal 27. marca krajské stretnutie pedagógov pri príleţitosti “Dňa učiteľov“, kedy 

vybraní pedagogickí zamestnanci stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja 

prevzali z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. M. Belicu, 

PhD. Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno 

– vzdelávacieho procesu a pamätnú plaketu J. A. Komenského v spoločenskej 

miestnosti Spojenej školy v Nitre si prevzalo 24 pedagogických zamestnancov. Zo 

Zlatých Moraviec boli ocenení: Mgr. V. Mihalková - Gymnázium Janka Kráľa, Ing. J. 

Michalík -  Stredná odborná škola polytechnická. 

najlepších 

pedagógov 

NSK ku Dňu 

učiteľov 

 

         Deň 28. marec v kalendári patrí kaţdoročne Dňu učiteľov. Spája sa s narodením 

významného pedagóga, filozofa, spisovateľa, teológa Jána Amosa Komenského Mesto 

Zlaté Moravce si tých najlepších učiteľov uctilo slávnostným ceremoniálom spojeným 

s odovzdaním ocenení. Program ďalej pokračoval v podaní hercov Divadla Jozefa 

Gregora Tajovského „Nesmejte sa prosím“.  

         Ocenenými učiteľmi tento rok boli: Mgr. M. Košútová – učiteľka 1.stupňa ZŠ 

Pribinova. Za dosahovanie výborných výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese, 

za prípravu ţiakov na súťaţe a olympiády a prácu s imobilnými ţiakmi. Vedie krúţok 

maţoretiek, s ktorými reprezentuje školu na rôznych podujatiach, organizuje podujatia 

a prácu v školskej kniţnici. Je aktívna, iniciatívna, pracovitá. V. Sýkorová – učiteľka 

MŠ Ţitavské nábreţie. Dosahuje výborné výsledky v práci s deťmi, uplatňuje inovačné 

metódy práce, vedie metodické zdruţenie v škole. Je priateľská, flexibilná, 

komunikatívna a kreatívna.  A. Strečková – učiteľka MŠ Štúrova. Zvyšuje odborné 

kompetencie, vyhodnocuje ich dosiahnutie u detí, pracuje v Rade školy, aktívne sa 

zapája do podujatí organizovaných školou a Mestom, je ochotná a zodpovedná. G. 

Šabová – učiteľka spevu v ZUŠ. Jej ţiaci úspešne reprezentujú školu na súťaţiach 

a prehrávkach, zúčastňuje sa ako členka v odborných porotách na súťaţiach ţiakov 

ZUŠ; Slávik Slovenska, je pracovitá, svedomitá, tvorivá. M. Taligová – učiteľka MŠ 

Kalinčiakova, dosahuje veľmi dobré výsledky v metodickej činnosti a pri práci 

s deťmi, podieľa sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Je cieľavedomá, 

tvorivá a iniciatívna. PaedDr. H. Verešpejová – učiteľka prírodopisu a zemepisu v ZŠ 

Robotnícka, kaţdoročne pripravuje ţiakov na olympiády, ktorý dosahujú vynikajúce 

výsledky v okresných a krajských kolách. Vedie krúţok šikovných rúk, učí nové 

techniky, postupy prác, spolupracuje s mimovládnymi environmentálnymi 

organizáciami, kaţdoročne organizuje charitatívnu zbierku ku Dňu narcisov. Je veľmi 

pracovitá, húţevnatá, zodpovedná, neustále na sebe pracuje, vzdeláva sa. Mgr. Š. 

Horváth – učiteľ fyziky a ZPRV v ZŠ Mojmírova. Dosahuje veľmi dobré výsledky 

v príprave ţiakov na fyzikálnu a technickú olympiádu, vedie šachový a stolnotenisový 

krúţok, pripravuje ţiakov na súťaţe v orientačnom behu. Je zodpovedný, kolegiálny, 

uţ niekoľko rokov vykonáva funkciu predsedu ZO OZPŠaV pri ZŠ. Ing. M. Kadlec – 

vychovávateľ centra voľného času. Vedie strelecký, počítačový a fotografický krúţok, 

organizátor okresnej streleckej ligy, spoluorganizátor projektu Infovek, spravuje 

webové stránky CVČ, je predsedom Rodičovského zdruţenia, predseda Rady školy, 

dokumentuje všetky kultúrno-spoločenské a športové podujatia, je zodpovedný 

a pracovitý. 

Deň 

učiteľov 

 

Foto č.  
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         30. marca sa konal siedmy ročník Noci s Andersenom na Slovensku, počas 

ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na „spacích miestach“ v 187 

verejných, obecných a školských kniţniciach viac ako 7 500 slovenských detí. 

Úspešné podujatie na podporu čítania detí bolo vyvrcholením Týţdňa slovenských 

kniţníc, ktorý začal 26. marca. Mestská kniţnica v spolupráci so ZŠ sv. Don Bosca 

Zlaté Moravce sa aktívne zapojila do tohto medzinárodného podujatia, ktoré sa 

kaţdoročne koná posledný piatok pred dňom narodenia významného dánskeho 

rozprávkara Hansa Christiana Andersena.  

         Večer priniesli rodičia 30 ţiakov pred Mestskú kniţnicu, kde Deti, rozdelené do 

skupín, si overili svoje vedomosti na šiestich stanovištiach v HÁDANKOVE, 

DRAKOVE, PÍSMENKOVE, MOZAIKOVE, HMATOVKOVE a FARBIČKOVE, 

kde získavali indície k hľadaniu ukrytého pokladu. Po nájdení pokladu, ktorým bola 

„Kniha rozprávok“ v podobe sladučkej torty, ich čakala večera a nočný pochod, kde sa 

stretli so strašidlami. Zloţili skúšku odvahy a po príchode späť do kniţnice ich 

navštívili príslušníci Mestskej polície, ktorí dohliadali na ich bezpečnosť. Na dobrú 

noc im prečítal rozprávkový kráľ /P. Kereš/ nádhernú rozprávku H. CH. Andersena, po 

ktorej sa im snívali sladké sny. V kráľovstve spáčov vydrţali aţ do rána, kedy sa začali 

prebúdzať prví čitatelia. Po raňajšej hygiene čakala deti posledná úloha – zasadiť 

strom „Rozprávkovník“ na pamiatku tohto podujatia.  

Noc s  

ANDERSE-

NOM 

 

         V termíne od 18. do 31.03. sa 12 študentov odboru elektrotechnika z litovských 

miest Kaunas, Ukmergé a Alitus zúčastnilo pracovnej stáţe na SOŠ polytechnickej v 

rámci projektu Leonardo da Vinci. Bol to v poradí uţ štvrtý takýto pobyt študentov 

z Litvy, predchádzajúce pobyty prebehli v rokoch 2010, 2009 a 2008. Projekt bol plne 

hradený Európskou komisiou. Hlavným cieľom študijného pobytu bolo 

prostredníctvom účasti na teoretickom a praktickom odbornom vyučovaní nadobudnúť 

odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti elektrotechniky a zároveň 

spoznávať nové technológie vyučované na škole. V rámci odbornej časti stáţe boli 

študenti rozdelení do zmiešaných pracovných skupín spolu so študentmi a postupne 

absolvovali pracovné moduly: Pneumatické systémy Ing. O. Bančáková, 

Elektrotechnické merania Ing. P. Levický, Programovanie Ing. D. Valkovičová, 

Programovanie jednočipových mikropočítačov Ing. J. Singer, Kreslenie v COREL 

DRAW Mgr. D. Turčan, Odborná prax Bc. Š. Obert, Odborná prax inteligentné 

elektroinštalácie Bc. I. Kozai a Anglický jazyk Mgr. B. Podskalická. Keďţe 

pracovným jazykom všetkých modulov bol anglický jazyk, všetci zúčastnení si takto 

mohli zdokonaľovať svoje komunikačné schopnosti v tomto jazyku. Všetci litovskí 

študenti si na základe úspešného absolvovania uvedených modulov z rúk riaditeľa 

školy Ing. J. Solčianskeho prevzali certifikát EUROPASS- medzinárodne akceptovaný 

dokument o odborných zručnostiach a kompetenciách jeho vlastníka.  

Odborná stáţ 

študentov  

z Litvy na SOŠ 

polytechnickej 

 

         22. apríl patrí podľa kalendára Dňu zeme a práve pri tejto príleţitosti sa 19. apríla 

uskutočnilo v divadelnej sále MSKŠ pre ţiakov základných škôl premietanie filmov 

s environmentálnou tematikou. Pred samotným zhliadnutím pripravených filmov 

Deň zeme 

 

Foto č.  
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všetkých privítala Mgr. D. Hollá a k ţiakom sa prihovoril v súvislosti s ochranou 

prírody viceprimátor mesta Zlaté Moravce Ing. J. Škvarenina, stráţca prírody V. 

Mlynek a pracovníka MsÚ za oddelenie ţivotného prostredia Ing. J. Bacigalová. Prvý 

film pod názvom Neviditeľný fotograf a vtáky, zachytával maďarského fotografa, 

ktorého meno je B. Máté a jeho vášňou je pozorovanie a fotografovanie vtáctva. Druhý 

študentský film Arsy – Versy vtiahol ţiakov do sveta netopierov.  

         Deň zeme bol aj hlavnou témou výtvarnej súťaţe, ktorej vyhodnotenie sa konalo 

v ten istý deň v priestoroch obradnej miestnosti. Všetkých za spoločný školský úrad 

privítala Mgr. D. Hollá. Gratulácie, diplomy a vecné ceny odovzdali J. Bacigalová a V. 

Mlynek. Ocenení za jednotlivé školy: MŠ Kalinčiakova – J. Kordošová, M. Ţeliba, 

MŠ Prílepy – J. Krúpa, MŠ Slnečná – N. Nevínová, F. Pupák, MŠ Štúrova – D. 

Drienovská, M. Ilčíková, MŠ Ţitavské nábreţie – A. Brezinová, Š. Pánik, ZŠ 

Mojmírova – B. Beľová, D. Antalíková, N. Švajčíková, ZŠ Pribinova – T. Matyoová, 

V. Moravčík, ZŠ Robotnícka – V. Gašparíková, S. Kukučková, K. Orbanová, Z. 

Pavlendová. 

743, 

744/III 

 

         V dňoch 19. aţ 21. apríla sa v areáli výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo 

Nitra, uskutočnila medzinárodná výstava stredných škôl „Mladý tvorca 2012“. 

Výstavy sa zúčastnilo 123 stredných škôl zo Slovenska a zo zahraničia. Školy 

prezentovali svoje výrobky a súťaţili v rôznych súťaţiach, ako napr. „TOP výrobok 

a Cena za inováciu a technickú tvorivosť“. Stredná odborná škola technická, Zlaté 

Moravce vystavovala inovatívne inteligentné solárne technológie. Počas slávnostného 

ukončenia výstavy predseda NSK Doc. Ing. M. Belica PhD., udelil SOŠ technickej 

„Cenu a pohár predsedu NSK“ za najlepšiu expozíciu strednej školy Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. 

Mladý 

tvorca 

 

         6. mája patrilo Mestské stredisko kultúry a športu záverečnému koncertu 

tanečného odboru Základnej umeleckej školy. Tanečníci odtancovali hneď dva 

koncerty. V dopoludňajších hodinách tancovali pre svojich kamarátov a spoluţiakov, 

popoludňajšia tanečná šou bola venovaná rodičom a hosťom. Na pódiu sa roztancovalo 

60 detí vo veku 5 aţ 14 rokov. Nadšené obecenstvo tlieskalo pestrej zmesi tancov od 

prvkov hip-hopu cez disko aţ po scénický tanec. Nechýbali akrobatické cvičenia. 

Takmer rozprávkovo ladený koncert pod názvom Danciny vyvrcholil spoločnými 

ďakovačkami s choreografiou učiteľky M. Karáčovej.  

Danciny 

 

         Absolventi Základnej umeleckej školy ukázali svojim príbuzným a verejnosti 

vynikajúce výkony na svojich hudobných nástrojoch. Slávnostným koncertom 15. 

mája ukončili svoje osemročné štúdium. V predposledný májový piatok sa 

v koncertnej sále ZUŠ predviedli ţiaci končiaci štúdium. Tohtoročných absolventov 

bolo päť a svoje umenie ukázali hrou na klavír – M. Kramár, M. Šurinová, baryón – F. 

Németh, flauta – M. Turzová, akordeón – H. Dodoková.  

Záverečný 

koncert 

ţiakov 

ZUŠ 

 

         Najstaršia materská škola v Zlatých Moravciach oslávila jubileum. Je ňou 

Materská škola na Kalinčiakovej ulici, nazývaná aj Slniečko. Jej vznik sa datuje na 

45. rokov MŠ 

na 
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február 1967 ako calexácke zariadenie. Prešla rôznymi zmenami, v súčasnosti je v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Štyridsaťpäťročné jubileum si škola pripomenula 

galaprogramom 16. mája v MSKŠ. Na slávnostnom programe sa stretli rodičia aj 

bývalí škôlkari. Osláviť jubileum prišli aj zástupcovia mesta. Kultúrny program bol z 

vlastnej dielne, niektoré choreografie z úplných začiatkov, spolu vystúpilo 132 

detí. „Spojili sme Deň matiek, oslavy nášho jubilea a rozlúčku s deťmi, ktoré v 

septembri nastupujú do základnej školy. Do menšieho školského sviatku a pre rodičov 

a pozvaných hostí sme pripravili troška z kaţdého, čo sme sa za rok naučili,“ povedala 

riaditeľka MŠ E. Kutišová.  

         Škôlku navštevuje zhruba 150 detí od 2 do 6 rokov. Zariadenie má 14 

pedagogických a 13 nepedagogických pracovníkov. Riaditeľkou je E. Kutišová. Pôsobí 

v škôlke uţ 42 rokov, vo funkcii riaditeľky je dvadsiaty druhý rok. Pod jej vedením 

pracuje 13-členný kolektív učiteliek - J. Bebčáková, R. Czermáková, A. Chrenová, M. 

Kocianová, B. Kopačková, J. Langová, B. Martincová, H. Poláková, M. Taligová, K. 

Ivanovičová, J. Debnárová, E. Frajková, M. Kováčová. 

Kalinčiakovej 

ulici 

 

Foto č. 745, 

746, 747/III 

 

         5. júna sa konala na SOŠ polytechnickej súťaţ ţiakov ôsmych ročníkov 

základných škôl - mladý elektrotechnik. Zúčastnili sa jej ţiaci zo ZŠ Mojmírova v Zl. 

Moravciach a zo ZŠ Vráble, ktorých privítal na pôde školy riaditeľ SOŠ 

polytechnickej Ing. J. Solčiansky. Cieľom súťaţe bolo oboznámiť ţiakov so 

základnými zručnosťami elektrotechnika, so znalosťou počítača, číslicovej techniky a 

meraní elektrických obvodov. Súťaţiaci pracovali vo dvojiciach. Pod vedením Ing. 

Vaškovičovej najskôr preukázali základnú znalosť práce s počítačom, pričom vyuţili 

aj programy Microsoft Office, e-mail a internet. V druhej časti sa potrápili s meraním 

základných logických obvodov a zároveň im Ing. Singer predviedol logický 

programátor Easy. Na záver ţiaci merali jednotlivé prvky jednoduchého elektrického 

obvodu z čoho vyhotovili aj grafické závislosti, tzv. VA charakteristiku. Ing. Šumná 

im vysvetlila Ohmov zákon, ktorý je základom elektrotechnického povedomia a 

priebeţne kontrolovala správnosť zapojenia obvodov a merania u jednotlivých 

súťaţných dvojíc. Po dôslednom zhodnotení súťaţných úloh sa víťazom súťaţe stali 

ţiaci ZŠ Vráble L. Machata a A. Bošanský. Na druhom mieste sa umiestnili ţiaci ZŠ 

Mojmírova zo Zl. Moraviec M. Šabo a A. Jamrich a na treťom z tej istej školy L. 

Lenčéš a T. Petrík. Ţiaci si okrem hodnotných cien odniesli aj nevšedné záţitky, 

pretoţe mali moţnosť si vyskúšať ovládanie rôznych druhov robotov, ktoré im ukázal 

J. Fojtík, ktorý vyhral niekoľko medzinárodných súťaţí v robotike.  

Mladý 

elektrotechnik 

 

         Študentka štvrtého ročníka osemročného Gymnázia Janka Kráľa I. Geletová 

získala prvú cenu v celoštátnej výtvarnej súťaţi Prečo som na svete rád/rada. Súťaţ 

bola súčasťou 18. ročníka projektu ministerstva kultúry, ktorý je zameraný na 

prevenciu drogových závislostí. Dňa 5. júna boli vyhlásené výsledky súťaţe vo 

výstavných priestoroch Národnej rady SR, v Galérii na Západnej terase Bratislavského 

hradu, kde si Ivana osobne prevzala ocenenie v kategórii počítačová grafika a koláţ. 

Záštitu nad súťaţou prevzal minister kultúry Slovenskej republiky M. Maďarič. 

Z gymnázia išlo do súťaţe spolu štrnásť prác, ktoré vytvorili študenti na hodinách 

Študentka 

gymnázia -

víťazka 

celoštátnej 

výtvarnej 

súťaţe 
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výtvarnej výchovy a hodinách výchovy umením. Práce vybral profesor I. Meňhart. Na 

vytvorenie víťazného diela potrebovala I. Geletová zhruba tri hodiny. Okrem 

temperových farieb a vodoviek pouţila aj prírodné materiály – rôzne špagátiky, 

bavlnky, ale aj novinový papier. Medzinárodná výtvarná výstava predstavila výstavnú 

kolekciu mladých slovenských, maďarských, uzbeckých a maltských autorov. 

Kolekciu vybrali z  takmer  dvetisíc zaslaných prác. Motívy víťazných diel sa 

kaţdoročne pouţívajú ako predloha pri výrobe tričiek, šiltoviek, plagátov, kalendárov, 

pohľadníc, puzzle a iných artefaktov, ktoré slúţia realizátorom projektu ako ocenenia 

pre najlepších súťaţiacich a následne v putovnej výstave, realizovanej v spolupráci s 

regionálnymi osvetovými a kultúrnymi strediskami v Slovenskej republike. 

Organizátori dali 18. ročníku súťaţe prívlastok „jubilejný“ so zdôvodnením, ţe človek 

nadobúda v tomto veku plnoletosť. 

 

         Deň rodiny sa konal 6. júna v MŠ na Slnečnej ul. Spojil tri sviatky a to Deň 

matiek, Deň detí a Deň otcov. Uţ štvrtý rok sa stretli všetci rodičia, aby si pozreli 

program, ktorý pre nich pripravili ich deti spolu s pani učiteľkami. Po privítaní 

riaditeľkou Mgr. E. Bielikovou nasledovali hravé vystúpenia, do ktorých sa zapojili aj 

rodičia. Potom nasledoval voľný program, kde sa deti mohli dosýta vyšantiť pri 

rôznych športových aktivitách a súťaţiach (skákanie vo vreci, preliezanie tunelom 

atď.). Pekný deň plný zábavy ukončila spoločná „opekačka“. Na akcii sa sponzorsky 

spolupodieľali rodičia a deti im za odmenu darovali krásne darčeky. Obdarovaný bol aj 

prítomný primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc.  

Deň rodiny 

na MŠ 

Slnečnej 

 

Foto č.  

748,749/III 

 

         12. júna sa konalo v Divadelnej sále MSKŠ ocenenie najúspešnejších ţiakov 

okresu a 13. júna prijatie najlepších ţiakov a pedagógov zlatomoraveckých škôl 

Mestom v obradnej sále MSKŠ. Po privítaní a úvodných slovách predniesol svoj 

príhovor viceprimátor Ing. J. Škvarenina, v ktorom vyjadril svoju vďaku a úctu za ich 

svedomitú prácu. Všetkým poprial veľa síl, elánu a hlavne zdravia pri ďalšom štúdiu, 

aby sa im splnili všetky túţby a plány, ktoré chcú premeniť na realitu. Následne 

prítomní zvečnili spomienku na túto slávnosť svojím podpisom do Pamätnej knihy a 

prijali spomienkové darčeky, ktoré im budú tento deň pripomínať.  

         Ocenení boli: zo Základnej školy na Mojmírovej ul.: J. Ďurišová, J. Gajdoš,  

učiteľka Mgr. D. Šegedová,  riaditeľka školy: Mgr. D. Chrenková. Zo Základnej školy 

na Pribinovej ul.: D. Škula, F. Veľký, učiteľka Mgr. A. Hasprová, riaditeľ školy: 

PaedDr. I. Röhman. Zo Základnej školy na Robotníckej ul.: L. Brunclíková, Š. Zaťko, 

učiteľ M.  Gubov, riaditeľka školy: Mgr. Z. Hatiarová. Zo Základnej školy sv. Don 

Bosca: M. Jenisová, M. Šurínová, učiteľ Mgr. J. Očovay, riaditeľka školy: Ing. M. 

Lazúrová. Zo Základnej umeleckej školy: F. Németh, A. Gajdoš, učiteľ Mgr. T. 

Kečkéš, riaditeľ školy: G. Hlavatý. Z Gymnázia Janka Kráľa: Ţ. Frajková, D. 

Lipčeyová, profesorka Mgr. J. Magdolenová, riaditeľ školy: RNDr. M. Bátora. Z 

Obchodnej akadémie: K. Šedivý, H. Palušková, riaditeľ školy: RNDr. V.  Gubiš. Zo 

Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb: J. Páleníková, Ľ. Šabová,  profesorka Ing. 

G. Ondrejmišková, riaditeľka školy: Mgr. M. Šmálová. Zo Strednej odbornej školy 

polytechnickej: T. Hlinka, P. Zrasták, profesor Mgr. D. Turčan, riaditeľ školy: Ing. J. 

Najúspešnejší 

ţiaci mesta 

 

Príloha  

č. 25-d 
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Solčiansky. Zo Strednej odbornej školy technickej: A. Molnár, P. Goga, učiteľ I. 

Brunclík, riaditeľ školy: PaedDr. D. Husár. 

 

         15. júna vládla v MŠ Kalinčiakova napätá atmosféra. Deti sa nevedeli dočkať, 

kedy budú môcť súťaţiť s podporou svojich rodičov. Po výdatnom oddychu sa 

spoločne stretli pri amfiteátri v areály MŠ, kde na nich čakali dvaja veselí šaškovia. 

Spoločne sa rozcvičili, aby ľahšie zvládli náročné úlohy. Deti absolvovali rôzne 

súťaţe, kde na nich čakala stonoţka, včielka, motýlik, ţabka, trpaslíci i pirát. Za 

úspešné zvládnutie všetkých disciplín dostali medailu získanú za pomoci projektu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Po skončení športových súťaţí sa konala opekačka 

s prítomnými rodičmi. 

Športový 

deň v 

Slniečku 

 

         Ţiaci zo Slovinska, Slovenska, Poľska, Maďarska a Čiech sa spojili v dva roky 

trvajúcom medzinárodnom projekte Comenius – Hrajme sa s rozprávkami. Školský 

projekt bol zameraný na hľadanie a nachádzanie nových ciest rozvoja komunikácie 

detí s mentálnym postihnutím, prekonávanie bariér a vnášanie nových, jedinečných 

benefitov do ich ţivota alternatívnymi formami vyučovania. Zlepšenie a skvalitnenie 

komunikácie sa snaţí Spojená škola v Zl. Moravciach dosiahnuť sociálnou interakciou 

detí, hraním rolí, dramatizáciou a imitačnými hrami. Rozprávka pomáha príjemnou 

formou prekonávať deťom seba samého, napredovať a zlepšovať ich zručnosti. Tento 

projekt umoţnil deťom stretnúť sa pri jednej spoločnej činnosti a nadviazať "spoločnú 

reč" i keď niekedy bez slov. Výsledným spoločným produktom projektu je 

rozprávková kniha - Rozprávka môjho ţivota, ktorú tvorí šesť rozprávok z 

projektu. Celý projekt bol o záţitkovom učení, deti preţívali pri návšteve kaţdej 

z krajín niečo pekné, nové a nepoznané. Deti radi spomínajú na slovinské pláţe a more 

či na pobyt v Maďarsku, kde im v skanzene ľudia oblečení do tradičných krojov 

predviedli typickú vidiecku svadbu aj so všetkými zvyklosťami.  

COMENIUS 

2010 - 2012  

 

 

         20. júna ukončila Základná umelecká škola školský rok záverečným koncertom 

v konc. sále ZUŠ. Deti predviedli, čo sa počas roka naučili. Najúspešnejší ţiaci boli 

odmenení riaditeľom. Úvod patril malým tanečníkom pod vedením M. Karáčovej. 

Celkovo sa predviedlo štrnásť čísel. Na klavíri zahral J. Lauko a M. Kramár, ktorý 

získal ocenenie. Zaspievala L. Kmeťová, N. Švecová a H. Bacigálová. R. Vicianová 

(akordeón) a A. Minár (keyboárd) zahrali Tango. J. Ďurišová (flauta) spolu s F. 

Šimovičom (gitara) vystúpili s číslom Green Sleeves. Spojenie klavíra a keyboárdu 

ponúkli A. Šišková a A. Gajdoš, ktorý bol tieţ ocenený. Na husliach zahrala H. 

Minárová. Pedagogička K. Bošanská si strihla duo so svojou ţiačkou H. Dodokovou. 

Známa melódia Cirkus Benz zaznela v podaní J. Chrenovej (keyboard). Na basovej 

gitare zahral J. Suchodolinský. Čerešničkou na torte bolo vynikajúce vystúpenie 

pedagóga Š. Juríka a oceneného ţiaka F. Németha na barytóne.  

Záverečný 

koncert 

ZUŠ 

 

         28. júna bol ţiakom prvého stupňa zo základných škôl (Robotnícka, Mojmírova, 

Pribinova) odprezentovaný projekt pod názvom „Environmentálna výchova 

a vzdelávanie zástupcov samospráv a občanov Slovenskej republiky v oblasti separácie 

Environmen- 

tálna výchova 

a vzdelávanie 
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komunálneho odpadu“. Jeho cieľom je podporiť separovaný zber komunálneho odpadu 

v samosprávach Slovenskej republiky. Projekt bol realizovaný spoločnosťou 

MUNTech, s.r.o. pre Zdruţenie miest a obcí Slovenska a bol podporený z prostriedkov 

Environmentálneho fondu. Deti svetom separácie komunálneho odpadu hravou formou 

previedla D. Palovčíková, ktorá deťom starostlivo vysvetľovala, ako sa správne 

separuje odpad. Vďaka jej prezentácii deti zistili, čo všetko sa dá následne z neho ešte 

vyrobiť. Dozvedeli sa, a niektorí si len potvrdili fakt, ţe papier sa odhadzuje do 

modrých, plasty do ţltých, sklo do zelených a kov do červených zberných vriec 

a kontajnerov. Potom, čo si školáci vypočuli súvislosti s odpadom, prišlo na rad 

menšie preskúšanie, deti mali správne vyseparovať predmety, ktoré sú beţnou 

súčasťou komunálneho odpadu. Popoludní sa tím spred MSKŠ presunul do priestorov 

Základnej školy na Mojmírovej ulici, kde sa pokračovalo v environmentálnej výchove 

detí – „Jeţko Separko“ aj formou čítania rozprávky, súťaţe a príjemnou bodkou bolo 

maľovanie plagátov (projektov) na tému „Zemeguľa a separácia“.  

zástupcov 

samospráv 

a občanov 

Slovenskej 

republiky 

 v oblasti 

separácie 

komunálneho 

odpadu 

 

         Detské dopravné ihrisko dnes nemá kaţdé mesto na Slovensku. K tým, ktoré ho 

vlastnia, patria aj Zlaté Moravce. Doteraz však bolo prázdne a nevyuţívané. Dopravné 

ihrisko bolo ešte v roku 1994 ako majetok štátu v správe Dopravno-inţinierskych sietí 

Bratislava. Tie sa však dostali v tomto roku do likvidácie. Mesto poţiadalo likvidátora 

a jeho zriaďovateľa Ministerstvo dopravy a spojov SR o bezplatný prevod tohto 

objektu do vlastníctva mesta. Mesto aj napriek tomu areál dopravného ihriska 

nezískalo a bol odpredaný štátnou organizáciou p. M. Škoríkovi v roku 1995. Mestské 

zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schvaľovalo pre firmu MIDAS od roku 1995 na 

dopravnú výchovu detí základných škôl rôzne finančné čiastky (od 20.000,-Sk do 

80.000,-Sk) aţ do roku 2007. Od roku 2008 bola spolupráca na vyuţívaní areálu 

dopravného ihriska ukončená.  

         Mestský úrad v rámci projektu partnerstva mesta Zlaté Moravce so súkromným 

sektorom inicioval spoločný dialóg s majiteľom M. Škoríkom a po vzájomnej dohode 

sa spoločne pustili do práce. Po úprave a skrášlení priestorov v zmysle zmluvy o 

spolupráci medzi oboma partnermi, mestom a pánom Škoríkom, bol areál slávnostne 

otvorený dňa 29. júna o 17:00 hodine priamo na ihrisku. Slávnostné otvorenie sa 

nieslo  pod heslom „Hurá na prázdniny!“, ktorým mesto pomenovalo prvú fázu 

revitalizácie tohto ihriska. Od tohto okamihu ho bolo moţné nepretrţite vyuţívať na 

rôzne voľnočasové aktivity. Ďalšou fázou revitalizácie bolo organizovanie 

systematickej dopravnej výchovy detí základných škôl od septembra pravidelne počas 

školského roku v utorok a vo štvrtok v spolupráci s Okresným dopravným 

inšpektorátom OR PZ v Nitre. Tento projekt zahŕňa teoretickú prípravu zo zákona  

8/2009 Z.z. o cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacej 

vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej  premávke a praktickú 

časť t.j. jazda na bicykloch v areáli dopravného ihriska pod dohľadom dopravných 

policajtov. Zdravotná výchova je zabezpečovaná dobrovoľnými pracovníkmi 

Slovenského červeného kríţa v Nitre. Nakoľko situačné riešenie výcvikového priestoru 

DDI a jeho technické vybavenie musí imitovať modely reálnych situácií v cestnej 

premávke, musí poskytovať moţnosti nácviku bezpečného správania sa, najmä: jazda 

Detské 

dopravné 

ihrisko 

 

Foto č.  

752, 753, 
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cez cestu na kriţovatke s prevádzkou riadenou svetelnými signálmi alebo pokynmi 

policajta, jazda cez kriţovatku s riadenou prevádzkou - vyznačenú dopravnými 

značkami, jazda cez kriţovatku s cestami rozlíšenými dopravnými značkami na hlavnú 

a vedľajšiu, jazda cez kriţovatku ciest nerozlíšených dopravnými značkami 

a neposlednom rade jazda v kruhovom objazde. Preto referent dopravy MsÚ v Zlatých 

Moravciach p. E. Hudák v spolupráci s dopravným inţinierom ODI OR PZ Nitra kpt. 

Ing. A. Sitkeyom a firmou LEMUS Nitra v zastúpení p. E. Lenčom naprojektovali 

okruţnú kriţovatku, ďalej pripravili a spracovali kompletný návrh celého nového 

dopravného značenia v areáli DDI, ktorého realizáciu výroby a osadenia uskutočnila 

firma LEMUS. Pred otvorením areálu detského dopravného ihriska zabezpečili 

výstavbu nového kruhového objazdu, úpravu terénu, vyčistenie, osadenie lavičiek 

a smetných košov Technické sluţby mesta Zlaté Moravce.  

         Mesto sa majiteľom ihriska dohodlo, ţe ihrisko môţe vyuţívať zadarmo, jedinou 

podmienkou podnikateľa bolo, aby priestor udrţiavalo mesto. M. Škorík mestu 

zadarmo poskytol zhruba 45 bicyklov a niekoľko kolobeţiek, ktoré mal ešte z dôb, 

kedy ihrisko fungovalo. Obhliadkou technického stavu bicyklov bolo zistené, ţe tieto 

nevyhovujú súčasným technickým podmienkam a ich ďalšou prevádzkou by bola 

ohrozená bezpečnosť detí, uvedené bicykle boli zošrotované a aj z dôvodu toho, ţe ich 

oprava by bola finančne náročná, nakoľko náhradné súčiastky ne tieto typy bicyklov sa 

uţ nevyrábajú. Zakúpenie nových bicyklov prebieha za pomoci sponzorov 

súkromných firiem na území mesta Zlaté Moravce. Sfunkčnením detského dopravného 

ihriska padol zámer zakúpiť prenosné dopravné ihrisko. Mesto Zlaté Moravce 

investovalo do ihriska 2000 € a to na opravu rozvodnej skrine a na úpravu pozemku. 

 

         Centrum voľného času v Zlatých Moravciach zorganizovalo počas letných 

prázdnin tri turnusy mestského tábora. V prvom turnuse, ktorý sa konal v čase od 2. 

júla do 6. júla sa tábora zúčastnilo 17 detí, v druhom turnuse od 9. júla do 13. júla 32 

detí, v treťom turnuse 11 detí. Mestský tábor pripravili a deťom sa venovali 

pedagogickí pracovníci Centra voľného času Ing. M. Kadlec, Mgr. A. Tuţinská, Bc. D.  

Obická a N. Szegényová. Mestské tábory boli zamerané na oddych, rekreáciu, 

poznávanie, hry a zábavu. Program bol pestrý a atraktívny. Deti navštívili národnú 

kultúrnu pamiatku – hrad Beckov, Skalné obydlia v Brhlovciach, jaskyňu Driny, 

Múzeum vo Svätom Antone, Štiavnické Bane, Počúvadlo, celodenné výlety na 

kúpaliská v Nových Zámkoch, v Leviciach, v Chalmovej. Objavovanie, učenie, hry 

a zábavu deti zaţili v Atlantis Science Center v Leviciach a v Tvorivých dielňach v 

Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch. Jazdenie na koňoch si vyskúšali v Jedľových 

Kostoľanoch na Ranči Cerina, opekali a hrali sa v prírode na salaši Kostrín. 

V priestoroch CVČ mali deti moţnosť hrať loptové, počítačové, spoločenské hry, 

kresliť, súťaţiť a zabávať sa. Obedy pre deti boli zabezpečené v školských jedálňach 

MŠ Štúrova a MŠ Ţitavské nábreţie v Zlatých Moravciach. 

Letný tábor 

CVČ 

 

         Súkromná škôlka – Little treasures v Zlatých Moravciach na Štúrovej 15, bola 

MŠVVaŠ SR zaradená do siete škôl a školských zariadení dňom 1. septembra. Pre 

škôlku to znamená, ţe musí vykonávať výchovu a vzdelávanie na základe Štátneho 

Little 

treasures 
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vzdelávacieho programu pre materské školy (ISCED 0) s názvom Dieťa a svet. 

Anglický jazyk, ktorý reprezentuje túto škôlku od jej vzniku, je zakomponovaný v 

učebných osnovách a komunikácia v ňom bude prebiehať počas všetkých výchovno-

vzdelávacích činností, nie len v krúţkovej činnosti.  

 

         V pondelok 3. septembra zasadlo do školských lavíc pribliţne 375 ţiakov (47 

prvákov) v ZŠ na Mojmírovej ul., 355 ţiakov (38 prvákov) v ZŠ na Pribinovej ul., 265 

ţiakov (18 prvákov) v ZŠ na Robotníckej ul., 250 ţiakov (20 prvákov) v ZŠ sv. Don 

Bosca, v Spojenej škole 136 detí (9 prvákov). V ZŠ na Robotníckej ul. otvorili nultý 

ročník so 14 ţiakmi. Celkový počet ţiakov, ktorí nastúpili do základných škôl 

v Zlatých Moravciach je 1381 detí, z toho 132 prvákov. Na prvákov v laviciach čakali 

bohato ilustrované knihy, ktoré zakúpilo Mesto. 

Nový 

školský rok 

 

Foto č.  

755/III 

 

         Nový školský rok sa začal aj pre dievčatá s poruchami správania v Reedukačnom 

centre v Zlatých Moravciach. Školské lavice sa tu však na rozdiel od beţných škôl 

zaplnia aţ v priebehu roka. Kapacita centra je 101 dievčat. „U nás je na začiatku 

školského roka, paradoxne, najmenší počet detí, lebo vtedy ešte všetky dievčatá, ktoré 

sú potenciálne našimi klientkami, chodia do školy. Postupné absencie v škole sú 

dôvodom, prečo sú umiestňované v takýchto zariadeniach,“ povedal riaditeľ centra M. 

Kováč. Kapacitu zvyknú mať najviac naplnenú vo februári – marci. Reedukačné 

centrum v Zlatých Moravciach, ktoré funguje uţ od roku 1969, je jedným z troch 

takýchto zariadení pre dievčatá na Slovensku. Sú tu tínedţerky z celého Slovenska vo 

veku od 13 do 18 rokov. Aţ zhruba 90 percent zverenkýň centra má problémy so 

záškoláctvom. K tomu sa pridruţujú ďalšie problémy – ťaţko zvládnuteľné správanie a 

aţ 70 percent dievčat uţ zápasilo s alkoholom a drogami. Do centra prichádzajú deti 

buď na základe ţiadosti rodičov, ktorí si s nimi nevedia dať rady, alebo na základe 

rozhodnutia sociálnej kurately či súdu. V prvom prípade môţe dievča centrum opustiť, 

keď rodič uzná, ţe sa polepšilo. V druhom prípade rozhoduje o prepustení súd, resp. 

povinnosť pobytu v reedukačnom zariadení zaniká dovŕšením dospelosti. Reedukačné 

centrum poskytuje vzdelanie v siedmom, ôsmom a deviatom ročníku základnej školy a 

v dvoch ročníkoch strednej odbornej školy so zameraním na textilnú výrobu. 

Absolventky dostanú výučný list v odboroch šička a pletiarka. Učebné plány sú 

rovnaké ako v beţnej škole. Po vyučovaní sú terapie a záujmové krúţky – turistický, 

športový, hrnčiarsky, výtvarný, hudobno-dramatický, rytmický, folklórny. Von 

chodievajú dievčatá v sprievode vychovávateliek. Cez prázdniny sú doma, zostávajú tu 

len tie, ktoré nemajú kam ísť. V reedukačnom centre sa stretávajú aj s útekmi svojich 

zverenkýň, viackrát sa stalo, ţe po prázdninách u rodičov sa im uţ späť vrátiť nechce. 

Súčasťou reedukačného centra je aj oddelenie pre maloleté matky s deťmi. Spolu 11 

matiek s 11 deťmi býva na dvoch poschodiach internátu Obchodnej akadémie v 

Zlatých Moravciach. 

Reedukačné 

centrum 

 

         Všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce a 

stredné školy patriace pod Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v okresnom meste 

sa 13. septembra zapojili do jednodňového štrajku. Štrajk zamestnancov škôl sa 

Štrajk 

učiteľov 
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uskutočnil na celom Slovensku. Zapojilo sa do neho pribliţne 90 % základných a vyše 

80 % stredných škôl na Slovensku. Učitelia štrajkovali od 6.00 do 18.00 h. Rozhodli sa 

tak preto, ţe rokovania s ministerstvom školstva ani za rok nepriniesli očakávané 

výsledky. Zväz ţiadal posilniť štátny rozpočet SR na roky 2013 aţ 2015, najmä zvýšiť 

mzdové ohodnotenie zamestnancov školstva uţ v roku 2013 minimálne o 10%. 

Riaditelia o zatvorení škôl informovali rodičov detí. Po členských odborárskych 

schôdzach v jednotlivých elokovaných pracoviskách MŠ v Zlatých Moravciach išli 

všetky škôlky v meste do štrajku. Výnimkou bola škôlka v m.č. Prílepy. Okrem 

učiteľov sa zapojili aj nepedagogickí zamestnanci. 

         Vzhľadom k štrajku zamestnancov školstva Mesto Zlaté Moravce ako 

zriaďovateľ škôl a školských zariadení zabezpečilo kontaktné body pre deti oboch 

zamestnaných rodičov. V dňoch štrajku základných škôl, zamestnaní rodičia, ktorí 

nemali moţnosť zabezpečiť opateru pre svoje deti, mohli ich priviezť do školy, kde im 

bol zabezpečený náhradný program v čase od 7.30 do 12.30 h. Stravovanie však 

zabezpečené nebolo. 

 

         V dňoch 20. – 23. septembra sa učitelia a ţiaci Základnej umeleckej školy 

v Zlatých Moravciach zúčastnili návštevy v Poľsku, na ktorú ich pozvala druţobná 

Panstwowa Szkola Muzyczna I. st. im. Marcina Kaminskiego v Sierpci, pri príleţitosti 

jej 30. výročia zaloţenia. V deň príchodu ich srdečne privítala riaditeľka školy B.  

Bonkowska. V prvý deň návštevy našich ţiakov a pedagógov ale aj druţobných hostí 

z Hulína (ČR) oficiálne prijal starosta mesta Sierpc. Na večernom slávnostnom 

koncerte v dome kultúry účinkovali naši ţiaci vedení svojimi učiteľmi.  

Návšteva 

mesta 

Sierpc 

 

 

         Dňa 2. októbra bola skolaudovaná a slávnostne uvedená do prevádzky nová 

nízkotlaková teplovodná plynová kotolňa. Kolaudačného konania sa zúčastnili 

zástupcovia mestského úradu primátor Ing. P. Lednár, CSc., za oddelenie výstavby 

a komunálnych sluţieb Ing. M. Zuzčák a energetik mesta Ing. I. Vaškovičová, 

riaditeľka materskej školy pani A. Zelenková a za dodávateľa firmy Mont – Inštala 

z Luţianok pán F. Buzáš. Spoľahlivé vykurovanie materskej škôlky budú 

zabezpečovať osadené 4 kusy nízko-tlakových teplovodných závesných kotlov typu 

THERM DUO – 50 , kaţdý s tepelným príkonom 49 kWh-1a regulátormi TRS 3. 

Prevádzkovaniu kotlov bude napomáhať aj tlaková expanzná nádoba, zariadenie na 

úpravu vody, tlakomery, poistné zariadenia, plynové a elektrické rozvody, ktoré sú 

súčasťou kotolne. Návratnosť investície pri ročnej predpokladanej spotrebe zemného 

plynu 250 000 kWh je do 3 rokov. 
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nízkotlaková 
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         Dňa 25. októbra prijal a zároveň privítal primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. 

Lednár, CSc. na Mestskom úrade návštevu z Poľska (učitelia) v  súvislosti s projektom 

Comenius Regio. Tento projekt je realizovaný v rámci Programu celoţivotného 

vzdelávania. Názov projektu: Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom. Týka 

sa spolupráce medzi dvomi regiónmi: 1. región – Krajský školský úrad Nitra, Spojená 

škola Zlaté Moravce, Špeciálna škola s VJM Hurbanovo a Centrum voľného času 

Nesvady. 2. región – Wegrów, Špeciálna škola Wegrów, Odbor školstva, CVČ. 

Projekt 
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Projekt potrvá dva roky (2012-2014). Históriu nášho mesta ako aj jeho pamätihodnosti 

zúčastneným viac priblíţil riaditeľ Záhradníckych sluţieb M. Tomajko. 

 

         Na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach uţ od začiatku školského roka 

ţiaci neţijú len učením, ale aj mnoţstvom mimovyučovacích aktivít. Dňa 23. októbra 

sa ţiaci tretieho ročníka zúčastnili v Mestskej kniţnici v Zlatých Moravciach besedy 

s naším rodákom – básnikom a prozaikom Ľ. Olachom. Maturanti si svoje vedomosti 

z biológie preverili dňa 29. októbra v priestoroch Incheby v Bratislave na výstave „The 

human body“. Na základe pútavého výkladu študentov medicíny mali moţnosť overiť 

si svoje poznatky z teoretického vyučovania.  

         V predposledný októbrový deň poskytla škola priestory podujatiu „Študentská 

kvapka krvi“, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci so Slovenským Červeným kríţom 

a Národnou transfúznou stanicou v Nitre. Darovanie krvi bolo realizované pod záštitou 

predsedu SČK v Zlatých Moravciach J. Bakulom. Zo 105 účastníkov sa 88 stalo 

aktívnymi darcami, medzi ktorými nechýbali aj študenti všetkých stredných škôl 

mesta. Z Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach túto humánnu akciu podporilo 18 

študentov. 

Mimo 

vyučovacie 

aktivity na 

Obchodnej 

akadémii 

 

 
Študentská 

kvapka krvi 

 

 

         Vyhodnotenie súťaţe - Drogy ničia ţivoty sa konalo 5. decembra v zasadačke 

MsÚ. Výtvarná súťaţ bola usporiadaná pri príleţitosti Európskeho týţdňa boja proti 

drogám. Odmenenými ţiakmi za jednotlivé školy boli: MŠ Kalinčiakova – A. 

Baťalová, F. Fáber, MŠ Parková – N. Ferencová, E. Školníková, MŠ Slnečná – N. 

Orságová, F. Filipčík, MŠ Štúrova – Z. Miklášová, H. Horváthová, MŠ Ţitavské 

nábreţie – P. Kováčová, T. Ladungová, ZŠ Mojmírova – N. Novotová, V. Petrovičová, 

ZŠ Pribinova – E. Babocká, L. Dekrétová, ZŠ Robotnícka – B. M. Andrýsková, L.  

Fabiánová, ZUŠ – Z. Pavlendová, E. Štetková. O vyhodnotenie kresieb ţiakov sa 

postarala porota v zloţení: Mgr. D. Zvalová, Mgr. art. Z. Mičkeová a L. Bajaníková. 

Všetkých prítomných privítala Mgr. D. Hollá (Školský úrad) spolu s primátorom Ing. 

P. Bednárom CSc., ktorý deťom a učiteľom odovzdal ceny.  

Drogy ničia 

ţivoty – 

vyhodnotenie 

súťaţe 

 

Foto č. 758, 

759, 760/III 

Duchovný život.     
         Kresťanský komorný orchester ZOE vznikol v roku 2008 v Bratislave na podnet 

riaditeľa platformy Kresťania v meste, MUDr. M. Krajčího. V roku 2011 odohrali 

členovia orchestra ZOE 12 benefičných koncertov, medzi inými aj pre Detské 

kardiocentrum SR, či koncert pre Japonsko. Oba koncerty boli pod záštitou bývalej 

premiérky vlády SR I. Radičovej. Kresťanský komorný orchester ZOE pod vedením 

dirigenta E. Danela má 17 členov. ZOE zavítal 19. februára aj do nášho mesta. 

Moţnosť vypočuť si klasickú a váţnu hudbu mali všetci jej priaznivci v divadelnej sále 

Mestského strediska kultúry a športu. Program koncertu bol nasledovný: 1. Tomasso 

Albinoni, 2. Antonio Vivaldi, 3. Josef Suk, 4. Wolfgang Amadeus Mozart. Diváci si 

uvoľnene uţívali predstavenie a členov orchestra vţdy ocenili skvelým potleskom. 

Vstupné bolo dobrovoľné.  

Kresťanský 

komorný 

orchester 

ZOE v Zl. 

Moravciach 

 

 

 

 

 

 

         24. mája oslávil Pietny park a mauzóleum rodiny Migazziovej 125. výročie 125. výročie 

zaloţenia  
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svojho zaloţenia, a 126. výročie úmrtia Antónie Migazziovej manţelky Tekovského 

ţupana. Výročie spestrené polhodinovou omšou prebehlo v duchu pamiatky na 

manţelov Migazziovcov, ktorým vďačíme nielen za zaloţenie pietneho parku, ale i za 

zaloţenie Červeného kríţa v Tekovskej ţupe. To má na svedomí jeho manţelka 

Antónia rod. Marcibányiová. Pietny park dal konkrétne vysadiť smútočnými smrekmi 

gróf Viliam Migazzi v čase stavania mauzólea. Po sv. omši, ktorú celebroval kaplán A. 

Ďatelinka, predniesol pár slov z histórie Migazziovcov riaditeľ Záhradníckych sluţieb, 

m.p. - M. Tomajko, organizátor spomienky. Slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, 

poslanci MsZ, riaditeľka ZŠ sv. Don Bosca, zástupcovia SAV – Arboréta Mlyňany, 

predseda OC KDH, a občania mesta. Na záver vystúpil spevácky súbor 

Chyzerovčanka s ľudovými piesňami.  

pietneho 

parku a 

mauzólea 

rodiny 

Migazziovej 

 

Foto č.  

761, 

762/III 

 

         Tohtoročná púť k sv. Anne na Kalvárii sa uskutočnila 29. júla. Slávnostnú 

omšu celebroval vdp. Dr. Róbert Horka. Na púť do Zlatých Moraviec prišli nielen 

Zlatomoravčania, ale aj ľudia zo širokého okolia. 

         Z histórie vieme, ţe keď Zlaté Moravce suţovali rôzne katastrofy a jednou z nich 

bolo aj vypálenie Zlatých Moraviec, sa ľudia uchýlili na kopec severovýchodne od 

Zlatých Moraviec, kde katastrofu prečkali. Podľa tradície sa na hrebeni kopca kedysi 

nachádzala zázračná studnička, pri ktorej okolo roku 1850 postavili pútnickú kaplnku 

sv. Anny. Samotná kalvária bola pri kaplnke postavená v roku 1898 a to z iniciatívy 

obyvateľov mesta postihnutých rôznymi pohromami, ako aj vďaka štedrej podpore 

miestnych zemepánov, Migazziovcov. 

Púť k sv. 

Anne 

 

 

         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. 

Zlatomoravčania boli najpočetnejšia organizovaná skupina v Šaštíne. Púť vlakom zo 

Zlatých Moraviac do Šaštína organizoval predseda okresného centra KDH v Zlatých 

Moravciach M. Kráľ a J. Adamec. Zo Zlatých Moraviec bol vypravený mimoriadny 

priamy vlak do Šaštína a späť, obsadené boli 3 vagóny. 

Púť do 

Šaštína 

Politický život. 
         Skupina Rómov, ktorí sa na Silvestra mali zabávať na svojom bále, tu vraj 

tyčami, konármi zo stromov a boxermi napadla okoloidúcich občanov. Slovná potýčka 

mala prerásť do otvoreného konfliktu, pri ktorom údajne Rómovia brutálne bili aj 

ţeny. Privolaní policajti sa mali na konflikt iba prizerať a nezasiahli. Primátor mesta 

napísal otvorený list ministrovi vnútra D. Lipšicovi. 

         5. januára sa na Mestskom úrade v Zl. Moravciach na margo týchto udalostí, 

stretol primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. s ministrom vnútra JUDr. D. Lipšicom. 

Primátor prijal ministra na Mestskom úrade, minister vnútra sa pri príleţitosti návštevy 

Zlatých Moraviec podpísal do pamätnej knihy mesta. Po stretnutí podali zúčastnené 

strany najnovšie informácie niekoľkým médiám z prešetrovania incidentu, ktorý sa 

odohral 1. januára 2012 na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach a o ktorom 

primátor Lednár informoval ministra Lipšica uţ vo svojom liste. Vyjadrenie D. Lipšica 

bolo nasledovné: „Uţ dnes v ranných hodinách som bol informovaný o incidente, 

Minister 

Lipšic v 

Zlatých 

Moravciach  
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ktorý sa odohral v Zlatých Moravciach, o tom, ako hliadky polície nezakročili 

razantne, nezdokumentovali priebeh celého incidentu, neriešili adekvátne útočníkov, 

skôr je dokonca určité podozrenie, ţe bol stret s jednou osobou, ktorá bola napadnutá a 

následne ošetrená na chirurgii a následkom čoho je aj niekoľko osôb poškodených na 

zdraví, aj keď nie váţne. Dnes som poveril inšpekciu vnútra preveriť konanie štátnej 

polície policajného zboru obvodného oddelenia. Začalo sa trestné stíhanie pre prečin 

výtrţníctva, preveruje ho aj Inšpekcia vnútra.“ 

         Na agresiu Rómov stihla zareagovať Slovenská pospolitosť, ktorá poţiadala o 

protestný míting v Zlatých Moravciach. Keďţe dátum si zvolili na 14. januára, kedy 

mesto organizovalo primátorskú zabíjačku, protest v centre nebol povolený. Mesto 

súhlasilo s tým, aby sa akcia uskutočnila na amfiteátri. 

         Inšpekcia vnútra uzatvorila incident z 1. januára tak, ţe zistila pochybenia v 

taktike zákroku a ţe nebol zdokumentovaný ani donucovací prostriedok, ktorý pouţil 

policajt. 

 

         Prezident Slovenskej republiky doc. JUDr. I. Gašparovič, CSc. pozval na 

slávnostnú návštevu, ktorá sa uskutočnila 11. januára, zástupcov miest a obcí, 

starostov a primátorov. Medzi pozvanými hosťami bol aj Ing. P. Lednár, CSc., 

primátor mesta. „Naše stretnutia majú pre mňa veľmi veľký význam, význam pre 

pochopenie situácií, ktoré v miestach a obciach sú,“ povedal na úvod stretnutia 

prezident. Zhodnotil tieţ uplynulý rok, ktorý bol podľa neho plný politických 

turbulencií, spomaľovania ekonomického rastu a zvyšovania nezamestnanosti, rok 

prírodných katastrof a z toho vyplývajúcich následkov, s ktorými sa samosprávy 

museli vysporiadať. V príhovore venoval pozornosť aj globálnej ekonomickej kríze, 

ktorá má priamy vplyv na politickú stabilitu mnohých štátov. „Na Slovensku sa to 

prejavilo tým, ţe padla vláda, čo pre samosprávy znamená organizáciu nových 

parlamentných volieb. Verím však, ţe samosprávy bez problémov zvládnu ich 

organizáciu. Som presvedčený, ţe sa budete podieľať na tom, ţe voľby budú 

zodpovedné, ţe voľby prebehnú dôstojne a podľa všetkých pravidiel a zákonov a ţe 

budú demokratické“ povedal prezident. Poukázal aj na nedostatky vo vymedzení 

právomoci samospráv a štátu, a to predovšetkým v absencii účinného systému 

efektívneho finančného vyrovnávania sociálno-ekonomických rozdielov regiónov. Po 

slávnostnom prípitku sa prezident v osobných rozhovoroch podelil o osobné skúsenosti 

v práci jednotlivých starostov. S primátorom Ing. P. Lednárom, CSc., sa venoval aj 

otázke neprispôsobivých spoluobčanov v jednotlivých mestách a obciach Slovenska.  

Návšteva 

primátora 

mesta u  

prezidenta 

Slovenskej 

republiky 

 

         10. januára navštívil okres Zlaté Moravce štátny tajomník ministerstva vnútra M. 

Ţilinka. Program bol pripravený od rána a začínal v Strednej odbornej škole 

polytechnickej. Po krátkom predstavení nasledovala beseda so ţiakmi 4. ročníkov. Po 

milej debate na škole sa M. Ţilinka presunul do obce Červený Hrádok, kde mu bol 

predstavený kamerový systém obce od spoločnosti PAKE s.r.o. zo ZM. Potom 

nasledovalo prijatie a pracovný obed na pozvanie starostu obce Tesárske Mlyňany Š. 

Valkoviča. Na obede sa zúčastnil aj primátor mesta Zlaté Moravce P. Lednár, ktorý 

hovoril aj o posledných problémoch v meste. V poobedných hodinách zavítal štátny 

Predvolebná 

kampaň do 

NR SR 
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tajomník ešte do obce Hosťovce. Nasledovala návšteva okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach. Ďalej sa konalo 

ešte stretnutie M. Ţilinku a predsedu OC KDH v Zl. Moravciach M. Kráľa, kandidáta 

na poslanca NR SR.  

         Silvestrovskou bitkou medzi Rómami a skupinou okoloidúcich ľudí v Zlatých 

Moravciach sa mal zaoberať Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné 

menšiny. Jeho predsedníčka A. Belousovová priamo v meste zisťovala 13. januára 

okolnosti a priebeh incidentu. Ako zdôraznila, zákon musí platiť pre kaţdého rovnako. 

Navštívila riaditeľa obvodného oddelenia polície v Zlatých Moravciach a stretla sa 

s predstaviteľmi samosprávy, kde sa širšie zaujímala o problematiku a ich názory na 

riešenie tohto problému. 

         Práca namiesto dávok! Aj v tejto myšlienke sa nieslo poobedné stretnutie 

poslancov strany SaS s obyvateľmi Zlatých Moraviec dňa 15. februára. Prišli Ľ. Galko, 

L. Nicholsonová, J. Kiššová, J. Kollár a nechýbal ani okresný predseda SaS v Zl. 

Moravciach - kandidát na poslanca do NR SR M. Kozický. V rámci predvolebného 

turné sa zástupcovia strany Sloboda a Solidarita stretli aj s občanmi Zlatých Moraviec. 

V mrazivom počasí sa dalo zohriať pri chutnej kapustnici a o fašiangovú náladu sa 

postarala ţivá hudba v podaní skupiny Podhrušovan Topoľčianky. Občanov najviac 

zaujala téma nového zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého podstatu priblíţila 

štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny L. Nicholsonová. 

         16. januára pricestoval do Zl. Moraviec D. Čaplovič, predseda výboru NR SR pre 

vzdelanie, vedu, mládeţ a šport. V dopoludňajších hodinách prednášal študentom 

Strednej školy polytechnickej na tému „Súčasnosť a budúcnosť Slovenska“, potom sa 

stretol s pedagogickou obcou. Súčasťou programu D. Čaploviča a M. Kéryho, bola aj 

tlačovka pre novinárov. Na tlačovej konferencii sa vyjadrovali okrem iného, aj k 

riešeniu súčasnej situácie rómskej problematiky v Zlatých Moravciach. 

         20. januára sa študenti Gymnázia Janka Kráľa stretli s predsedom ĽS-HZDS V. 

Mečiarom. Na gymnázium prišiel spolu s poslancom mesta P. Lisým a s predsedom 

krajského predstavenstva HZDS v Nitre. Študenti mali moţnosť poloţiť predsedovi 

strany rôzne otázky, ktoré sa týkali prichádzajúcich volieb.  

         1. marca navštívil Zlaté Moravce podpredseda politickej strany Smer-SD R. 

Kaliňák. Na tlačovej konferencii sa vyjadril aj k politickej situácii v meste. „Z môjho 

pohľadu,“ povedal ďalej Kaliňák, „je najpodstatnejšie sa venovať hlavne regiónom. 

Nakoniec, to čo najviac môţu občania zlatomoraveckého regiónu vidieť, je 

predovšetkým snaha o povzbudenie regiónu. R1-tka, ktorá bola tak dlho 

nepredstaviteľná, sa nakoniec podarila v priebehu dvoch rokov... Táto cesta umoţní 

rozvoj regiónu predovšetkým tým, ţe noví investori... si uţ môţu... vybrať miesto, kde 

chcú podnikať, a opäť tak ponúknu nové pracovné miesta.“ Predstavitelia strany 

SMER - sociálna demokracia ďalej absolvovali okrem tlačovej konferencie a stretnutia 

s predstaviteľom okresného predstavenstva M. Kérym, svojimi poslancami MsZ i NSK 

a starostami obcí zlatomoravského okresu, aj návštevu študentov Gymnázia J. Kráľa a 

nezabudli ani na blíţiaci sa Medzinárodný deň ţien. Záverečný program sa konal v 

Mestskom stredisku kultúry a športu. Okrem príslušníkov a sympatizantov strany 

SMER – SD vrátane poslancov MsZ, podpredsedu strany R. Kaliňáka, prijal pozvanie 
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aj generálny manaţér J. Richter. Moderovania celého podujatia sa zhostil všetkým 

dobre známy spevák R. Kazík. Po srdečnom zvítaní mikrofón odovzdal vzácnym 

hosťom. Ako prvý sa ujal slova R. Kaliňák, nasledovali J. Richter a M. Kéry. 

J. Richter „Mladý a pekný uţ vystupoval, teraz len ten pekný sa vám 

prihovára,“ povedal úsmevne na margo svojho predrečníka.  „Privítal by som, keby ste 

dnešný program - peknú hudbu a pesničky a verím ţe aj úsmevné slovo povaţovali za 

jednu veľkú kyticu kvetov, ktorú vám pri tomto krásnom sviatku dávame,“ pozdravil 

všetky ţeny M. Kéry. Druhá polovica podujatia k MDŢ patrila spevákovi R. Kazíkovi.  

 

         Významný dátum pre naše mesto, ktorý by nikdy nemal padnúť do zabudnutia, je 

28. marec 1945. Deň, kedy Zlaté Moravce a okolité obce boli oslobodené od fašistickej 

nadvlády. Na spomienkovej slávnosti 28. marca v MSKŠ zaznela hymna, príhovor 

primátora Ing. P. Lednára, CSc. a predsedu ZO Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Zl. Moravciach I. Malého, kultúrny program v podaní účinkujúcich 

Základnej umeleckej školy. Oficiálnu časť uzatvoril pietny akt kladenia vencov k 

pamätníku partizána na Námestí osloboditeľov, pred kostolom Sv. Michala, v cintoríne 

a na Beňadickej ceste. Pietnej spomienky na udalosti spred 67 rokov sa  zúčastnilo aj 

niekoľko hostí – Mgr. M. Kéry, poslanec NR SR a NSK, poslanci MsZ E. Babocká, 

Ing. L. Boršč, Ing. P. Lisý, Ing. P. Hollý, riaditeľ ZS M. Tomajko, ako aj zástupcovia 

materských a základných škôl so svojimi ţiakmi. 

67. výročie 

oslobodenia 

Mesta Zlaté 

Moravce 

 

Príloha  

č. 26-d 
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         V Zlatých Moravciach bol 30. apríla postavený máj na Námestí A. Hlinku. Mal 

pribliţne 20 metrov a pestré farby jeho stuţiek bolo vidno uţ z diaľky. Námestie 

zdobil aţ do konca mesiaca. Postavený bol za asistencie pracovníkov Technických 

sluţieb za pár minút. „Akciu“ otvoril príhovor zástupcu primátora Ing. J. Škvareninu a 

poslanca NR SR Mgr. M. Kéryho. Zatancoval FS Zlatňanka, zaspieval Kolovrátok. 

Stavanie mája ešte večer prebehlo aj v Prílepoch a Chyzerovciach, kde vystúpili 

Folklórne súbory Chyzerovce, Lupienok, Trnky a ďalšie.  

Stavanie 

mája 

 

Príloha  

č. 27-d 

 

         9. mája sa na Námestí hrdinov konalo 67. výročie víťazstva nad fašizmom. 

Organizátorom spomienkového stretnutia bolo Mesto Zlaté Moravce a organizácia 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Spomienky sa zúčastnili obyvatelia 

mesta, ţiaci základnej školy spolu s dozorom a poslanci mestského zastupiteľstva. Ako 

prvá zaznela Slovenská hymna, za ňou nasledovali príhovory primátora mesta Ing. P. 

Lednára, CSc. a predsedu ZO SZPB I. Malého. Stretnutie bolo ukončené 

ceremoniálnym kladením vencov k soche partizána. 

67. 

výročie 

Víťazstva 

nad 

fašiţmom 

 

 

         Pri príleţitosti 68. výročia Slovenského národného povstania sa 28. augusta na 

Námestí hrdinov konal pietny akt kladenia vencov. V úvode zaznela báseň v podaní 

Bc. P. Kereša, riaditeľa MSKŠ. Nasledoval príhovor primátora mesta Ing. P. Lednára, 

CSc., v ktorom povedal „uţ šesťdesiatosem rokov sa nám vynárajú smutné spomienky 

v našich mysliach vţdy, keď sa zahľadíme na meravé pomníky, ktoré stoja na 

pamiatku padlých bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní“. Stretnutia sa okrem 

obyvateľov mesta zúčastnili poslanci Mestského zastupiteľstva, riaditelia mestských 

68. 

výročie 

SNP 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2012 

 

201                                                                                                                                                             

podnikov, poslanec NR SR a NSK Mgr. M. Kéry a svoj prejav predniesol 

europoslanec, rodák zo Zlatých Moraviec, Doc. PhDr. B. Zala CSc. Predseda ZO 

SZPB I. Malý priblíţil udalosti z tohto obdobia a vyzdvihol fakt, ţe protifašistického 

vystúpenia sa zúčastnili aj občania nášho mesta.  

 

         Aj tento rok sa na Silvestra o pol noci konal ohňostroj na Námestí A. Hlinku. 

Sponzorsky ho zabezpečil primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc., ktorý predniesol  

slávnostný príhovor. Zaţelal všetkým obyvateľom mesta v novom roku 2013 veľa 

úspechov, zdravia, šťastia a pracovných príleţitostí. 

         Mesto distribuovalo pred vianočnými sviatkami do schránok svojim obyvateľom 

zadarmo do kaţdej domácnosti jeden kus vianočného vydania Tekovských novín. 

Silvester – 

Nový rok 

 

Príloha  

č. 28-d 

Spolky a organizácie.     
         O milé a nečakané prekvapenie obyvateľov nášho mesta L. Lukáča (Asociácia 

nepočujúcich Slovenska ANEPS), E. Páleníkovej (ZO Jednota dôchodcov), Mgr. Ľ.  

Andora (ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých), J. Búryovej (Slovenský zväz 

zdravotne postihnutých – rodič, dieťa, mládeţ a dospelí), A. Gubovej (Zväz diabetikov 

Slovenska ZO), A. Michalkoc-Kudrejovej (OZ Prílepčianka), J. Šveca (Zdruţenie 

kresťanských seniorov), F. Kolompára (odbojár), K. Martinca (sprievodca na 

zájazdoch), A. Šoóšovej (tajomníčka ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých), 

PaedDr. P. Bieleho (spisovateľ), Š. Partla (akad. sochár, maliar), A. Kaisera, J.  

Kramára, J. Mráza, H. Solčianskej (stará sa o okolie DOS), A. Mášikovej (pomáha 

susedom) sa postaral primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc. spolu 

s prednostom Ing. J. Jamrichom. Navštívili ich priamo v ich príbytkoch so sladkým 

darčekom a prianím všetkého dobrého do Nového roku 2012. Kaţdé dvere, na ktoré 

zaklopali, boli otvorené s úprimným prekvapením a následnou obojstrannou radosťou. 

K navštíveným miestam patril aj Dom opatrovateľskej sluţby na Rovňanovej ulici.  

Primátor 

mesta 

navštívil 

predsedov 

spoločenských 

organizácii v 

meste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Jednota dôchodcov Základná organizácia Zlaté Moravce usporiadala 27. januára 

v jedálni SOŠ technickej Fašiangovú zábavu. Predsedníčka E. Páleníková všetkých 

slávnostne privítala a popriala príjemnú zábavu. Medzi hosťami bol aj riaditeľ SOŠ 

a poslanec MsZ PaedDr. D. Husár. Na zábave vystúpila SS Babička, ktorej členky ZO 

JDS všetkým zaspievali. Všetci sa spoločne zabávali aţ do skorých ranných hodín.  

         1. marca sa uskutočnila v DS MSKŠ výročná schôdza ZO JDS. K tomuto dňu 

evidovala organizácia 420 členov.  

         15. augusta navštívila „Dom seniorov Úsmev“ (Ul. 1. mája) SS Babička. 13-ti 

členovia zaspievali známe ľudové pesničky z ich bohatého repertoára. Celé vystúpenie 

prebiehalo v altánku, vo vonkajších priestoroch, s prestávkou, ktorá bola vyplnená 

rozprávaním a občerstvením.  

         Počas leta zorganizovala ZO JDS pre svojich členov spolu 6 zájazdov (jún, júl, 

august, september). Išlo hlavne o návštevu kúpalísk (Vincov Les, Chalmová, Poľný 

Kesov, Podhájska). Členovia organizácie navštívili počas roku aj Divadlo A. Bagara 

v Nitre, zájazdy sa uskutočnili v mesiacoch – január, máj, november, december. 

         V októbri sa uskutočnila oslava „Úcty k starším“ a celoročné stretnutie jubilantov 

ZO JDS v reštaurácii RIO. Akciu prišiel podporiť aj primátor mesta Ing. P. Lednár, 

ZO Jednoty 

dôchodcov  

Zlaté 

Moravce 
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CSc., ktorý spoločne s predsedníčkou E. Páleníkovou všetkých jubilantov srdečne 

privítal. Nasledoval spoločný obed, jubilanti boli obdarovaní darčekmi (muţi – 

kalendár, ţeny – servítky), a nasledoval kultúrny program. Najstarší jubilant a člen ZO 

JDS je Š. Orolín, oslávil 99. rokov. 

 

         ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých mala ku koncu roka 137 členov, 

a celoročnú prácu riadil a usmerňoval 14 členný výbor s predsedom Mgr. Ľ. Andorom. 

Organizácia veľmi dobre spolupracuje s Mestom Zlaté Moravce, ako aj s OZ Jednoty 

dôchodcov Slovenska, Úniou ţien, Ţivot a zdravie, SZPB a ZO diabetikov v Zlatých 

Moravciach. Výbor sa schádza raz mesačne v priestoroch Denného centra na 

Mojmírovej ul. Členovia organizácie sa zúčastňujú mnohých kultúrnych podujatí 

v meste – Vítanie Nového roka, Deň učiteľov, Deň matiek, Oslobodenie mesta, 

jubilanti a ďalšie. Zúčastnili a podieľali sa aj na výstave ľudovej tvorivosti vo 

výšivkárstve v Dennom centre, v prednese poézie a prózy Vansovej Lomničke, súťaţe 

Vianočných a veľkonočných symbolov, výstavy dopestovaného ovocia a zeleniny, 

výstavy ručných prác a iných hodnotných spoločenských a športových podujatí. 

V priebehu roka organizácia pre svojich členov pripravila podľa celoročného plánu 

práce poznávacie a relaxačné zájazdy. K tejto aktivite vyuţila skúsenosti a dôvery 

členov výboru: Mgr. Andora, p. Martinca, p. Šoóšovej, p. Páleníkovej, p. Gubovej, 

ktorí túto činnosť vykonávali bezplatne. V roku 2012 sa zdravotne postihnutí 

zotavovali v kúpeľoch: Štúrovo – Vadaš, Komárno, Podhájska, Veľký Meder, Patince, 

nechýbal zájazd za hranice Slovenska do Rakúskeho Kitsee. Tieto zájazdy 

zorganizoval výbor ZP štyrikrát zo zdrojov z rozpočtu MsÚ, čiastočne sponzorskou 

pomocou a čiastočne z vlastných zdrojov účastníkov. 

ZO 

Slovenského 

zväzu 

zdravotne 

postihnutých  

 

 

 

         28. marca sa konalo v KD na Mojmírovej ul. stretnutie členov SČK územného 

spolku č. 1 v Zlatých Moravciach. Schôdzu pozdravila riaditeľka územného spolku 

v Nitre B. Bendiaková a popriala jej zdarný priebeh. Podpredsedníčka SČK E. 

Behulová pozdravila členov a oboznámila ich s programom. Predsedníčka V. 

Rakovská predniesla správu o činnosti a vyzvala členku R. Kováčovú k prevzatiu 

bronzovej Janského plakety za jej dlhoročnú prácu s SČK. V priebehu roka boli 

odovzdané ďakovné listy od prezidentky SČK H. Kobzovej: Mestskému úradu – E. 

Babockej, firme Matejov – J. Švecovej, fy Eminent – E. Dubajovej a členke V. 

Némethovej.  

ZO 

Slovenského 

červeného 

kríţa Zlaté 

Moravce, 

územného 

spolku č. 1 

 

         30. marca sa v obradnej sále MSKŠ konala zakladateľská schôdza Miestneho 

odboru Matice Slovenskej. Podpredseda okresnej rady pán Dodok privítal asi 20 

priaznivcov a dlhoročných členov MS, ako aj zástupcu primátora Zlatých Moraviec 

Ing. J. Škvareninu. Novým predsedom MO sa stal J. Valent. Ten prítomných 

oboznámil so situáciou v zlatomoraveckej matici, ktorá od roku 2008 nevykonávala 

takmer ţiadnu činnosť a v podstate zanikla. Preto sa národovci opäť spojili a po asi pol 

roku administratívnej a prípravnej práce zaloţili nový Miestny odbor Matice 

Slovenskej, s novými stanovami a novým predsedníctvom. Zároveň schválili ročné 

členské vo výške 2 eurá a prípadne vyššie dobrovoľné členské. Hlavnými úlohami pre 

MO Matice 

slovenskej 

v Zlatých 

Moravciach 
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najbliţšie obdobie boli: spolupráca s juţnými miestnymi odbormi (najmä Hronský 

Beňadik), oceňovanie osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj slovenského národa a 

národného cítenia, podpora vlastivedného výskumu, miestnych umelcov a umeleckých 

zdruţení a spolupráca s Odborom cestovného ruchu v Lovciach. Na riadiacej činnosti 

Matice sa bude počas troch rokov podieľať sedemčlenný výbor. J. Valent – predseda, 

E. Valent – podpredseda, K. Dubajová – tajomníčka, Š. Chrobák – pokladník, M. 

Tomajko – regionálny historik, I. Malý - tlačoviny, Bc. P. Kereš - kultúra. Predsedom 

dozorného výboru je Ing. P. Lisý, členovia – R. Kováčová, J. Benček. 

         Pohľad na historický vývoj Slovanov a Slovákov (PaedDr. P. Biely), Tekovskí 

chlipníci a divný Janko (MUDr. R. Řeháček) sú tituly kniţných publikácií, ktoré boli 

svojimi autormi prezentované 7. decembra v priestoroch obradnej miestnosti v MSKŠ. 

Besedu s historikmi a spisovateľmi zo Zlatých Moraviec usporiadal Výbor MO Matice 

slovenskej. Účastníci besedy so záujmom počúvali dôvody, pohnútky a myšlienky 

autorov, ktoré ich viedli k napísaniu spomínaných diel.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beseda so 

zlatomora-

veckými 

spisovateľmi 

 

         Úsek rieky Ţitavy od ZŠ na Robotníckej ulici po most na Ulici 1. mája a časť 

úseku v Chyzerovciach bol od 22. marca opäť čistejší. Pri príleţitosti Svetového dňa 

vody, uţ tradične dobrovoľníci v Zlatých Moravciach čistili rieku Ţitava. Rozhodli sa 

vyčistiť aspoň časť brehov a koryta rieky. Hoci bol pracovný deň, čistiť brehy Ţitavy 

prišli aj poslanci mestského zastupiteľstva Ľ. Chládek, L. Borčš, M. Záchenský, P. 

Petrovič, I. Madola a J. Tonkovič, riaditeľ ZSm M. Tomajko, predseda kynológov J. 

Paluška, turista – značkár V. Truchlík, Chyzerovčania J. Kotlár, P. Nosál a J. Búry. Za 

dve hodiny bolo vyzbieraných tridsaťšesť vriec rôzneho odpadu. Najväčšie mnoţstvo 

odpadkov bolo rôznych umelohmotných obalov, PET fliaš, mikroténové tašky a sáčky, 

ale aj rôzne plechy, obaly z olejov, či sklené fľašky a plechovky od rôznych nápojov. 

Iniciátorom čistenia Ţitavy je uţ pätnásť rokov poslanec Ľ. Chládek. „V minulosti sa 

do čistenia našej Ţitavy zapájali aj ţiaci všetkých ZŠ aj mnohé organizácie, občianske 

zdruţenia, turisti, záhradkári a ochrancovia prírody. Posledné štyri roky je čistenie 

Ţitavy organizované pod patronátom OZ FONTIS vo Vrábľoch v spolupráci s 

priaznivcami portálu ZITAVA.SK. Záujem o čistenie rieky Ţitava v posledných 

rokoch prejavili aj mestá a obce Vráble, Zlaté Moravce, Šurany, Hurbanovo, 

Machulince Dvory nad Ţitavou, Hul, Maňa, Martin nad Ţitavou, Ţitavany, Slepčany, 

Nová Ves nad Ţitavou, Obyce a Veľká Lehota,“ povedal Ľ. Chládek. V celom okolí 

rieky Ţitavy sa v týchto dňoch konali viaceré ekologické akcie. Vyzbierali sa pri nich 

desiatky vriec s odpadkami rôzneho druhu. Podujatia sa uţ tradične organizovali pri 

príleţitosti Svetového dňa vody.  

         K zelenšiemu Poţitaviu dopomohlo aj KDH. 24. marca bolo vyzbieraných  

ďalších 26 vriec odpadkov. Účastníci sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina išla 

čistiť brehy rieky Ţitava za mestské kúpalisko v Zlatých Moravciach, druhá skupina 

čistila od Hasičskej stanice smerom do mestskej časti Chyzerovce. Čistenia brehov 

Ţitavy sa zúčastnili: A. Kaiser, J. Švec, M. Tomajko, A. Kráľová, E. Dubajová, M. 

Kriţanová, T. Kriţan, H. Števulová, J. Švecová, L. Herdová, B. Rajtárová, J. Kička, Ľ. 

Chládek, I. Brunclík, Ľ. Tonka, V. Truchlík a M. Kráľ. 

Svetový deň 

vody na 

Poţitaví  

 

Foto č.  

765/III  

 

 

 

 

 

http://www.zlatemoravce.info/2012/12/beseda-so-zlatomoraveckymi-spisovatelmi/
http://www.zlatemoravce.info/2012/12/beseda-so-zlatomoraveckymi-spisovatelmi/
http://www.zlatemoravce.info/2012/12/beseda-so-zlatomoraveckymi-spisovatelmi/
http://www.zlatemoravce.info/2012/12/beseda-so-zlatomoraveckymi-spisovatelmi/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9955645&ids=6


Kronika mesta Zlaté Moravce 2012 

 

204                                                                                                                                                             

         Spolu s jarou k nám prileteli aj bociany, ktoré bolo moţné si pozrieť naţivo na 

stránke www.hniezda.sk. Samček priletel 2. apríla a o deň neskôr sa k nemu pridala 

samička. Projekt hniezda.sk – bociany naţivo zriadila skupina nadšencov, milovníkov 

prírody a vtáctva pod vedením poslanca Ľ. Chládeka. Technickú stránku 

a prevádzkovanie zabezpečil poslanec Ing. J. Škvarenina. Projekt v tejto podobe 

úspešne funguje od mája 2010 aj vďaka finančnej podpore vtedajšieho kandidáta na 

post primátora Ing. P. Lednára, CSc., ktorý zakúpil internetovú kameru. Svojim dielom 

prispeli aj Technické sluţby mesta, ktoré zabezpečili umiestnenie kompletného 

zariadenia na stĺp vo dvore Hotela Benkovič. Dianie v hniezde je sledované nielen 

Zlatomoravčanmi, ale aj návštevníkmi hlavne z Maďarska a Poľska. 

         V júni prebehlo v Zlatých Moravciach a okolí krúţkovanie bocianov. Tento rok 

uţ podľa noriem Európskej únie. Prvé krúţky dostali bociany ešte koncom 19. 

storočia. V roku 1880 takto označil prvé jedince istý nórsky poštmajster Dette z Berka. 

V Československu sa systematické krúţkovanie voľne ţijúceho vtáctva začalo robiť 

medzi dvoma svetovými vojnami. V hornom Poţitaví sa s krúţkovaním bocianov 

začalo v roku 2005. Vďaka krúţkovaniu sa dajú bociany systematicky monitorovať a 

aj v zahraničí kaţdý vie, odkiaľ ktorý bocian pochádza. Naopak, v ich domovine 

ornitológovia vedia, kedy majú napríklad bociany priletieť a odkiaľ aţ merajú svoju 

cestu. Rovnako vedia zistiť, koľko párov na Slovensku zahniezdi a koľko mláďat z 

hniezd nakoniec vyletí. Podľa štatistík ţije na svete asi 160.000 párov bocianov a na 

Slovensku hniezdi v priemere 1350 párov z nich. Za osem rokov krúţkovania v 

hornom Poţitaví sa podarilo označiť 82 mladých bocianov. 23 bolo priamo zo Zlatých 

Moraviec, ostatné z hniezd v Slepčanoch, Čiernych Kľačanoch, Tesárskych 

Mlyňanoch a Vrábľoch. V Poţitaví je evidovaných dvadsať pravidelne hniezdiacich 

párov bocianov, no v našom zlatomoraveckom okrese kaţdoročne zahniezdi a úspešne 

vyvedie potomstvo len štyri aţ päť párov. Tohtoročné mláďatá dostali hneď dva 

krúţky, a to okrem hliníkového aj plastový. Plastový je novinka a slúţiť bude na 

moţnosť odčítania údajov aj pomocou ďalekohľadu, alebo z fotografi. 

         Počas prvých dvoch októbrových týţdňov prebiehali tradičné Európske dni 

vtáctva, ktoré organizuje BirdLife International. V minulom roku obdivovalo 

fascinujúcu migráciu miliónov operencov aţ 80 000 ľudí v 38 krajinách Európy a 

Strednej Ázie. Do aktivít v rámci Európskych dní vtáctva sa pravidelne zapájajú aj 

ţiaci Zlatomoraveckých Základných škôl. Exkurzia na Chránenom vtáčom území 

Ţitavský luh sprístupnila našim ţiakom Základných škôl moţnosť spoznať význam 

ochrany mokradí, ako biotopu vodného vtáctva a súčasne pozorovať migrujúcich 

vtákov v ich prirodzenom prostredí. Odborný sprievod zabezpečil J. Gugha, člen 

ústredia SOS BirdLife.   

SOS 

BirdLife 

Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         6. ročník rodinného podujatia Míľa pre mamu usporiadalo MC Mami – Oáza v 

Zlatých Moravciach v sobotu 12. mája. Aj keď pred začiatkom výdatne pršalo, 

nakoniec sa všetko vydarilo v podobe koncertu Spievankovo, v ktorom účinkovali M. 

Podhradská a R. Čanaky. Títo interpreti sú ovenčení viacerými ocenenými CD. 

Spoločne uţ dlhé roky spolupracujú na albumoch pre deti. Ročne majú 120 koncertov. 

Tento dnešný koncert bol len sprievodným podujatím tohto popoludnia. V Míľe pre 

MC Mami 

- Oáza 
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mamu išlo hlavne o prejdenie trasy 1609 metrov – symbolickej míle v znamení 

spájania generácií, čo bolo aj hlavnou myšlienkou tohtoročného podujatia.  

         Materské centrum Mami - Oáza zorganizovalo Tatko party ku dňu otcov. Na 

pirátskej party museli oteckovia s deťmi prejsť desať stanovíšť s rôznymi úlohami. 

Chytali ryby, pretekali na chodúľoch, kreslili, hádzali kruhy na meč, deti navigovali 

tatkov so zaviazanými očami, triafali „piráta“ šiškami, hrali pirátsky bowling a 

pretekali s papierovou loďkou. Na konci ich čakal pirátsky poklad. Toto podujatie MC 

zorganizovalo preto, aby si všetci pripomenuli, ţe nielen mamy sú dôleţité pre deti. 

         Počas roka MC organizovalo rôzne hudobné kurzy pre deti a rodičov – My sme 

malí muzikanti, kurz pre deti Yamaha class, Prvé krôčiky k hudbe, športové – kurz 

cvičenia pre deti s mamičkami na fit loptách, kurzy pre rodičov – kurz anglického 

jazyka pre mamičky, kurz prvej pomoci, kurz pre tehotné, baby salsa – oddychovo 

tanečný kurz. 

 

 

 

         Tanečný krúţok CVČ, tanečná skupina Piruett pod vedením N. Szegényovej 

a tanečná skupina New Dance Company pod vedením D. Obickej sa v tomto 

kalendárnom roku zúčastnili na tanečných súťaţiach takmer po celom Slovensku. 

Tento rok sa prihlásilo do tanečného krúţku v CVČ viac ako 250 tanečníkov od 2,5 do 

21 rokov. V centre si všetci taneční priaznivci prídu na svoje nakoľko sa v rámci 

choreografií nevenujú iba jednému tanečnému štýlu ale vyučujú sa rôzne. Či uţ break 

dance, hip-hop, latino, jazz, scénika i prvky nabraté z orientálnych tancov. Prvá súťaţ 

na ktorej sa zúčastnili bola v Malackách, nasledoval Dolný Kubín a posledná súťaţ v 

Povaţskej Bystrici. Deti zo skupiny Piruett sa umiestnili s choreografiou Aladinova 

Lampa na 2. mieste v show v Povaţskj Bystrici, duo Stracená bloudím obsadilo 1. 

miesto v dolnom Kubíne a 3. miesto v Povaţskej Bystrici, trio sweet dreams 2. miesto 

taktieţ v Povaţskej Bystrici, Example dance crew s choreografiou MASKS obsadili 3. 

miesto v Malackách, 2. miesto v Povaţskej Bystrici, 1. miesto v Dolnom Kubíne, 

a duo PYT získalo 1 .miesto v Dolnom Kubíne a 2. miesto v Povaţskej Bystrici. Deti 

zo skupiny New Dance Company získali 3. miesto v Malackách s choreografiou 

Neprestávaj veriť, a tri špeciálne ceny v Povaţskej Bystrici za choreografie Letušky, 

Upíry verzus vlkolaci, Neprestávaj veriť. Chlapci zo skupiny Flying Element´s Crew, 

ktorú vedie L. Ruttkay s break-dancovou choreografiou duo, obsadili dve 1. miesta 

v Malackách a Povaţskej Bystrici a jedno 2. miesto v Dolnom Kubíne. Taktieţ 

tanečnej skupine ZmElita pod vedením S. Droppanovej sa podarilo obsadiť 2. miesto 

na Top Dancingu v Topoľčanoch s choreografiou Búrka. Na súťaţných choreografiách 

deti pracujú pod vedením svojich choreografov po celý rok. Pracuje sa nielen na 

tanečnom prevedení po technickej stránke ale aj na emocionálnom znázornení toho čo 

deti tancujú. Trénerka CVČ Piruett N. Szegényová začala uţšie spolupracovať s 

Akadémiou Tanca v Nitre (T. Surovca a J. Ilečka), kde sa im prostredníctvom 

Akadémie podarilo 5. septembra zúčastniť s tanečníkmi na Reebok CrossFit 

v Teleráne. Od 17. do 20. 9. tancovali po celej Nitre cez Veolia Transport, kde 

nakoniec 22. 9. vystúpili s dvoma choreografiami PYT a MASKS na „dopraváckom“ 

dni otvorených dverí v areáli VEOLIA TRANSPORT Nitra.  

         15. júna doobeda prebehla premiéra Tanečnej show. Tanečníci a tanečníčky CVČ 

TS CVČ 
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predviedli choreografie na rôzne motívy. CVČ zastrešuje 250 tanečníc a tanečníkov vo 

veku od 2,5 do 21 rokov. Na Mini tanečnej show sa predstavili tí najmenší v 

šestnástich číslach . Show priniesla ochutnávku rôznych ţánrov - break dance, hip-hop, 

latino, jazz, scénika, i prvky nabraté z orientálnych tancov. V CVČ pôsobí šesť 

choreografov – N. Szegenyová, L. Tóthová, L. Ruttkay, S. Droppanová, D. Bieliková 

a D. Obická.  

show  

 

         V reštaurácii Rio na Sládkovičovej ul. sa 21. júla v ranných hodinách stretli 

nadšenci hlavolamov. Organizátori súťaţe M. Demiger a E. Škulová (Kríţovkársky 

krúţok Zelenáči) otvorili tohto roku siedmy ročník súťaţe v lúštení kríţoviek a druhý 

ročník súťaţe v riešení sudoku. Najmladší súťaţiaci mal len osem rokov a najstarší 

osemdesiat. Organizátori pripravili pre zúčastnených veľké mnoţstvo cien. Zúčastnilo 

sa presne 30 súťaţiacich. Bolo pripravené aj občerstvenie vo forme obedu v 

reštaurácii, či bufetu priamo v miestnosti, kde turnaj prebiehal. Súťaţiaci v kategórii 

sudoku boli rozdelený na dve skupiny, profesionálov a amatérov. Medzi profesionálmi 

súťaţili aj účastníci minuloročných Majstrovstiev Slovenska v sudoku a v logických 

úlohách. Zúčastnení mali na vyriešenie troch kríţoviek 60 minút.  

Kríţovkársky 

krúţok 

Zelenáči 

 

         Zlatomoravecký vinohradnícky spolok usporiadal 20. apríla 7. ročník výstavy vín 

spojenej s degustáciou. Vzoriek na výstave bolo 161 z toho 128 biele vína, 4 ruţové 

vína a 29 červené vína. Predsedom, riadiacim odbornej degustácie bol Ing. P. 

Porubský, ktorý je zároveň projektový manaţér PŢVC pre oblasť vinárstva. Členmi 

odbornej komisie boli aj J. Valent – prvý podpredseda PŢVC, Bc. M. Kráľ - tajomník 

PŢVC, predseda OC KDH v Zlatých Moravciach a J. Nízl – projektový manaţér 

PŢVC pre oblasť vinohradníctva. Šampiónom výstavy bielych vín sa stalo víno 

Rulandské šedé, H2G VINUM VIVO, Čierne Kľačany, šampiónom výstavy ruţových 

vín sa stalo víno Cabernet Sauvignon, neskorý zber, Lesy SR šp.BB OZ Topoľčianky a 

šampiónom výstavy červených vín sa stalo víno Alibernet, neskorý zber, Lesy SR 

šp.BB OZ Topoľčianky. Verejná výstava vín sa konala 28. apríla v Klube odborov.   

Zlatomoravec-

ký 

vinohradnícky 

spolok  

 

         Zlatomoravecký ochotnícky kolektív (ZMOK) pod vedením Bc. P. Kereša 

vystúpil 27. októbra – na záver VI. ročníka Ochotníckeho festivalu Miroslava 

Doleţala, konaného v partnerskom meste Bučovice neďaleko Brna. ZMOK bol 

ocenený cenou Bučovický zajac. A prečo zajac? Bučovice majú nádherný renesančný 

zámok, ktorý je výnimočný tým, ţe ostal slohovo nedotknutý neskoršími prestavbami 

predchádzajúcich majiteľov. Sály sú zdobené dobovými stropnými freskami a jedna z 

nich zobrazuje takzvaný obrátený svet, kde zajace bojujú proti ľuďom a psom, ich 

odvekým nepriateľom a v tejto bitke aj vyhrajú. Na svoju dobu, asi v rokoch 1630, 

bolo takéto umelecké vyjadrenie veľmi pokrokové. A tak sa zajac stal maskotom tohto 

mestečka. Na predstavení našich ochotníkov, ktorí uviedli hru Zhŕňajova nevesta na 

ukončení festivalu sa zúčastnil zástupca primátora mesta Ing. J. Škvarenina spolu s 

vedúcim oddelenia projektov a medzinárodnej spolupráce Mgr. M. Košútom. 

ZMOK 

 

         Deň matiek sa oslavoval aj v Chyzerovciach, kde sa okrem vystúpení dali vidieť OZ 
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aj ručné práce v rámci malej výstavy. Svoje diela vo forme krojovaných bábik 

prezentovala M. Pekárová. T. Pilčíková vystavila svoju ručnú prácu – pečenie 

perníkov, ozdobovanie veľkonočných vajíčok a výrobu rôznych pestrofarebných 

dekoratívnych predmetov. Pódium patrilo FS Chyzerovčanka, Triu Trnky, detským 

súborom Street Lup a Lupienok. V hľadisku sedel okrem matiek aj primátor Ing. P. 

Lednár, CSc. a poslanec MsZ J. Tonkovič. 

         Vďaka rodičom, priateľom, dobrovoľníkom a OZ Chyzerovce, oslávili Deň detí 

aj deti v m.č. Chyzerovce. V sobotu 2. júna deti hľadali poklad, ktorého sa tentoraz 

zmocnili traja vodníci. Tak aspoň na chvíľu bol všetkým zúčastneným v tento deň 

dopriaty únik z reality, v ktorom si svoje potešenie našli nielen tí najmenší s kopou 

sladkých pokušení, ale aj tí veľkí na posedení pri kotly plnom kapustnice. 

         V tretiu júnovú slnečnú sobotu sa v Chyzerovciach uskutočnil uţ tretí ročník 

súťaţe vo varení gulášu. Zapojilo sa 15 súťaţných druţstiev a kaţdý tím mal svoje 

tajomstvo ako pripraviť ten najchutnejší. Podvečer, keď uţ všetci mali svoje pokrmy 

dovarené, zasadla odborná porota, ktorá všetky súťaţné vzorky vtipne vyhodnotila za 

jedlé a preto bolo veľmi ťaţké určiť celkového víťaza najlepšieho gulášu. Ceny 

najlepším kuchárom odovzdal primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc. 

spoločne s organizátormi – zástupcami OZ Chyzerovce.  

         11. augusta sa v mestskej časti Chyzerovce konal tretí ročník folklórnych 

slávností Lupiniarska paráda. Ani dáţď a chladné počasie neodradilo nadšencov 

folklóru od návštevy prírodného amfiteátra v Chyzerovciach, z ktorého sa v sobotu 

ozývala hudba a spev. Vystúpil Folklórny súbor Kamenec z Machuliniec, Kolovrátok z 

Prílep, Pelúsok z Martina nad Ţitavou, Sľaţianka, Ujlačanka z Veľkého Záluţia, 

dychová hudba Vozokanka, H. Košút (hrou na fujaru), B. Garaj (gajdy), nechýbala 

domáca Chyzerovčanka, Trnky, Lupienok a Street Lup z Chyzeroviec. Tanečné čísla 

striedali spevácke, vo folklórnych pásmach súbory predstavili piesne a zvyky z 

viacerých regiónov Slovenska. Súbory vystúpili v tradičných krojoch horného 

Poţitavia, ktoré patrili v minulosti k Tekovskej ţupe a Zlaté Moravce boli dlho jej 

sídlom. Do príprav na toto podujatie sa zapojili aj samotní občania m.č., ktorí uţ dva 

týţdne pred festivalom zveľaďovali okolie prírodného amfiteátra, a na oprave 

kultúrneho domu. Hosťom podujatia bol predseda NSK Doc. M. Belica, primátor 

mesta Ing. P. Lednár, CSc. a poslanci mesta V. Kľučiar (poslanec NSK), I. Hritz a I. 

Madola. V priebehu akcie poslanec J. Tonkovič vyzdvihol tohtoročný úspech 

speváckych skupín Chyzerovčanky a Trniek, ktoré v tak krátkom čase dokázali vo 

veľkej konkurencii postúpiť v súťaţi „Pod Inovcom“ z okresného do októbrového 

regionálneho kola. 

         OZ Chyzerovce nezabudlo na svojich starších obyvateľov. 21. októbra sa konala 

slávnosť pri príleţitosti októbra, mesiaca úcty k starším. Vystúpili Trnky, 

Chyzerovčanka, detský súbor Lupienok, Street lup a FS Topoľnica z Topoľčianok. 

Úcta, spojená s gratuláciou, patrila okrem iných starších jubilantov aj tým najstarším, 

P. Hornému a len o týţdeň mladšej K. Chrenovej, ktorí mali tento rok 93 rokov. Milé 

prekvapenie k narodeninám čakalo aj na poslanca J. Tonkoviča, ktorého prácu ako 

predsedu OZ Chyzerovce si uctil nielen výbor, ale celý Kultúrny dom. 

         Slovenské Vianoce, na aké si spomínajú naše staré a prastaré mamy, si 

Chyzerovce 
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pripomenulo aj OZ Chyzerovce v kultúrnom dome. 8. decembra detské súbory Street 

lup a Lupienok, spevácke skupiny Trnky a Chyzerovčanka vystúpili v predstavení, aby 

všetkých prítomných na chvíľu vtiahli do preţívania Vianoc. Na podujatie prišiel aj 

primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc., ktorý zaţelal veselé sviatky, spokojné Vianoce 

a veľa zdravia, aby sa tu všetci v takomto zloţení mohli stretávať čo najčastejšie.  

 

         ZO Slovenského zväzu záhradkárov Zlaté Moravce – Chyzerovce usporiadala 

12. ročník osláv patróna vinohradníkov sv. Urbana. Slávnosť sa konala 26. mája pri 

kaplnke sv. Urbana na chyzeroveckých viniciach. Program tvorila svätá omša 

a kultúrny program, v ktorom vystúpila Dychová hudba Machulinčianka a Folklórny 

súbor Chyzerovčanka. Akciu prišiel podporiť aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. 

Predseda ZO J. Pecho povedal: „ Som veľmi spokojný s touto akciou, ktorá ako vţdy 

končila vo večerných hodinách. Myslím ţe účasť okolo 300 ľudí hovorí za všetko“. Na 

oslave sv. Urbana, patróna vinohradníkov nechýbalo pohostenie – guláš, koláče 

a domáce víno. 

ZO 

Slovenského 

zväzu 

záhradkárov 

– 

Chyzerovce  

 

         Od 20. do 22. septembra bola v priestoroch MSKŠ (bývalá kniţnica) 

sprístupnená výstava ovocia, zeleniny a okrasných drevín, ktorú kaţdoročne pripravuje 

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Zlatých Moravciach. V mene svojom a predsedu 

M. Bančáka všetkých prítomných na slávnostnom otvorení výstavy privítala 

tajomníčka A. M. – Kudrejová, po ktorej vystúpil primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. 

Medzi pozvanými bol na základe dobrej spolupráce predseda Zlatomoraveckého 

vinohradníckeho spolku J. Valent. Ukáţky zo svojej úrody vystavovalo spolu okolo 26 

vystavovateľov zo Zlatých Moraviec a okolia. Spolu bolo vystavených 160 ks. Po 

ukončení výstavy poputovali všetky zdravé dobroty do materskej škôlky Dúha na 

Ţitavskom nábreţí, ktorá sa postarala o výzdobu miestnosti kresbami škôlkarov. 

ZO 

Slovenského 

zväzu 

záhradkárov 

v Zlatých 

Moravciach 

 

 

         V roku 2012 bolo v ZO SZCH Zlaté Moravce registrovaných 38 chovateľov 

z toho 9 mladých chovateľov. 

         Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Zlaté Moravce  

v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce uţ tradične pri príleţitosti konania 

Zlatomoraveckého jarmoku usporiadali 10. POŢITAVSKÚ VÝSTAVU králikov, 

hydiny, holubov a kôz v dňoch 21. a 22. septembra v priestoroch Mestského 

amfiteátra. Bola to uţ 23 výstava v poradí, ktorú usporiadala ZO SZCH počas svojej 

existencie. Na výstave sa predstavilo 83 vystavovateľov, z toho bolo 16 mladých 

chovateľov. Počet vystavovaných zvierat bol 576. Naši chovatelia vystavili 174 ks 

zvierat (30%). Bolo udelených 28 cien, z toho 8 cien bolo udelených domácim 

chovateľom (28%). Posudzovanie sa uskutočnilo v piatok dopoludňajších  hodinách. 

Králiky posúdili: P. Haspra, P. Šípoš, M. Mráz, J. Aszódi, holuby: J. Vaňo, I. Valach, 

J. Šípoš, hydinu: J. Špaňúr, O. Barzo, Š. Henţel. V sobotu primátor mesta Ing. P. 

Lednár, CSc. odovzdal tri víťazné poháre 15. ročníka memoriálu Jána Šalinga a 24 

čestných cien. Výstavu si prezrela aj tajomníčka RR SZCH J. Dúbravská. Víťazný 

pohár získal D. Kráľ za králika Činčilu malú ocenenú 96b. Čestných cien bolo 

udelených 9, kde domáci členovia SZCH získali 3 čestné ceny: P. Jenis - Viedenský 

ZO 

Slovenského 

zväzu 

chovateľov  

Zlaté 

Moravce 
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modrý 95,5 b, R. Kováč- Zemplínsky pastelový, J. Kramár - Rys rex. Ostatné čestné 

ceny získali: L. Almáš - Činčila veľká, J. Aszódi - Trojfarebný strakáč, E. Hrčková - 

Hermelín červenooký, L. Szabo - Zdrobnelý líščí, O. Bača - Kalifornský. Holuby sa 

vystavovali v 5 členných kolekciách, spolu bolo vystavených 38 kolekcii, 15 plemien 

holubov, čo bolo 195 kusov holubov, teda o 100 kusov viac ako v r. 2011. Domáci 

chovatelia vystavili 80 kusov holubov (41%). Víťazný pohár získal J. Bolla za 

kolekciu King biely. Čestných cien bolo udelených 8 ks. Z našich chovateľov získali 

čestné ceny: R. Kováč - Moravsý pštros ţltý, K. Wolf - Český stavák ţltý sedlatý, D. 

Šulovský - Brnenský hrvoliak ţltý. Ostatné čestné ceny získali: V. Porubský - 

Moravský pštros čierny, P. Hitka - Parochniak červený, J. Šabo - Český stavák 

červený, P. Chren - Slovenský hrvoliak modrý, Ľ. Benc - Nemecký výstavný 

červenopásy. Hydina sa vystavovala v 3 členných kolekciách 1+2. Bolo vystavených 

28 plemien hydiny, celkovo 180 kusov. Naši chovatelia vystavili 45 ks hydiny (25 %). 

Víťazný pohár získal M. Barbirík za kolekciu Hemšírka zlatohnedá. 15 ročník 

memorialu Jána Šalinga získal D. Král za kolekciu Zdrobnelá wyandotka čierno biela. 

Čestných cien bolo udelených 7 z toho jednu získal Š. Kramár za kolekciu 

Australorpka. Ostatné ceny získali: J. Šmatrala - Rodajlenka červená, Š. Račko - 

Hemšírka zlatohnedá,  V. Cigáň - Antverpský Bradáč, P. Korec - Hodvábnička biela, J. 

Roháč- Zdrobnelá bilefeldka, O. Bača- Zdrobnelá Holanďanka čierna bielochocholatá. 

V propagačných expozíciách boli vystavené baţanty, kozy, vietnamské prasce 

a exotické vtáctvo. 

         Stalo sa uţ tradíciou, ţe ZO SZCH ZM a jej drobnochovatelia sa zúčastňujú 

celoštátnej výstavy zvierat, ktorá sa kaţdoročne koná na výstavisku AGROKOMPLEX 

v Nitre. Ani tento rok nebol výnimkou. To, ţe sa zúčastnili v menšom počte pripadlo 

na vrub európskej výstave v nemeckom Lipsku, ktorá sa uskutočnila 5. aţ 7. decembra.  

Na celoštátnej výstave v Nitre, v oddelení hydiny nás reprezentovali traja chovatelia: 

R. Kováč - získal bodové ohodnotenie na Amroxku krahulcovú a Mileflérku 

porcelánovú (mal ocenenú najlepšie zo všetkých vystavovateľov), Š. Kramár - získal 

na Australorpku čiernu titul Šampión Slovenskej republiky /Š SR/, P. Jenis, ktorý na 

Amroxku krahulcovú získal titul Majster SR, Šampión SR a Čestnú cenu. V 

králikárskej sekcii kraľoval Š. Kramár, ktorý dostal čestné ceny na Králika zajačieho, 

divoko ohnivo sfarbeného a tieţ Čestnú cenu na králika Rysa rexa. Klasicky silní boli 

chovatelia aj v holubárskej sekcii. Druhú čestnú cenu získal najstarší, ale stále aktívny 

chovateľ K. Wolf, ktorý sa v tomto roku doţil významného ţivotného jubilea 70. 

rokov. Čestné ceny získal na holuby ČESKÝ STAVÁK ţltý a BRNENSKÝ 

HRVOLIAK biely. Ďalšiu Čestnú cenu dostal náš špičkový chovateľ J. Bolla, za 

holuba - Americký king biely. Okrem kvalitných Kingov bielych vystavil aj špičkové 

Kingy červené Grizlly, ďalej čierne fŕkané a nemecké výstavné čierne tigre. Slovenskú 

špičku predstavil aj M. Pavlenda – King modrý čiernopásavý a King červený 

dominant. Na vysokej úrovni boli aj holuby D. Šúlovského, s ktorými získal na 

predchádzajúcej klubovej výstave v Českej republike Čestnú cenu. 

         Členovia SZCH ZM sa počas roka zúčastnili na 11 výstavách, kde získali 38 

cien. Medzi najcennejšie patrí zisk pohára európskeho zväzu chovateľov na EV 

v Lipsku, dvoch šampiónov, majstra SR a štyroch čestných cien na CV v Nitre. 
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Ďalšími cennými cenami sú zisk grant šampióna a piatych šampiónov na klubovej 

výstave chovateľov kingov v Bernolákove a Veľkých Pavloviciach v Českej 

Republike. 

 

         Uţ piaty rok sa k mesiacu október ako k Mesiacu úcty k starším, konajú 

v Dennom centre oslavy organizované ZO diabetikov, ktorá má 110 člennú základňu. 

Tento rok im na posedení zaspievala SS Babička. Podporiť svojou účasťou toto 

podujatie prišiel aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. 

         Uţ od roku 1991 si kaţdoročne 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu 

(cukrovky), ktorý je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF) 

a svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pri tejto príleţitosti prebiehalo 

v našom meste, vďaka Zväzu diabetikov Slovenska ZO Zlaté Moravce, bezplatné 

meranie hladiny cukru v krvi súčasne na dvoch miestach. V priestoroch Mestského 

úradu a Polikliniky, v čase od 8.00 do 10.00 h. Moţnosť merania vyuţilo spolu 151 

ľudí, pričom u niektorých bola nameraná novozistená zvýšená hladina cukru 

s odporúčaním návštevy lekára. Na otázky súvisiace s meraním a náväznosti na 

ochorenie diabetes záujemcom odpovedali členky výboru (A. Gubová, V.  Fazekašová, 

A. Obertová, E. Lahová), ktoré zároveň meranie vykonávali.  

ZO Zväzu 

diabetikov  

Zlaté 

Moravce 
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         15. januára sa konal v kostole Boţského srdca Jeţišovho u Bratov 

Tešiteľov novoročný koncert zmiešaného speváckeho zboru Carmina Vocum. O 

príjemné nedeľné popoludnie sa tentokrát postarali nádherne znejúce ţenské a muţské 

hlasy zmiešaného speváckeho zboru pod vedením Z. Molnárovej. Kvalitu 

interpretácie, hudobných hostí a široký repertoár hudby počnúc takými klasikmi, ako 

napríklad Giovanni Pierluigi da Palestrina a končiac špecifickými úpravami 

vianočných skladieb od slovenského skladateľa J. Cikkera, ocenilo obecenstvo 

dlhotrvajúcim potleskom. 

SZ 

Carmina 

Vocum 

 

         OZ Maják v roku 2012 zamestnával v chránenej dielni 18 ľudí so zdravotným 

postihnutím, ktorí realizovali zákazky pre firmy Secop s.r.o. Zlaté Moravce a Bauer 

Gear Motor Slovakia s.r.o. Zlaté Moravce. Naďalej je v podmienkach Sociálneho 

centra integrovaná špeciálna skupina osôb s mentálnym postihnutím. Maják realizoval 

výchovno-sociálne programy v spolupráci s Okresným súdom v Nitre a v Leviciach 

pre 115 trestaných osôb aj s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Výkon alternatívneho trestu povinnej práce ukončilo v roku 2012 28 trestaných osôb. 

V spolupráci s Accenture nadačným fondom nadácie Pontis bol realizovaný v roku 

2012 špeciálny program pre trestané osoby „Trest ako moţnosť“. Tento program bol 

zameraný na rozvoj osobnosti trestanej osoby s cieľom prijať trest ako moţnosť a to: 

pracovať na sebe a hľadať moţnosti ako sa opäť integrovať do spoločnosti bez 

páchania kriminality. Pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia má veľký prínos 

existencia odevného skladu, ktorý je prístupný pre klientov v Sociálnom centre na 

Rovňanovej ul. č. 7 v pracovné dni od 7.30 hod. do 16.00 hod. Klienti si šatstvo 

a ostatné veci dennej potreby musia odpracovať na základe individuálneho posúdenia 

od 1 do 4 hodín. Vzhľadom k veľkému počtu záujemcov je zavedený objednávkový 

OZ Maják 
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systém. Týmto spôsobom bola v roku 2012 poskytnutá humanitná pomoc pribliţne 970 

klientom. OZ Maják rozdal v roku 2012 dary svojim klientom vďaka týmto darcom: 

Nadácia Pontis, DM drogeriemarkt, Dráčik, KPMG Slovensko, Allianz, Citibank 

Europe, Orange Slovensko, Accenture s.r.o., PWC Slovensko s.r.o., Západoslovenská 

energetika a.s., Leaf Slovakia s.r.o., Enel Mochovce, Slovenka Banská Bystrica, 

Prešporkovo Bratislava, Nadácia Tesco, občania Zlatých Moraviec a okolia. Vďaka 

donorom mohlo OZ usporiadať 6. decembra stretnutie detí Zlatých Moraviec 

s Mikulášom a obdarovať ich hodnotnými darčekmi a 24. decembra Vianočnú 

kapuistnicu pre chudobných a osamelých. Maják podporil v roku 2012 potravinami, 

šatstvom, elektrickými spotrebičmi, hračkami, obuvou, nábytkom tieto organizácie: 

DSS Olichov, ÚVTOS Ţeliezovce, ÚVTOS Leopoldov, Mestské múzeum Zlaté 

Moravce, Obecný úrad Pukanec, Obecný úrad Šalov, Obecný úrad Mýtne Ludany, 

Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Terénna sociálna práca Zlaté Moravce, Základná 

škola Mojmírova ul. Zlaté Moravce, Materská škola Slniečko Zlaté Moravce, 

Občianske zdruţenie Faros Nitra, Útulok sv. Rafaela Nitra. Domácnosti troch rodín 

v Jedľových Kostoľanoch boli vybavené nábytkom, domácimi potrebami, ošatením 

a obuvou. V roku 2012 bola v Sociálnom centre poskytnutá terénna sociálna prax pre 7 

študentov stredných a vysokých škôl v odbore sociálna práca. 

 

         11. novembra sa stretlo na brannom preteku 15 súťaţenia chtivých kynológov so 

17 psami, aby si zmerali svoju fyzičku, ako aj vycvičenosť psov na pomerne náročnej, 

asi 300 m  dlhej trati. Kondíciu súťaţiacich a poslušnosť psov dokonale preverili 

okrem rýchleho behu aj rôzne preskoky a plazenie. Pretekalo sa v dvoch kategóriách: 

psi do 1 roka a nad 1 rok. Po absolvovaní behu všetkými pretekármi, nasledovala 

druhá časť preteku rozdelená na obranu pre dospelé sluţobné plemená a privolávačku 

a aport pre nesluţobné a mladé psy. Prezentácia súťaţiacich bola spojená 

s kontrolovaním očkovacích preukazov. Víťazi: kategória mladých psov: 1. Halanda, 

2. Paluška, 3. Krúpa, dospelí psi: 1. Paluška, 2. Krúpa, 3. Kéryová, rozhodcovia: 

Ondrejková M. a Géci M. Súťaţiaci sa mohli počas akcii zadarmo občerstviť nealko 

nápojmi, uvarenými párkami, či teplým čajom.  

         Majstrovstvá okresu v klubovom preteku kynológov sa uskutočnili 9. decembra. 

Počet účastníkov bol 13 súťaţiacich. Ráno po vylosovaní štartových čísel a oficiálnom 

otvorení preteku predsedom J. Paluškom, prví súťaţiaci nastúpili tesne po deviatej 

hodine. Následne sa k slovu dostal figurant M. Valach a psi dostali za úlohu brániť 

svojich majiteľov a zamedziť mu v úteku z pozemku. Súťaţ v poslušnosti pozostávala 

z väčšiny prvkov skúšky SVV1, sťaţenou niektorými prvkami SVV2. Po skončení 

obrany dostali všetci účastníci teplú kapustnicu. Putovný pohár a ceny za prvé miesto 

si odniesol Paluška s Aišou, druhé miesto z minulého roku potvrdil M. Géci s Nelou 

a tretie miesto dostal nenápadný dravec, M. Ondrejková s fenou Airou. Cenami vo 

veľkej miere prispeli sponzori: ZOO MARKET Zlaté Moravce, Obchod psov a mačky 

u FiFi, Relax Centrum Zlaté Moravce, Ing. J. Matyáš, MVDr. Ostaník, ANEKO SK, 

s.r.o., M. Ondrejková, J. Mlynka.  

Kynologický 

klub 

Zlaté Moravce 
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         Mesto Zlaté Moravce a OZ Ţivot a zdravie zorganizovali prednášku – Ako sa OZ Ţivot 

http://www.zlatemoravce.info/2012/12/majstrovstva-okresu-v-klubovom-preteku-kynologov-9-12-2012/
http://www.zlatemoravce.info/2012/12/majstrovstva-okresu-v-klubovom-preteku-kynologov-9-12-2012/
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doţiť deväťdesiatky v dobrom zdraví. Uskutočnila sa 24. júna v MSKŠ. Prednášal 

Prof. John Scharffenberg, MD, MPH, ktorý má uţ 88 rokov, a je stále inšpiráciou 

ţivotnej vitality a fungujúceho zdravého ţivotného štýlu v celej jeho komplexnosti. 

Doktorát získal v oblasti výţivy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na 

Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako 

profesor Univerzity v Loma Linde (hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej 

prevencie) sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích 

programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne pouţívajú. Je autorom viacerých 

publikácií o vplyve výţivy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v 

USA ale aj v zahraniční. U nás na Slovensku to bola jeho štvrtá návšteva a prvá 

v Zlatých Moravciach. Mesto Loma Linda (USA) je jedno z miest na svete s najvyšším 

výskytom dlhovekých ľudí (podľa  www.bluezones.com). Súčasťou stretnutia bola  aj 

ochutnávka zdravých jedál.  

a zdravie 

 

Príloha  

č. 31 -d 

 

         Kultúrny program pri príleţitosti Dňa matiek sa konal aj v m.č. Prílepy. V KD sa 

ho zúčastnil okrem poslanca MsZ I. Hritza aj viceprimátor Mesta Ing. J. Škvarenina. 

Na pódiu sa tancovalo, recitovalo a spievalo. Na ľudovú nôtu zahral a zaspieval FS 

Kolovrátok. 

         Druhý ročník kultúrneho podujatia „Prílepské zvyky“ otvorila 25. augusta 

predsedníčka OZ Prílepčianka A. Michalkoc-Kudrejová. Privítala všetkých 

milovníkov folklóru a ľudovej umeleckej tvorivosti. V programe vystúpil SS 

Prílepčianka a hrou na harmoniku V. Rumanko zo Zlatých Moraviec. Súčasťou 

kultúrneho programu bolo pásmo rozprávania o rôznych zvyklostiach našich predkov 

spestrované ľudovými piesňami, varenie lekváru v kotlíku, tak ako sa táto stará tradícia 

uchovala dodnes, malá výstavka ľudového oblečenia, výstava drevorezieb Š. Doskoča 

zo Zlatna a bonsajov manţelov Dţundových z Topoľčianok.  

         Milé stretnutie, najme dôchodcov a jubilantov, ktorí sa doţili významného 

ţivotného jubilea od 60 do 85 rokov sa uskutočnilo 21. októbra v KD v Prílepoch. Pri 

príleţitosti mesiaca úcty k starším zazneli slová úcty a vďaky. Jubilantom sa prihovoril 

poslanec MsZ za MČ I. Hritz a primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Prítomným poprial 

pokojnú jeseň ţivota a optimizmus, aby nemysleli na ťaţkosti, ale si pomáhali, jedna 

generácia druhej. Program otvorili malí škôlkari, pod vedením riaditeľky Z. 

Šalingovej. SS Prílepčianka zaspievala ľudové pesničky. V závere sa všetci zasmiali 

na humornej scénke „Ideme z jarmoku“. 

         NSK, Ponitrianske múzeum v Zl. Moravciach a OZ Prílepčianka pripravili 3. 

decembra pre ţiakov základných škôl a širokú kultúrnu verejnosť výstavu pod názvom 

Vianoce 2012. Do priestorov Mestského múzea s pekne vytvorenou vianočnou 

atmosférou prišli ako prví ţiaci ZŠ Mojmírova. Zaujímavým rozprávaním pri 

vianočnom stromčeku a štedro prestretom stole priblíţila ţiakom sviatočné dni Vianoc 

v minulosti A.M. Kudrejová. Po besede zasvätila deti H. Tomajková do tajov zdobenia 

medovníkov, ktoré potom deti povešali na vianočný stromček. Súčasťou bola aj 

výstava ručných prác šikovných ţien – T. Halúzovej, Mgr. Ľ. Vidovej, H. Tomajkovej 

a A.M.Kudrejovej. Nechýbal ani betlehem od drevorezbára Š. Doskoča. Vianočná 

výstava potrvala v múzeu do 15. januára.  

OZ 

Prílepčianka 
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         Za pekného slnečného počasia usporiadal 1. júla FS Kolovrátok a výbor m.č. 

Prílepy športové popoludnie pod názvom: Hurá, prázdniny. Akcia sa konala 

v prílepskom parku v tieni košatých gaštanov. Zúčastnili sa na nej deti z MŠ Prílepy 

pod vedením p. učiteľky Šalingovej. Súťaţilo sa v rôznych športových disciplínach – 

beh medzi kuţelkami, hádzanie na cieľ, skákanie vo vreci, cyklistické preteky. 

Diplomy a vecné ceny odovzdával poslanec MsZ I. Hritz a členky súboru Kolovrátok, 

ktorý všetkým na záver zaspieval. 

         1. ročník folklórnych slávností „Vitajte susedia“ sa konal 18. augusta 

v Kultúrnom dome Prílepy. Úvodné slová patrili poslancovi MsZ I. Hritzovi (za m.č. 

Prílepy), ktorý privítal primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc., ktorý vo svojom 

príhovore poprial všetkým príjemné popoludnie a veselú zábavu. Ďalej riaditeľa 

MSKŠ Bc. P. Kereša, poslanca MsZ za m.č. Chyzerovce J. Tonkoviča, poslanca NR 

SR a NSK Mgr. M. Kéryho, doc. PhDr. P. Kopeckého, PhD., vdp. Správcu farnosti 

Čierne Kľačany I. Dočolomanského, predsedníčku Jednoty dôchodcov E. Páleníkovú 

a všetkých vystupujúcich a divákov. Program odštartoval domáci FS Kolovrátok, 

pokračoval FS Širočna (Čierne Kľačany), Ing. J. Ďurech spevom a hrou na akordeón 

(Prílepy), J. Hlásna prednesom poézie, SS Babička (ZM), FS Chyzerovčanka 

(Chyzerovce), Rudolf a Jakub Partlovci spevom a hrou na akordeón. Vedúcim súborov 

boli odovzdané spomienkové darčeky a ďakovný list. Celý program bol ukončený 

zaspievaním pesničky Dedinka v údolí. Pre deti bol počas dňa pripravený nafukovací 

hrad na skákanie a jazdenie na koňoch.  

FS Kolovrátok 

 

Foto č. 776, 

777, 778, 

779/III  

 

 

         ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zorganizovala 19. júla na 

počesť SNP tematický zájazd do Banskej Bystrice. Na zájazde sa zúčastnilo niekoľko 

priamych účastníkov ţijúcich v našom meste, ako aj sympatizantov a členov 

zdruţenia. Päťdesiat účastníkov zájazdu privítali organizátori a funkcionári SZPB – 

predseda I. Malý, podpredseda Ing. M. Skyva a tajomník M. Tomajko. Prvou 

zastávkou bola budova Múzea SNP. Tu si všetci vypočuli zaujímavý a poučný výklad, 

hrôzostrašné boli opisy bojov, páchané bezohľadne na všetkých kategóriách občanov. 

Prostredníctvom filmového záznamu sa zoznámili s históriou vypálených obcí na 

Slovensku. Po skončení prehliadky múzea sa ešte prešli po Námestí SNP. Na 

spiatočnej ceste sa zastavili v Sklených Tepliciach na termálnom kúpalisku a v soľnej 

jaskyni. Cestou domov si ešte zaspievali známu partizánsku pesničku „Tichá noc, 

tmavá noc, krásna je“.  

ZO 

Slovenského 

zväzu 

protifašistic-

kých 

bojovníkov 

Zlaté Moravce 

 

         V roku 2012 mala členská základňa Zlaté Moravce COOP Jednota Nitra, 

spotrebné druţstvo 2316 členov. Je to úctyhodná rodina jednotárov, ktorí aj pri 

etablovaní sa nových obchodných reťazcov v meste zostávajú verní Jednote. Členská 

základňa je podstatnou súčaťou COOP Jednoty Nitra a to tak zabezpečovaním 

plánovaných trţieb, ako i vysokou početnosťou členskej základne. V prevádzkových 

jednotkách – Diskont a Tempo Supermarket bolo v roku 2012 vykonanch 12 kontrol. 

Kontroly boli zamerané na poriadok, čistotou v predajni, skladových a i pomocných 

lehôt ponúkaných tovarov. Počas roka nebol zistený ţiaden nedostatok hygieny 

Jednota SD 

Zlaté 

Moravce 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2012 

 

214                                                                                                                                                             

v predajniach. V roku 2012 sa uskutočnila brigáda na úprave okolia Diskontu v centre 

Ţitava. Zorganizovaných bolo aj niekoľko veľmi atraktívnych podujatí s veľkým 

záujmom a spokojnosťou zúčastnených členov. V máji sa uskutočnil 1-dňový zájazd 

do Family park v Rakúsku, v júni a júli boli zorganizované dva jednodňové výlety na 

kúpalisko Vadaš do Štúrova. V septembri bol zorganizovaný 10-dňový zájazd do 

Talianskeho Bibione s počtom účastníkov 52. A na záver roka to boli dva jednodňové 

zájazdy do predvianočnej Viedne. Ku koncu roka nezabúda organizácia ani na 

jubilantov – dlhoročných členov Jednoty, v kaţdom roku sú vybratí dvaja, ktorým je 

odovzdaná malá pozornosť. Pre dobrú informovanosť sú vedené a priebeţne 

aktualizované nástenky v Supermarkete i v Diskonte. Kaţdý rok si môţu členovia 

Jednoty uplatniť zľavu z ich predchádzajúceho celoročného nákupu.  

Šport. 
         20. júna pripravilo CVČ Spektrum v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce 2. 

ročník volejbalového turnaja dievčat ZŠ o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce. 

Podujatia sa zúčastnili dievčatá zo základných škôl a osemročného gymnázia mesta 

Zlaté Moravce. Turnaj sa hral na ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce systémom kaţdý 

s kaţdým. Konečné poradie: GJK-osemročné, ZŠ Prílepská 6, ZŠ Mojmírova, ZŠ 

Pribinova. Víťazom sa stalo druţstvo dievčat z Osemročného Gymnázia J. Kráľa Zlaté 

Moravce, ktoré za 1. miesto získalo diplom a Pohár primátora mesta. 21. júna sa 

uskutočnil 2. ročník volejbalového turnaja chlapcov ZŠ o Pohár primátora mesta Zlaté 

Moravce. Podujatia sa zúčastnili chlapci základných škôl mesta Zlaté Moravce. Turnaj 

sa hral na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce systémom kaţdý s kaţdým. Konečné poradie: 

ZŠ Robotnícka, ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova. Víťazom sa stalo druţstvo chlapcov 

zo ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce, ktoré za 1. miesto získalo diplom a Pohár primátora 

mesta. 

         V školskom roku 2011-2012 súťaţili školy okresu Zlaté Moravce v disciplínach 

– orientačný beh, streľba zo vzduchovky, vybíjaná, atletika, cyklistika, bedminton, 

flórbal, cezpoľný beh, basketbal, stolný tenis, volejbal, malý futbal, futbal. 

Olympijským bodovaním vzniklo poradie: 1. ZŠ Mojmírova, 2. ZŠ Robotnícka, 3. ZŠ 

Topoľčianky, 4. ZŠ Pribinova, 5. ZŠ Červený Hrádok, 6. ZŠ Jedľové Kostoľany,  7. 

ZŠ Ţitavany, 8. ZŠ Sľaţany, 9. GJK osemročné, 10. ZŠ Sv. Don Bosca, 11. ZŠ 

Tekovské Nemce, 12. ZŠ Tesárske Mlyňany, 13. ZŠ Obyce, 14. ZŠ Prílepská 6 ZM, 

15. ZŠ Beladice, 16.-17. ZŠ Volkovce, 16.-17. ZŠ Skýcov. Titul športová škola roka 

2011-2012 získala ZŠ Mojmírova ZM.  

         12. septembra sa uskutočnili 1. Športové olympijské hry ţiakov základných škôl 

mesta Zlaté Moravce, pod záštitou primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc. Športového 

podujatia sa zúčastnili deti zo ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova, ZŠ Sv. Don Bosca, ZŠ 

Prílepská, ZŠ Robotnícka, ZŠ Sľaţany a ZŠ Ţitavany. Súťaţilo sa v atletických 

disciplínach – beh na 60m, 300m, 800m, 1000m, vrhu guľou, skoku do diaľky, v hode 

kriketovou loptičkou a v minifutbale najmladších ţiakov. Hlavným organizátorom 

bolo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Centrom voľného času Zlaté Moravce. 

Hlavným rozhodcom atletických disciplín bol PaedDr. M. Širuček. Druţstvá aj 

jednotlivci vo všetkých disciplínach boli odmenení medailami, pohármi a diplomami.  

CVČ 

Spektrum 
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         20. novembra zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre školské MO Zlaté 

Moravce v basketbale ţiačok ZŠ a OG. Počet účastníkov: 52. Konečné poradie: ZŠ 

Prílepská 6, GJK, ZŠ Červený Hrádok, ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova, ZŠ Robotnícka.             

         22. novembra zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre školské MO Zlaté 

Moravce v basketbale ţiakov ZŠ a OG. Počet účastníkov: 52. Konečné poradie 

zúčastnených škôl: ZŠ Mojmírova, GJK, ZŠ Robotnícka, ZŠ Tesárske Mlyňany, ZŠ 

Pribinova, ZŠ Červený Hrádok. Postup na MK si vybojovali ţiaci zo ZŠ Mojmírova.            

         2. decembra zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre školské MO Zlaté 

Moravce v stolnom tenise ţiakov SŠ. Počet účastníkov: 20. Konečné poradie: 1. 

miesto GJK, 2. miesto SOŠ technická, 3. miesto SOŠ polytechnická, 4. miesto OA. Do 

krajského kola postúpili ţiaci GJK. 3. decembra sa konali školské MO Zlaté Moravce 

v stolnom tenise ţiačok ZŠ. Počet účastníkov: 20. Konečné poradie: 1. ZŠ Pribinova 9 

b, 2. ZŠ Sľaţany 7 b, 3.  ZŠ Ţitavany 5, 4. ZŠ Prílepská 6 ZM 3 b, 5. ZŠ Červený 

Hrádok 2 b, 6. ZŠ Robotnícka  a 7. ZŠ Mojmírova 0 b. Do krajského kola postúpila ZŠ 

Pribinova. 5. decembra sa konali školské MO Zlaté Moravce v stolnom tenise ţiakov 

ZŠ. Počet účastníkov: 20. Konečné poradie všetkých škôl: 1. ZŠ Pribinova, 2. ZŠ 

Sľaţany, 3. ZŠ Sv.Don Bosca, 4. ZŠ Tesárske Mlyňany, 5. ZŠ Jedľové Kostoľany, 6. 

ZŠ Robotnícka, 7. ZŠ Červený Hrádok, 8. ZŠ Mojmírova, 9. ZŠ Ţitavany. Do 

krajského kola postúpili ţiaci ZŠ Pribinova. 10. decembra sa konali MO Zlaté 

Moravce v stolnom tenise ţiačok SŠ. Počet účastníkov: 12. Ako prvé skončili ţiačky 

GJK Zlaté Moravce (postup do krajského kola), druhé ţiačky SOŠ OaS Zlaté Moravce. 

 

         7. januára sa konali v Čiernych Kľačanoch Majstrovstvá okresu v stolnom tenise 

2012. V konkurencii 45 hráčov zlatomoraveckého okresu sa obdivuhodne darilo našim 

hráčom zo Stolnotenisového klubu CVČ. Prvý skončil M. Kudrej, keď vo finále 

porazil M. Pacalaja. Vo štvorhre sa z prvenstva tešili Ľ. Magušin s P. Krčmárikom 

víťazstvom vo finále nad M. Pacalajom s M. Kudrejom. 

         Pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia Stolnotenisového klubu CVČ sa odohral 30. 

decembra turnaj hráčov CVČ Zlaté Moravce. 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 

 

         Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného času Zlaté Moravce a Mestská polícia 

Zlaté Moravce zorganizovali dňa 3. júna pri príleţitosti Dňa detí 10. ročník Národnej 

cyklistickej súťaţe ţiakov a ţiačok materských, základných a stredných škôl 

v cyklistike o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. Počet účastníkov bol 40. 

Podujatie sa konalo na štadióne Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce. 

Výsledky: kategória mikro: chlapci: 1. F. Baláţ, MŠ Kalinčiakova, 2. M. Mondočko, 

MŠ Kalinčiakova, 3. D. Kanyicska, MŠ Ţitavské nábreţie. Dievčatá: 1. E. Pavlíková, 

MŠ Štúrova. 2. M. Makovická, MŠ Ţitavské nábreţie, 3. E. Babocká, MŠ Štúrova. 

Kategória mili: chlapci: 1. M. Minár, MŠ Topoľčianky, 2. D. Stoila, ZŠ Mojmírova.  

Národná 

cyklistická 

súťaţ 
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         15. októbra zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s CVČ Spektrum, 

ZŠ Mojmírova a Mestskou políciou 37. ročník Večerného behu Zlatými Moravcami. 

Večerný 

beh 
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Podujatia sa zúčastnilo 242 účastníkov rôznych vekových kategórií (212 detí a 30 

dorastencov a dospelých). Škola s najväčším počtom účastníkov bola ocenená 

pohárom primátora mesta Zlaté Moravce. Výsledky: deti narodené v roku 2007 a ml., 

chlapci: 1. T. Dekrét MŠ Slniečko, 2. M. Gajdoš MŠ Slniečko, 3. G. Tarkai. Dievčatá: 

1. M. Novotová MŠ Slniečko, 2. P. Halásová MŠ Slniečko, 3. L. Maňkovská MŠ 

Dúha. ZŠ roč. 2004 – 2006: ţiaci: 1. D. Merčiak ZŠ Mojmírova, 2. F. Mihal ZŠ 

Mojmírova, 3. T. Kováč ZŠ Mojmírova. Ţiačky: 1. E. Jelínková ZŠ Mojmírova, 2. L. 

Stoperová ZŠ Mojmírova, 3. A. Danková ZŠ Pribinova.  ZŠ roč. 2002 – 2003: ţiaci: 

1.T. Trubáčik ZŠ Sľaţany, 2. M. Kača ZŠ Obyce, 3. A. Jelínek ZŠ Mojmírova. Ţiačky: 

1. D. Zaťková ZŠ Sľaţany, 2. E. Uhrínová ZŠ Pribinova, 3. H. Eliášová ZŠ Sľaţany. 

ZŠ roč. 2000 – 2001. Ţiaci: 1. J. Gajdoš ZŠ Mojmírova, 2. J. Hudec ZŠ Robotnícka 

ZM, 3. R. Herda ZŠ Mojmírova. Ţiačky: 1. M. Bednárová ZŠ Pribinova, 2. J. 

Trubáčiková ZŠ Sľaţany, 3. S. Ţemberiová ZŠ Jedľové  Kostoľany. ZŠ roč. 1997 –

1999: ţiaci: 1. A. Ţemberi ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. A. Zbojek ZŠ Mojmírova, 3. L. 

Tonka ZŠ Mojmírova. Ţiačky: 1. K. Krnáčová ZŠ Pribinova, 2. N. Mesková ZŠ 

Obyce, 3.B. Kukučková ZŠ Jedľové Kostoľany. Dorastenci a dorastenky roč. 1996 –

1993. Chlapci: 1. O.  Kaločai ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. P. Šišmiš GJK, 3. M. Bezák 

GJK. Dievčatá: 1. E. Ivanová AK Nitra, 2. V. Kabátová SOŠOaS, 3. J. Tranvanová 

SOŠ Prílepská 6. Muţi 1992-1972: 1. M. Valkovič BK Pyxida, 2. M. Páleník BK 

Pyxida, 3. M. Ondriáš. Ţeny 1992 a st.: 1. S. Krnáčová, 2. K. Krnáčová, 3. D. 

Sýkorová. Veteráni 1971 a st.: 1. K. Hudeček, 2. J. Baťo, 3. L. Urbanovič. Pohár 

primátora mesta získala uţ po desiatykrát Základná škola Mojmírova Zlaté Moravce. 

mestom 
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         Ţiaci Základnej školy na Pribinovej ulici sa v dňoch 6. aţ 8. júna zúčastnili na 

celoslovenskom finále Školského pohára v Nitre – vo futbale mladších ţiakov. 

Trojdňovú akciu pripravil Slovenský futbalový zväz. Na štadióne v Nitre sa zišlo 16 

chlapčenských a 16 dievčenských druţstiev z celého Slovenska. Naše bolo zaradené do 

skupiny ,,E“. Hneď v úvode sme postúpili do štvrťfinále, kde čakal favorizovaný 

Trenčín, ktorý bol pre nás ťaţkým súperom a tak ţiaci ZŠ Pribinova zápas prehrali. 

Chlapcov prišiel podporiť a pozdraviť slovenský reprezentant Miroslav ,,Miňo“ Stoch. 

Niekoľko hodín sedel za stolom a neúnavne sa podpisoval na klubové i reprezentačné 

podpiskarty, tričká a kopačky. Odfotografoval sa so všetkými druţstvami a pri 

slávnostnom otvorení turnaja stál po boku nitrianskeho primátora J. Dvonča. Naši ţiaci 

predviedli disciplinovaný výkon, spojený s peknou kombinačnou hrou. Po prehratom 

štvrťfinálovom zápase som videl v ich očiach sklamanie, ale nebol na to ani najmenší 

dôvod. Zo všetkých prihlásených škôl, viac ako 1000 z celej SR, sa umiestnili 

v skupine na 5. aţ 8. mieste. Pohár, diplom a spomienkové predmety im osobne 

odovzdal prezident SFZ J. Kováčik.  

Školský 

pohár vo 

futbale 

mladších 

ţiakov 

 

         4. februára sa uskutočnil na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach piaty ročník 

hokejového turnaja Ima Cup. Poradie konečných výsledkov: 1. miesto obhájilo HC 

Zlaté Moravce B, 2. miesto obsadil tím Old Boys Levice, 3. muţstvo HC Zlaté 

Moravce C a 4. miesto získalo druţstvo HC Bratislava. Ceny výherným druţstvám 

a jednotlivcom odovzdal primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. 

Hokejový 

klub HC 

Zlaté 

Moravce 
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         2. marca sa v KD v Chyzerovciach konalo stretnutie členov mestského 

hokejového klubu HC Zlaté Moravce s cieľom vyhodnotiť hokejovú sezónu 

2011/2012. Na stretnutie prišlo viac ako 140 členov. Úvodné slovo patrilo prezidentovi 

klubu J. Mačkayovi, ktorý predniesol pripravenú súhrnnú správu o činnosti klubu za 

uplynulú sezónu. V rámci súhrnu spresnil aj počet aktívnych hokejistov, ktorý sa 

v piatich vekových kategóriách vyšplhal na číslo 116. Celú činnosť klubu riadi 9 – 

členný výbor. Prezident klubu poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na jeho činnosti, 

ako aj primátorovi Zlatých Moraviec Ing. P. Lednárovi, CSc. za to, ţe Mesto poskytuje 

okrem finančnej pomoci aj ľadovú plochu na tréningy a zápasy bezplatne. Slovo 

ďakujem patrilo aj Technickým sluţbám za dobrú spoluprácu. Následne sa ujal slova 

primátor mesta, ktorý poďakoval za pozvanie, prijatie a sľúbil, ţe pre klub spraví 

všetko, čo je v jeho silách a poukázal na to, ţe v ňom majú veľkú oporu. Medaile, 

ktoré vyhrali ţiaci za predchádzajúcu sezónu umiestnením sa na 3. mieste v druhej lige 

starších ţiakov, odovzdal výhercom primátor mesta. Výherný pohár za tím prevzal 

vtedajší kapitán druţstva. Pozornosti a odmene neunikli ani hokejisti z kategórie 

predprípravky a prípravky, ktorí dostali okrem diplomu aj sladkú odmenu.  

         K hokejbalovej, volejbalovej či futsalovej mestskej lige pribudla i hokejová. 

Zimný štadión v Zlatých Moravciach hostil kaţdú sobotu a nedeľu o štvrtej hodine 

poobede hokejové tímy z Moraviec a okolia, aby odohrali zápasy prvého ročníka 

amatérskej hokejovej ligy. Náklady na realizáciu ligy si hradia samotní účastníci 

súťaţe. Tie zahŕňajú rozhodcov, časomieru a zdravotnú sluţbu. Sú to tímy: HK 

Medvede Hosťovce, HK 63 Sľaţany, Torpéda ZM, HC ZM Juniori, HC ZM “B”, HC 

Dolný Oháj, HK Amatéri Hostie. 

         9. marca odohrali ţiaci HC Zlaté Moravce na domácom ľade, medzinárodné 

priateľské stretnutie s teamom SLOVAN Moravská Třebová z Českej republiky. Po 

výsledku 3:7 sa z víťazstva radovali hostia.  

         10. marca sa konal turnaj prípraviek ročníkov narodenia 2002 a mladších. 

Poradie: 1. HC Zl. Moravce, 2. HC Topoľčany, 3. HK Nové Zámky, 4. Iskra 

Partizánske.  

         18. marca sa hráči tretích ročníkov a mladší zúčastnili turnaja v Leviciach. 

Odohrali 3 zápasy, z čoho jeden vyhrali a dva prehrali. Konečné poradie: 1. HK 

Brezno, 2. HK Levice, 3.  HC Zlaté Moravce, 4. Iskra Partizánske. 

         28.-29. apríla sa zúčastnilo hokejové druţstvo HC ZM muţi B na Trenčianskom 

hokejovom turnaji. V aréne Mariána Gáboríka súťaţilo osem muţstiev amatérskych 

hokejistov. Aj napriek mesačnej prestávke si Muţi B v prvom zápase poradili so 

súperom CVCSV TARZÍCIA s výsledkom 2:0. Druhý zápas na začiatku hry viedol 

súper HC VEŢKY avšak po snahe a nasadení muţi B zvíťazili 2:1. Ďalším súperom 

bolo muţstvo z Čiech HC KORA Hoštálkovice kde prehrali 5:1. Na druhý deň 

muţstvo muţov B vstupovalo do zápasu o postup do finále proti muţstvu HK 

OPATOVÁ, ktorý prehrali vysoko 8:1 (víťaz turnaja). V boji o tretie miesto sa stretli 

opäť s muţstvom HC KORA Hoštálkovice. Prehrali 5:0 a umiestnili sa na 4. mieste.  
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         V dňoch 23. – 26. januára bola Banská Bystrica dejiskom zimnej časti v poradí 

III. Univerziády SR. Ide o najväčšie domáce podujatie pre vysokoškolákov, ktoré sa 
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koná kaţdé 4 roky. Organizátorom bola tento krát Univerzita Mateja Bela, ktorá 

usporiadala preteky v športoch ako bedminton, speed badminton, squash, karate, 

florbal, futsal, lyţovanie, biatlon a lezecká disciplína – bouldering. Pretekári 

z univerzít celého Slovenska boli do jednotlivých disciplín oslovení a nominovaní na 

základe návrhu športovej komisie a schválenia výkonného výboru Slovenskej 

asociácie univerzitného športu. V lezeckej disciplíne, boulderingu, štartovali aj 

pretekárky z Horolezeckého klubu Zlaté Moravce – Lucia a Simona Korcové. Vo 

finále, kde pretekárov čakali postavené 4 cesty, sa Lucii podarilo preliezť všetky bez 

väčšieho zaváhania, čím si vybojovala zlaté 1.miesto. Simona skončila na 2. mieste.              

         Slovenský pohár mládeţe v športovom lezení sa konal 14. apríla v Zlatých 

Moravciach. Zahájili ho disciplíny, ktoré boli doteraz určené len pre dospelých - 

bouldering a preteky na rýchlosť. Obe súťaţe pripravili a riadili Simona a Lucia 

Korcové. Na  mladých pretekárov, rozdelených podľa veku do 2 skupín, tu čakalo 15 

bouldrov s limitom 2 hodiny. Poobede sa potom všetci presunuli do sokolovne, kde na 

chytoch, aké sa pouţívajú aj vo svetovom pohári, prebehli preteky na rýchlosť. Všetci 

liezli súťaţnú cestu trikrát, pričom sa započítal najlepší dosiahnutý čas. Hlavným 

sponzorom Slovenského pohára bola firma Edelweiss. Ďalej podujatie podporili: SHS 

JAMES, Yak a rysy, Protoservis, Toferer Textil, Mesto Zlaté Moravce a Nitriansky 

samosprávny kraj. 

Moravce 
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         KST TOM Čerti Jedľové Kostoľany zorganizoval 7. januára turistické podujatie, 

Čertovskú 30-ku. Tohoročného 24. ročníka Zimného pochodu Tribečským pohorím sa 

zúčastnili turisti z KST Pyramída Nitra, KST Vráble, Mestskej organizácie KST Zlaté 

Moravce a širokého okolia. Po prezentácii účastníkov pochodu v Základnej škole 

Jedľové Kostoľany, sa turisti vydali Cigánskou dolinou do zasneţenej prírody 

Tribečského pohoria a vystúpili na Ţivánsku veţu. Pokračovali prechodom osady 

Dolné Lúčno na Ţiare a lúky Studničky pod Brezovým vrchom (722 m). Milovníci 

prírody sa do Jedľových Kostolian vrátili lesnými zváţnicami cez osadu Horné Lúčno 

a Nemčeky. Na záver podujatia organizátor odmenil kaţdého účastníka Čertovskej 30-

ky Pamätným listom pre spomienku na zimnú čertovskú túru severnou časťou 

Tribečského pohoria a pripravil malé pohostenie. 

         25. marca zorganizoval Klub slovenských turistov MO pre milovníkov prírody 

prvú jarnú túru na zrúcaniny Hradu Gýmeš. Na stredovekú historickú pamiatku sa 

turisti vydali za krásneho slnečného počasia po značkovanom chodníku 

z vinohradníckej obce Ladice, ktorá je jednou z východiskových turistických oblastí do 

pohoria Tríbeč. Po prehliadke hradu sa vydali turistickým chodníkom do Kostolian 

pod Tríbečom, kde sa nachádza najstaršia zachovaná predrománska architektonická 

sakrálna pamiatka na Slovensku, Kostol sv. Juraja z 10 storočia. Po výstupe do sedla 

pod Veľkým Lyscom ukončili svoju prvú jarnú túru vo Velčiciach.  

         KST MO ZM otvoril tohtoročnú cykloturistickú sezónu 1. apríla návštevou 

pútnického areálu v Novej Vsi nad Ţitavou a Beladíc. Významnejším turistickým 

podujatím bola účasť na Devínskej 37, kedy mesto Bratislava otváralo turistickú 

sezónu pre účastníkov podujatia s mnoţstvom atrakcií ako napr. prehliadka mesta, 

voľný vstup do ZOO, na hrad Devín a plavbu loďou po Dunaji. Hlavným programom 
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bola 70 km cyklotúra po trase Račianske mýto, Svätý Jur, Pezinok, Pezinská Baba, 

Pernek, Zohor, Devínska Nová Ves a Devín. V rámci tradičného Pochodu oslobodenia 

turisti zorganizovali 5. mája autobusový zájazd na Povaţský Inovec z Trenčianskych 

Mitíc a navštívili hrad Beckov. V dňoch 25. – 27. mája sa turisti zúčastnili 45. ročníka 

cykloturistického okruhu Okolo Tatier 2012 organizovaného cykloklubom Niţná. 

Medzi 680 registrovanými účastníkmi podujatia z celého Slovenska reprezentovalo 

mesto Zlaté Moravce 9 cykloturistov. Počas prvého júnového víkendu sa turisti 

zúčastnili 30. ročníka prechodu Pohronským Inovcom, ktorý kaţdý rok organizuje 

KST Hronský Beňadik.  

         16. júna zorganizoval KST MO Zlaté Moravce 4. ročník turistického podujatia 

Cyklokolo okolo Veľkého Inovca. Tohto roku prišlo na štart 74 nadšencov 

cykloturistiky a okrem domácich aj turisti z Dunajskej Stredy, Ţiliny, Nitrianskeho 

Rudna, Štiavnických Baní, Dolných Vesteníc, Trnavy, Topoľčianok, Ţitavian, 

Machuliniec, Hostí, Čiernych Kľačian, Volkoviec, Čaradíc, Neveríc, Viesky nad 

Ţitavou a Obýc. Toto športové podujatie prišiel podporiť aj primátor mesta Ing. P. 

Lednár, CSc. KST pripravil aj v tomto roku dve turistické trasy. Náročnejšia 85 km 

viedla cez Topoľčianky, Machulince, Obyce, Malú Lehotu, Veľkú Lehotu, Starú Hutu, 

Novú Baňu, Orovnicu, Hronský Beňadik, Kozárovce, Nemčiňany, Malé Vozokany, 

Veľké Vozokany – Lev, Čierne Kľačany a cez Prílepy do Zlatých Moraviec. Druhá 60 

km turistická trasa pokračovala z Hronského Beňadika cez Tekovské Nemce, Čaradice 

a Olichov do Zlatých Moraviec. Akciu sprevádzalo krásne slnečné počasie. Účastníci 

Cyklokola sa stretli pod Kalváriou v penzióne U Vlčka, kde organizátor vyhodnotil 

športové podujatie, odovzdal diplom kaţdému účastníkovi a ceny najmladšiemu 

účastníkovi 9-ročnému T. Laktišovi z Topoľčianok a najstaršiemu 69-ročnému Š. 

Šabovi zo Zlatých Moraviec. Mestská polícia dohliadala na bezpečnosť účastníkov 

podujatia pri prejazde mestom Zlaté Moravce. 

 

         XXX. letné olympijské hry sa konali od 27. júla v Londýne. Pri tejto príleţitosti 

naše mesto Zlaté Moravce prevzalo posolstvo. 11. apríla v doobedňajších hodinách 

dorazil na Námestie A. Hlinku beţecký sprievod spolu s horiacou pochodňou, ktorú 

prevzal primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Zároveň privítal účastníkov olympijského 

behu spolu s predsedom Olympijského klubu regiónu Nitra, bývalým olympionikom 

Ing. L. Petrovičom a tajomníkom Mgr. M. Mlynekom. V programe vystúpili ţiaci 

základných škôl, v ktorom roztancovali v tento chladný deň všetkých účastníkov. 

Program pokračoval v obradnej sále MSKŠ, kde sa konala pútavá beseda a slávnostný 

zápis hostí do pamätnej knihy mesta Zlaté Moravce.  

         Olympijská pochodeň prešla v apríli Nitrianskym krajom – mestá ako Nitra, 

Nové Zámky, Zlaté Moravce, Topoľčany, Šahy, Levice.  
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         Pre veľký záujem o korčuľovanie na Zimnom štadióne bola predĺţená jeho 

prevádzka pre sezónu 2011/2012 do konca marca. 25. marca sa uskutočnilo ukončenie 

sezóny 2011/2012 pre zimný štadión Zlaté Moravce. V tento deň mali všetci 

návštevníci vstup zdarma. Ukončenie sezóny bolo spojené s karnevalom na ľade, ktorý 

pripravilo Mestské stredisko kultúry a športu. 

Zimný 

štadión 
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         Zimný štadión bol v ďalšej sezóne otvorený od 5. decembra. Kaţdý deň bol 

otvorený pre verejnosť ako aj pre zákazníkov – druţstvá. Pravidelne bol zverejňovaný 

harmonogram. Cenník sa oproti minulej sezóne nemenil. Verejnosť: 1,00€/osoba/2 

hod. (v čase pre verejnosť), zákazníci – druţstvá: 85,00€/hod. vrátane vykúrenej šatne, 

sprchovania, toalety. Zámok na skrinku – záloha za poţičanie 5 €. Poistenci VšZP na 

základe predloţenia preukazu poistenca VšZP a predloţenia platného občianskeho 

preukazu mali nárok na zľavu vo výške 0,30 € z ceny jednorazového vstupného na 

verejné korčuľovanie v dňoch: pondelok, streda, piatok, od 09:00-16:00 hod., a to aţ 

do vyčerpania príspevku.  

 

         Letné kúpalisko bolo otvorené od 29. júna. Vstupné zostalo rovnaké, dospelí 

zaplatili 1,50 eura, deti od troch do desiatich rokov 1 euro a deti do troch rokov mali 

vstup zadarmo. Po 16. hod. bolo zľavnené vstupné, pre dospelých 1 euro a pre deti 60 

centov. Moţnosť zakúpenia pernamentky: 20 vstupov – 24 €, 10 vstupov – 12 €. 

Letné 

kúpalisko 

 

         /PR/ Global 24, s.r.o. pripravila na 28. januára celoslovenskú športovú akciu, 

Futbal Tour 24-iek, ktorej spoluorganizátorom bola spoločnosť BCF, s.r.o. Od začiatku 

decembra 2011 do konca marca 2012 bol organizovaný v 12 slovenských mestách 

halový turnaj v malom futbale. Víťazi z jednotlivých miest sa stretli v celoslovenskom 

finále 17. marca v Banskej Bystrici. Generálny partner podujatia - Prvá stavebná 

sporiteľňa, a.s., hlavní partneri - Skalka aréna, DOXX MINERÁL s.r.o., Autocentrum 

AAA Auto a.s., BONUL s.r.o. a ROIN s.r.o. 

         Športovej akcie v Zlatých Moravciach sa zúčastnilo 5 tímov zo Zlatých Moraviec 

a okolia. Víťazom sa stal tím SK SLOVAN NEVERICE, ktorý si vo finále poradil s 

tabuľkovým víťazom turnaja FT Machulince. Podujatie sa konalo v Mestskej športovej 

hale. Povzbudzovať prišiel aj maskot FC ViOn - Vionko a lišiak z Prvej stavebnej 

sporiteľne. V prestávkach medzi zápasmi sa súťaţilo v kopaní penalty a takisto sa 

ţrebovala tombola, v ktorej nechýbalo mnoţstvo zaujímavých cien. Pre dámy bola 

prichystaná poradňa o kráse a líčení. Konečné umiestnenie: 1. SK SLOVAN Neverice, 

2. FT Machulince, 3. SLOVAN Jedľové Kostoľany, 4. Young Boys, 5. Hudobníci.  

Futbal 

Tour 24  

 

         Celkovo osemnásť futsalových tímov si prišlo zasúťaţiť na turnaj O pohár 

primátora mesta Zlaté Moravce. Prvý ročník futsalového turnaja sa začal 6. januára v 

priestoroch mestskej športovej haly slávnostným otvorením. 18 druţstiev zo Zlatých 

Moraviec a okolia bolo rozdelených do 4 skupín, z ktorých dva víťazné tímy 

postupovali do štvrťfinále. Následne sa najlepšie muţstvá stretli vo finále. Po 

semifinále skončil na 3. mieste tím Frutti di Mare. 2. miesto patrilo GT-TEAM ŠKP 

Levice, 1. miesto KMF Atletico Levice.  

         12. februára sa v športovej hale Mestského štadióna konalo finálové derby medzi 

hráčmi tímov Zlatomoraveckej futsalovej ligy. Išlo o prvý ročník turnaja, kde sa 

prihlásilo 10 tímov. Poradie: 1. Frutti Di Mare, 2. Ambassadors, 3. Black Devils, 4. 

Young Boys. Najlepší hráč a strelec M. Pintér, najlepší brankár: M. Debnár.  

         Po úspešnom začiatku futsalovej ligy v meste Zlaté Moravce a na základe 

veľkého záujmu zo strany hráčov a ich pozitívnych ohlasov ohľadom tohto podujatia, 

Futsalový 

turnaj O 

pohár 

primátora 

mesta 

 
 

 

Futsalová 
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v Zlatých 

Moravciach 

 

Foto č.  



Kronika mesta Zlaté Moravce 2012 

 

221                                                                                                                                                             

sa organizátori futsalovej ligy rozhodli spustiť jej letnú časť, ktorá trvala počas letných 

mesiacov. Finálovému zápasu futsalovej ligy predchádzali vzájomné zápasy siedmych 

muţstiev, z ktorých  štyri postúpili do semifinále. Finále dvoch najlepších sa odohralo 

8. septembra na multifunkčnom ihrisku SOŠ technickej v Zlatých Moravciach. Proti 

sebe sa postavil tím SAINTS a ATLETICO. Počas hry obe druţstvá svojim 

vyrovnávajúcim výkonom len potvrdili, ţe finále bez pochýb patrí tým najsilnejším. 

Napätie o určenie celkového víťaza umocnili po odohratom riadnom čase za stavu 

(3:3) penalty, ktoré rozhodli, ţe najlepším tímom futsalovej ligy sa zaslúţene stalo 

muţstvo SAINTS. Najlepším hráčom sa stal P. Kolárik a ocenenie  najlepšieho 

brankára si odniesol M. Debnár (obaja z muţstva ATLETICO). Ceny odovzdával 

poslanec NR SR M. Kéry, riaditeľ školy SOŠ technickej, poslanec MsZ a riaditeľ PFA 

FC ViOn PaedDr. D. Husár a predseda futsalovej ligy v Zlatých Moravciach Mgr. M.  

Cimmermann. Primátor Ing. P. Lednár, CSc. poprial víťazom a všetkým ostatným 

hráčom ešte veľa kvalitných výkonov. 

         V novembri sa začalo prvé kolo druhého ročníka zlatomoraveckej futsalovej ligy. 

Tento rok sa do súťaţného kolotoča prihlásilo celkovo 10 muţstiev, medzi ktorými 

nemohli chýbať minuloroční víťazi Frutti di Mare a finalisti letnej ligy, muţstvá 

Atletico a Saints. V základnej časti kaţdé muţstvo odohrá formou kaţdý s kaţdým 

9 zápasov. 

794, 

795/III 

 

         Pozemný hokej nie je veľmi frekventovaný šport. V jedinej slovenskej ţenskej 

súťaţi sú len tri celky. Jedným z nich je KPH HOKO Zlaté Moravce. Dve hráčky sa 

dostali aţ do slovenskej reprezentácie na ME B-divízie v Dánsku, ktoré sa konali v 

januári. Do mesta Slagelse odcestovali J. Stopperová a brankárka A. Martincová. 

Káder druţstva bol poskladaný z hráčok slovenskej ligy, ako aj z legionárok 

pôsobiacich v Čechách a Rakúsku. Na šampionáte sa predstavilo osem druţstiev, 

Slovenky mali v základnej skupine za súperky Anglicko, Litvu a Rusko.  

         Indiáni proti čertom. Mikuláši proti šmolkom či kuchárom. Presne tak to 

vyzeralo 3. marca v mestskej športovej hale. Karnevalový turnaj bol príjemnou bodkou 

za halovou sezónou hokejistiek. Maska bola podmienkou. Trénované hráčky si 

priviedli svojich kamarátov, známych, rodičov, aby im priblíţili šport, ktorému sa 

venujú. Výsledné poradie tímov: 1. Indiáni, 2. Nočná obloha, 3. Profesionáli, 4. 

Kuchári, 5. Mikuláši, 6. Pacienti, 7. Šmolkovia, 8. Čerti. 

         Majstrom Slovenska ţien 2011/2012 sa po poslednom kole stala Rača. Poradie: 

1. KPH Rača, 2. HKM Nová Dubnica, 3. HOKO Zlaté Moravce. 

         3.-4. novembra sa odohral v maďarskom Fadd Dunajský pohár v halovom hokeji 

ţien. Pod hlavičkou KPH Rača štartovalo druţstvo junioriek SR. Druhým SVK 

druţstvom bolo zmiešané druţstvo Novej Dubnice a Zlatých Moraviec pod hlavičkou  

HKM Nová Dubnica. Konečné poradie: 1. Nová Dubnica (SVK), 2. KPH Rača (SVK), 

3. SZLG DSE (HUN), 4. AHC (HUN), 5. Moravské Toplice (SLO). 

         11. novembra odohrali ţiačky KPH HOKO turnaj vo W. Neudorfe. Napriek 

slušnému výkonu skončili šieste. Zúčastnené tímy: WAC, HC Wiena, W.Neudorf 

 (AU), N.Dubnica_1, N.Dubnica_2 , HOKO Zl. Moravce (SVK). Turnaj bol rozdelený 

do dvoch skupín „A“ a „B“. Tím KPH HOKO hral v „B“ skupine. 

Klub 

pozemného 

hokeja HOKO 

Zlaté Moravce 
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         Počas posledného februárového víkendu pokračovala domáca turnajová sezóna 

turnajom triedy „D“ mladších ţiakov - rok narodenia 2000 a 2001. Vo finále sa stretli 

hráči tenisového klubu J. Gajdoš a D. Predáč (ktorý v semifinále zdolal turnajovú 

dvojku – 41. hráča oficiálneho rebríčka STZ). Postavenie nasadenej jednotky napokon 

v turnaji potvrdil celkovým víťazstvom J. Gajdoš. Damián okrem trofeje a bodov za 

druhé miesto, získal symbolickú cenu fair-play za ústretovosť a maximálne korektné 

rozhodovanie. 

         Tenisový klub Zlaté Moravce ako usporiadateľ turnajov z termínovej listiny STZ 

ukončil aktuálnu sezónu turnajom dorastencov v dňoch 12. - 14. augusta. Spolu sa 

predstavilo 24 hráčov a 23 hráčok. Jediným zástupcom tenisového klubu bol A. 

Kováč. Vyradil ho v prvom kole I. Molda z TK Ellite Team Nové Zámky 6:4 -3:6 -2:6. 

         V sezóne 2012 sa Tenisový klub Zlaté Moravce zapojil do regionálnych 

majstrovstiev druhej triedy organizovaných Západoslovenským tenisovým zväzom 

opäť v kategóriách muţov, starších a mladších ţiakov. Výsledky: MUŢI (skupina RM-

II-B) konečné umiestnenie: 2., body: 11, skóre: 27:9, STARŠÍ ŢIACI (skupina RM-II-

B) konečné umiestnenie: 4., body: 11, skóre: 25:17, MLADŠÍ ŢIACI (skupina RM-II-

B) konečné umiestnenie: 1., body: 10, skóre: 24:6. 

         J. Novota oslávil tento rok 70 rokov ţivota. Stál pri zrode organizovaného tenisu 

v Zlatých Moravciach. Pribliţne v roku 1986 zaloţil prvý tenisový oddiel a ţiadal o 

jeho zaregistrovanie do súťaţe. Slovenským tenisovým zväzom bol v decembri 

ocenený za rozvoj tenisu na Slovensku. Jeho rukami prešli viacerí úspešní tenisti. 

Najväčší úspech dosiahol M. Horný. Stal sa Majstrom Slovenska a v úspechoch 

pokračuje aj v USA, kde momentálne študuje. S najmenšími sa J. Novota zúčastňuje 

Detského Davis Cup-u a Fed Cup-u, usporadúva Burčiak - Cup. Počas dlhoročnej 

tenisovej praxe bol J. Novota niekoľkokrát ocenený. Je drţiteľom Čestného odznaku 

STZ a členom Čestného klubu ZsTZ (od roku 2008). 

Tenisový klub 

mesta Zlaté 

Moravce  

 

         12. – 13. mája hostili kurty TK HANAKA dorasteneckú tenisovú špičku 

západoslovenského regiónu na Letných majstrovstvách regiónu. Z domácich nastúpili 

štyria hráči – A. Noga, R. Jakubovič, A. Hudáková a D. Hadnaďová. A. Noga nestačil 

v prvom kole na S. Béreša z Trnavy. Prehral dvakrát 3:6. R. Jakubovič narazil na E. 

Smáka z Levíc. Koncovku prvého setu zvládol lepšie mladý Levičan. V druhom však 

Roman predviedol útočnú hru. Rozhodovať tak musel tretí set. V ňom sa lepšie drţal 

domáci hráč. V druhom kole si zmeral sily s D. Valentom z Nitry. Prvý set Roman 

prehral. V druhom sa tenisti ťahali a o víťazstve Nitrana rozhodli dve lopty v tie-

breaku. Majstrom regiónu sa stal prvý nasadený P. Cvik. Dievčatám sa veľmi nedarilo. 

D. Hadnaďová narazila v prvom kole na druhú nasadenú L. Hercegovú. Prehrala 

dvakrát 3:6. V prvom kole skončila i A. Hudáková. Medzi dorastenkami zvíťazila len 

štrnásťročná T. Kupková z Trnavy.  

         TK HANAKA zorganizoval 19. – 20. mája akciu pod názvom HANAKA DAY 

pre tenistov, ich rodičov, ale i deti, ktoré by chceli začať s tenisom. Najmenšie deti sa 

rozdelili do piatich tímov pod vedením skúsenejších tenistov. Draci, Exoti, Zelenáči, 

Transformeri a Supertenisti si vymysleli pokriky a pustili sa do súťaţenia. Prvou 

TK 
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disciplínou bolo hádzanie tenisovej loptičky do krabice. Nasledovali kopy do brány a 

golf s mini tenisovými loptičkami. Na záver musel kaţdý člen tímu prejsť trasu s 

loptičkou na lyţičke za čo najkratší čas. Tímy bojovali, deti sa snaţili a rodičia 

povzbudzovali. O hudbu sa postaral DJ Spirit. Na záver prebehlo vyhlásenie. Prví 

skončili Zelenáči. Ocenení však boli všetci. Pozvaní boli aj rodičia, ktorí si deň uţili 

spolu s deťmi. Podujatie bolo zorganizované s finančnou podporou NSK.  

         V máji prebehli aj Letné regionálne majstrovstvá staršieho ţiactva v Nitre. Medzi 

staršími ţiakmi sa na turnaji predstavil A. Noga (hosťuje za TK Nitra), D. Rajnoha za 

TK HANAKA a J. Gajdoš za TK Zlaté Moravce. Len 12-ročný Juraj G. hráva ešte za 

mladších ţiakov. Uhral prvé kolo. V druhom ho vyradil práve Zlatomoravčan A. 

Noga. R. Fekete bol v druhom i treťom sete lepší a Adam sa tak s turnajom musel 

rozlúčiť. D. Rajnoha (14) prešiel hladko prvým kolom. V ďalšom hral s M. 

Otčenášom, kde zvíťazil. Dostal sa aţ do štvrťfinále, kde skončil medzi ôsmimi 

najlepšími hráčmi regiónu. Z dievčat sa predstavila M. Krausková (12).  

 

         Boj Slovákov o zlato naplno preţívali aj Zlatomoravčania. Tí finále hokejového 

šampionátu, ktoré sa konalo 20. mája, mohli sledovať na veľkoplošnom plátne na 

Námestí A. Hlinku. Dav fanúšikov naplno preţíval doslova kaţdú jednu sekundu 

zápasu. Ľudia boli vyzbrojení rabkáčmi, vlajkami, šálmi, oblečení v dresoch vytvorili 

skvelú atmosféru. Fandili, tlieskali, skandovali a jednotlivé zákroky odmenili 

obrovským potleskom. Všetci túţili, aby slovenskí hokejisti zopakovali megaúspech 

spred desiatich rokov. Aj keď sa naši nestali majstrami sveta, diváci ocenili i zisk 

striebornej medaile a našim hokejistom ďakovali za skvelý šampionát a bojovné 

výkony. Priamy prenos rozhodujúceho zápasu sa konal pod záštitou primátora Ing. P. 

Lednára v spolupráci DJ KUKOm. 

Priamy 

prenos z 

finálového 

zápasu 

Slovensko: 

Rusko  

 

         24. marca oslávila Zumba s Kikou druhé narodeniny. Lepšia oslava ako Zumba 

maratón snáď ani nemohla byť. Zumba sa v Zlatých Moravciach teší veľkej obľube. 

V tento deň prebehol uţ ďalší Zumbathon s inštruktorkou Kikou. Tá si ešte prizvala 

kolegyňu z Levíc, aby jej počas maratónu vypomohla a okorenila tradičné zostavy 

niečím novým. Zumbathon zakončila tombola. Po náročnom výkone čakala zumbákov 

a zumbáčky tradičná latino afterparty.  

Zumbathon  

 

         Na konci školského roka prebieha v Karate klube Bonsai páskovanie – 

udeľovanie technického stupňa KYU. Tento krát sa aktu zúčastnilo dvadsať karatistov. 

Traja „nespáskovali“. Komisár rozdal pred páskovaním organizačné pokyny a 

povzbudzujúce slová, pričom on i karatisti sedeli v seize (sed karatistov). Najskôr vzal 

7. a 8. KYU. Úvodnou skúškou karatistov bolo 25 klikov. Aţ potom nasledovali 

samotné techniky. Najvyšší udelený stupeň bol tento rok 1. KYU. Získal ho však iba 

jeden člen.  

         11. novembra sa uskutočnili Majstrovstvá západoslovenského zväzu v karate a 

druhé kolo pohára ZsZK. Bola to prvá súťaţ v karate organizovaná v Zlatých 

Moravciach. Súťaţilo sa v kategóriách deti, mladší dorastenci, starší dorastenci, juniori 

a seniori. Organizátorom podujatia bol Západoslovenský zväz karate a usporiadateľom 

Karate 

klub 

Bonsai 
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Karate klub Bonsai Zlaté Moravce. Prišlo viac ako dvesto súťaţiacich. V mestskej 

športovej hale vyrástli tri zápasiská – tatami, na ktorých sa bojovníci predviedli. 

Súťaţilo sa v kategóriách kata a kumite. Z domácich zástupcov sa najlepšie darilo 

trénerovi klubu L. Antalovi. Získal druhé miesto v kata aj kumite. Medaile získala aj I. 

Sámelová, T. Kellner, M. Kováč a N. Šimko. Bonsai klub reprezentoval tieţ R.  

Adamec, I. Ondrejková, P. Gáfrik, S. Hudec, D. Ondreková a M. Kukučková. 

 

         Golden Ants zorganizoval v dňoch 30. júna a 1. júla ultimate frisbee turnaj 

v priestoroch mestského štadióna. Podujatie sa uskutočnilo pri príleţitosti 15. výročia 

zaloţenia klubu. Turnaja sa zúčastnilo osem tímov z Bratislavy, Senice, Trnavy, 

dokonca i z Čiech. Golden Ants skončili na siedmom mieste, získali však ocenenie za 

tímového ducha Spirit of the game. Zvíťazil tím Outsiters z Bratislavy, ktorý dokázal 

podať vynikajúci a presvedčivý výkon aj vo veľkom teple. Vo finále porazil s 

prehľadom tím z Moravy. Tretí skončili Scorpions.  

Golden 

Ants 

 

         16. ročník Futbalového turnaja bezpečnostných a záchranných zloţiek okresu 

Zlaté Moravce sa uskutočnil posledný júnový piatok. Spolu šesť druţstiev súperilo o 

majstrovský pohár uţ od rána. Všetky súťaţné druţstvá boli rozdelené do dvoch 

skupín, z ktorých víťazi postupovali do boja o prvé miesto. Tímy, ktoré v skupinových 

súbojoch obsadili druhé miesto postupovali do zápasu o konečné tretie miesto. 

Konečné poradie: 1. Štátna polícia ZM, 2. ŠKP Topoľčianky, 3. SBS Partner Security, 

4. doktori, záchranári, zdravotníci ZM, 5. Mestská polícia ZM, 6. Hasičský a 

záchranársky zbor ZM.  
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         V júni sa konali v Komárne jubilejné 20. majstrovstvá Slovenskej republiky 

seniorov v armwrestlingu (pretláčanie rukou). Reprezentanti klubu AWK Zlaté 

Moravce sa predviedli v tom najlepšom svetle. Majstrovský titul z minulého roku vo 

váhe nad 95kg, pravá ruka, suverénne obhájil J. Rozbora zo Zlatých Moraviec. Ďalšie 

umiestnenia zlatomoraveckých účastníkov: Seniorky, pravá ruka 60 kg a Seniorky, 

ľavá ruka 60 kg - 1. Magušinová M. (AWK Zlaté Moravce) 5 Pts., Seniori, pravá ruka 

65 kg - 3. Škvarka P. (AWK Zlaté Moravce) 6 Pts., 7. Ďurač L. (AWK Zlaté Moravce) 

1 Pts., Seniori, pravá ruka 75 kg - 4. Kozolka T. (AWK Zlaté Moravce) 4 Pts., Seniori, 

ľavá ruka, 65 kg - 4. Škvarka P. (AWK Zlaté Moravce) 2 Pts., Seniori, ľavá ruka, 75 

kg, 2. Kozolka T. (AWK Zlaté Moravce) 6 Pts. 

AWK Zlaté 

Moravce 

 

         Zlaté Moravce sa po Zvolene, Bratislave, Trnave, Leviciach, Nitre, Trebišove a 

iných mestách stali ďalším miestom konania veľkej série turnajov AVL (Amatérskej 

volejbalovej ligy). Turnaj sa konal v júli. Hralo sa v troch kategóriách – v sobotu ţeny 

a muţi, v nedeľu zmiešané dvojice. Najlepšie sa darilo zlatomoraveckým ţenám. M. 

Dvončová/I. Ondrušková proti kvalitným a skúseným hráčkam V. Mihalkovej/S. 

Púryovej. Zápas bol vyrovnaný. V závere však rozhodol lepší servis prvej menovanej 

dvojice. V muţskej kategórii vyhrala dvojica Katastrofa – J. Holík/L. Kráľovič. V 

mixoch sa domáci dostali najďalej do štvrťfinále.  

         11. augusta sa odohral turnaj ZM Beach Volley Open 2012. Bol otvorený 
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všetkým nadšencom pláţového volejbalu. Väčšina volejbalistov bola zo Zlatých 

Moraviec. Doplnili ich hráči z Humenného, Bratislavy, Partizánskeho či Komjatíc. Zo 

sedemnástich súťaţiacich dvojíc bola len jedna čisto ţenská, štyri zmiešané a zvyšok 

čisto pánska záleţitosť. Pár J. Holík/M. Draguňová (Katastrofa) si však dokázal 

poradiť aj s muţskou silou a turnajový pohár putoval práve k nim do Komjatíc.  

V prvej trojke figurovali dve domáce dvojice. Druhé skončili v zloţení T. Rusňák/T. 

Kopča. Tretí boli M. Solár s organizátorom turnaja M. Kukučkom(MDMŢ).  

         20. októbra sa uskutočnil prvý ročník volejbalového turnaja pod názvom Turnaj 

o pohár primátora mesta. Prihlásených bolo 25 tímov z celého Slovenska. Domácich 

bolo 6 druţstiev. Turnaj prebiehal v telocvični Gymnázia Janka Kráľa, mestskej 

športovej hale MSKŠ, ZŠ Mojmírova, Obchodná akadémia.  

 

         V januári odštartovala uţ deviatu sezónu mestská volejbalová liga. Do MVL sa 

prihlásilo osem tímov – MDMŢ, VK Ţitavany, VK Skýcov, Pohoda, Nightmare, 

Panthers, Malí Bohovia a VHS. V základnej skupine hral kaţdý s kaţdým 

jednokolovo. V play-off postúpili prví dvaja priamo do semifinále. Tretí aţ šiesty tím 

sa stretol v štvrťfinále. Minuloročný pohár ligy vyhral tím MDMŢ. Liga trvala tri 

mesiace od 21. januára do 21. apríla. Volejbalisti sa stretávajú v telocvični OA.  

         24. novembra sa odohralo prvé kolo desiateho ročníka Mestskej volejbalovej 

ligy. Na súpiske bolo desať tímov zo Zlatých Moraviec, plus Skýcov a Sľaţany. 

Tímové stálice privítali do svojich radov tri celkom nové tímy Kľuďasi, VK Sľaţany a 

Chmelové bábovky.  

Mestská 

volejbalová 

liga  

 

         7. decembra sa rozbehol druhý ročník Zlatomoraveckej nohejbalovej ligy. Tento 

ročník sa odohrával v telocvični GJK, garantom súťaţe bol poslanec NR SR M. Kéry. 

Prihlásilo sa osem tímov, tri z Č. Hrádku, Č. Kľačany, Machulince a nové tri tímy 

mimo okresu ZM, a to Vráble, CVČ V. Záluţie a Levice.  

Nohejbalová  

liga  

 

         8. mája sa uskutočnil ďalší ročník hokejbalového turnaja - Vráble Cup 2012. 

Nechýbali na ňom ani Rutinéri, ktorí v sezóne 2008/2009 získali titul víťaza. Tento rok 

sa umiestnili na peknom treťom mieste. Pri pohľade na vylosovanie skupiny, v ktorej 

mali Rutinéri niekoľkonásobného víťaza tohto podujatia Devils z NR a Lavíny zo ZH, 

bolo jasné ţe boj o prvé dve miesta, bude tvrdý a nekompromisný. V prvom zápase 

ROU nastúpilo proti aktuálnemu majstrovi Farskej hokejbalovej ligy v NR Devilsu, s 

ktorými prehrali 0:2. Ak chceli pomýšľať na účasť aspoň v zápase o tretie miesto, 

museli bezpodmienečne zdolať 4-tím Seneckej hokejbalovej ligy Pezinok. Stalo sa tak, 

a ROU vyhrali 3:0. V poslednom zápase skupiny proti Lavínam vyhrali Rutinéri 7:0. 

Zápas o tretie miesto sa hral hneď o pár minút neskôr, súperom boli tentoraz U19 

Nitriansky Rytieri. Naši zápas vyhrali s výsledkom 4:0.            

         V júni sa konalo finále domácej hokejbalovej ligy. Na ihrisko nastúpili Penguins 

za nepriaznivého stavu 0:2 v sérii. Benetton ich zdolal tesne 6:5 a získal víťaznú 

trofej. Vo finále sa hokejbalisti, okrem súpera, museli popasovať s nepríjemnou 

horúčavou. O titul ligy bojoval osemnásobný víťaz – Benetton proti Penguins. 

Benetton začal suverénne. Viedol uţ 6:2. „Tučniakom“ sa však začalo dariť a náskok 

Zlatomora-

vecká 

hokejbalová 

liga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2012 

 

226                                                                                                                                                             

stiahli na 5:6. Vyrovnávací gól ţiaľ nepadol a z titulu sa zaslúţene tešil Benetton. 

Hralo sa na tri víťazné zápasy. Penguins nevyhrali v sérii ani jeden. Súboje však neboli 

také jednoznačné a „Tučniaci“ boli viac ako dôstojným súperom.  

         27. augusta sa začalo na podnet Mesta Zlaté Moravce so stavebnými prácami na 

ihrisku v areáli Základnej školy na Robotníckej ulici. Výstavbu ihriska realizovala 

stavebná firma ViOn a.s. Výstavba ihriska trvala pribliţne 21 týţdňov. 4. novembra 

bolo slávnostne otvorené novovybudované hokejbalové ihrisko. Úvodné buli prišiel 

hodiť primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc.  

         Prvý novembrový víkend začal 27. ročník mestskej hokejbalovej ligy. 

Hokejbalisti sa konečne dočkali nového ihriska. Medzi ďalšie zmeny patrí aj to, ţe 

v tomto ročníku sa prvýkrát zaviedla úplná brankárska výstroj, na základe čoho sa 

zväčšili rozmery bránok. Začalo sa hrať s oficiálnymi hokejbalovými loptičkami. 

Zmenil sa hrací systém. Teraz sa hrá 4 + 1, pričom počas predchádzajúcich rokov sa 

hralo 3 + 1. Najväčšou a najočakávanejšou zmenou tejto sezóny bolo však nové ihrisko 

v areáli ZŠ na Robotníckej ulici. Za bránami ihriska sa napevno vybudovali mantinely 

(hráči si ich vybudovali sami), prijali sa oficiálne hokejbalové pravidlá len s malými 

odchýlkami. V súťaţi hrá momentálne sedem muţstiev. Staré ihrisko na Staničnej ulici 

bude naďalej vyuţívať Centrum voľného času. 

         V Zlatých Moravciach sa uskutočnil dvojdňový Vianočný hokejbalový turnaj. 

Desať tímov bolo rozdelených do dvoch základných skupín. Prvenstvo získalo 

muţstvo Penguins. Skupina A - poradie: 1. Lemons 10 b, 2. Cpt. Morgan 9, 3. 

Benetton 7, 4. HbK Bruins 3, 5. Senators 0. Skupina B - poradie: 1. Gladiators 10 b, 2. 

Penguins 9, 3. Warriors 7, 4. Scorpions 1, 5. Lipican 1. Štvrťfinále: Lemons - 

Scorpions 6:1, Cpt. Morgan - Warriors 1:2 sn, Benetton - Penguins 0:6, HbK Bruins - 

Gladiators 0:6. Semifinále: Lemons - Warriors 0:2, Penguins - Gladiators 3:2. O 3. 

miesto: Lemons - Gladiators 0:1 sn. Finále: Penguins - Warriors 6:0. Najlepší hráč 

Tomáš Segíň (Penguins), najlepší brankár Martin Chren (Lemons). PENGUINS: T. 

Rajnoha - P. Segíň, T. Segíň, P. Lisý, M. Ondreas, P. Kolárik, J. Rajtár. WARRIORS: 

J. Bošanský, P. Eliáš, D. Nízl, J. Valent, D. Ševce, A. Godor. 

         Pre muţstvo HBC ROUTINERS Zlaté Moravce sa súťaţná sezóna 2011/2012 

skončila v júni. V prvej jesennej časti NHBL nastúpili Zlatomoravčania v 9 zápasoch, 

z ktorých 5 krát zvíťazili, 2 krát remizovali a dvakrát prehrali. Základnú časť tak 

zakončili na vynikajúcom 3. mieste, keď sa pred nimi ocitli len mančafty Lipy 

a Tazmanians. Po výborných výkonoch v základnej časti, kde muţstvo drţali nad 

vodou vynikajúci gólmani Šabo a Kišš, si Rutinéri vytvorili dobrú pozíciu pred 

playoff. V prvom kole dostali hrateľného súpera Vydry, ale sami sa na vlastnej koţi 

presvedčili, ţe základná časť a playoff sú dve rozdielne súťaţe. Zatiaľ čo v prvom 

zápase ROU Vydri porazili, tak v druhom ťahali za kratší koniec a prehrali ho. 

Rozhodoval tretí zápas, kde došlo k samostatným nájazdom. Vyhrali Vydri. 
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         Dorastenci PFA ViOn odohrali v júni posledný zápas s Hornou Nitrou. Víťazstvo 

4:1 bolo peknou bodkou za touto sezónou. Prvýkrát v rámci PFA si vybojovali postup 

do prvej ligy. Strelcami gólov bol L. Mihálik, L. Pacalaj, M. Lysaj a M. Pintér. „V 

poslednom kole sme narazili na ťaţkého súpera, ktorý mal v poslednom období 
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vynikajúce výsledky a mal som z neho trochu rešpekt. Chlapci pristúpili k zápasu 

zodpovedne a po prvom góle opadla nervozita. Aj keď myslím si, ţe druhý polčas boli 

chlapci uţ v kabínach a oslavovali, ja si však cením celý polrok. Ťaţký zápas na záver 

bol perličkou,“ povedal tréner M. Suttö. Trofej za víťazstvo v druhej lige a medaily 

odovzdal J. Rosinský, hlavný koordinátor útvarov talentovanej mládeţe SFZ, ktorý bol 

zároveň trénerom dorastu i A-tímu FC ViOn, majiteľ klubu V. Ondrejka, prezident FC 

ViOn K. Škula, poslanec NR SR M. Kéry a primátor Vrábel T. Tóth. Počas existencie 

PFA postúpili dorastenci do najvyššej slovenskej súťaţe prvýkrát. Napodobnili 

dorastencov, ktorým sa to podarilo v roku 2006. Po zápase mladí futbalisti neskrývali 

radosť a „slávnostne" sa vykúpali vo fontáne na námestí. Do prípravy ViOn-u A, boli 

zaradení hráči dorastu: L. Mihálik, P. Baumeister, P. Hlaváč a L. Pacalaj.  

         Primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. sa pre úspechy starších dorastencov z 

Poţitavskej futbalovej akadémie FC ViOn rozhodol oceniť ich úsilie Cenou primátora 

mesta Zlaté Moravce. „Mimoriadne si cením ich suverénne víťazstvo v druhej lige a 

postup do prvej ligy. Títo chlapci zvýšili spoločenský a športový kredit nášho mesta, 

za čo im patrí uznanie a obdiv,“ povedal. Okrem chlapcov boli 27. júna v MSKŠ 

ocenení aj ich tréneri a V. Ondrejka. Na záver stretnutia sa všetci ocenení podpísali do 

pamätnej knihy mesta. Mladí futbalisti získali ešte kompletnú sadu dresov ako 

spoločný dar od primátora a prednostu mestského úradu. Na námestí ich čakalo ešte 

jedno prekvapenie, autobus špičkového futbalového klubu FC Barcelona. Po tom, ako 

sa autobusom previezli futbaloví dorastenci, autobus mohli vyuţiť všetci záujemcovia 

z mesta. Mestský úrad vopred oslovil najmä ţiakov našich škôl. Celkovo sa autobusom 

odviezlo viac ako 400 ľudí. Autobus sa presúval cez Námestie A. Hlinku, Ulicu 

Ţupnú, Hviezdoslavovu, odbočením na Staničnú, 1. Mája k Mestskému úradu, na 

Sládkovičovu a späť na námestie.  

         13. júna sa v hoteli ViOn uskutočnilo vyhodnotenie sezóny Poţitavskej 

futbalovej akadémie FC ViOn. Podujatie bolo spojené s prezentáciou firmy LEGEA. 

Za účasti 140 rodičov a detí ocenili zástupcovia správnej rady troch najlepších hráčov 

z kaţdej kategórie od U8 po U13. Prezident správnej rady PFA FC ViOn V. Ondrejka 

na záver poďakoval trénerom a rodičom za obetavú prácu. Zároveň zhrnul trojročné 

pôsobenie akadémie, ktoré bolo zavŕšené postupom dorastu do I. ligy, ako úspešné. 

Správna rada PFA: V. Ondrejka (prezident), K. Škula (predseda), D. Husár (riaditeľ), 

M. Foltán (koordinátor), M. Galaba (športový riaditeľ), M. Ondrejka (ekonomický 

riaditeľ), P. Šepták (právny zástupca). Ocenení hráči: U13 ZM – J. Hejtmánek, D. 

Ďurovský, L. Novota, tréner M. Broniš. U12 ZM – S. Rosina, T. Belica, P. Gaţi, tréner 

J. Novota. U13 NR – A. Mihálik, L. Bencz, J. Čurila, tréner M. Mihálik. U12 VR – A. 

Cigáň, M. Sádovský, L. Nagy, tréner I. Filípek. U11 ZM – E. Krčmár, P. Gahír, A. 

Škulová, tréner J. Baláţ. U11 VR – K. Petrík, M. Balaj, M. Chudý, tréner M. Petrík. 

U10 ZM – O. Valko, D. Rebo, Š.  Kozolka, tréner J. Hejtmánek. U10 NR – S. Kóša, P. 

Pecho, A. Majtán, tréner V.  Viola. U10 VR – S. Lacika, L. Chudý, A. Ďuriš, tréner D. 

Sitáš. U9 ZM – T. Zolder, L. Pénzeš, A. Szúttor, tréner M. Drieňovský. U9 VR – D. 

Magyar, S. Beduš, A.  Čajkovič, tréner B. Dvorský. U9 NR – M. Ferency, S. Zahoriak, 

A. Šútor, tréner V.  Tatár. U8 ZM – J. Pivarčiová, R. Danišovský, L. Domaniský, 

tréner R. Domaniský.  
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         Poţitavská futbalová akadémia FC ViOn Zlaté Moravce v spolupráci s Mestom 

Zlaté Moravce, Mestom Vráble, FC ViOn a Nitrianskym samosprávnym krajom, 

zorganizovali 21. júla 3. ročník futbalového turnaja na pôde Mestského štadióna v 

Zlatých Moravciach. Zúčastnilo sa ho osem tímov s hráčmi ročníka ’98. Napriek 

silným prvoligovým súperom sa našim chlapcom podarilo v poslednom zápase 

štyrikrát skórovať, poraziť Banskobystričanov a tak potvrdiť čestné siedme miesto. J. 

Švec si odniesol z turnaja cenu najlepšieho brankára. Výsledky: 1. Výber hráčov 

Západoslovenského futbalového zväzu, 2. Podbrezová, 3. Dukla Banská Bystrica, 4. 

Dubnica, 5. Slovácko, 6. SK Kroměříţ, 7. FC ViOn, 8. JUPIE Banská Bystrica. 

Hráčsky káder (U15 – starší ţiaci) pod vedením trénera M. Broniša: J. Švec, A. 

Rosinský, A. Jamrich, M. Hitka, M. Vlčko, S. Šulík, D. Ďurovský, P. Galamboš, P. 

Borčin, A. Rumanko, A. Gregora, P. Martinec, M. Švarba, M. Pauko, L. Tonka, L. 

Borčin, L. Novota, J. Hejtmánek. 

         V dňoch 20. – 22. júla sa na ihriskách v okolí Banskej Bystrica a Podbrezovej 

uskutoční  XLII. ročník medzinárodného futbalového turnaja starších dorastencov „O 

pohár SNP“. Konečné poradie: 1. 1.FC Tatran Prešov, 2. FC ViOn Zlaté Moravce, 3. 

ŢP ŠPORT Podbrezová, 4. FK Dukla Banská Bystrica, 5. MFK Dubnica, 6. FC Baník 

Ostrava, 7. ETO Gyor, 8. MFK Košice. Individuálne ocenenia: najlepší brankár – M. 

Tvrdoň, PFA FC ViOn Zlaté Moravce. 

         V histórii PFA a FC ViOn sa prvýkrát vytvoril čisto dievčenský futbalový tím. 

Trénujú dvakrát do mesiaca pod dohľadom J. Novotu. Cieľom akadémie je, aby 

dievčatá pravidelne nastupovali v organizovanej súťaţi. Do piatich rokov môţe byť 

ţenský futbal pevnou súčasťou PFA.  

         Novým riaditeľom Poţitavskej futbalovej akadémie FC ViOn sa stal Mgr. D. 

Husár, riaditeľ SOŠ technickej. PaedDr. J. Rosinský prijal ponuku Slovenského 

futbalového zväzu.  

ViOn Cup 

 

         Počas zimnej prípravy odohrali futbalisti FC ViOn spolu 12 zápasov. 7. januára 

odštartoval 15. ročník zimnej Tipsport ligy. Zapojilo sa do nej 21 muţstiev, z toho 11 z 

prvej českej ligy. Jediným zahraničným účastníkom bolo muţstvo FC ViOn. Dejiskom 

zápasov bolo Brno. 

         Corgoň liga 2011/2012: 

Príchody: M. Luhový (Petrţalka), M. Husár (Brno), Ľ. Bernáth (Trnava), J. Pilát 

(Púchov). Odchody: P. Kuračka, K. Pavelka (obaja Spartak Trnava), M. Janečka 

(hosťovanie v Hanse Rostock). 

Káder pre jarnú časť Corgoň ligy: M. Pavlovič, P. Pavlenda, J. Paur, M. Babic, A. 

Candrák, M. Chren, P. Orávik, Ľ. Bernáth, P. Majerník, M. Kuciak, M. Hruška, L. 

Kováč, M. Husár, P.  Brezina, M. Ondrejka, A. Hodek, M. Pintér, A. Brčák, M. 

Luhový, P. Farkaš. Tréner: J. Jarábek, kapitán muţstva: P. Majerník, člen 

predstavenstva klubu a asistent trénera M. Ondrejka, prezident klubu: K. Škula. 

19. kolo, 27.3., FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Ţilina, 1:1 (0:1), 1499 divákov 

20. kolo, 3.3., FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0), 5672 divákov 

21. kolo, 10.3., FC ViOn Zl. Moravce - FK Dukla B. Bystrica 1:0 (1:0), 1530 divákov 

22. kolo, 17.3., AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce 3:1 (1:0), 3015 divákov 
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Jediný gól ViOnu, ktorý bol zároveň aj 100 - stým presným zásahom muţstva v 

Corgoň lige, strelil M. Hruška v 54. minúte. 

23. kolo, 24.3., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Ruţomberok 3:5 (1:2), 1452 divákov 

24. kolo, 31.3., FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0), 1190 divákov 

Juraj Jarábek (tréner Zlatých Moraviec): "Hralo sa v nefutbalovom prostredí, keď fúkal 

veľmi veľký vietor. Rozhodol náš zlý vstup do druhého polčasu, čo Nitra vyuţila. 

Navyše sme v druhom dejstve nevystrelili na bránu, a tak sa musím ospravedlniť 

našim fanúšikom za takýto výkon." 

25. kolo, 3.4., FC ViOn Zl. Moravce - DAC 1904 D. Streda 3:2 (2:1), 1172 divákov  

26. kolo, 7.4., MFK Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0), 840 divákov 

27. kolo, 14.4., FC ViOn Zlaté Moravce - 1. FC Tatran Prešov 1:2 (1:0), 1265 divákov 

28. kolo, 21.4., ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zl. Moravce 3:0 (2:0), 1750 divákov 

29. kolo, 28.4., FC ViOn Zlaté Moravce - FK Senica 1:3 (0:2), 960 divákov 

30. kolo, 5.5., MŠK Ţilina - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0), 2571 divákov 

31. kolo, 12.5., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Spartak Trnava 0:2 (0:0), 3536 divákov 

32. kolo, 16.5., FK Dukla Banská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce 0:0, 920 divákov 

33. kolo, 20.5., FC ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín 2:3 (2:0), 526 divákov 

J. Jarábek, tréner: "My sa trápime celú jar. Dnes sme dali do kopy ledva dvadsiatich 

hráčov. Vyhrávali sme 2:0, Brčák išiel sám na bránu, keby premenil, moţno by bolo 

rozhodnuté. Snaţili sme sa, bojovali, ale na Trenčín to nestačilo. Veľmi nás poznačili 

odchody v zimnej prestávke, teraz musíme muţstvo vhodne doplniť." 

Na konci sezóny skončilo muţstvo FC ViOn v celkovom poradí Corgoň ligy na 7. 

mieste. Štatistika: 33 zápasov, 11 x výhra, 8 x remíza, 14 x prehra, skóre 34:43, 41 

bodov.  

         Slovnaft Cup 2011/2012 - semifinále  

17.4., FC ViOn Zlaté Moravce - FK Senica 1:1 (0:0), 960 divákov  

Muţstvo FC ViOn nepostúpilo do finále Slovnaft Cupu. 

         Slovnaft Cup 2012/2013 - 3. kolo 

25.9., ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce 3:2 (1:1), 553 divákov 

Na bratislavských Pasienkoch sa muţstvu FC ViOn nepodarilo postúpiť do štvrťfinále 

Slovnaft Cupu. 

         Corgoň liga 2012/2013: 

V príprave boli aj štyria dorastenci, ktorí postúpili do I. dorasteneckej ligy: J. Hlaváč, 

P. Baumeister a I. Bakaľár, M. Pintér (najmladší z nich) s prvým tímom trénuje uţ 

takmer rok. Muţstvo opustili: M. Janečka - Spartak Trnava, M. Hruška – Zlín, A. 

Brčák – Dolný Kubín, M. Babic - FK Senica, M. Husár – Zbrojovka Brno, J. Paur – 

MŠK Ţilina. Príchody: A. Ţilák - Ţilina, M. Obročník - Rimavská Sobota, M. Bortel – 

Sereď, L. Janič - Nowy Sacz, M. Škvarka - Ţilina, M. Matlák - Senec, F. Oliveira 

Bolinho – Senica. Hráči, ktorí pribudli do kádra FC ViOn: F. Oliveira Bolinha 

(Senica), A. Ţilák (Ţilina), M. Škvarka (Ţilina), M. Bortel (Sereď), M. Obročník 

(Rimavská Sobota), M. Matlák (Senec), L. Janič (Nowy Sacz). Hráči, ktorí opustili 

káder FC ViOn: M. (Senica), M. Hruška, A. Brčák, J. Paur (Ţilina). 

Káder FC ViOn + čísla: P. Brezina (1), M. Kuciak (22), M. Matlák (30), I. Bakaľár 

(3), P.  Pavlenda (5), L. Kováč (7), M. Ondrejka (8), A. Candrák (9), A. Hodek (10), 
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M. Pintér (11), M. Chren (12), M. Bortel (13), Ľ. Bernáth (15), M. Pavlovič (17), P. 

Orávik (18), P. Majerník (19), M. Obročník (20), L. Ţák (21), P. Farkaš (23), A. Ţilák 

(24), L. Janič (25), M. Škvarka (26), Bolinha (28). 

Realizačný tím: hlavný tréner: J. Jarábek, asistent trénera: M Ivanka, vedúci muţstva: 

V. Červený, lekár: MUDr. J.  Mada, masér: F. Ondrejka. 

1. kolo, 14.7., MFK Ruţomberok - FC ViOn Zlaté Moravce 3:1 (0:1), 1360 divákov 

2. kolo, 21.7., Spartak Myjava - FC ViOn Zlaté Moravce 2:2 (2:1), 1992 divákov 

3. kolo, 28.7., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Nitra 0:2 (0:2), 1186 divákov 

4. kolo, 4.8., FK Dukla Banská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce 0:0, 1820 divákov 

5. kolo, 11.8., FC ViOn Zlaté Moravce - 1. FC Tatran Prešov 2:0 (1:0), 1015 divákov 

6. kolo, 18.8., MFK Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (0:0), 1659 divákov 

7. kolo, 25.8., FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Ţilina 1:0 (1:0), 1978 divákov 

8. kolo, 2.9., FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce 0:5 (0:3), 3912 divákov 

9. kolo, 15.9., FC ViOn Zl. Moravce - ŠK Slovan Bratislava 3:1 (2:0), 3387 divákov  

10. kolo, 22.9., FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce 3:0 (0:0), 1467 divákov 

11. kolo, 29.9., FC ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín 4:1 (2:0), 1580 divákov 

12. kolo, 5.10., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Ruţomberok 0:0, 1467 divákov 

13. kolo, 20.10., FC ViOn Zlaté Moravce - TJ Spartak Myjava 3:1 (2:1), 1646 divákov 

14. kolo, 27.10., FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1), 310 divákov 

15. kolo, 3.11., FC ViOn Zl. Moravce - FK Dukla B. Bystrica 2:0 (0:0), 1084 divákov 

16. kolo, 10.11., FC Tatran Prešov - FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:0), 1035 divákov  

17. kolo, 16.11., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Košice 1:0 (1:0), 1089 divákov 

18. kolo, 23.11., MŠK Ţilina - FC ViOn Zlaté Moravce 4:1 (3:0), 1190 divákov 

19. kolo, 1.12., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Spartak Trnava 1:1 (0:0), 1988 divákov 

Juraj Jarábek (tréner FC ViOn): „Nečakali sme ľahký zápas, Trnava vonku nie je 

slabá. Dnes vysoko napádala, čo na nás platí. V prvom polčase sme prakticky 

neohrozili bránku. Nebol to pekný futbal, zmenilo sa to aţ v momente, keď sme začali 

hrať na troch obrancov. Odvtedy sme hrali aktívnejšie a podarilo sa nám vyrovnať. 

Keby sme však ešte predtým dostali gól na 0:2, bolo by vymaľované. Dnes bola 

Trnava lepšia, no my sme mali morálku a vôľu. Chcem sa chlapcom poďakovať za 

celú jeseň." 

Muţstvo FC ViOn v celkovom poradí Corgoň ligy (jesenná časť) skončilo na 2. 

mieste. Štatistika: 19 zápasov, 8 x výhra, 6 x remíza, 5 x prehra, skóre 29:22, 30 

bodov.  

         2. októbra sa uskutočnil na štadióne FC ViOn prípravný zápas Slovenskej 

futbalovej reprezentácie do 17 rokov: Slovensko - Španielsko 2:2 (0:1). "Chlapci 

presvedčili, ţe hrať sa dá s kaţdým súperom, vrátane tých z futbalových veľmocí. 

Kaţdý dobrý výsledok je pre nás dobrou motiváciou na veľmi dlhej ceste, ktorá by sa 

mala skončiť na budúcoročných, dúfajme, úspešných majstrovstvách Európy u nás na 

Slovensku," povedal po vzájomnom dueli tréner L. Pecko. Góly: 41. Káčer, 80. Vavro 

- 32. El Ouriachi, 66. Pino. Zostava SR 17: Junas - Otrísal, Varga, Vavro, Vodecký - 

Grič (41. Lesniak), Hromada, Káčer, Lovás (41. Špalek) - Haraslín (55. Urblík), 

Slaninka (70. Slávik) 

         8. decembra celkovým víťazstvom na XI. ročníku Memoriálu Vlastimila Opálka 
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v Trnave dovŕšil FC ViOn hetrik. Potvrdené bolo víťazstvo muţstva z rokov 2010 

a 2011. Semifinále:  FC ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín 7:5 (2:1), Finále:  FC ViOn 

Zlaté Moravce - Spartak Myjava 7:2 (5:1). 

Konečné poradie: 1. FC ViOn Zlaté Moravce, 2. Spartak Myjava, 3. FC Spartak 

Trnava, 4. AS Trenčín. Individuálne ocenenia: najlepší hráč - M. Pavlovič (Zlaté 

Moravce). Prehľad doterajších víťazov Memoriálu Vlastimila Opálka v halovom 

futbale v Trnave (spolu 16 ročníkov):  10 - Trnava (1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2008, 2009), 3 - Zlaté Moravce (2010, 2011, 2012), 2 - Dubnica 

(2001, 2007), 1 - Slovan Bratislava (1999).  

V. Opálka 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dňa 24. mája sa uskutočnilo v obradnej sieni MSKŠ slávnostné vyhodnotenie 9. 

ročníka ankety o najlepšieho športovca, športovkyňu, kolektív a zaslúţilého športovca 

mesta Zlaté Moravce za rok 2011. Úvod patril srdečnému uvítaniu všetkých 

zúčastnených, z poverenia komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu pri Mestskom 

zastupiteľstve v Zlatých Moravciach. Následne predniesol svoj príhovor primátor 

mesta Ing. P. Lednár, CSc., ktorý ocenil schopnosť športovcov popasovať sa 

s náročnými situáciami a vydolovať v sebe vôľu prekonať sa. Rovnako ocenil prácu 

trénerov, ktorí sa podieľajú na úspechoch svojich zverencov. Poďakovanie patrilo 

sponzorom a všetkým športovcom za vzornú reprezentáciu nášho mesta. Ceny 

jednotlivým športovcom odovzdal primátor Ing. P. Lednár, CSc. a predseda komisie 

mládeţe, školstva, kultúry a športu PaedDr. P. Petrovič. 

Najúspešnejšia športovkyňa: 

1. miesto – seniorka: Lenka Jonisová, KPH HOKO Zlaté Moravce 

V roku 2011 sa zúčastnila všetkých zápasov a Turnajov ţenského výberu, za výber 

Slovenska v juniorskej, ale aj v seniorskej reprezentácii: Halové ME junioriek U21 

v Taliansku, kde bola kapitánkou tímu SR. Dievčatá získali 3. miesto. Panonia Cup 

seniorky v Bratislave, november 2011. V novembri sa zúčastnila s výberom Slovenska, 

medzinárodného turnaja Vienna Indoor Classic. Tu skončila na 3. mieste. Zúčastnila sa 

prípravy a bola nominovaná na halové ME senioriek v Dánsku. Na poslednom 

prípravnom zápase bola zranená a do dejiska ME nemohla odcestovať.  

2. miesto – Natália Blahová, TK HANAKA 

3. miesto v dvojhre na Halových majstrovstvách regiónu, 3. miesto v dvojhre a 2. 

miesto v štvorhre na turnaji TK Dixon TENISIA Banská Bystrica, 2. miesto v dvojhre 

a 1. miesto v štvorhre na turnaji TK HANAKA Zlaté Moravce, 2. miesto v štvorhre na 

turnaji TK 77 Skalica, víťazstvo v štvorhre na turnaji FRESH CLUB Zvolen, 2. miesto 

v štvorhre na turnaji TK Ruţomberok. 

3. miesto – Erika Mihaliková, KPH HOKO Zlaté Moravce 

Kapitánka ţiakov a mladších dorasteniek. Nominovaná do výberu SR v kategórii do 16 

rokov. Zúčastnila sa turnaja OH do 16 rokov v ČR, bola kapitánkou tímu na 

medzinárodnom turnaji Memorial Šaso Fajs v Predanoviciach SLOVINSKO, chodí 

hrávať za výber SR do 16 rokov, Rakúsku ligu U16.  

Najúspešnejší športovec: 

1. miesto – Michal Pintér, FC ViOn Zlaté Moravce 

Člen reprezentácie SR 18 a zároveň ,,A“ tímu FC ViOn Zlaté Moravce. Za 

Vyhodnotenie 
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športovcov 

mesta Zlaté 

Moravce za rok 

2011 
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reprezentáciu odohral 5 zápasov a v Slovenskom pohári striedal v zápase v Košiciach. 

Za svoj najväčší úspech a najkrajší pocit povaţuje víťazstvo PFA U17 na turnaji vo 

Francúzsku, kde bolo 32 muţstiev. Na tomto turnaji bol kapitánom. Svojim talentom 

patrí pravidelne medzi najlepších hráčov na ihrisku a aj správaním mimo ihriska je 

vzorom pre ostatných. 

2. miesto – Peter Frajka 

Je výborným šachistom, ktorý dlhé roky obsadzuje najlepšie výsledky v súťaţení na 

šachových turnajoch, nielen na úrovni Slovenska, ale aj v zahraničí. Jeho najlepšie 

umiestnenie je z roku 2011 na Majstrovstvách Slovenska nepočujúcich v šachu kde 

obsadil 1. miesto, na Majstrovstvách Európy club nepočujúci v šachu druţstiev 

v Liverpoole zo dňa 8.-13. júla 2011, kde hosťoval ako člen druţstva nepočujúcich 

šachistov Praha a obsadil 4. miesto. 

3. miesto – Peter Krčmárik, Stolnotenisový klub CVČ Spektrum Zlaté Moravce 

Hráč stolnotenisového klubu CVČ Zlaté Moravce, bol lídrom druţstva „A“- čka 

muţov ako aj „A“ – čka dorastencov. Za celý súťaţný ročník neprehral ani jeden z 28 

zápasov. V 1. lige dorastencov nenašiel za posledné dva roky premoţiteľa. V minulej 

sezóne sa stal víťazom oficiálnych majstrovstiev okresu Zlaté Moravce. Stal sa prvým 

hráčom klubu zo Zlatých Moraviec, ktorému sa podarilo vyhrať tento turnaj.  

Zaslúţilý športovec roka 2011 

Milan Kollár - je jedným zo zakladateľov Hokejového klubu HC Zlaté Moravce od 

roku 1994. Od toho času aţ dodnes pracuje v klube ako predseda dozornej rady. Od 

roku 1996 aţ do roku 2004 zastával funkciu vedúceho druţstva ţiakov a prípravky. 

V roku 2004 si urobil trénerský kurz C licencie a stal sa trénerom prípravky. Po dvoch 

rokoch však musel prestať trénovať zo zdravotných dôvodov. Od roku 2003 aţ dodnes 

zastáva funkciu skladníka hokejovej výstroje. Počas celej histórie klubu nezištne 

pomáha pri organizácii jeho činnosti. 

Čestné uznanie  

Jozef Rozbora - súťaţí v ťaţkej váhe armwrestlingu (pretláčanie rukou), kde získal 

titul Majster Slovenska 2011 (pravá ruka). Na svojom konte má mnoho víťazstiev 

a ocenení na Slovensku a v USA, kde sa mimo iného umiestnil v roku 2007 na 4. 

mieste v celkovom hodnotení armwrestlingeru v USA. 

Čestné uznanie za rozvoj športu 

Bc. Andrea Hitková - od roku 1984 reprezentovala Zlaté Moravce v ľahkej atletike, 

súťaţila za TJ Calex hlavne na dlhých tratiach a šprintoch na 60m, kde dosahovala 

vynikajúce výsledky. Od roku 1989-2004 reprezentovala výborne výsledky vo fitness 

a kulturistike, ako aj v aerobiku: 1. miesto Majstrovstvá Slovenska v športovej 

kulturistike, 4. miesto na Majstr. CSFR v športovej kulturistike pri účasti na Miss 

fitness Slovenska sa vţdy umiestnila do 6. miesta. V roku 1998 – 2002 organizovala 

Aerobikový maratón pre deti a dospelých. Má spôsobilosť vykonávať funkcie trénera: 

3. triedy pre športovú gymnastiku, 2. triedu v oblasti fitness, 3. triedu v oblasti aerobik 

a mnoho ďalších certifikátov. 

Kolektívy 

1. miesto – Dorastenci Stolnotenisový klub CVČ Spektrum Zlaté Moravce 

Rok 2011 bol pre dorastencov Centra voľného času Zlaté Moravce najúspešnejším od 
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jeho vzniku. Počas sezóny 2010/2011 nepoznali chuť prehry. Postupne si poradili 

s konkurenciou a tešili sa z víťazstva 1. dorasteneckej ligy. P. Krčmárik ako líder 

dorastencov za celý ročník neprehral ani jeden z 28 zápasov, ostatní – M. Kudrej, F.  

Borčin, P. Gubov, M. Šabo, K. Frajka mali úspešnosť okolo 70%. Druţstvo 

dorastencov postúpilo do baráţe o najvyššiu súťaţ juniorov na Slovensku – extraligu. 

2. miesto – Druţstvo ţeny 1. liga – Tenisový klub HANAKA Zlaté Moravce 

Tenisový klub HANKA má registrovaných niekoľko členov, za ţeny v 1. lige za 

sezónu 2011 hralo 10 hráčok, a to Z. Katarína, Csongrádyová D., Matúšková L. , 

Ţilincová M., Blahová N., Jašková P., Palušková H., Šabíková H., Hadnaďová D.  

a Blahová A.. Dievčatá sú veľmi šikovné a snaţivé a v roku 2009 sa im podarilo 

postúpiť z 2. ligy do prvej. V roku 2011 odohrali 7 zápasov, niektoré zápasy odohrali 

doma a niektoré ako hostia, podarilo sa im vyhrať 5 zápasov a len 2 zápasy prehrali. 

Celkovo zo všetkých druţstiev, ktorých je osem sa umiestnili na 3. mieste s celkovým 

počtom bodov 12. 

 

         Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. M. Belicu, 

PhD. sa dňa 17. apríla konalo v koncertnej sále Ţupného domu v Nitre oceňovanie 

najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2011. Najúspešnejší športovci, 

tréneri a osobnosti za celoţivotný prínos v oblasti športu boli ocenení plaketami, 

diplomami a kvetmi. Ocenenia športovcom odovzdali - predseda NSK doc. Ing. M. 

Belica, PhD., podpredseda NSK Ing. V. Borík PhD. a vedúca OŠMŠaK NSK PhDr. Ľ. 

Libová PhD. Podujatia sa zúčastnili primátori okresných miest, vedúci predstavitelia 

TJ a športových klubov z okresov Nitrianskeho kraja. Spolu bolo ocenených 48 

športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu. Najúspešnejšou športovkyňou 

Nitrianskeho kraja za rok 2011 sa stala L. Nikmonová, ŠK ŠOG Nitra – volejbal.  

         Za mesto Zlaté Moravce boli ocenení v kategóriách:  

jednotlivci seniori – Jozef Rozbora, Armwrestlingový klub Zlaté Moravce 

zdravotne oslabení športovci – Peter Frajka, ANEPS Zlaté Moravce, Slovenský 

šachový zväz nepočujúcich 

kolektív seniori – FC ViOn Zlaté Moravce, „A“ muţstvo 

za celoţivotný prínos v oblasti športu – Milan Kollár, HC Zlaté Moravce 

Ocenenie 

najúspešnejších 

športovcov 

Nitrianskeho 

samosprávneho 

kraja 2011 

Počasie.             
Január: 

súhrn zráţok:   60,3 mm                          priemerná teplota:   0,9°C 

maximálna teplota:       9,3°C  dňa   12. 

minimálna teplota:     - 9,1°C  dňa   30.  

priemerná rýchlosť vetra: 1,9 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu:  81 % 

Február: 

súhrn zráţok:    25,6 mm                         priemerná teplota:   -2,9°C 

maximálna teplota:     12,2°C  dňa   29. 

minimálna teplota:   - 16,3°C  dňa   3. 

priemerná rýchlosť vetra: 1,8 m/s 
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priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 70 % 

Marec: 

súhrn zráţok:    1,5 mm                          priemerná teplota:    7,3°C 

maximálna teplota:     21,4°C  dňa  24. 

minimálna teplota:     - 6,3°C  dňa  7. 

priemerná rýchlosť vetra: 2,0 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 58 % 

Apríl: 

súhrn zráţok:   31,1 mm                          priemerná teplota:   11,5°C 

maximálna teplota:    29,5°C  dňa  30. 

minimálna teplota:    - 3,9°C  dňa   2. 

priemerná rýchlosť vetra: 2,4 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 61 % 

Máj: 

súhrn zráţok:    23,9 mm                        priemerná teplota:   16,8°C 

maximálna teplota:     30,9°C  dňa   1. 

minimálna teplota:        2,2°C  dňa   18. 

priemerná rýchlosť vetra: 1,6 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 59 % 

Jún: 

súhrn zráţok:  60,2 mm                          priemerná teplota:   19,9°C 

maximálna teplota:    35,4°C  dňa  30. 

minimálna teplota:       7,0°C  dňa  6. 

priemerná rýchlosť vetra: 1,8 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 70 % 

Júl: 

súhrn zráţok:  98,8 mm                         priemerná teplota:  22,1°C 

maximálna teplota:     37,2°C  dňa  2. 

minimálna teplota:        8,6°C  dňa  17. 

priemerná rýchlosť vetra: 1,5 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 66 % 

August: 

súhrn zráţok:  3,9 mm                           priemerná teplota:  21,6°C 

maximálna teplota:    35,4°C  dňa   6. 

minimálna teplota:       7,4°C  dňa  28. 

priemerná rýchlosť vetra: 1,4 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 56 % 

September: 

súhrn zráţok:   52,7 mm                         priemerná teplota:  17,3°C 

maximálna teplota:    31,0°C  dňa   5. 

minimálna teplota:       2,9°C  dňa  21. 

priemerná rýchlosť vetra: 1,8 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 66 % 

Október: 
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súhrn zráţok:   82,3 mm                         priemerná teplota:  10,6°C 

maximálna teplota:    25,1°C  dňa   1. 

minimálna teplota:     - 0,6°C  dňa  30. 

priemerná rýchlosť vetra: 2,0 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 82 % 

November: 

súhrn zráţok:   20,0 mm                          priemerná teplota:   7,5°C 

maximálna teplota:    15,1°C  dňa   4. 

minimálna teplota:    - 1,2°C  dňa  15.  

priemerná rýchlosť vetra: 2,6 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 87 % 

December: 

súhrn zráţok:   48,0 mm                          priemerná teplota:   - 1,4°C 

maximálna teplota:      6,9°C  dňa   5. 

minimálna teplota:   - 11,4°C  dňa  13. 

priemerná rýchlosť vetra: 2,0 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 89 % 

         Priemerná ročná teplota bola 10,5°C. Najniţší úhrn slnečného svitu bol 

v mesiaci december 59,4 hod. a najvyšší v auguste 351,7 hod. Úhrn slnečného 

svitu za rok bol 2 466,7 hod. Počet dní so snehovou pokrývkou bol 28 a počet dní 

so sneţením 30.  

 

 

 

                                                  Kronikársky zápis za rok 2012 spracovala a zapísala 

 

 

 

 

                                                                                                     Viera Vaňová 

                                                                                                     kronikárka mesta.  


