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         V roku 2013 sa narodilo 120 detí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach 

z toho 66 chlapcov a 54 dievčat. Najčastejšie mená u  dievčat boli Nela, Ema, 

Michaela a u chlapcov Samuel, Juraj, Michal a Matej. Zomrelo 118 obyvateľov mesta 

z toho 59 muţov a 59 ţien. 65 párov poţiadalo o uzavretie manţelstva na matrike 

v Zlatých Moravciach a 86 párov uzavrelo manţelstvo, kde aspoň jeden z manţelov 

bol obyvateľom mesta. Počas roka 2013 sa do Zlatých Moraviec prisťahovalo 112 

obyvateľov a odsťahovalo 246 obyvateľov. 

         9. januára sa narodil ako prvé dieťa Zlatých Moraviec Michal Olah, rodičom: 

Monike Bandovej a Ivanovi Olahovi. Je im v poradí tretím dieťaťom.  

         K 31.12.2013 bolo v meste Zlaté Moravce prihlásených 12 713 obyvateľov 

(6 168 muţov a  6 545 ţien) z toho v Mestskej časti Zlaté Moravce 11 521 obyvateľov 

(5 598 muţov a 5 923 ţien), v Mestskej časti Prílepy 447 obyvateľov (206 muţov a 

241 ţien) a v Mestskej časti Chyzerovce 745 obyvateľov (364 muţov a 381 ţien). 

 

Mestské zastupiteľstvo. 
         Uskutočnilo sa 7 zasadnutí Mestského zastupiteľstva (28.2.2013, 25.4.2013, 

20.6.2013, 5.9.2013, 19.9.2013, 7.11.2013, 12.12.2013). 

         Mestské zastupiteľstvo schválilo: 

- Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2014-2015 

- pouţitie Rezervného fondu v roku 2013 vo výške 60.000 € na čiastočné splácanie 

istín z bankových úverov 

- pouţitie Fondu rozvoja bývania v roku 2013 vo výške 25.000 € na čiastočné 

splácanie istín z bankových úverov  

- zmenu účelu pouţitia úveru schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s. na 

financovanie technickej vybavenosti výstavby nájomných bytov na účel  financovania 

rekonštrukcie MK Murgašova ulica – Zlaté Moravce vo výške 100 000 EUR 

a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení  vo výške 100 000 EUR 

- ručenie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. blanko zmenkou  

- zmenu uznesenia č. 459/2012 zo dňa 13.12.2012 tak, ţe slová „na financovanie 

technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov“ v príslušnom gramatickom tvare 

sa nahrádzajú slovami „na financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ulica – Zlaté 

Moravce, vo výške 100 000 EUR a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských 

zariadení vo výške 100 000 EUR“ 

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce o výmere 542 m², v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Továrenskej v Zlatých 

Moravciach, pre Adrianu Filovú a Radoslava Tokára, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za cenu 50,00 €/m², čo predstavuje kúpnu cenu 27 100,00 € 

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

Moravce - prenájom nebytových priestorov o výmere 184,8 m², ktoré sa nachádzajú 

v budove SOV - k. ú. Zlaté Moravce, LV č. 3453 (v tzv. KOCKE) na Ul. Duklianskej 

v Zlatých Moravciach pre TERRA BONA, občianske zdruţenie, Brezová 12, 953 01 

Zlaté Moravce, IČO: 42204712, zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Gabrielou 

Rakovskou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
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138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 

01.03.2013 do 28.02.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatku č. 1 

a Dodatku č. 2 - článok 9 ods. 1 písmeno g) 1→ 1,00 euro/rok. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: vyuţitie, zhodnotenie 

a zveľadenie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ambulantné poskytovanie 

sluţieb osobám so zdravotným postihnutím a ŤZP, vytvorenie denného stacionára 

podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách, vytvorenie chránenej dielne /10 

osôb so ZP/, poradenská sluţba pre rizikové sociálne skupiny mesta Zlaté Moravce 

- informáciu o zmene zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady Mesta 

Zlaté  Moravce, kde Mgr. Danušu Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 

- začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté 

Moravce 

- Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie SLUŢBYT Zlaté 

Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 

18047343 v predloţenom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

- Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Technické sluţby mesta 

Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 

v predloţenom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

- Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Záhradnícke sluţby 

mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 

01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 v predloţenom znení uvedenom v prílohe k tomuto 

uzneseniu 

- rozpočet Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013 s 

výhľadom na roky 2014-2015 

- rozpočet Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2013 

s výhľadom na roky 2014 - 2015 

- rozpočet m. p. Sluţbyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 

- rozpočet Technických sluţieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 

2014 - 2015 

- rozpočet Záhradníckych sluţieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na 

roky 2014 - 2015 

- rozpočet ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 

- 2015 

- rozpočet ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 

2015 

- rozpočet ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 

- 2015 

- rozpočet Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom 

na roky 2014 - 2015 

- Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole 

vykonávanej mestskou samosprávou v predloţenom znení 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
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prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp 

v predloţenom znení 

- zmenu beţného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 

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

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

- financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej kanalizácie 

v ZŠ Mojmírova podľa predloţeného návrhu, pouţitie úverových zdrojov vo výške 

11.350 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ Mojmírova, vlastné zdroje mesta vo 

výške 9.514,50 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ Mojmírova 

- Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

a zásadám odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, 

členov a tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach 

-  3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce -  prevod časti  pozemku: záhrada o výmere 49 m², ktorá sa nachádza v 

k. ú. Zlaté Moravce na Ul. 1. mája v Zlatých z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov za cenu 50,00 €/m², čo predstavuje kúpnu cenu 2 450,00 €. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa je: uvedená časť pozemku je susediaca – funkčne 

prislúchajúca k pozemkom vo vlastníctve Mgr. Branislava Grambličku  

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce: diel č. 1 o výmere 154 m2, odčlenený z pozemku parcely KN registra 

„C“, č. parcely 233/1 (druh pozemku: záhrady; celková výmera: 4 730 m²), diel č. 2 

o výmere  3 m2 a diel č. 4 o výmere 1 m2 odčlenené z pozemku parcely KN registra 

„C“, č. parcely 233/1 (druh pozemku: záhrady; celková výmera: 4 730 m²), ktoré sa 

nachádzajú v k.ú. Zlaté Moravce /na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach/ do 

bezpodielového spoluvlastníctva manţelov MUDr. Štefana Valkoviča a MUDr. 

Ľudmily Valkovičovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8  písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 9,00 

€/m², čo pri celkovej výmere 158 m² predstavuje kúpnu cenu 1 422,00 €. Dôvodom  

hodným osobitného zreteľa je, ţe: uvedená časť pozemku, je susediaca – funkčne 

prislúchajúca k pozemku vo vlastníctve ţiadateľov, na ktorom sa nachádza stavba so 

súpisným číslom 530 vo vlastníctve  ţiadateľov  

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce: diel č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 

5574 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 445 m2 /pod stavbou súpisné číslo 3542/, 

diel č. 2 odčlenený z pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5574 (druh 

pozemku: orná pôda) o výmere 165 m2 /pod stavbou  súpisné číslo 2298/, diel č. 3 

odčlenený z pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5574 (druh pozemku: 

orná pôda) o výmere  236 m2, diel č. 4 odčlenený z pozemku  parcely KN registra „E“, 

číslo parcely 5574 (druh pozemku: orná pôda) o výmere  140 m2 /pod stavbou súpisné 

číslo 2297, diel č. 5 odčlenený z  pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5574 
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(druh pozemku: orná pôda) o výmere 2 970 m2, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Zlaté 

Moravce (bývalý areál Školského majetku) pre obchodnú spoločnosť BAUPARK 

s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 849 491, (zastúpenú Ing. 

Stanislavom Repom) z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 6,00 

€/m², čo pri celkovej výmere 3 956 m² predstavuje kúpnu cenu 23 736,00 €. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa je: uvedené časti pozemku sa nachádzajú pod stavbami vo 

vlastníctve ţiadateľa a ďalšie časti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uvedenými 

stavbami, v uvedenom objekte je plánovaná činnosť, ktorá bude mať vplyv na 

vytvorenie nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté 

Moravce   

- Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na  

nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - časti pozemku parcely KN registra 

„E“, č. parcely 5644/2, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (lokalita Nábreţie za 

Majerom) medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce ako budúcim povinným 

z vecného bremena, a budúcim oprávneným: Západoslovenská distribučná, a.s. 

/obchodné meno do 31.12.2012 - ZSE Distribúcia, a.s./, sídlo: Čulenova č. 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518, predmetom ktorej je záväzok budúceho povinného 

uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zradení vecných bremien, spočívajúcich v 

povinnosti budúceho povinného ako vlastníka zaťaţených nehnuteľností strpieť na 

časti zaťaţených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: a) 

zriadenie a uloţenie elektroenergetických stavieb a zariadení; b) uţívanie, 

prevádzkovanie, údrţbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie; c) vstup, 

prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a 

spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti, vrátane činnosti uvedených v 

bode a) a b). Zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia 

bezodplatne 

- návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej má budúci predávajúci - 

mesto Zlaté Moravce – ako výlučný vlastník nehnuteľnosti - pozemku parcely KN 

registra „E“, č. parcely 537/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

7825 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté 

Moravce a je zapísaný na LV vedenom Správou katastra Zlaté Moravce (lokalita Zlaté 

Moravce – Chyzerovce), záujem previesť do vlastníctva budúceho kupujúceho - 

Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou 

Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgalim 

a Ing. Eduardom Kočiským a budúci kupujúci má záujem nadobudnúť do svojho 

vlastníctva časť uvedeného pozemku o výmere cca 20 m2 (na ktorom bude v rámci 

plánovanej stavby „Zl. Moravce – Chyzerovce - zahustenie TS, rekonštrukcia NN“, 

ktorej stavebníkom bude budúci kupujúci, osadená stavba kioskovej distribučnej 

trafostanice) za kúpnu cenu vo výške 100,00 €/m2 budúceho predávaného pozemku  

- Organizačný poriadok mestskej polície v Zlatých Moravciach v predloţenom znení 

- zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením takto: 
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Úprava vo výdavkovej časti beţného rozpočtu kód zdroja 41: Rekreačné a športové 

sluţby (transfer nezisk.právn.osobám) - 10.000,00 €, Ostatné kultúrne sluţby – sluţby 

+ 10.000,00 € (kultúrne podujatia – oslavy 900.výročia mesta) 

- celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 bez výhrad, prídel do 

Rezervného fondu vo výške 16.629,75 €, zriadenie účelového účtu na finančnú 

zábezpeku nájomníkov za bytovku Tekovská vo výške 201.227 €  

- hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 

Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 s výhradou: Mestskému zastupiteľstvu nebola 

k správe o hospodárení predloţená správa audítora. Opatrenie: predloţiť správu 

audítora do konca mesiaca 30.06.2013. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo 

výške 429,17 € bude pouţitý na úhradu straty v hlavnej činnosti. Výsledok 

hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 292.507,97€ 

nasledovne: z rezervného fondu vo výške 50,35 €, zo zisku po zdanení z 

podnikateľskej činnosti vo výške 429,17 €, z kladného nevysporiadaného výsledku 

hospodárenia minulých rokov vo výške 292.028,45 €, prideliť nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia z minulých rokov vo výške 327.215,56 € do rezervného fondu 

- hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 

Moravce za rok 2012 bez výhrad. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 

príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za 

rok 2012 nasledovne: výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je 

strata vo výške 7.203,44 € vysporiadať z rezervného fondu, prideliť nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia z minulých rokov vo výške 7.224,42 € do rezervného fondu 

- hospodárenie príspevkovej organizácie Sluţbyt Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012         

s výhradou: Sluţbyt Zlaté Moravce, m.p. vykázal stratu hospodárenia za podnikateľskú 

činnosť. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie 

Sluţbyt Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 nasledovne: výsledok hospodárenia hlavnej 

činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 43.568,98€ vysporiadať nasledovne: z 

rezervného fondu vo výške 1.121,46 €, z účtu 428 - nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov vo výške 42.447,52 €. Výsledok hospodárenia 

podnikateľskej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 35.384,69 € z účtu 428-

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  

- hospodárenie príspevkovej organizácie Technické sluţby mesta Zlaté Moravce, m. p. 

za rok 2012 s výhradou: k prevádzkovaniu neefektívneho strediska „Kvetinárstvo“. 

Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Technické 

sluţby mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 nasledovne: zisk z podnikateľskej 

činnosti po zdanení vo výške 4.119,63 € bude pouţitý na úhradu straty v hlavnej 

činnosti. Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 

198.464,96 € vysporiadať nasledovne: zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti 

vo výške 4.119,63 €, z kladného nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých 

rokov vo výške 164.561,37 €, neuhradená strata vo výške 29.783,96 € bude 

zaúčtovaná na účet 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

- hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce, m. 

p. za rok 2012 bez výhrad. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 

príspevkovej organizácie Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 
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nasledovne: Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 4.159,26 € bude 

pouţitý na úhradu straty v hlavnej činnosti. Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po 

zdanení, ktorým je strata vo výške 14.120,00 € nasledovne: z rezervného fondu vo 

výške 2.540,80 €, zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 4.159,26 €, z 

kladného nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške, 

7.419,94 €. Prideliť nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov vo 

výške 7.132,02 € do rezervného fondu 

- konsolidovanú výročnú správu mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

- zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu, 

p. o. z rozpočtu zriaďovateľa o 8.000 € s účelovým určením na úhradu energií vo 

výške 3.400 € a na údrţbu a opravy budov vo výške 4.600 € 

- zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke sluţby, p.o. z prebytku 

rozpočtu zriadovateľa o 15 000 € na úhradu prevádzkových nákladov 

- zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v týchto bodoch rozpočtového opatrenia  I., II., III., IV. a VI.  

- financovanie rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizácie v ZŠ Mojmírova 

pouţitím úverových zdrojov z prevzatého úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. na 

rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 51 617,87 EUR 

- pouţitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na 

vybudované energetické zariadenia vo výške 17.020,88 € na realizáciu zemného rigolu 

na ul. Nová v m.č. Prílepy  

- prílohu č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 

finančných prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na realizáciu zemného rigolu 

v m.č. Prílepy na ul. Nová - zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

nasledovne: Úprava v príjmovej časti rozpočtu: Transfer v rámci verejnej správy z 

FNM SR + 17.020,88 €, úprava vo výdavkovej časti rozpočtu: Rekonštrukcie 

a modernizácie + 17.020,88 € 

- dodatok č. 3 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 

v predloţenom znení 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze pouţívania pyrotechnických výrobkov 

na území mesta Zlaté Moravce v predloţenom znení 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2013 o niektorých podmienkach drţania psov na 

území mesta Zlaté Moravce v predloţenom znení 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2013 o zákaze podávania a poţívania alkoholických  

nápojov na území mesta Zlaté Moravce v predloţenom znení 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2013 o udrţiavaní čistoty verejných priestranstiev na 

území mesta Zlaté Moravce v znení pozmeňujúcich návrhov 

- VZN mesta Zlaté Moravce č.7/2013 o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti 

chodníkov na území mesta Zlaté Moravce v predloţenom znení 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene v meste Zlaté Moravce v predloţenom znení 

- dodatok č. 1  k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských 
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bytov v meste Zlaté Moravce v predloţenom znení 

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce - nebytových priestorov o výmere 197,00 m², ktoré sa nachádzajú 

v  k.ú. Zlaté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej 2 v Zlatých 

Moravciach – stavba so súpisným číslom 2077 (budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum) pre Spojenú školu zastúpenú riaditeľkou PhDr. Zitou Záhorskou, sídlo: J. 

Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 062 840  z  dôvodu hodného osobitného  

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

neskorších predpisov za nájomné 1,00 euro/rok v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov - Článok 9 ods. 

1 písmeno g). Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, 

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

je: vyuţitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na výučbu 

ţiakov Spojenej školy so zdravotným znevýhodnením, ktorých počet prevyšuje 

kapacitu Spojenej školy na Ul. J. Kráľa 39 v Zlatých Moravciach a taktieţ skutočnosť, 

ţe Spojená škola zastúpená riaditeľkou PhDr. Zitou Záhorskou, plánuje zrealizovať 

rekonštrukciu hygienických zariadení a výmenu okien v prenajatých priestoroch na 

vlastné náklady 

- prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – pozemkov, ktoré 

sa nachádzajú v k.ú. Zlaté Moravce /v lokalite Nábreţie za Majerom v Zlatých 

Moravciach/, na ktorých sa nachádzajú budovy garáţí vo vlastníctve nasledovných 

ţiadateľov: Ing. Ján Pangel a manţelka Ing. Jitka Pangelová, Slavoslav Kincel 

a manţelka Anna Kinclová, Ján Kutiš a manţelka Eva Kutišová, Ľudovít Lehocký 

a manţelka Alţbeta Lehocká, Peter Kováč a manţelka Ing. Marcela Kováčová, Peter 

Kaplán a manţelka Janka Kaplánová, Anna Sojáková, Pavol Sládek a manţelka Eva 

Sládeková, Anton Valachovič a manţelka Ľudmila Valachovičová, Marián 

Danišovský a manţelka Helena Danišovská, Mikuláš Konečný a manţelka Ţelmíra 

Konečná, Ing. Ján Michalík a manţelka Mária Michalíková, Ján Sládek, Matúš Holý, 

Urban Páleník a manţelka Boţena Páleníková, Lukáš Antal a manţelka Mgr. Martina 

Antalová, Rudolf Zaťko, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 

a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  za cenu 8,30 €/m2   

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce o výmere 19 m² a 62 m² (spolu 81 m² ), jedná sa o pozemok pod 

budovou garáţe vo vlastníctve ţiadateľa - stavba neusporiadaná na LV a pozemok 

priľahlý k pozemku pod budovou garáţe vo vlastníctve ţiadateľa - spolu 81 m², ktoré 

sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté  Moravce v lokalite Nábreţie za Majerom pre Ľudovíta 

Jánošova, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov za cenu 8,30 €/m² za 

pozemok pod garáţou o výmere 19 m² (čo je 157,70 €) a 9,00 €/m² za pozemok pod 

budovou garáţe vo vlastníctve ţiadateľa o výmere 62 m² (čo je 558,00 €) spolu 715,70 

€. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: uvedená časť pozemku sa nachádza pod 

stavbou garáţe vo vlastníctve ţiadateľa a časť je priľahlá k pozemku pod stavbou 
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garáţe a k  pozemku vo vlastníctve Ľudovíta Jánošova 

- súťaţné podmienky pre vypracovanie súťaţného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaţe - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - „Pozemky 

a stavba na Sládkovičovej ulici 45  v  Zlatých Moravciach“  

- návrh súťaţných podmienok pre vypracovanie súťaţného návrhu do obchodnej 

verejnej súťaţe: „Odpredaj  časti nehnuteľnosti v podielovom  spoluvlastníctve mesta 

Zlaté Moravce  - podiel  56615/100000-in  (LV č. 4537)“ 

- spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. VIII. PPZ 2013  

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Prevenciou k zvýšeniu 

bezpečnosti cestnej premávky v meste Zlaté Moravce“ vo výške minimálne 5% 

z celkových nákladov na realizáciu projektu, čo predstavuje 355,- EUR 

- návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 

Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

nasledovne: Transfer príspevkovej organizácii (Záhradnícke sluţby mesta Zlaté 

Moravce) + 20.000 Eur, Transfer občianskym zdruţeniam a nadáciám – 20.000 Eur 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 9/2013 o vyhradení miest na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov v roku 2013 na území mesta Zlaté Moravce 

- Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 10/2013 o určení názvu ulice  

v meste Zlaté Moravce v lokalite IBV Mlynský potok Zlaté Moravce ako ulica 

„Gorazdova“ 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 11/2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté 

Moravce 

- návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 12/2013 o určení výšky príspevku zákonných 

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

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce v predloţenom znení 

- návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. Zlaté Moravce - kontrolnú skupinu v zloţení: Mgr. Milan Galaba, Ing. 

Viliam Rumanko, Mgr. Pavol Šepták, PharmDr. Ivona Vicianová, Eva Dubajová, Mgr. 

Denisa Uhrinová 

- opatrenia Záhradníckych sluţieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na 

odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 

- opatrenia Sluţbytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov 

v zmysle správy audítora za rok 2012 

- opatrenia Technických sluţieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov 

v zmysle správy audítora za rok 2012 

- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením a to presunom medzi poloţkami a funkčnou 

klasifikáciou a medzi podprogramami v rámci programu 10 Sociálne sluţby pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu nasledovne: 

Opatrovateľská sluţba (mzdy) - 8.000 Eur, Zariadenie opatrovateľskej sluţby (mzdy) 

+ 8.000 Eur, Opatrovateľská sluţba (poistné do Sociálnej poisťovne) - 1.000 Eur, 

Zariadenie opatrovateľskej sluţby (poistné do Soc.poisťovne) + 1.000 Eur 
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- „Uzemný plán mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č. 5“ 

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

na I. poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach a to 

kancelárie č. 106 o výmere 18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov /rozpočítaná 

chodba a WC/ o výmere 3,80 m2 t.j. celkom 22,20 m2 pre Miestny odbor Matice 

slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 32/A, 953 01 Zlaté Moravce, zastúpenej 

predsedom Jozefom Valentom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

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

obdobie 3 rokov od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2016 za nájomné v súlade so znením čl. 9 

ods. 1 písm. g) Zásad hospodárenia s majetkom mesta vo výške 1,00 euro/rok, s tým, 

ţe uvedený subjekt bude v plnej výške uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu 

(teplo, voda, elektrická energia) a uvedené priestory bude udrţiavať v dobrom stave. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: vyuţitie 

majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej 

činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov 

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku o výmere 190 m
2
; jedná sa 

o časť parcely registra „C“ číslo 233/1 o celkovej výmere 4730 m
2
 v kultúre záhrady 

v k. ú. Zlaté Moravce, pre zriaďovateľa Súkromnej materskej školy v Zlatých 

Moravciach spoločnosť ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, 

zastúpenej konateľom Ing. Slavomírom Eliašom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

predpisov vo výške nájmu  podľa článku 9 ods. 1 písm. d) VZN mesta Zlaté Moravce 

č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho 

dodatkov za  1,- €/m
2
/rok a  doby prenájmu od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2018. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: uvedená spoločnosť má 

uţ v prenájme nebytové priestory a časť pozemku v areáli Materskej školy na Štúrovej 

ulici v Zlatých Moravciach a ţiada o prenájom priľahlého pozemku priamo 

nadväzujúceho na uţ prenajatý pozemok pred vedľajšou terasou, za účelom zväčšenia 

plochy ihriska pre deti umiestnené v ich súkromnej materskej škole 

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

Moravce, a to nebytového priestoru o výmere 160,30 m2, ktorý sa nachádza 

v „prístavbe stolnotenisovej herne“ na pozemku k.ú. Zlaté Moravce, budovy Centra 

voľného času, Rovňanova 7, v Zlatých Moravciach súpisné č. 2062, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2, na dobu 20 rokov od účinnosti 

nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 1,- euro ročne a 1,- euro ročne za dodávku 

médií (el. energie, vody, tepla), t.j. spolu 2,-eurá ročne celkom, pre spoločnosť 

ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: Elektráreň Mochovce, 935 39 

Mochovce, IČO: 31440029, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  

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

so znením článku 9 ods. 1 písm g) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 

Moravce. Dôvodom osobitného zreteľa je: ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. ako 

iniciátor a investor výstavby financoval túto prístavbu v plnom rozsahu z vlastných 
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finančných prostriedkov, uzatvorenie nájomného vzťahu je záväzkom obsiahnutým v  

Zmluve o budúcej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a 

spoločnosťou ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o. dňa 10.7.2012, s ktorou vyslovilo 

súhlas mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na svojom 16. zasadnutí dňa 

28.6.2012 uznesením č. 354/2012 

- cenník cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach 

- udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Ţidovským spoluobčanom  

- udelenie čestného občianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, 

PhD., Litt. D. 

- financovanie výdavkov na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo vlastníctve 

mesta na Ulici 1. mája vo výške 35.000 Eur - kapitálový príspevok príspevkovej 

organizácii Sluţbyt Zlaté Moravce, mestský podnik vo výške 35.000 Eur s účelovým 

určením na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ulici 

1. Mája, pouţitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 19.000 € na rekonštrukciu 

komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. 1. mája, pouţitie 

prostriedkov Fondu rozvoja bývania vo výške 16.000 € na rekonštrukciu komínov 

v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. 1. mája  

- v prípade úspešnosti ţiadosti o nenávratný finančný príspevok, zaslanej na Fond 

sociálneho rozvoja dňa 16.9.2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI – FSR – 

2012/2.1/02. V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 

Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie 

osôb ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 

sluţieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK: zabezpečenie realizácie projektu, 

financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, vo výške 5%, t. j. 3 455,53 

EUR, z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 69 110,70 EUR. 

Poţadovaná výška NFP je 65 655,17 EUR. Dĺţka realizácie projektu je 19 mesiacov 

(03/2014 – 09/2015) 

- v prípade úspešnosti ţiadosti o nenávratný finančný príspevok, predloţenej na Fond 

sociálneho rozvoja dňa 14.5.2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI – FSR – 

2013/2.1/01. V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 

Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie 

osôb ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 

rozvoja sluţieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK: zabezpečenie realizácie 

projektu, financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5%, t.j. 

1 954,01 EUR z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 39 080,20 EUR. 

Poţadovaná výška NFP je 37 126,19 EUR. Tieţ financovanie nákladov na stravné 

lístky pre terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho 

pracovníka, tieţ telefonické výdavky a výdavky na internet, ktoré nie sú oprávneným 

výdavkom, celkovom v objeme cca 1 700,00 EUR. Dĺţka realizácie projektu je 21 

mesiacov (od 03/2014 – 11/2015) 

- zálohové platby za objednané sluţby vo verejnom záujme na mestskú autobusovú 

dopravu vo výške 40.000 Eur, zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne: 

Transfer ostatným právnickým osobám (ARRIVA Nitra) + 26.000 Eur, Splácanie 

bankových úverov - 15.000 Eur, Výdavky obce – súdne rozhodnutia - 6.000 Eur, 
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Výdavky obce – pokuty a penále - 5.000 Eur 

- pouţitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na 

vybudované energetické zariadenie nasledovne: a) rekonštrukciu zemného rigolu na 

Ul. Nová v m.č. Prílepy vo výške 15 564,54 EUR, b) na refundáciu výdavkov na 

technické zhodnotenie nohejbalového ihriska na Robotníckej ul. vo výške 1 456,34 

EUR. 1. prílohu č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 

finančných prostriedkov č. 07/2004/608, zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 

2013 

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce - časti pozemku o výmere 83 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí Hrdinov v Zlatých 

Moravciach, za cenu 50,- €/m2 pre obchodnú spoločnosť PAČ ŢITAVA, s.r.o. 

zastúpenú konateľom spoločnosti Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 01 

Zlaté Moravce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa je: uvedená časť pozemku je susediaca – funkčne 

prislúchajúca k pozemku /pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely 1485/1  

o výmere 519 m² a stavbe vo vlastníctve  obchodnej spoločnosti PAČ ŢITAVA, s.r.o.  

- 3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod pozemku - novovytvorenej parcely registra 

„C“ číslo 1364/7 o výmere 134 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa 

nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedľa 

„výmenníkovej stanice VS3“ pre Miroslava Zvířecího, Zlaté Moravce v podiele ½-ina 

a jeho matku Máriu Bučkovú, Brno – Sever, Lesná, ČR v podiele ½-ina za cenu vo 

výške 35,- € za m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa schválenia spôsobu odpredaja podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: Miroslav 

Zvířecí a Mária Bučková rod. Radičová sú podieloví spoluvlastníci kaţdý v podiele ½-

ina susedných priľahlých pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce, pozemok p. Miroslav 

Zvířecí uţ 27 rokov uţíva a udrţuje ho v čistote 

- 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 nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Duklianskej 

ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavenú 

na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1364/6 - nefunkčná „Výmenníková stanica 

VS3“ a pozemky parcelu KN registra „C“ číslo 1364/1 o výmere 1143 m² (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú elektrické prípojky 

k prevádzke pani Zachariašovej, OD  TEKOV a  DM – drogérie, nefunkčná  prípojka 

teplovodu a kanalizačný zberač/, parcelu KN registra „C“ číslo 1364/2 o výmere  189  

m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická 

prípojka k prevádzke pani Zachariašovej a parcelu KN registra „C“ číslo 1364/6 

o výmere 208 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), všetky nehnuteľnosti  

zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 spôsobom  podľa § 9a ods. 1 písm. a) 

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

- začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Zlaté Moravce 

- Tibora Krchňavého, bytom ul. Nová za člena výboru mestskej časti Prílepy 

- udeliť Čestné občianstvo mesta Zlaté Moravce Dr. Imrichovi Chlamtacovi, ktorý 

dosiahol vynikajúce akademické, vedecké, obchodné a podnikateľské úspechy 

európskeho a svetového významu 

- harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2014 

na dátumy 20. február, 24. apríl, 19. jún, 18. september, 13. november 

- dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 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 v predloţenom 

znení 

- dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 o rozpočtových 

pravidlách Mesta Zlaté Moravce v predloţenom znení 

- trvalé upustenie od vymáhania nasledovných nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 

2.000,- eur a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 11 750,16 eur: 1. -

pohľadávka vo výške 3 065,60 eur vedená voči dlţníkovi Anna Ňurcíková - Salón 

Anna, Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce, 2. - pohľadávka nájomné z nebytových 

priestorov (5 228,06 eur) a neuhradené faktúry za energie a upratovanie spoločných 

priestorov v objekte CENTRUM ŢITAVA (118,17 eur) vedená voči Janka Tencerová, 

NÁBYTOK SANTAL, Nám. Slobody 3, Nová Baňa, 3. - pohľadávka vo výške 

3 338,33 eur vedená voči dlţníkovi SMAK SLOVAKIA, s. r. o. , Rovňanova 7, Zlaté 

Moravce, vzniknutá v roku 2007 z titulu neuhradených faktúr za energie v prenajatých 

priestoroch v objekte CVČ Zlaté Moravce (1 444,50 eur) a nedoplatku - nájomné 

z nebytových priestorov (1 893,83 eur) 

- rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Ţitavské nábreţie č. 1, 953 01 

Zlaté Moravce v celkovej sume do 25 000 EUR z úverových zdrojov 

- rekonštrukciu kanalizácie (2. etapy) v Materskej škole, Kalinčiakova č. 12, 953 01 

Zlaté Moravce v 1. pavilóne  v celkovej sume 20.000,- € z úverových zdrojov 

- prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce z LV č. 7191 – 

pozemku pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné číslo 1986 o celkovej 

výmere 225 m
2
 – v spoluvlastníckom podiele ¼-ina pre Ing. Evu Kalúzovú vlastníčku 

bytu č. 1 v tomto bytovom dome, za cenu podľa § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Zb. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 15 

ods. 1 písm. e) vyhlášky 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov rovnajúcu sa 3,31 

Eur/m
2
 (100,- Sk/m

2
 pri počte obyvateľov nad 5000) čo pri výmere 225 m

2
 a podiele 

¼-ina predstavuje výmeru 56,25 m
2
, t.j. za sumu 186,19 € 

- návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako 

povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 

IČO: 36361518 zastúpená na základe Plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská 

energetika, a.s. ako oprávneným uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických 

stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok Zlaté Moravce – I. 

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

elektroenergetickej stavby a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 
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a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom 

oprávneným a ním poverenými osobami; b, uţívaní, prevádzkovaní, údrţby, opravy, 

úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 

elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, 

motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za 

tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami, a to na nehnuteľnostiach, 

ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce – na pozemkoch v katastrálnom 

území Zlaté Moravce 

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

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

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 01. 01. 

2014 do 31. 12. 2018  za  nájomné vo výške 1 eur ročne a návrh Zmluvy o podnájme 

medzi Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. ako nájomcom a Poţitavskou 

futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom. Dôvodom osobitného zreteľa je: 

Poţitavská futbalová akadémia FC Vion je subjektom, ktorý zabezpečuje športovú 

činnosť, ktorá má pre rozvoj športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to 

aj z hľadiska plnenia samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti 

a oblasti rozvoja telesnej kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem na jej 

podporovaní 

         Uznieslo sa: 

- na dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce 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 

- na dodatku č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 

sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto sluţby v predloţenom znení 

- na všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 13/2013 z 19.09.2013, 

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

a doplnky č. 5. 

         Zobralo na vedomie: 

- stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2012, správu 

nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky za rok 2012 

- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 

Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 

- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 

Sluţbyt Zlaté Moravce, m. p.   

- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 

Technické sluţby mesta Zlaté Moravce, m. p.  

- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 

Záhradnícke sluţby mesta Zlaté Moravce, m. p. 

- správu hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 

2013 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015 

- rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s 

výhľadom na roky 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2013 

 

250 
                                                                                                                                                             

- informáciu o zmene sekretára Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu, kde Mgr. 

Danušu Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 

- informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012, 

v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

- informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012, ktoré 

bolo schválené primátorom mesta v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č. 5/2012 

o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

- správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 v predloţenom 

znení  

- mesačný plat primátora Mesta Zlaté Moravce vykonávajúceho funkciu v celom 

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

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok, ktorý v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v platnom znení, od 1.1.2013 po zaokrúhlení predstavuje sumu vo výške 2.037,00 €.   

- mesačný plat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce vo výške 1,96-násobku 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 

rok, ktorý v súlade so zákonom SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov od 1.1.2013 po zaokrúhlení predstavuje sumu vo výške 1.578 €.   

- informáciu o spôsobe naloţenia s prebytočným majetkom – vyradenie strelných 

zbraní a streliva odpredajom  

- informáciu o nominácii najlepších športovcov Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

- plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova, ZŠ 

Robotnícka, Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach za rok 2012 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2013 

- informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením v zmysle 

ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

- Ţiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 

„Srbská“/ulica/ 

- informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012  

- správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej 

nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce, Záhradnícke sluţby mesta Zlaté 

Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce, Sluţbyt Zlaté 

Moravce, Technické sluţby mesta Zlaté Moravce k 30.6.2013  

- správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova, ZŠ 

Pribinova, ZŠ Robotnícka,  Základnej umeleckej školy k 30.6.2013 

- správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2013, monitorovaciu správu 

programového rozpočtu k 30.06.2013 

- informáciu o vydaní nového Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých 
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Moravciach a o uskutočnených organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých 

Moravciach 

- informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, ţivotného 

prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Júliu Bacigálovú nahrádza Ing. 

Peter Mesároš 

- informáciu o zmene sekretára Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy 

mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, kde Ing. Jana Meskovú 

nahrádza Ing. Peter Kmeť 

- udelenie plakiet Mesta Zlaté Moravce: PaedDr. Piusovi Bielemu, MUDr. 

Rastislavovi Řeháčekovi, Anne Dvončovej, Jozefovi Šúňovi, Štefanovi Partlovi, Ing. 

Radovanovi Bakaľárovi, Jánovi Novotovi, Zuzane Jakabovej, Ivete Šramkovej – 

Hritzovej, Vlaste Podhányiovej – Jakabovej,  Petrovi Martincovi, Milanovi Šumnému, 

Ing. Róbertovi Ambrovi, Jozefovi Tonkovičovi, Ivanovi Hritzovi, Gabrielovi 

Kordošovi, Gejzovi Hlavatému, Ing. Petrovi Lisému, Mariánovi Tomajkovi  

- udelenie plakiet „in memoriam“ Mesta Zlaté Moravce: Ing. Petrovi Orbanovi, PhDr. 

Štefanovi Rakovskému, Františkovi Malému, Františkovi Hermanovi, PhDr. Júliusovi 

Podhornému, Miloslavovi Kóňovi 

- udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce občianskym zdruţeniam: Asociácia 

nepočujúcich Slovenska, Slovenský červený kríţ, MsO Jednota dôchodcov, FS 

Zlatňanka, FS Inovec, OZ Chyzerovce, Kolovrátok, ZO SZ chovateľov, ZO SZ 

Záhradkárov, Kynológovia, ZO SZ protifašistických bojovníkov, SZ zdravotne 

postihnutých, SZ Zdr. Postihnutých, Diabetická slov. spol., MAMI OÁZA, Únia 

nevidiacich a slabozrakých, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 

v Zlatých Moravciach 

- udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce športovým klubom: FC ViOn Zlaté 

Moravce, Klub slovenských turistov Zlaté Moravce 

- udelenie ďakovného listu Mesta Zlaté Moravce: Anne Hlavatej 

- 1. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Sluţbyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

na rok 2013, ktorá je prílohou k uzneseniu  

- správu o preverení účtovnej závierky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 

Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 

- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 

- správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2012 

- dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou 

závierkou Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

- informáciu o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013 a o vydaní nového 

Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach  

         Zrušilo: 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach drţania psov na 

území mesta Zlaté Moravce 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti o udrţiavaní 

všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  mesta Zlaté Moravce 
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- VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky v meste 

Zlaté Moravce 

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení poţívania alkoholických nápojov 

na území mesta Zlaté Moravce   

- VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

- uznesenie č. 474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach konaného dňa 13.12.2012 

- uznesenie č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach, konaného dňa 15. decembra 2005 

         Vyhovelo: 

- protestu prokurátora Pd 244/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 

o pouţívaní zábavnej pyrotechniky v  meste Zlaté Moravce 

- protestu prokurátora Pd 245/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým 

sa upravujú podrobnosti o udrţiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  

mesta Zlaté Moravce 

- protestu prokurátora Pd 246/13-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 

o  obmedzení poţívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce   

- protestu prokurátora Pd 247/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 

o niektorých podmienkach drţania psov na území mesta Zlaté Moravce 

- protestu prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 

o organizačnom poriadku mestskej polície 

         Zverilo:  

- s účinnosťou od 1.7.2013 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 

Moravce, IČO: 37865056, nasledovný majetok mesta: Základná škola Mojmírova ul. 

č. 2, Zlaté Moravce, Rekonštrukcia ÚK – PAVILÓN „B“, evidovaný na LV č. 3453 

vedenom správou katastra v Zlatých Moravciach s obstarávacou cenou: 11 794,39 eur 

- s účinnosťou od 1. 12. 2013 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 

Moravce, IČO: 37865056, nasledovný majetok mesta: Základná škola Mojmírova ul. 

č. 2, Zlaté Moravce - Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej kanalizácie, evidovaný na 

LV č. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých Moravciach s: obstarávacou cenou: 

47 340,00 eur, oprávkami k 30.11.2013: 792,00 eur, zostatkovou cenou k 30.11.2013: 

46 548,00 eur 

- s účinnosťou od 1.12.2013 do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce, 

IČO: 37865081, nasledovný majetok mesta: Predĺţenie šikmej schodiskovej plošiny 

pre bezbariérový prístup v budove ZŠ na Pribinovej ul. v Zlatých Moravciach, s: 

obstarávacou cenou: 10.680,00 eur, oprávkami k 30.11.2013: 225,00 eur, zostatkovou 

cenou k 30.11.2013: 10 455,00 eur 

- s účinnosťou od 1.12.2013 na dobu neurčitú do správy Základnej školy, Robotnícka 

25, Zlaté Moravce, IČO: 37865111, nasledovný majetok mesta: „Vyhotovenie, 

doprava a montáţ mantinelov s príslušenstvom na hokejbalové/nohejbalové ihrisko“, 

nachádzajúce sa v externom priestore Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 

evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých Moravciach s: 

obstarávacou cenou: 5 186,62 eur, oprávkami k 30. 11. 2013: 88,00 eur, zostatkovou 
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cenou k 30. 11. 2013: 5 098,62 eur 

         Zvolilo:  

- Emíliu Baňasovú, bytom Odbojárov 5, Zlaté Moravce za prísediaceho pre Okresný 

súd Nitra na obdobie rokov 2013-2017 

         Uloţilo: 

- riaditeľovi Technických sluţieb pripraviť podklady na vybudovanie novej kazety 

skládky   komunálneho odpadu, preveriť moţnosti ukladania odpadu na skládke mimo 

Mesta Zlaté Moravce 

- riaditeľovi Technických sluţieb doplniť nákladové poloţky jednotlivých alternatív 

riešenia odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce do mestského zastupiteľstva 

plánovaného na 12.12.2013 

- hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať finančnú kontrolu 

v Technických sluţbách mesta Zlaté Moravce za obdobie od 01.01.2013 do 30. 11. 

2013  

- hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať finančnú kontrolu v Mestskej 

nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 

01.01.2013 do 15.09.2013 

         Odporučilo: 

- dodrţiavať uznesenie MsZ č. 494/2013 o schválenom rozpočte na rok 2013 

- vyplácať schválený príspevok pre Záhradnícke sluţby, p.o. v pravidelných 

mesačných splátkach 

         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, čím  pozastavil výkon týchto uznesení Mestského 

zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: Uznesenie č. 578/2013 zo dňa 20.06.2013,  

Uznesenie č. 609/2013 zo dňa 05.09.2013, Uznesenie č. 610/2013 zo dňa 05.09.2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  

č. 2-d 

 

 

 

900-té výročie prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach.            
         Tento rok si mesto Zlaté Moravce pripomenulo 900. výročie jeho prvej písomnej 

zmienky v Zoborskej listine z roku 1113, v ktorej sa okrem 150 obcí a rôznych 

chotárov, spomína aj mesto Zlaté Moravce pod názvom „Morowa“. Počas celého 

stredoveku sa mesto označovalo len ako Moravce a výstiţný prívlastok Zlaté dostali aţ 

v novoveku. Zoborská listina je uloţená v diecéznom múzeu v Nitre a je zároveň 

najstarším písomným dôkazom existencie nášho mesta, ako vtedajší majetok 

Zoborského kláštora. Aj keď bohaté najstaršie archeologické nálezy z 9. – 10. storočia 

potvrdzujú intenzívne veľkomoravské osídlenie nášho územia oveľa skôr, aţ 

historicky najstarší písomný záznam je zároveň aj potvrdením, ţe naši predkovia našli 

vhodné podmienky na svoj ţivot aj práve tu v našom meste Zlaté Moravce. 

 

         Septembrové štvordňové slávnosti pri príleţitosti 900–tého výročia prvej 

písomnej zmienky o Zlatých Moravciach trvali 4 dni. Začali Slávnostnou akadémiou 

(26. 9.), na ktorej boli ocenené významné osobnosti a Občianske zdruţenia pôsobiace 

v našom meste, pokračovali Jarmočnými oslavami (27. – 28. 9.) a nedeľňajšou 

Septembrové 

oslavy  

900-tého 

výročia  
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Slávnostnou svätou omšou (29. 9.) venovanou aj sviatku sv. Michala archanjela, 

patróna našej Zlatomoraveckej farnosti, ktorú za sprievodu Speváckeho zboru Cantus 

celebroval Mons. ThDr. L. Belás, zoborský opát a kanonik Nitrianskej kapituly. 

 

         „Dobročinný nie je ten, kto pozerá na odmenu, ale ten, kto si predsavzal robiť 

dobre“ citoval primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc. Demokritov citát 

v príhovore pri príleţitosti Slávnostnej akadémie v rámci Ocenenia významných 

osobností a Občianskych zdruţení mesta Zlaté Moravce. Slávnostná akadémia sa 

uskutočnila 26. septembra v obradnej sále MSKŠ pri príleţitosti osláv 900–tého 

výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach. Pri samotnom akte boli 

ocenené nasledovné tieto osobnosti: 

         “Čestný občan Mesta Zlaté Moravce”  

         Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. - navrhnutý na najvyššie ocenenie za 

literárnu a básnickú činnosť, za dlhoročnú vedeckú prácu, za činnosť na vysokých 

akademických, spisovateľských a politických postoch, za úspešnú novinársku činnosť, 

za literárne ocenenie doma a v zahraničí. 

         „Plaketa Mesta Zlaté Moravce“ 

         PaedDr. Pius Biely (Plaketa Janka Kráľa) – za literárnu činnosť, za propagovanie 

miestnej a regionálnej kultúry, za úspešnú športovú činnosť. 

         MUDr. Rastislav Řeháček (Plaketa MUDr. Korca) – za úspešnú činnosť v oblasti 

medicíny, za zásluhy pri budovaní Nemocnice v Zlatých Moravciach, za literárnu 

činnosť. 

         Anna Dvončová (Radlinského plaketa) – za dlhoročnú svedomitú a pedagogickú 

činnosť, za vedenie Základnej školy v Zlatých Moravciach, za úspešnú reprezentáciu 

Mesta Zlaté Moravce, za vedenie speváckych zborov Úsmev a Calexanka. 

         Jozef Šúň (Plaketa Janka Kráľa) – za vedenie MsKS, za redakčnú činnosť, za 

dlhoročnú činnosť reţiséra a herca ochotníckeho divadla v Zlatých Moravciach. 

         Štefan Partl (Plaketa Janka Kráľa) – za úspešnú výtvarnú a sochársku činnosť, za 

dlhoročnú pedagogickú prácu v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach. 

         Ing. Radovan Bakaľár (Plaketa Janka Kráľa) – za zaloţenie a vedenie 

folklórneho súboru Inovec, za 30-ročné zásluhy pri úspešnom vedení súboru 

a reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce doma aj v zahraničí. 

         Ján Novota (Kapolkova plaketa) – za zásluţnú činnosť športového organizátora, 

trénera reprezentácie Slovenskej republiky v pozemnom hokeji, zakladateľa a trénera 

tenisového klubu. 

         Zuzana Jakabová (Kapolkova plaketa) – za úspešnú reprezentáciu Mesta Zlaté 

Moravce a Slovenska a za trénerstvo v pozemnom hokeji. 

         Iveta Šramková – Hritzová (Kapolkova plaketa) – za získanie striebornej medaily 

v pozemnom hokeji na olympijských hrách v Moskve v roku 1980. 

         Viera Podhányiová – Jakabová (Kapolkova plaketa) – za získanie striebornej 

medaily v pozemnom hokeji na olympijských hrách v Moskve roku 1980. 

         Peter Martinec (Kapolkova plaketa) – za úspešnú športovú činnosť, za dlhoročné 

pôsobenie ako poslanec Mestského zastupiteľstva, za  vedenie správy športových 

zariadení a za reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce. 

Slávnostná 

akadémia 

a ocenenie 

významných 

osobností 

 

Foto č. 811, 

812, 813, 

814, 815, 

816, 817, 

818, 819, 

820/III 
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         Prof. Milan Šumný (Radlinského plaketa) – za pedagogickú, športovú a trénerskú 

činnosť, za zásluhy pri zaloţení Slovenského orla a Matice slovenskej, za 

reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce a Slovenska. 

         Ing. Róbert Ambra (Pamätná plaketa) – za vedenie Hasičského zboru v Zlatých 

Moravciach, za zásluhy pri vybudovaní novej Hasičskej zbrojnice a dlhoročnú 

a obetavú prácu pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce. 

         Jozef Tonkovič (Plaketa Janka Kráľa) – za dlhoročnú aktívnu prácu poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, za organizovanie kultúrno – 

spoločenských podujatí v mestskej časti Chyzerovce. 

         Ivan Hritz (Pamätná plaketa) – za dlhoročnú prácu funkcionára a poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. 

         Gabriel Kordoš (Pamätná plaketa) – za dlhoročnú prácu riaditeľa Mestského 

podniku Sluţbyt, za obetavú prácu správcu teplárenskej siete a všetkých nájomných 

bytov v Meste Zlaté Moravce. 

         Gejza Hlavatý (Radlinského plaketa) – za dlhoročnú prácu v Základnej 

umeleckej škole v Zlatých Moravciach, za pedagogickú činnosť a organizovanie 

kultúrnych a hudobných podujatí. 

         Ing. Peter Lisý (Pamätná plaketa) – za úspešnú politickú činnosť, za dlhoročnú 

prácu poslanca Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 

poslanca zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, za činnosť mestského 

predsedu dobrovoľného Poţiarneho zboru. 

         Marián Tomajko (Plaketa Dr. Rakovského) – za dlhoročnú prácu poslanca 

Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, za prácu poslanca zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, celoţivotnú činorodú prácu v oblasti propagácie 

histórie a zveľaďovanie ţivotného prostredia mesta. 

         Ing. Serafína Ostrihoňová (Plaketa kardinála Migazziho) – za propagáciu 

a rozvoj nášho mesta v rokoch 2002 – 2010 počas výkonu funkcie primátorky mesta 

Zlaté Moravce. 

         Ing. Ján Lopúšek (Radlinského plaketa) – za rozvoj školstva v našom meste, na 

ktorom sa podieľal ako dlhoročný riaditeľ POU, SOUP, v súčasnosti Stredná odborná 

škola polytechnická, za výchovu mnohých odborníkov v tomto odbore, nielen zo 

Zlatých Moraviec, ale aj zo širokého okolia. 

         Mgr. Mária Repková (Radlinského plaketa) – za rozvoj školstva a vedy v našom 

meste, za svoje dlhoročné pôsobenie ako pedagogickej pracovníčky v Gymnáziu Janka 

Kráľa, predtým SVŠ, kde sa podieľala na výchove a vzdelávaní mnohých generácií 

Zlatomoravčanov, ale aj mnohých mladých ľudí zo širokého okolia. 

         Bohumil Matejov (Pamätná plaketa) – za podiel na dlhodobom rozvoji nášho 

mesta v oblasti podnikania a sluţieb v potravinárskom priemysle. 

         Mgr. Miroslav Košút (Pamätná plaketa) – za zabezpečovanie poriadku a prínosu 

bezpečnosti obyvateľov v našom meste a príkladnú spoluprácu s Mestskou políciou 

a vedením mesta Zlaté Moravce počas jeho dlhoročného pôsobenia vo funkcii riaditeľa 

OO PZ. 

         Ing. Slavomír Eliáš (Pamätná plaketa) – za šírenie dobrého mena mesta Zlaté 

Moravce v oblasti podnikateľskej činnosti a za príkladnú spoluprácu a pomoc pri 
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príleţitosti organizovania programu významných hostí mesta Zlaté Moravce. 

         Plaketa Mesta Zlaté Moravce „in memoriam„  

         Ing. Peter Orban (Plaketa kardinála Migazziho), (*1935 – †2002) – za 

vykonávanie funkcie prvého primátora mesta po Zamatovej revolúcii v rokoch 1991 – 

1998,  poslanca Federálneho zhromaţdenia Snemovne národov, za politickú činnosť, 

za reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce. 

         PhDr. Štefan Rakovský (Radlinského plaketa), (*1904 – †1996) – za vedeckú 

prácu v oblasti zaloţenia Vlastivedného múzea v Zlatých Moravciach, za pedagogickú 

činnosť, za prínos do slovenského galerijníctva, etnografie a folkloristiky. 

         František Malý (Plaketa kardinála Migazziho), (*1927 – †2004) – za dlhoročnú 

úspešnú politickú činnosť vo vedení Mesta Zlaté Moravce, za reprezentáciu mesta 

a nášho regiónu, za prácu v SZPB. 

         František Herman (Plaketa Janka Kráľa), (*1923 – †2011) – za úspešnú prácu 

profesionálneho výtvarníka, za zaloţenie Zväzu výtvarníkov v zlatomoravskom 

okrese, za prácu v Slovenskej výtvarnej únii. 

         PhDr. Július Podhorný (Plaketa Janka Kráľa), (*1913 – †2008) – za úspešnú 

pedagogickú činnosť, za vznik a vedenie speváckeho zboru Schola cantorum, za 

vedeckú, historickú a literárnu činnosť, za reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce, 

Gymnázia Janka Kráľa a Slovenska. 

         Miloslav Kóňa (Kapolkova plaketa), (*1924 – †2007) – za dlhoročné 

predsedníctvo v TJ Calex, za zásluhy o vznik Továrne na chladničky, za legendárny 

zlatomoravský futbal. 

         Koloman Paluška (Pamätná plaketa), (*1942 – †2001) – za dlhodobú a zásluţnú 

prácu pri výchove a výcviku vodičov v Autoškole zo Zlatomoraveckého regiónu. 

         Diplom Mesta Zlaté Moravce za úspešnú a bohatú činnosť, za starostlivosť 

a pomoc občanom Mesta Zlaté Moravce a za šírenie a uchovávanie ľudových tradícií, 

za reprezentáciu mesta Zlaté Moravce za jednotlivé organizácie prevzali: 

         Asociácia nepočujúcich Slovenska – Centrum nepočujúcich Zlaté Moravce – 

ANEPS – Kamila Galovičová, Slovenský červený kríţ – Miestny spolok Zlaté 

Moravce – Juraj Bakula, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Zlaté 

Moravce – Emília Páleníková, Detský FS Zlatňanka – Stanislav Hruška, FS Inovec – 

Ing. Radovan Bakaľár, OZ Chyzerovce – Jozef Tonkovič, Spevácky súbor Kolovrátok 

– Irena a Jozef Vencelovci, SZ chovateľov ZO Zlaté Moravce – Štefan Kramár, SZ 

záhradkárov ZO 11 -22 Zlaté Moravce – Miloš Bančák, Kynologický klub Zlaté 

Moravce – RNDr. Jozef Paluška, ZO SZ protifašistických bojovníkov – Ivan Malý, SZ 

zdravotne postihnutých ZO Zlaté Moravce – Mgr. Ľudovít Andor, ZO SZ Zdravotne 

postihnutých Zlaté Moravce – Júlia Búryová, ZO Zväzu diabetikov Slovenska Zlaté 

Moravce, Diabetická slov. spol. – Anna Gubová, Materské centrum MAMI OÁZA – 

Katarína Ţarnovičanová, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Zlaté 

Moravce – Matilda Zemanová, ZO Slov. rybársky zväz MO Zlaté Moravce – Zuzana 

Siegelová, FC ViOn Zlaté Moravce – Viliam Ondrejka – za  úspešnú a bohatú činnosť, 

za šírenie športového ducha, za prácu a starostlivosť o mladých ľudí a športové talenty, 

Klub slovenských turistov – Mestská organizácia Zlaté Moravce – Ľudovít Chládek. 

         Ďakovný list Mesta Zlaté Moravce  
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         Anna Hlavatá – za dlhoročnú skúsenú a obetavú prácu v Mestskom stredisku 

kultúry a športu v Zlatých Moravciach. 

         Tatiana Kováčová, ktorá úvodnými slovami akadémiu otvorila, predniesla po 

slávnostnom akte oceňovania báseň „Krásny si kraj, ty kraj pod Inovcom“. 

V programe vystúpili pedagógovia zo ZUŠ v Zlatých Moravciach a prednesom poémy 

od J. R. Poničana - Divný Janko, jedna z ocenených Mgr. M. Repková, čím sa zároveň 

slávnostná akadémia skončila. Všetci ocenení hostia sa zároveň podpísali do pamätnej 

knihy mesta Zlaté Moravce, ktorá bude tento slávnostný akt pripomínať. Po skončení 

bolo pre všetkých pozvaných pripravené občerstvenie.  

 

 
Príloha  

č. 3-d 

 

 

 

Prednosta MsÚ. 
         Mesto Zlaté Moravce v zastúpení primátorom mesta Ing. P. Lednárom, CSc. 

vyhlásilo výberové konanie na pozíciu prednostu Mestského úradu mesta Zlaté 

Moravce. Podmienkou účasti na výberovom konaní bolo dosiahnuté vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa, prax minimálne desať rokov v samospráve alebo štátnej 

správe, znalosť právnych predpisov a aktívna znalosť anglického jazyka minimálne na 

úrovni B2.  

         Na post prednostu Mestského úradu bol primátorom mesta menovaný Mgr. 

Mário Lénárt na základe výberového konania. Zúčastnili sa ho dvaja uchádzači, z 

ktorých sa od 4. februára ujal vedenia Mestského úradu 43 ročný M. Lénárt. Študoval 

na Univerzite Komenského v Bratislave a po následných štúdiách manaţmentu na 

univerzitách v Nemecku a Veľkej Británii, pôsobil v ústredných orgánoch štátnej 

správy v Bratislave, kde začínal ako kontaktná osoba medzi Úradom vlády a Národnou 

radou Slovenskej republiky. Pracoval aj v oblasti kultúry ako poradca ministra kultúry 

a rovnakým obohatením jeho poznatkov bola v nemalej miere i práca v podnikateľskej 

sfére v súkromnej zahraničnej spoločnosti. V posledných rokoch pôsobil ako odborník 

a koordinátor v oblasti prevencii kriminality a  protispoločenských javov v územnej 

pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

         Mgr. M. Lenárt skončil vo funkcii prednostu Mestského úradu 5. júna. 

         Primátor mesta vymenoval od 10. júna za nového prednostu mestského úradu 

Mgr. Romana Šíru. Od 10. mája pracoval ako vedúci úradu MsÚ v Zl. Moravciach. 

Mgr. R. Šíra býva v Zlatých Moravciach. Absolvoval štúdium na Univerzite 

Konštantína Filozofa v Nitre. Dlhé roky pracoval v štátnej správe, prevaţne v odbore 

kriminálnej polície na Krajskom riaditeľstve policajného zboru v Nitre. 

 

 

 

 

 

 
 

Mgr. 

Mário 

Lenárt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mgr. 

Roman 

Šíra 

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 
    Predseda Národnej rady SR svojím rozhodnutím č. 191/2013 Z. z.  vyhlásil  

voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych 

krajov. Určil deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013. Voľby sa konali 

v súlade so zákonom č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 

a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.  

         Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja určilo uznesením osem 

volebných obvodov pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja, v 

ktorých bolo volených 54 poslancov a taktieţ určilo sídla obvodných volebných 

komisií.  

Príloha  

č. 4-d 
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         Územie okresu Zlaté Moravce zahŕňalo volebný obvod č. 8 s počtom poslancov 

3.  

         Primátor mesta Zlaté Moravce určil 11 volebných okrskov v meste Zlaté 

Moravce. 

         15. októbra zloţili sľub v obradnej miestnosti MSKŠ členovia okrskových 

volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov do rúk primátora 

mesta Ing. P. Lednára, CSc. Následne z politických strán a hnutí a ich koalícií, ktoré 

delegovali svojich členov a náhradníkov boli zvolení predsedovia a podpredsedovia 

okrskových volebných komisií. 

         Za okres Zlaté Moravce boli do zastupiteľstva NSK zvolení títo poslanci: 

1. Marián Kéry, Mgr., (SMER – SD, KDH) s počtom hlasov 2 725 

2. Serafína Ostrihoňová, Ing., (NEKA), s počtom hlasov 2 532  

3. Vladimír Klučiar, (SMER – SD, KDH), s počtom hlasov 1 965 

         V meste Zlaté Moravce bolo do zoznamu voličov zapísaných 10 715 voličov. 

Z toho sa na voľbách zúčastnilo 2 706 voličov, čo predstavuje 25,2% účasť. Počet 

platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu bol 2 600 a pre voľbu do 

zastupiteľstva 6 662. Kandidáti na poslancov za mesto Zlaté Moravce: 

Serafína Ostrihoňová, Ing., (NEKA), s počtom hlasov 1 030 

Klaudia Ivanovičová, PaedDr., (NEKA), s počtom hlasov 666 

Marián Kéry, Mgr., (SMER – SD, KDH), s počtom hlasov 626 

Vladimír Klučiar, (SMER – SD, KDH), s počtom hlasov 564 

Milan Galaba, Mgr., (SMER – SD, KDH), s počtom hlasov 386 

Pavol Petrovič, PaedDr., (NEKA), s počtom hlasov 362 

Peter Štepiansky, (NEKA), s počtom hlasov 341 

Viliam Rumanko, Ing., (SNS), s počtom hlasov 334 

Juraj Šabík, Ing., (NEKA), s počtom hlasov 333 

Štefan Valkovič, Ing., (NEKA), s počtom hlasov 255 

Terézia Borčinová, JUDr., (NEKA), s počtom hlasov 244 

Peter Lisý, Ing., (DOS), s počtom hlasov 244 

Filip Minár, (NEKA), s počtom hlasov 209 

Štefan Jurík, (ĽSNS), s počtom hlasov  195 

Milan Garaj, Ing., PhD., (NEKA), s počtom hlasov 191 

Rastislav Judin, (MOST - HÍD, Nova, OKS, SaS, SDKÚ – DS), s počtom hlasov 118 

Daniel Mandák, (ĽS – HZDS), s počtom hlasov 91 

Ivan Laktiš, (ĽS – HZDS), s počtom hlasov 88 

Daniela Zlatňanská, Mgr., (MOST - HÍD, Nova, OKS, SaS, SDKÚ – DS), s počtom 

hlasov 87 

Štefan Mladý, (ĽS – HZDS), s počtom hlasov 82 

Štefan Petrovič, Ing., (KSS), s počtom hlasov 81 

Bohumír Šabík, Ing., (NEKA), s počtom hlasov 72 

Marek Mikula, Bc., (Most - Híd, Nova, OKS, SaS, SDKÚ – DS), s počtom hlasov 63 

         Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja zvolený nebol v prvom 

kole, nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Súčasný 

ţupan Milan Belica, doc. Ing., PhD., (Smer-SD) získal 46,87 % hlasov a Tomáš 
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Galbavý (SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, Nova, SMK, OKS) 37,34 % hlasov. 

V meste Zlaté Moravce boli výsledky I. kola volieb predsedu NSK: 

Milan Belica, doc. Ing., (Smer-SD), s počtom hlasov 1 996 

Regan Belovič, MUDr., Mgr., (7 SRSS), s počtom hlasov 30 

Robert Dick, (MS), s počtom hlasov 46 

Tomáš Galbavý, Mgr., (Most - Híd, Nova, OKS, SaS, SDKÚ – DS), s počtom hlasov 

244 

Stanislav Kováč, Mgr., (ZZ, DÚS), s počtom hlasov 49 

Viliam Mokraň, Ing., (KĽS), s počtom hlasov 15 

Peter Oremus, Ing., PhD., (NEKA), s počtom hlasov 228 

         II. kolo volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konalo v sobotu 

23. novembra 2013. Výsledky volieb v Zlatých Moravciach: účasť 19,9% (2 132 

voličov), počet zapísaných voličov (10 712). Milan Belica, doc. Ing., (Smer-SD), 

s počtom hlasov 1855 hlasov (87,54%), Tomáš Galbavý, Mgr., (Most - Híd, Nova, 

OKS, SaS, SDKÚ – DS), s počtom hlasov 264 hlasov (12,46%). 

         V Nitrianskom kraji získal celkovo v druhom kole volieb Milan Belica 55.61 % 

všetkých hlasov (50 071). Tomáš Galbavý oslovil 44.38 % voličov (39 958). 

         Vedenie Nitrianskeho samosprávneho kraja tak ostalo nezmenené. Predsedom 

NSK sa stal staronový predseda Milan Belica, ktorý kandidoval za stranu SMER - 

sociálna demokracia. Priority predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja zostali také, 

aké boli doteraz – cesty, školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť. Milan Belica sa stal 

štvrtý raz predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na jeho čele stojí uţ 12 

rokov. 

         V 54-člennom zastupiteľstve NSK bude 32 poslancov koalície Smer – SD 

a KDH, 14 poslancov je za SMK-MKP, 2 poslanecké mandáty získala koalícia MOST-

HÍD, NOVA, OKS, SaS a SDKÚ-DS, 1 poslanec je za SNS, a 4 sú NEKA.  

Výstavba.  
         V rámci Investičnej akcie „ZŠ Mojmírova ul. č. 2 – Rekonštrukcia ÚK“ bola 

v prvej fáze zrealizovaná rekonštrukcia tepelného kanála pre objekt – kuchyňa 

s jedálňou a pavilón „B“. V druhej fáze bol vyriešený havarijný stav ústredného 

kúrenia v pavilóne „B“ Základnej školy na Mojmírovej ulici, v dôsledku ktorého došlo 

k výluke pouţívania školských tried v tomto pavilóne pre cca 160 ţiakov. Práce na 

rekonštrukcii tepelného kanála pre objekt kuchyňa s jedálňou a pavilón „B“ boli 

zrealizované od 4.-8. marca. Celkové náklady predstavovali sumu 9 064,50 €.  

         Rekonštrukčné práce na rozvodoch ÚK v pavilóne „B“ pozostávali najmä vo 

výmene a osadení vnútorných leţatých rozvodov ÚK, pripojenie jednotlivých 

stúpačiek na vykurovacie telesá, výmena a doplnenie uzatváracích armatúr a na 

vratnom potrubí opatrením novými regulačnými uzatváracími armatúrami. Nové 

rozvodové potrubia sú z oceľových závitových rúr bezošvých, čiernych pre tlak 0,6 

Mpa. Napojenie ÚK je vedené z vonkajšej šachty tepelného kanála cez ochrannú niku 

a obvodový múr nad podlahu prízemia. Opravy boli zrealizované v čase od 15. apríla – 

3. mája. Celkové náklady predstavovali sumu 11 344,39 €. 

Oprava 

havarijného 

stavu kúrenia  

v ZŠ na 

Mojmírovej 

ulici 
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         Práce v rámci opravy hygienických zariadení v budove Daňového úradu 

pozostávali v odstránení pretrvávajúcich problémov s funkčnosťou kanalizácie a časti 

zdravotechniky na prízemí budovy. Bola vykonaná kontrola priepustnosti vnútornej 

kanalizácie pod budovou úradu pomocou termokamery, lokalizácia upchaného 

a nefunkčného úseku a následné jej vyčistenie a obnovenie jej funkčnosti. V rámci 

zdravotechniky bola v rámci priestorov WC na prízemí vykonaná úprava povrchov 

stien a podláh, výmena umývadiel, záchodových mís, výlevky a batérií. Opravou 

hygienického zariadenia sa doriešil dlhodobý problém s kanalizáciou 

a zdravotechnikou na prízemí budovy Daňového úradu. Dodávateľom prác bola 

spoločnosť NBM s.r.o., Zlaté Moravce, dátum ukončenia prác bol 30. apríl. Celkové 

náklady za vykonané práce predstavovali sumu 5.297,24 € vrátane DPH. 

Oprava 

hygienického 

zariadenia 

v budove 

Daňového 

úradu 

 
 

 

 

         Tohtoročné veľkonočné sviatky priniesli so sebou aj starosti a strach ľudí o svoj 

majetok. Dôvodom bol roztápajúci sa sneh a zvýšené hladiny vodných tokov Ţitava, 

Zlatňaka, ako aj priľahlých tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 

varoval pred povodňami z topiaceho sa snehu a daţďa výstrahou tretieho stupňa. Tá 

platila aj pre okresy Zlaté Moravce, Levice a Veľký Krtíš. 31. marca sa v Zlatých 

Moravciach voda liala cez Tekovskú ulicu a zatopený bol aj Park mládeţe, 

Priemyselná ul. a Hostiansky potok. Voda prišla v smere od Inovca. Neskôr sa situácia 

stabilizovala a hladina riek pretekajúcich mestom ďalej nestúpala. Po celý deň 

mapoval zásah vody do obydlí primátor P. Lednár, riaditeľ Technických sluţieb B. 

Varga, Mestská polícia a Hasičský a záchranný zbor Zlaté Moravce. Zlá situácia bola 

aj v mestskej časti Prílepy, kde si ľudia svoje obydlia zachraňovali uţ od skorého rána, 

nakoľko tu chýbal odvodňovací rigol. 

Povodeň – 

Tekovská ul., 

m.č. Prílepy 

 

Foto č. 

821/III 

 

 

         17. júla prebehlo stretnutie občanov mesta, zástupcov mesta a zástupcov VÚC, 

ohľadom riešenia stavby, ktorá mala vzniknúť po zbúraní domu v mestskej štvrti 

„Ďatelinisko“. Na stretnutí dali občania jasne najavo svoj názor na túto stavbu. 180 

ľudí z tejto štvrte spísalo petíciu, ktorou sa postavili proti zámeru ţupy. Stretnutie sa 

uskutočnilo na Rázusovej ulici, kde mal byť pre zdravotne postihnutých zriadený 

ústav. Malo sa jednať o zariadenie pre minimálne 12 klientov s kombinovaným 

mentálnym a telesným postihnutím, vo veku 14 aţ 50 rokov, ktorí potrebujú neustálu 

starostlivosť personálu. V projekte bola naplánovaná zástavba, skoro 3/4 plochy. 12 

mentálne a telesne postihnutých ľudí malo byť preloţených z tichého prostredia 

kaštieľa v Lipke, do zastavaných priestorov obytného domu s moţnosťou pobytu 

vonku. Pozemok s rodinným domom sa mal zmeniť na zariadenie sociálnych sluţieb v 

štvrti s rodinnými domami.   

         Nitriansky samosprávny kraj následne pozastavil projekt výstavby bytov pre 

zdravotne postihnutých občanov v Zlatých Moravciach. Dôvodov na tento krok bolo 

niekoľko. NSK projekt nemohol predloţiť v dôsledku nesúladu termínov medzi 

Regionálnym operačným programom a Fondom sociálneho rozvoja. Úrad NSK okrem 

toho poukázal aj na nedostatočnú komunikáciu s obyvateľmi lokality Ďateľniska, kde 

sa mal zámer realizovať.  

Nepovolenie 

stavby 

sociálneho 

rodinného 

domu na 

„Ďateľnisku“ 
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         9. augusta boli ukončené rekonštrukčné práce na hygienických zariadeniach 

v priestoroch mestského amfiteátra vo „Veľkom parku“, ktoré Mesto Zlaté Moravce 

vykonalo vo svojej réţii. Po 47 rokoch bude mať opäť mestský amfiteáter dôstojnejšie 

hygienické podmienky počas akcií, ktoré sa tu konajú. 

Oprava 

hygienického 

zariadenia na  

amfiteátri 

 

         13. novembra začala prípravu staveniska „Rekonštrukcia zemného rigolu 

v Prílepoch“ firma HASS s.r.o., ktorá vzišla zo súťaţe o verejnom obstarávaní.  Stavba 

bola zabezpečená dočasným dopravným značením po dobu rekonštrukcie. 

Rekonštrukciou zemného rigolu sa odstránilo podmáčanie rodinných domov na Ul. 

Nová, čo pomôţe obyvateľom ulice pred nečakanými povodňami. Na rekonštrukciu 

zemného rigolu vyčlenilo Mesto Zlaté Moravce finančné prostriedky, ktoré boli 

odsúhlasené MsZ. Rekonštrukčné práce prebiehali v súlade s vypracovanou 

a odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Nie všetci obyvatelia však napriek 

prebiehajúcim prácam boli stotoţnení s rekonštrukciou rigolu na Ul. Nová. Ukončenie 

prác sa zavŕšilo samotnou kolaudáciou rigolu, ktorá sa uskutočnila dňa 3. decembra za 

prítomnosti primátora Ing. P. Lednára CSc., vedúceho Odd. investičnej výstavby 

a hospodárskej činnosti Bc. Š. Nociara, pracovníka MsÚ Ing. M. Zuzčáka a za výrobný 

úsek firmy HASS, s.r.o. M. Petroviča. Náklady Mesta na rekonštrukciu zemného 

rigolu boli 15 564,64 €. 

Rekonštrukcia 

zemného 

rigolu na 

Ulici Nová, 

mestská časť 

Prílepy 
 

Foto č. 

822/III 

 

Doprava.  
         Mnoţstvo snehu a chladné počasie počas tohtoročnej zimy spôsobili, ţe jám bolo 

na asfaltových cestách o polovicu viac ako vlani. Prvé opravy sa začali uţ vo februári, 

ďalšie neskôr v apríli aţ máji. Poškodené boli pritom často aj úseky, ktoré sa 

opravovali len nedávno (napr. Ul. 1. mája). Prednosť dostali mestské cesty, ktoré sa 

napájajú na štátne či ţupné cesty. Opravované boli pracovníkmi Technických sluţieb 

m.p. a to frézovaním. Nakoľko tieto cesty sú najvyťaţenejšie a jazdí po nich 

neporovnateľne viac áut ako v bočných uličkách, kde boli výtlky len zaliate 

a zavalcované.  

         Niektoré cesty v meste sú v havarijnom stave a vyţadovali by si komplexné 

riešenie, ako vyfrézovanie celého úseku a poloţenia asfaltového kobercu po celej šírke 

vozovky v dĺţke poškodeného úseku.  

Oprava 

výtlkov 

v meste 

Technickými 

sluţbami 

m.p. 

 

         Vodiči zaparkovaných vozidiel na miestnych komunikáciách v meste porušovali 

§ 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, čím ohrozovali bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky a znemoţňovali prejazd a príjazd vozidlám s právom 

prednosti v jazde (hasiči, záchranky, polícia a pod.), preto mesto pristúpilo z hľadiska 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky k zjednosmerneniu niektorých ulíc. Dňa 18. 

– 19. júna prebiehali v Zlatých Moravciach na uliciach Kalinčiakova, Brezová, 

Mojmírova, Školská - práce na novom zvislom aj vodorovnom značení s vyuţitím 

cestných komunikácii pre statickú dopravu. Z dôvodu zachovania parkovania 

motorových vozidiel pri obytných domoch na uvedených komunikáciách došlo 

k zmene organizácie tak, ţe tieto komunikácie boli zjednosmernené, nakoľko šírkové 

parametre komunikácií v zmysle platných STN a zákonov nedovoľujú státie 

Zjednosmer- 

nenie ulíc 

a nové 

parkovacie  

miesta – Ul. 

Brezová, 

Mojmírova, 

Školská 

 

Foto č. 

823/III 
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motorových vozidiel a obojsmernú premávku. Úpravou organizácie dopravy sa zvýšila 

najmä bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite, ďalej sa 

„zlegalizovalo" nezákonné státie zhruba 110 motorových vozidiel a pribudlo 86 

nových parkovacích miest. Celkovo bolo osadených 49 zvislých dopravných značiek. 

Náklady na takúto zmenu dopravy boli vo výške 13 050 €. 

Zmena organizácie dopravy na miestnych komunikáciách (MK) bola vykonaná 

Mestom Zlaté Moravce, oddelením výstavby a referátom dopravy: 

1. Ul. Mojmírova - jednosmerná premávka v smere od kriţovatky ulíc Hviezdoslavova 

(cesta III/06433) a Mojmírova (MK) po kriţovatku ulíc 1. mája (MK) a Mojmírova 

(MK) 

2. Ul. Školská - jednosmerná premávka v smere od kriţovatky ulíc Mojmírova (MK) 

a Školská (MK) po kriţovatku ulíc Kalinčiakova (MK) a Školská (MK) 

3. Ul. Brezová - jednosmerná premávka v smere od kriţovatky ulíc Kalinčiakova 

(MK) a Brezová (MK) po kriţovatku ulíc Mojmírova (MK) a Brezová (MK) 

4. Ul. Kalinčiakova - jednosmerná premávka v smere od kriţovatky ulíc 1. mája (MK) 

a Kalinčiakova (MK) po kriţovatku ulíc Obrancov mieru (MK), Brezová (MK) 

a Kalinčiakova (MK) 

5. Ul. Kalinčiakova - obojsmerná premávka v smere od kriţovatky ulíc Obrancov 

mieru (MK), Brezová (MK) a Kalinčiakova (MK) po kriţovatku ulíc Hviezdoslavova 

(cesta III/06433) a Kalinčiakova (MK). 

 

         27. júna bola na Ul. SNP v Zlatých Moravciach za prítomnosti vedúceho 

Oddelenia pre projektovú a propagačnú činnosť Ing. M. Košúta, referenta dopravy E. 

Hudáka a náčelníka Mestskej polície PhDr. M. Takáča, prevedená montáţ prvého 

mestského merača rýchlosti s monitorovacím systémom. Finančné prostriedky (1500 

€) získalo Mesto cez projekt „Pomôţme bezpečnosti v meste“ od Nadácie Allianz. 

Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Zlaté Moravce, predovšetkým študenti 

stredných škôl, keďţe na ulici SNP sa nachádzajú 3 stredné školy, ktoré navštevuje 

denne veľa študentov. Zároveň sa tu nachádza Mestská nemocnica, mestský cintorín a 

Stredisko občianskej vybavenosti – Dom sluţieb. Ulica SNP je vstupnou bránou do 

mesta Zlaté Moravce od smeru vjazdu Nová Baňa – Banská Bystrica. „Preventívny 

Merač rýchlosti“ je vybavený štatistickým modulom a bude poskytovať informácie o 

dopravnej situácii na uvedenom úseku, ktoré môţu potenciálne slúţiť, ako smerodajný 

údaj pre koncepciu dopravy v meste Zlaté Moravce, Mestskej polícii Zlaté Moravce, 

resp. pre miestne príslušné oddelenie Policajného zboru SR, ako aj pri plánovaní 

rozmiestnenia hliadok cestných kontrol. 

Prvý  

mestský 

merač 

rýchlosti 

v našom 

meste 

 

Foto č. 

824/III 

 

 

         Nakoľko osobných vozidiel v meste neustále pribúda, bolo potrebné aj na Ul. 

Obrancov mieru zvýšiť kapacitu parkovacích miest. 15. júla sa uskutočnilo stretnutie 

predstaviteľov mesta s obyvateľmi bytovky, aby spolu prekonzultovali moţnosť 

rozšírenia parkovania na tejto ulici. Primátor ich informoval o moţnosti urýchleného 

rozšírenia parkovania výstavbou jednoduchej spevnenej plochy. Pribudlo by tak 40 

parkovacích miest. Obyvatelia súhlasili s návrhom rozšírenia parkovania 

o nevyuţívaný trávnatý pás o šírke pribliţne trinásť a dĺţke šesťdesiatpäť metrov, 

Rozšírenie 

parkovania 

na Ul. M. 

Benku 
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ktorý sa nachádza medzi cestou a oplotením vedľajšej materskej školy na 

Kalinčiakovej ulici. Obyvatelia ţiadali, aby sem po rozšírení parkovacieho priestoru 

pribudli minimálne tri stĺpy s osvetlením, keďţe na ulici sú namontované úsporné 

ţiarivky a osvetlenie by uţ nepostačovalo pokryť celú plochu.  

         Nové provizórne parkovisko bolo hotové v auguste. Trávnik bol vybratý 

a nahradený uvalcovaným makadamom. Výstavba novej parkovacej plochy nijako 

neovplyvnila vedľajšie detské ihrisko. Pribudlo sem oplotenie tak zo strany nového 

parkovania, ako aj k smetným nádobám.  

 

         Spoločnosť Ariva Nitra podala návrh na prerokovanie zvýšenia cestovného 

v mestskej autobusovej doprave v Zlatých Moravciach na základe výsledkov 

hospodárenia za mestskú dopravu za rok 2012. Poslanci na 26. zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva tento návrh jednohlasne schválili. Jednosmerné základné cestovné bolo 

navýšené o 10 centov, teda z pôvodných 40 centov na 50 centov. Rovnaké navýšenie 

o 10 centov sa týka aj detí do 15 rokov, ako aj ţiakov a študentov do 26 rokov, ktorí 

budú po novom platiť na mestskú dopravu 30 centov. Dôchodcom nad 70 rokov sa 

cestovné navýšilo iba o 5 centov. Cena za batoţinu sa nemení. Pri platbe z čipovej 

karty je navýšenie miernejšie, okrem základného cestovného, ktoré sa rovnako 

navyšuje o 10 centov. Deti do 15 rokov a študenti budú platiť pri pouţití čipovej karty 

o 5 centov viac a dôchodcovia a ŤZP iba o 3 centy viac. Batoţinový lístok zostal na 

sume 30 centov. 

Zvýšenie 

cestovného 

v mestskej 

doprave 

 

         Geometrickým zameraním sa dňa 12. novembra začali zemné práce investičnej 

akcie, ktorej výsledkom je rozšírenie cesty vedľa nákupného centra Coop Jednota a 

zmena v dopravnej premávke. Cestná komunikácia, ktorá spája Ul. Janka Kráľa a 

Ulicu 1. mája popri Strednej odbornej škole technickej, sa zmenila na komunikáciu s 

obojsmernou premávkou, ktorá umoţňuje príjazd motorových vozidiel (okrem nákl. 

mot. vozidiel) do centra mesta ako aj do nákupného centra COOP Jednota od ul. 1. 

mája, čím sa zlepší dopravná situácia v centre mesta. Práce boli ukončené 30. 

novembra. Zhotoviteľom bola stavebná firma Cesty s.r.o. a objednávateľom, zároveň 

investorom Coop Jednota SD.  

         5. decembra bola cesta s novým dopravným značením a osvetlením 

skolaudovaná a odovzdaná do správy Mesta Zlaté Moravce. 

Obojsmerná 

komunikácia 

Ul J. Kráľa – 

1. mája (vedľa 

Coop 

Jednota) 
 

Foto č. 

825/III 

 

Činnosť podnikov v meste.      
         V priebehu minulého roka sa primátor mesta stretol Talianskymi investormi 

(Zanette Prefabbricatti) v priemyselnom parku v Zlatých Moravciach. Neskôr sa stretli 

v Slovinsku, kde si zjednotili predstavy o moţnom podnikaní v Zlatých Moravciach, 

vďaka ktorému by sa v meste zamestnalo niekoľko stoviek ľudí.  

         25. januára prijal primátor Ing. P. Lednár CSc. v zasadačke MsÚ zástupcov 

SARIA - PhDr. J. Hašku a R. Lampera. Hlavnou témou bola stratégia a kroky, ktoré sa 

uskutočnili a ktoré je ešte potrebné urobiť, aby mohlo dôjsť k  rozbehnutiu uţ 

v minulosti vzniknutého projektu s talianskymi investormi. Zástupcovia SARIA sa 

informovali o moţnostiach a potenciále mesta v súvislosti s podnikaním, ako aj o 

Stretnutie 

zástupcov 

SARIA 

a primátora 

v Zlatých 

Moravciach 

 

Foto č. 

826/III 
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voľných objektoch vhodných na podnikateľské účely.   

 

         Po májovej návšteve veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike P. 

Kuznecova v Zlatých Moravciach, prišli 26. júna do nášho mesta obchodní 

zástupcovia A. Parshakov z Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej 

republike a jeho poradca E. Guňko. „Išlo čisto o pracovné stretnutie, kde sme našich 

hostí informovali o moţnostiach podnikania v našom priemyselnom parku. Predstavili 

sme im najmä víziu vyuţitia v súčasnosti poloprázdnych priestorov po bývalom 

Calexe. Sú tam vybudované inţinierske siete a hlavne multifunkčné haly. Okrem toho, 

Zlaté Moravce majú celkom dobrú polohu čo sa týka dopravnej infraštruktúry tak po 

ţeleznici, ako aj po novovybudovanej rýchlostnej ceste. Predstavili sme im tieţ 

moţnosti rozvoja turistiky, športu a kultúry, a v neposlednom rade sme ich pozvali na 

oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach, ktoré budú 

v dňoch 27. a 28. septembra,“ povedal primátor Ing. P. Lednár, CSc. Podľa A. 

Parshakova problémom medzi Ruskom a Slovenskom nie je vzájomná vzdialenosť, 

ako skôr skutočnosť, ţe Slovensko je pre takú obrovskú krajinu akou je Rusko veľmi 

malým obchodným trhom. Napriek tomu prisľúbil, ţe sa pokúsi nazrieť do zásobníka 

svojich kontaktov a posunúť ich ďalej. Výhodou totiţ je, ţe Slovensko môţe bez 

akýchkoľvek colných bariér obchodovať v rámci celej Európskej únie. Ako jednu 

z moţností vzájomného podávania si informácii do Ruska a späť naznačil aj cestu 

spolupráce s agentúrou Sario.  

Prijatie 

obchodných 

zástupcov z 

Ruskej 

federácie 

 

         Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o. Zlaté Moravce doručila 

obyvateľom mesta v mesiaci júl leták, v ktorom ich informovala o cenách za dodávku 

tepla.  

1. energetická  
 

Príloha č. 5-d 

 

         V rámci prvých dvoch bytoviek v obytnom súbore „Ďateliniská“ Zlaté Moravce 

sa pokračovalo v obsadzovaní bytov. Firma Kanvod s.r.o. usporiadala 10. augusta, 7. 

a 14. septembra „Dni otvorených dverí“ pre potencionálnych záujemcov o kúpu bytu.  

         Cena 3 izbového bytu s balkónom spolu s DPH predstavovala 75 999 €, (75,90 + 

6,50) m2, 2 izbového bytu s balkónom s DPH to bolo 48 999 €, (48,40 + 6,50) m2, a 1 

izbového bytu s DPH spolu 25 999 €, (26,60) m2. 

Obytný súbor 

„Ďateliniská“ 

Zlaté Moravce 
 

Príloha  

č. 6-d 

 

         K 1. októbru vzniklo na celom území Slovenska 72 okresných úradov. Okresný 

úrad Zlaté Moravce vznikol v zmysle zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu 1. októbra 

2013. V zmysle § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., Okresný úrad Zlaté 

Moravce vykonáva štátnu správu na úseku: Civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia 

štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, Hospodárskej 

mobilizácie, Katastra nehnuteľností, Obrany štátu, Starostlivosti o ţivotné prostredie. 

Okresný úrad Zlaté Moravce sa člení na: Organizačný odbor, Odbor krízového 

riadenia, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie a Katastrálny odbor, ktorý sa ďalej 

člení na: Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, Oddelenie 

zápisov práv k nehnuteľnostiam. Prednostom je Ing. M. Illéš. Stránkové hodiny 

Okresný úrad 

Zlaté Moravce 
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okresného úradu: Po, Ut, Štv 8.00 – 15.00 h, Str 8.00 – 17.00 h, Pia 8.00 – 14.00 h.  

 

         21. októbra sa za účasti primátora Ing. P. Lednára, CSc. v priestoroch divadelnej 

sály MSKŠ uskutočnilo stretnutie so zástupcami personálnej agentúry XAWAX. 

Personálna agentúra ponúkla potenciálnym záujemcom voľné pracovné miesta pre 

ţeny a muţov v priemyselnom parku (elektropriemysel) v Nitre na pozíciách: operátor 

poloautomatickej linky, operátor výrobnej linky, skladník, vodič VZV – skupina „G“, 

technik, elektrotechnik. V prípade záujmu agentúra ponúkala prácu aj na území Českej 

republiky (Pardubice, Plzeň, Brandýs nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Trutnov, 

Brno). Na otázky súvisiace s prácou a pracovnými podmienkami v náväznosti na 

vykonávanie jednotlivých pozícií odpovedal Š. Petrovič spolu so zástupkyňami za 

jednotlivé náborové pobočky (Nitra, Bardejov). Prvý krok smerom k získaniu práce a 

to vypísaním potrebných tlačív, urobilo z prítomných spolu 134 ľudí. Zamestnať sa 

podarilo k 24. októbru 20-tim občanom. 

Burza práce 

- personálna 

agentúra 

XAWAX 

Činnosť MsÚ, mestských podnikov.  
         Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí dňa 8.11.2012 

schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 6/2012 o dani 

z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 7/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na území mesta Zlaté Moravce, 

s účinnosťou od 1. januára 2013. 

         Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2013 boli zvýšené o 7,5 %. Zvýšenie sa 

týkalo všetkých druhov nehnuteľností okrem pozemkov, ktoré sa novelou zákona o 

dani z nehnuteľností zlúčili do jednej kategórie – a to sú orná pôda, chmeľnice, vinice, 

ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, kde bolo priemerné zvýšenie prispôsobené 

hodnotám jednotlivých druhov pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach. 

Podľa nariadenia o dani z nehnuteľností správca dane poskytne úľavy na dani z 

pozemkov vo výške 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú 

občania v hmotnej núdzi a 50 % na stavby na bývanie a byty, ktoré sú vo vlastníctve 

občanov v hmotnej núdzi, ako aj prevaţne alebo úplne bezvládnych občanov. Daň za 

ubytovanie sa zvýšila z 0,35 € na 0,40 € na osobu a prenocovanie. Poplatok za 

komunálny odpad sa zvýšil na 17 eur na osobu/rok.  

Daň z  

nehnuteľností 

a poplatok za 

komunálny 

odpad od 1. 

januára  

 

 

         V Prezidentskom paláci v Bratislave sa 8. januára uskutočnilo slávnostné 

novoročné prijatie predstaviteľov Zdruţenia miest a obcí Slovenska prezidentom SR I. 

Gašparovičom. Medzi pozvanými pribliţne 130 hosťami bol aj primátor mesta Zlaté 

Moravce Ing. P. Lednár, CSc. „Podobné stretnutia majú pre mňa veľmi veľký význam 

najmä pre poznanie situácií, ktoré v mestách a obciach sú,“ povedal na úvod stretnutia 

prezident Gašparovič. Všetkým primátorom k ich práci zaţelal, aby sa pre nich rok 

2013 stal rokom, ktorý bude označený ako rok úspešný, aj keď uţ vopred vie, ţe veľmi 

náročný. Primátor P. Lednár zároveň pozval prezidenta SR na návštevu mesta Zlaté 

Moravce pri príleţitosti osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky jeho existencie. 

Novoročné 

prijatie 

primátorov 

prezidentom 

republiky 

 

 

 

         V Nitre sa v dňoch 28. aţ 29. mája na svojom 24. sneme stretli predstavitelia ZMOS 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11307145&ids=6
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Zdruţenia miest a obcí Slovenska. Medzi pozvanými delegátmi nechýbal primátor 

Zlatých Moraviec Ing. P. Lednár, CSc. Hlavnou myšlienkou rokovania bola 

problematika financovania miest a obcí Slovenska, miestnych daní, zabezpečovanie 

sluţieb pre občanov, školstvo, sociálne sluţby, riešenie nezamestnanosti, odpadové 

hospodárstvo, stavebné konanie, čerpanie prostriedkov z eurofondov. Na sneme sa 

zúčastnilo celkom 678 delegátov, pozvaní boli aj zástupcovia partnerských zdruţení z 

Maďarska a Českej republiky a 52 starostov a primátorov z prihraničných maďarských 

samospráv zapojených do spoločného slovensko-maďarského projektu cezhraničnej 

spolupráce. Delegátov snemu prišiel osobne pozdraviť aj prezident Slovenskej 

republiky I. Gašparovič a predseda vlády R. Fico. 

 

         Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil výsledky sčítanie obyvateľstva. 

Trvalý pobyt v okrese Zlaté Moravce má viac ako 41-tisíc obyvateľov. V celom 

Nitrianskom kraji ţije 689 867 obyvateľov, čo je úbytok oproti poslednému sčítaniu, 

ktoré bolo v roku 2001 o skoro 24- tisíc ľudí. Výsledky tohto sčítania boli spracované 

k roku 2011. Počet obyvateľov ţijúcich v okrese Zlaté Moravce bol podľa najnovších 

zistení 41 402, z toho 20 184 muţov a 21 2018 ţien. K slovenskej národnosti sa hlási 

39 410 Zlatomoravčanov. Najpočetnejšou národnostnou menšinou sú Maďari, ku 

ktorým sa hlási 392 ľudí. Po nich nasledujú Česi, ktorých je 263 v  okrese. Rómska 

národnostná menšina predstavuje len 54 obyvateľov. Svoj materinský slovenský jazyk 

pouţíva 39 013 Zlatomoravčanov. K maďarskému materinskému jazyku sa prihlásilo 

442 a k českému 198 obyvateľov okresu. U 1 239 ľudí sa tento údaj nepodarilo zistiť. 

Najdominantnejšiu pozíciu má v našom okrese Rímskokatolícka cirkev, ku ktorej sa 

hlási 34 877 veriacich. Na druhom mieste je Evanjelická cirkev augsburského 

vyznania s 332 veriacimi. Po nej nasleduje Náboţenská spoločnosť Jehovových 

svedkov s 84 veriacimi. Aţ 5 905 Zlatomoravčanov odmietlo zverejniť túto 

informáciu. V okrese Zlaté Moravce sa nachádza 5 469 ľudí bez vzdelania. Úplné 

stredné všeobecné vzdelanie dosiahlo 8 824 a základné vzdelanie 6 637 Zlatomo-

ravčanov. Na území okresu býva 815 ľudí, ktorí ukončili bakalárske štúdium. Titul 

magister a inţinier má 3 472 obyvateľov a doktorandský titul 163 ľudí. 

Výsledky 

sčítania 

obyvateľov 

 

         Od 1. apríla bolo moţné zaplatiť v pokladni MsÚ aj platobnou kartou 

(bezhotovostným prevodom) miestne dane, miestne poplatky a všetky ostatné platby. 

Naďalej bolo moţné platby uhradiť - na účet správcu dane bankovým prevodom, 

poštovou poukáţkou alebo v hotovosti pri platbách do 300 € v pokladni MsÚ. 

Platby 

v pokladni 

MsÚ aj 

kartou 

 

         Energetička Ing. I. Vaškovičová pôsobí na Mestskom úrade a má kumulované 

funkcie – okrem energetičky, vykonáva aj funkciu bezpečnostnej techničky 

a techničky poţiarnej ochrany pre Mesto Zlaté Moravce. Mestské podniky s právnou 

subjektivitou, ku ktorým patria základné školy, mestská nemocnica, kultúrne stredisko, 

technické či záhradnícke sluţby a Sluţbyt, si tieto činnosti zabezpečujú externými 

pracovníkmi. 

Energetik, 

BOZP 

mesta 

 

         S podporou primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc. spolupracuje redakcia Medializácia 
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Tekovských novín s regionálnou televíziou Nitrička, kde sa podieľa na vysielaní 

spravodajstva prostredníctvom svojich video reportáţí. Ďalšia spolupráca pokračuje aj 

s novovzniknutým internetovým a nezávislým rádiom „Slobodný vysielač“ so sídlom 

v Banskej Bystrici. V meste Zlaté Moravce sa nachádzajú ţlté schránky, do ktorých je 

moţné prispievať aj anonymne. Mesto Zlaté Moravce má svoj informačný blog 

www.zlatemoravce.info, ktorý vznikol ako podporné informačné médium mestskej 

oficiálnej stránky www.zlatemoravce.eu a mestského tlačového periodika „Tekovské 

noviny“ z dôvodu aktuálnejšej a rýchlejšej informovanosti občanov. Primátor mesta 

ďalej komunikuje s občanmi prostredníctvom sociálnej siete (facebook).  

mesta 

 

         Od 1. apríla viedol Spoločný obecný úrad Ing. P. Mesároš. Od 1. decembra bol 

zároveň vedúcim odd. pre stavebné konanie a správu majetku mesta na MsÚ, pod 

ktoré prešla pôsobnosť Spoločného obecného úradu Zlaté Moravce.   

Spoločný 

obecný úrad 

Zlaté Moravce 

          

         Bc. P. Kereš bol riaditeľom Mestského strediska kultúry a športu do 16. januára. 

Následne bola dočasne poverená A. Hlavatá vedením MSKŠ, ktorá doteraz pôsobila 

ako ekonómka. Od 1. augusta bol vedením MSKŠ poverený Mgr. Miroslav Ďuráček. 

MSKŠ 

p.o. 

 

         Do 31.12.2012 hospodáril Sluţbyt m.p. výlučne so svojimi vlastnými 

prostriedkami. Od l. januára 2013 bol napojený na rozpočet mesta príspevkom 

zriaďovateľa. V hlavnej činnosti zabezpečuje mestský podnik správu bytov, údrţbu 

nepredaných bytov a údrţbu budov mesta. V podnikateľskej činnosti zabezpečuje 

správu predaných bytov ako aj nebytových priestorov v zmysle zmlúv o výkone 

správy, vykonáva spracovávanie dát vykurovania, rozúčtovania dodávok tepla a teplej 

úţitkovej vody od dodávateľa, pri zmene legislatívy v priebehu a na konci roka robí 

odpočty stavov vodomerov SV, TÚV a ÚK. Kaţdý mesiac za spolupráce so 

zamestnancami Západoslovenských vodárni Nitra a Prvou energetickou a teplárenskou 

spoločnosťou Zlaté Moravce sú zapisované odpočty na päte merača kaţdého bytového 

domu. Kapitálové príjmy boli zvýšené o transfer mesta na rekonštrukciu komínov na 

nepredaných bytoch vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce, l. mája 21-27 vo výške 35  

000 €.  

         Sluţbyt m.p. spravuje spolu: 996 bytov, z toho 230 nepredaných bytov vo 

vlastníctve Mesta. V priebehu roku 2013 bol zníţený dlh za nepredané byty o 16 

239,49 €. Dlh na nájomnom k 31.12.2013 činil 235 117,12 €. 

Sluţbyt, 

m.p. 

 

         Jarné upratovanie tento rok trvalo od 2. do 16. apríla, v pracovné dni od 7. do 18. 

hodiny. Obyvatelia mesta mohli daný odpad ukladať na určené stanovištia podľa 

jednotlivých lokalít a zároveň na priestranstvo pred domom. Odpad bol pracovníkmi 

technických sluţieb odváţaný na skládku komunálneho odpadu. Zlatomoravčania, 

ktorí sa preukázali OP, mohli vyviesť stavebný a komunálny odpad zo spoločných 

priestorov, pivníc či okolia domu, ale aj domácností „vlastnými dopravnými 

prostriedkami“, pričom za odpad v objeme do 150 kg neplatili poplatky spojené 

s uloţením odpadu na skládke komunálneho odpadu. Veľkokapacitné kontajnery na 

väčší odpad z domácností cirkulovali niekoľko týţdňov po jednotlivých lokalitách 

TSM m.p. 
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mesta – Ul. Tekovská, SNP (medzi domami), Bernolákova (pri ţelezničnom priecestí), 

Ţitavské nábreţie – Murgašova. MČ Chyzerovce – Druţstevná. MČ Prílepy – Parková 

ulica (pri autobusovej zastávke), pálenica, zimný štadión. V rámci jarného upratovania 

nebolo moţné odovzdať aj nebezpečný odpad. Zber elektroodpadu a ďalších komodít 

bolo moţno odovzdať firme Waste Recycling.  

         Od 14. - 27.  novembra začalo jesenné upratovanie biologicky rozloţiteľného 

odpadu, t.j. konárov zo stromov, buriny a pod., nie však stavebného a komunálneho 

odpadu. Na jednotlivých stanovištiach dohliadali na priebeh upratovania zamestnanci 

TSM a MsP.  

         V súčasnosti si Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom príspevkovej organizácie 

Technické sluţby mesta Zlaté Moravce stanovilo v oblasti odpadového hospodárstva 

nasledovné ciele: zvýšiť podiel vyseparovaných zloţiek zo zmesového komunálneho 

odpadu vyprodukovaného v meste Zlaté Moravce, zvýšiť povedomie obyvateľov 

mesta o separovaní odpadov a jeho prínose pre ţivotné prostredie, zníţiť mnoţstvo 

finančných prostriedkov určených na likvidáciu komunálneho odpadu skládkovaním. 

Na separovaný zber v Zlatých Moravciach slúţi 57 stanovíšť / 1100 l nádoby na zber 

skla, 57 stanovíšť / 1 100 l nádoby na papier, 16 stanovíšť / 1 100 l nádoby na obaly 

z plastov. Stanovíšť na PET je viac ako 27. Správna rada Recyklačného fondu na 

svojom zasadnutí 23. mája schválila ţiadosť Mesta Zlaté Moravce viazanú na projekt 

„Zberný dvor – Mesto Zlaté Moravce a mikroregión Tríbečsko.“ Dotácia bola 

schválená vo výške 32 300 € na nákup: a) zberných nádob pre separovaný zber (10 ks 

sklo, 10 ks papier , 10ks plasty), b) nákup multifunkčného nakladača. Zakúpené zberné 

nádoby boli dňa 10. a 11. decembra Mestu Zlaté Moravce dodané a dané do uţívania. 

         Technika, ktorú m.p. Technické sluţby pouţívajú na zimnú údrţbu ciest, má 

tridsať rokov. Mesto na nákup novej momenálne nemá dostatok fin. prostriedkov. Na 

posýpanie ciest je určené jedno auto, o zimnú údrţbu sa starajú štyri vozidlá – Liazka 

a traktor sú na odhŕňanie, multikára na posýpanie a štvoricu uzatvára malý nakladač. 

 

         Pre rok 2013 bol schválený rozpočet 217.000 € pre Záhradnícke sluţby, m.p. 

Podnik pri zabezpečovaní úloh dbal o efektívne vyuţívanie financií, väčšinu prác 

zabezpečoval vlastnými pracovníkmi v ojedinelých prípadoch, kedy je potrebné 

vykonať práce vo výškach - dodávateľským spôsobom. V hlavnej činnosti bola za 

obdobie roka 2013 vytvorená účtovná strata vo výške -18.717 €, nakoľko príspevok 

zriaďovateľa nepokryl náklady hlavnej činnosti a bolo potrebné vyplatiť odstupné 3 

pracovníkom. V podnikateľskej činnosti bol vytvorený zisk vo výške 21.525 €. 

Celkový hospodársky výsledok za rok 2013 činil zisk 2.808 €. Zamestnancom podniku 

nebola vyplácaná mzda od mesiaca jún aţ do novembra 2013, kedy podnik celú 

činnosť musel zabezpečovať z podnikateľskej činnosti a pritom vykrývať aj všetky 

práce vo verejnom záujme. Mestské zastupiteľstvo rozpočtovým opatrením navýšilo 

príspevok o 20.000 €. Príspevok od zriaďovateľa bol od mesiaca novembra postupne 

po mesiacoch poskytovaný. Keďţe tieto financie boli do konca roka poskytnuté, 

dovyplácali sa mzdy zamestnancom a podarilo sa zníţiť záväzky v poisťovniach a u 

odberateľov, tým mohli pokračovať aj dohodnuté splátkové kalendáre. Nevyplatenie 

miezd kontroloval trikrát aj inšpektorát práce. ZSm zabezpečovali údrţbu mestskej 

Záhradnícke 

sluţby mesta 

m.p. 
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zelene /97 ha/ parky, jarky, pásy vedľa ciest, úpravu stromov, ţivých plotov. V meste 

sú pravidelne vypilované veľké stromy pomocou zapoţičanej plošiny od Technických 

sluţieb, Hasičského záchranného zboru a za asistencie mestskej polície. Stále je 

zaznamenané ničenie mobiliáru, kradnutie dosiek z lavičiek na Námestí A. Hlinku a 

demolácia lavičiek v parku na Ul. 1.mája. Zabezpečená je aj údrţba fontány. Detské 

ihriská sa pravidelne dezinfikujú a postupne sa vymieňa po častiach piesok. Na úseku 

TIK boli zabezpečované okrem beţných informácií pre návštevníkov mesta, ako aj pre 

obyvateľov rôzne akcie z oblasti kultúrneho ţivota. Podujatia vyvrcholili najmä pri 

príleţitosti 900. výročia písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce. V útulku bola 

zabezpečená starostlivosť o zvieratá, za rok 2013 bolo umiestnených 286 psov. M.p. sa 

podieľal aj na revitalizácii NKP mauzólea rodiny Migazzi - dotácia z NSK. 

Podnikateľská činnosť bola zabezpečovaná na úseku pohrebných sluţieb, predaja 

kvetov, výroby vencov, aranţovania pri rôznych slávnostných príleţitostiach. 

         Nitriansky samosprávny kraj schválil aj tento rok pre ZSM m.p. príspevok na 

opravu kamenných prvkov a konštrukcií na čelnej strane mauzólea v Zlatých 

Moravciach vo výške 2 000 €. V hrobke šľachtického rodu Migazzi je pochovaný 

tekovský ţupan s manţelkou Antóniou. Na komplexnú rekonštrukciu bol vypracovaný 

odborný projekt, no momentálne nie sú finančné prostriedky. Preto správca – 

Záhradnícke sluţby pristupuje k postupnej oprave objektu. Priebeţne za niekoľko 

rokov k nej prispelo ministerstvo kultúry, bývalý okresný úrad a Nitriansky 

samosprávny kraj. 
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Mestská polícia. 
         Rok 2013 bol uţ 22 rokom Mestskej polície v Zlatých Moravciach. V roku 2012 

pracovalo na Mestskej polícii v Zlatých Moravciach spolu 12 príslušníkov. V mesiaci 

apríl bol prijatý J. Jasek, ktorý neskôr úspešne ukončil kurz odbornej prípravy 

organizovaný Školiacim centrom pri Mestskej polícii v Nitre. Pracovný pomer bol s 

príslušníkom uzatvorený z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti jedeného z 

príslušníkov MsP. 

         V roku 2013 mestská polícia zaznamenala 18,44 % pokles v počte 

prejednávaných priestupkov oproti predchádzajúcemu roku: rok 2012 – 889, rok 2013 

– 725. V tomto roku bolo na základe vlastného zistenia, alebo na podnet občanov 

odchytených viac ako 33 túlavých a zabehnutých psov, ktoré boli následne umiestnené 

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

písomne 707 oznámení, čo bol pokles o 44 oznámení oproti roku 2012. Väčšinu týchto 

oznámení mestská polícia prijala telefonicky prostredníctvom bezplatnej linky 159. 

Objasnenosť priestupkov objasňovaných MsP v roku 2013 bola vo výške 96 %, kde z 

83 celkovo objasňovaných priestupkov sa nepodarilo objasniť len 3. Blokové pokuty 

(646) boli uloţené vo výške 9 000 €. 

         V mesiaci január riešila mestská polícia 52 oznámení a 47 priestupkov, vo 

februári 50 oznámení a 75 priestupkov, v marci 47 oznámení a 58 priestupkov, v apríli 

63 oznámení a 66 priestupkov, v máji 49 oznámení a 49 priestupkov, v júni 51 

oznámení a 46 priestupkov, v júli 53 oznámení a 51 priestupkov, v auguste 94 

oznámení a 46 priestupkov, v septembri 56 oznámení a 76 priestupkov, v októbri 71 

22. rok 

MsP 
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oznámení a 105 priestupkov, v novembri 76 oznámení a 72 priestupkov, v decembri 45 

oznámení a 34 priestupkov. 

         Mestská polícia 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 ul. a na Strednej odbornej škole 

polytechnickej na Ul. SNP. MsP vykonala besedy so  ţiakmi a študentmi zamerané na 

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

občanov a o návykových látkach (alkohol, cigarety, drogy). Besied sa zúčastnilo 

celkovo 678 ţiakov základných a stredných škôl. Taktieţ príslušníci MsP navštívili 

miestne materské škôlky. Počas roka navštívili aj Denné centrum pre seniorov, kde 

vykonali viacero prednášok ohľadom bezpečnosti seniorov. Hlavnými témami boli 

obozretnosť a predvídavosť seniorov. Za kaţdých ohrozujúcich, alebo z pohľadu 

občana nebezpečných okolností, ako stále apeluje na seniorov náčelník Mestskej 

polície M. Takáč, treba volať bezplatnú linku 159. Vzhľadom k počasiu čoraz viac 

ľudí na svoju prepravu vyťahuje bicykle a seniori nie sú výnimkou, preto sa 

diskutovalo aj o záleţitostiach úzko súvisiacich s predmetnou bezpečnosťou 

a pouţívaním tohto dopravného prostriedku. Prítomní rozoberali s náčelníkom 

dokonca nepríjemné situácie, ktoré sa im stali v nedávnej minulosti a tieto boli pre 

všetkých prítomných výstrahou, ţe opatrnosti nikdy nie je dosť. Viacero otázok padlo 

aj na tému kamerového systému, mobiliáru rozmiestneného v meste (lavičky, 

kontajnery) a k cestnej premávke.  

         Počas roka boli vykonávané kontroly v reštauračných zariadeniach na území 

mesta zamerané na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami. V školských 

zariadeniach na území mesta MsP v sledovanom období vykonala celkovo 73 kontrol 

zameraných na dodrţiavanie ustanovení zákona na ochranu nefajčiarov. Niekoľko 

rokov preventista mestskej polície pokračuje v projekte ktorý podporuje Ministerstvo 

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

istými ţiakmi 5. ročníka na jednotlivých témach projektu, ktorý má preventívno – 

výchovný charakter. Na stredných školách uţ 6. rok prebiehali besedy a prednášky na 

tému „Obchodovanie s ľuďmi“, kde sa na základe skutočných prípadov z minulých 

období pribliţujujú študentom nástrahy a nebezpečenstvá, ktoré ich môţu stretnúť v 

ich nadchádzajúcom ţivote. 

         Bezpečnostný monitorovací kamerový systém (BMKS) v súčasnosti 

pozostávajúci z 5-tich kamier uţíva 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 boli orgánom činným v trestnom konaní poskytnuté záznamy pri 

dokazovaní a objasňovaní trestnej činnosti alebo dopravných nehôd. V tzv. „Chránenej 

dielni“ pracujú štyria ZŤP pracovníci tak, ţe sa striedajú pri monitorovaní kamerového 

systému. V roku 2012 došlo k modernizácii záznamového a dozorového zariadenia. V 

priebehu roku 2013 boli inštalované ďalšie dve kamery. Jedna bola inštalovaná v 

centre mesta na Ul. Janka Kráľa a to prostredníctvom daru a druhá bola inštalovaná v 
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mestskej časti Chyzerovce a to prostredníctvom dotácie a vlastných zdrojov mesta. 

Počas roku MsP riešila 21 x priestupcov na základe záznamu BMKS. Na základe 

ţiadosti PZ SR poskytla MsP 17 x záznam na ďalšie vyuţitie v trestnom konaní.  

Sociálna činnosť.    
         Mestu Zlaté Moravce bola schválená Ţiadosť o nenávratný finančný 

príspevok „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality ţivota seniorov“ v rámci 

Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj 

rozvoja ĽZ, Opatrenie 2.1 – Podpora ďalšieho vzdelávania. Plánovaný termín 

realizácie projektu bol od 08/2013 s predpokladaným termínom ukončenia 01/2015. 

Strategickým cieľom projektu je zabezpečiť zlepšenie kvality ţivota seniorov 

a umoţniť im lepšie sa zapájať do spoločnosti podľa ich potrieb, túţob a schopností 

a upevniť medzigeneračnú solidaritu. Špecifickým cieľom projektu je realizácia 

vzdelávacích aktivít pre seniorov podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií, akými 

sú napríklad práca s PC, právna gramotnosť, spoločenská etiketa a pod. Keďţe 

vzdelávanie seniorov sa javí ako jedna zo základných a nevyhnutných podmienok 

zabezpečenia aktívneho starnutia a zvýšenia kvality ţivota seniorov, ktorých podiel 

v EÚ, aj SR stále narastá, realizácia projektu má priamy vplyv na prispôsobenie 

vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Zároveň realizácia projektu 

bude mať pozitívny vplyv aj na zvýšenie zamestnanosti osôb nad 50 rokov, čo je tieţ 

jednou z priorít strategických dokumentov zameraných na oblasti zamestnanosti (napr. 

Lisabonská stratégia a pod.). Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 93 

641,78 €. 

         7. decembra sa v Divadelnej sále MSKŠ konalo stretnutie seniorov nad 50 rokov 

s trvalým pobytom v okrese Zlaté Moravce. V roku 2014 budú prebiehať kurzy, s 

ktorými boli uchádzači podrobnejšie oboznámení, s moţnosťou záväzného prihlásenia 

sa. Vzdelávanie seniorov bude prebiehať v deviatich moduloch: Modul 1: Práca 

s Informačné a komunikačné technológie (IKT) – začiatočníci = 40 hodín, Modul 2: 

Práca s IKT – uţívateľ = 40 hodín, Modul 3: Práca s IKT – pokročilý uţívateľ = 40 

hodín, Modul 4: Právna gramotnosť = 20 hodín, Modul 5.1: Zdravie a ţivotný štýl = 

10 hodín, Modul 5.2: Prvá pomoc zdravoveda pre seniorov = 10 hodín, Modul 6: 

Anglický jazyk = 60 hodín, Modul 7: Nemecký jazyk = 60 hodín, Modul 8: 

Spoločenská etiketa = 40 hodín, Modul 9: Komunikačné zručnosti = 60 hodín. 

Vzdelávanie seniorov bude prebiehať v Dennom centre v Zlatých Moravciach. 

Stretnutia spojeného s besedou sa zúčastnilo cez sto seniorov a na otázky ohľadom 

projektu zodpovedne odpovedal zástupca Mesta primátor Ing. P. Lednár, CSc.  
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         Komunitná sociálna práca ako projekt funguje v našom meste uţ viac ako 1 rok, 

jeho realizácia začala 1.3.2012. Cieľom projektu bolo zvýšenie sociálnej mobility 

rómskej komunity ako cieľovej skupiny a jej schopnosť riadiť si ţivot samostatne. 

Zároveň poskytuje odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej 

sociálnej situácii. Medzi činnosti patria aj aktivity s deťmi a dospelými. Pre dospelých 

bola v minulom roku usporiadaná prednáška o hygiene, o nebezpečenstvách, ktoré 

hrozia pri nedodrţiavaní a zanedbávaní základných hygienických návykov a o  
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moţnostiach, ako zabezpečiť dostatočnú hygienu aj v zhoršených ţivotných 

podmienkach. S deťmi sú pravidelne organizované voľno časové aktivity, ktoré sú 

vţdy tematicky viazané na aktuálne ročné obdobie - letné hry, zimné hry, septembrová 

aktivita Späť do školy, Jarná tvorba, Športový deň, aktivita pri príleţitosti Dňa matiek. 

Voľno časové aktivity sú určené pre všetky deti zo sociálne slabšieho prostredia. 

Všetky aktivity boli zorganizované za pomoci finančného humanitného daru od 

spoločnosti Danfoss, spol. s r.o., Zlaté Moravce. Zároveň spoločnosť darovala aj 

nefinančný dar vo forme písacích potrieb a čistiacich prostriedkov. Jednou z činností je 

aj neustále prebiehajúca zbierka ošatenia. Do zbierky pravidelne prispievajú občania 

Zlatých Moraviec a okolitých dedín, ako aj OZ Maják. Zbierka sa realizuje v MŠ 

Slnečná 2, kde je aj sídlo terénnej sociálnej práce. Mesto Zlaté Moravce spolufinancuje  

projekt Terénnej sociálnej práce 5% z celkového objemu finančných prostriedkov. 

Projekt je realizovaný aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

         Naďalej pokračoval projekt Mestskej polície - činnosť chráneného pracoviska. 

Štyria operátori v trojzmennej prevádzke obsluhujú bezpečnostný kamerový systém a 

dohliadajú nad dodrţiavaním zákonov a predpisov v meste.  

         Projekt „Aktivačná činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec, § 52 

Zákona 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti“ pokračoval naďalej počas roka. 

Súbeţne aktivační pracovníci, ktorí neboli zaradení podľa uvedeného projektu, 

vykonávali aktivačné práce na základe dohody s mestom. Pokračoval aj projekt 

„Absolvenstská prax“ § 51 zákona č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti.  
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         Zariadenie opatrovateľskej sluţby (ZOS) počas uplynulých 20-tich rokov prešlo 

mnohými rekonštrukciami, v súčasnosti je pre ľahšie ošetrovanie klientov vybavené 

vonkajšou pasívnou rampou, kyslíkovým koncentrátorom, zdviţným zariadením 

GULDMAN, schodiskovou plošinou SP 150 a hygienickou stoličkou CALYPSO. 

V roku 2009 boli zrekonštruované priestory tak, ţe z bývalej kúpeľne a kuchyne sa 

urobila bezbariérová kúpeľňa so sprchovacím kútom a bezbariérové WC. Miestnosti sa 

stali priestrannejšie. V roku 2010 sa podarilo v jednej polovici zariadenia vymaľovať 

a vymeniť podlahovú krytinu. V rozšírenej časti sa namontovalo zdviţné zariadenie 

GULDMAN. Tieto zmeny kaţdodenne uľahčujú prácu nielen obetavému personálu, 

ale aj váţne chorým a imobilným klientom. Do roku 2007 bolo v zariadení 10 lôţok a 

v roku 2008 z dôvodu veľkého záujmu o tieto sluţby sa zariadenie rozšírilo na 13 

lôţok. V roku 2012 sa rozšírilo o ďalšie dve lôţka na celkový počet 15 lôţok. Chod 

zariadenia zabezpečuje staničná sestra, 5 zdravotných sestier a 2 ošetrovateľky. 

Klientom poskytuje celoročnú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť je v ambulancii 

zabezpečovaná MUDr. P. Pichňom. Pre klientov sú všetky podmienky vytvorené tak, 

aby po prijatí do zariadenia mali pocit, ţe sú zverení do láskavej a kvalitnej opatery 

pracovného kolektívu Zariadenia opatrovateľskej sluţby v Zlatých Moravciach. 

Snahou všetkých pracovníkov je, aby sa tu cítili čo najlepšie, najdôstojnejšie a hlavne, 

aby mali pocit úcty a príjemného prostredia. V priebehu 20-tich rokov sa v zariadení 

poskytla komplexná ošetrovateľská starostlivosť 629 klientom. Vzhľadom k tomu, ţe 

sa zmenilo financovanie sociálnych sluţieb zo strany štátu, účasť klientov na 

20. výročie 

ZOS 

 

Príloha  

č. 8-d 
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financovaní sa podstatne zvýšila.  

Medzinárodná spolupráca. 
         Zlaté Moravce navštívil 31. mája mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 

Ruskej federácie v Slovenskej republike P. Kuznecov. Na pôde Mestského úradu ho 

prijal primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc., kde sa uskutočnil slávnostný zápis do 

pamätnej knihy mesta Zlaté Moravce. Pozvaniu veľvyslanca predchádzalo vzájomné 

stretnutie a spoločné rozhovory na slávnostnej recepcii pri príleţitosti sviatku Dňa 

víťazstva 9. mája na pôde Ruského veľvyslanectva v Bratislave. Program návštevy 

veľvyslanca Ruskej federácie v  meste Zlaté Moravce bol nasledovný: po prijatí na 

pôde mestského úradu pokračovali bilaterálne rozhovory v obradnej sále Migazziho 

kaštieľa, na ktorých sa okrem iných zúčastnili poslanec mestského zastupiteľstva 

v Zlatých Moravciach Ľ. Chládek a zástupca primátora Ing. J. Škvarenina. V rámci 

rozhovorov sa načrtli rôzne smery moţnej spolupráce regiónu Zlaté Moravce a mesta 

Zlaté Moravce s partnerskými mestami v Ruskej federácií. Ruský veľvyslanec bol 

privítaný chlebom a soľou v priestoroch Migazziho kaštieľa, v kultúrnom programe 

vystúpili ţiaci Základnej umeleckej školy. Veľvyslanec si potom so záujmom pozrel 

výstavu fotografií o bombardovaní Srbska leteckými silami Aliancie NATO z roku 

1999 pod názvom „Nezabudnime“, peši si prezrel centrum mesta s návštevou Ţupného 

domu, poloţil kvety k pamätníku Partizána a oboznámil sa s históriou mauzólea rodu 

Migazziovcov. Navštívil tieţ priemyselný park, kde ho privítal a priestormi a s 

fungovaním spoločnosti sprevádzal Ing. J. Hollý, majiteľ HP strojární Zlaté Moravce, 

následne ho s prostredím a históriou Zubrej zvernice oboznámil Ing. M. Garaj, riaditeľ 

OZ Topoľčianky. V rámci pobytu nasledovalo poloţenie vencov k pamätníku padlých 

vojakov – dvoch ruských rozviedčíkov, ktorí 15. marca 1945 svojimi ţivotmi doplatili 

na stretnutie s nemeckou hliadkou. Veľvyslanec vyzdvihol skutočnosť, ţe o hroby 

oboch vojakov je dobre postarané, a ţe nezabúdame na tých, ktorí bojovali a padli za 

našu slobodu. V rámci programu nasledovala prehliadka kaštieľa v Topoľčiankach. Na 

záver si veľvyslanec prezrel Národný ţrebčín Topoľčianky, priestormi ktorého ho 

sprevádzal riaditeľ Ing. M. Horný. 

Prijatie 

veľvyslanca 

Ruskej 

federácie 

 

Foto č. 829, 

830/III 

 

 

         3. decembra sa primátor Ing. P. Lednár, CSc. stretol so zástupcami 

Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, prvým tajomníkom P. 

Borisovom a radcom S. Krylovom. Spoločne si prezreli mesto Zlaté Moravce a z 

ruskej strany zaznel prísľub podpory a spolupráce pri zveľadení zelene a prostredia, 

ktoré obklopuje Pomník partizána na Námestí Hrdinov. Keďţe sa tu niekoľkokrát do 

roka konajú spomienky k padlým hrdinom z obdobia 2. svetovej vojny, 

Veľvyslanectvo Ruskej federácie chce pomôcť v budúcnosti so skultúrnení priestoru, 

ktorý tieto udalosti pripomína. 

Návšteva z  

Veľvyslanectva 

Ruskej  

federácie 

 

Zdravotníctvo.             
         Dlh mestskej nemocnice voči Sociálnej poisťovni ku koncu februára bol 

284 175,72 €. Záväzok vznikol pre enormné zvýšenie mzdových nákladov v roku 2012 

a z dôvodu zvýšených nákladov na vykurovanie nemocnice v zimných mesiacoch. 

Mesačný príspevok mesta nemocnici nepokrýval náklady, ktoré zariadenie malo. 

Dlh 

nemocnice 

voči 

Sociálnej 

poisťovni 
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Nemocnica sa so sociálnou poisťovňou dohodla na splátkom kalendári. Predmetný 

záväzok pozostával z odvodov, zrazené odvody za zamestnancov boli uhrádzané. 

Dôvodom bolo navýšenie platov sestier od apríla 2012. Podľa zákona tak nemocnica 

musela zvýšiť mzdy, avšak zvýšené platby od zdravotných poisťovní začali na jej účet 

chodiť aţ od septembra. Odvtedy si začala vytvárať rezervu, z ktorej splácala dlh. 

 

        

         Florence Nightingale sa narodila 12. mája 1820 a doţila sa okrúhlych 90 rokov. 

Bola ošetrovateľkou a zároveň zaloţila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Na 

dátum jej narodenia 12. máj, sa v súčasnosti viaţe Medzinárodný deň zdravotných 

sestier, ktorý si Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek pripomenula 

v divadelnej sále MSKŠ dňa 23. mája slávnostným seminárom. Úvodom všetkých 

prítomných spolu s primátorom Zlatých Moraviec Ing. P. Lednárom, CSc., 

námestníčku OSE Mestskej nemocnice Zlaté Moravce Mgr. M. Rebovou a vedúcou 

Regionálneho centra pre vzdelávanie SKS a PA v Nitre Mgr. M. Trpišovou, PhD. 

privítala prezidentka regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v 

Zlatých Moravciach Mgr. E. Grzybová. „Ste anjelmi v bielom,“ odznelo v slovách Ing. 

P. Lednára, CSc. prihovárajúceho sa sestričkám, ktoré nám počas ťaţkých ţivotných 

situácií, nútiacich nás vyhľadať odbornú zdravotnú pomoc, pomáhajú zmierniť nielen 

fyzické, ale aj psychické bolesti. 

         Z príleţitosti Medzinárodného dňa sestier ICN (International Council of Nurses – 

Medzinárodná rada sestier) vyhlásila na tento rok za hlavnú tému – Preklenutie 

rozdielov: Miléniové rozvojové ciele 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, z ktorých práve tri ciele – 4 

(zníţiť detskú úmrtnosť), 5 (zlepšiť zdravie matiek) a 6 (bojovať proti HIV/AIDS 

a iným chorobám) sa týkajú priamo zdravia. Miléniové rozvojové ciele vychádzajú 

z prijatia Miléniovej deklarácie na Valnom zhromaţdení OSN v roku 2000 podpísanej 

189 krajinami. Súčasťou slávnostného seminára bolo oceňovanie sestier. Na základe 

návrhu Rady regionálnej komory boli na ocenenie navrhnuté a ocenené nasledovné 

sestry: Bc. E. Blahová - vysokoškolské štúdium úspešne ukončila štátnou skúškou 

a získaním akademického titulu – bakalár ošetrovateľstva. V súčasnosti pracuje 

v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti AGERE v Zlatých Moravciach.          

E. Gajdošová – od roku 1989 pracuje ako kalmetizačná sestra, v minulosti poskytovala 

svoje zručnosti v oblasti kalmetizácie, evidencie a očkovania TBC 7-ročných, 13-

ročných a 18-ročných pacientov v celom Zlatomoraveckom okrese, v súčasnosti 

pracuje v Pneumologickej a ftizeologickej ambulancii na poliklinike v Zlatých 

Moravciach. M. Ďatková - navrhnutá na ocenenie zo zariadení sociálnych sluţieb, 

pracuje v mestskej nemocnici ako ambulantná sestra, študuje ošetrovateľkú 

starostlivosť v komunite na UKF v Nitre. Po ukončení oceňovania sa pristúpilo 

k odbornej časti semináru, ktorá v sebe zahŕňala témy: motivácia a motivačné faktory 

v práci sestry, dezinfekčná politika v ZZ, príčiny predčasného ukončenia dojčenia 

a ADOS a jej klienti. 

Medzinárodný 

deň  

zdravotných 

sestier 

 

Foto č. 

831/III 

 

 

         Od 1. júna nastala zmena v ordinačnej dobe Lekárskej sluţby prvej pomoci 

dospelých /LSPP/ v Zlatých Moravciach. Ordinačná doba LSPP: pracovné dni: 15.30 – 

24.00 h, soboty, nedele, sviatky: 7.00 – 24.00 h. V dobe od 00.00 (polnoci) do 7.00 h 

LSPP 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2013 

 

275 
                                                                                                                                                             

v prípadoch náhleho zhoršenia zdravotného stavu, úrazov – neodkladná zdravotná 

starostlivosť je i naďalej zabezpečená nepretrţite: rýchlou lekárskou pomocou,  

rýchlou zdravotnou pomocou – volať č. 155 a ústavnou pohotovostnou sluţbou na 

chirurgickom a  internom oddelení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca 

v Zlatých Moravciach.  

 

         M. Grujbárovi skončilo 11. septembra poverenie viesť mestskú nemocnicu. Na 

základe rozhodnutia primátora mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednára, CSc. bol 12. 

septembra poverený do funkcie riaditeľa Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca, 

DrSc. Zlaté Moravce - JUDr. Ing. M. Cimrák. Doteraz pôsobil ako právny poradca 

nemocnice. Úlohou nového riaditeľa bolo prednostné riešenie záväzkov voči Sociálnej 

poisťovni.  

Riaditeľom 

nemocnice 

JUDr. Ing. 

M. Cimrák 

 

 

         V mestskej nemocnici bola k 11. septembru vykonaná mimoriadna inventarizácia 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Na základe výsledkov inventariácie 

boli vykonané opravy v účtovníctve vo výške 595 442 €. V uvedenej veci je vedené 

trestné konanie vo veci podozrenia z trestného činu sprenevery.  

         Výška majetku príspevkovej organizácie MsN prof. MUDr. R. Korca, DrSc. 

k 31.12.2013 bola 933 499 € a výška záväzkov 1.550 873 €. Záväzky príspevkovej 

organizácie boli o 617 374 € vyššie ako majetok. Záväzky voči sociálnej poisťovni 

boli vo výške 397 816 €, z toho po splatnosti vo výške 248 061 €.  

Inventarizácia 

majetku 

nemocnice 

 

Príloha  

č. 9-d 

Kultúra. 
         5. januára sa podávala na Námestí A. Hlinku novoročná kapustnica. Sviatočnú 

atmosféru dotváral vyzdobený vianočný stromček. Akciu zorganizovalo Mesto Zlaté 

Moravce a MSKŠ. Všetkých prítomných srdečne privítal primátor mesta Ing. P. 

Lednár, CSc. Vystúpili folklórne súbory z Prílep a Chyzeroviec. Kapustnicu navarili 

kuchárky zo Základnej školy na Mojmírovej ulici 

Novoročná 

kapustnica 

 

 

         Novoročný trojkráľový koncert vo farskom Kostole sv. Michala archanjela sa 

stretol s mimoriadne priaznivým ohlasom publika. Podujatie ukončilo vianočné sviatky 

vo veľkom štýle. „Trojkráľové koncerty v kostole majú uţ desaťročnú tradíciu a svoju 

kvalitu, ale aj stabilných poslucháčov, ktorí do posledného miesta zaplnili farský 

kostol. Jedinečný vianočný koncert pripravili učitelia a ţiaci Základnej umeleckej 

školy v Zlatých Moravciach. Kaţdý rok prichádzame s niečím novým čo skvalitňuje 

umeleckú úroveň koncertu,“ povedal riaditeľ Základnej umeleckej školy G. Hlavatý. 

Na koncerte zazneli prvýkrát skladby pre sólový fagot, organ, ale dominovali aj 

komorné skladby pre dychový kvintet, spevácky komorný zbor a vyvrcholením celého 

koncertu bol Oslavný hymnus Johna Williamsa, ktorý pre dva spevácke zbory Cantus 

(dirigentka S. Meňhertová), Carmina Vocum (dirigentka Z. Molnárová) a dychový 

kvintet upravil Š. Jurík.  

Trojkráľový 

koncert 

 

         7. januára bola slávnostne pokrstená kniha „Zlaté Moravce na starých 

pohľadniciach“. Autormi knihy sú P. Pečadný a R. E. Pročka. Krst sa konal v obradnej 

Zlaté Moravce 

na starých 

pohľadniciach 
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sále MSKŠ. Po uvítaní hostí, medzi ktorými boli poslanci Mestského zastupiteľstva a 

zástupcovia firiem zo ZM, ktorí na knihu finančne prispeli, nasledovali príhovory po 

ktorých sa pristúpilo k samotnému krstu a tým uvedeniu publikácie do ţivota. Knihu 

pokrstil zeminou zo Zlatých Moraviec spolu s autormi primátor mesta Ing. P. Lednár, 

CSc. a riaditeľ vydavateľstva DAJAMA D. Kollár. V kultúrnom programe zaspievala 

pesničku od Leonarda Cohena - Hallelujah, Z. Molnárová s klavírnym doprovodom T. 

Kečkéša. Sponzorsky na knihu prispeli: Secop s.r.o., Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., 

HP Strojárne s.r.o., Š. Minár, KTL ZM, a.s., NPLS s.r.o., MIMI Plus s.r.o., AD 

Spektrum, Axson Central Europe s.r.o.  

 

 

         Pre veľký úspech prvej primátorskej zabíjačky sa aj tento rok konala ďalšia. 2. 

februára od rána na Námestí A. Hlinku vystupovali Folklórne skupiny Kolovrátok, 

Babička a Trnky. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. 

2. primátorská 

zabíjačka 

Foto č.  832, 

833/III 

 

         Spev, hudba, smiech i plač boli sprievodnými prejavmi zúčastnených a 

účinkujúcich na Fašiangových slávnostiach 10. februára. Kultúrny program spestril 

Folklórny súbor Zlatňanka pod vedením manţelov Hruškových. Ponúkol hravé 

prezentácie ľudových piesní a tancov očami detí. Fašiangové obdobie zo sveta 

dospelých ukázali profesionálni tanečníci, speváci a hudobníci Folklórneho súboru 

Inovec. Podľa starých zvykov našich prastarých mám, sa obdobie plesov a zábav 

končilo symbolickým pochovaním basy, tradične v spojení s tzv. Popolcovou stredou, 

po ktorej začína 40 dňový pôst. Tento akt verne priblíţili Chyzerovčania – Folklórna 

spevácka skupina Chyzerovčanka a Občianske zdruţenie Chyzerovce.  

Fašiangy 

 

Príloha  

č. 10-d 

 

         Okresná organizácia Únie ţien Slovenska v Zl. Moravciach ako hlavný 

organizátor v spolupráci s MSKŠ – mestskou kniţnicou a Mestom usporiadali 21. 

februára v priestoroch mestskej kniţnice 46. okresné kolo súťaţe v umeleckom 

prednese poézie a prózy ţien „Vansovej Lomnička“. „Najväčšiu silu má slovo, ono 

pohládza, pochváli, prejaví úctu, pokarhá, ono posilní, ale i pohaní, rastie s človekom 

a on rastie s ním,“ týmito slovami privítala organizátorka podujatia A. Kiššová 

prítomných a vyzdvihla význam oţiveného slova, ktoré sa prihovára ţivým, aby sme si 

boli bliţší, ľudskejší a tolerantnejší. Radosť organizátorom urobila účasť mladých 

recitátoriek, ktoré sa konečne po rokoch zapojili do súťaţe z našich stredných škôl. 

Celkovo súťaţilo 13 recitátoriek a nesúťaţne jeden recitátor. V I. kategórii poézia 

a próza od 16 – 25 rokov vystúpili - B. Škulová z Gymnázia J. Kráľa, K. Hudecová, V. 

Polnišová, V. Kabátová zo SOŠ obchodu a sluţieb a M. Todosenko z Obchodnej 

akadémie. V II. kategórii poézia a próza nad 25 rokov vystúpili - M. Hermanová, p. 

Bednáriková, A. Palušová, J. Hlásna, E. Páleníková, Bc. A. Hitková-Samková, M. 

Bencová a A. Kiššová. Nesúťaţne zaujal svojím vystúpením L. Magušin zo SOŠ 

obchodu a sluţieb. Z úst súťaţiacich odzneli diela nielen slovenských a zahraničných 

autorov, ale aj vlastná tvorba. Prednesy hodnotila odborná porota v zloţení Bc. P. 

Kereš, Mgr. Herdová a Mgr. K. Nociarová. Rozhodla o postupujúcich do krajského 

kola, ktoré sa následne konalo v KOS v Nitre. Okres Zlaté Moravce reprezentovali – 

Vansovej 

Lomnička 

 

Foto č. 

834/III 
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B. Škulová, M. Todosenko, Bc. A. Hitková-Samková, M. Bencová a A. Kiššová. Celá 

súťaţ sa niesla v duchu blíţiacej sa Veľkej noci a bola spojená s výstavkou výšiviek 

a kraslíc. 

 

         Vo výstavných priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach bola 5. 

marca otvorená výstava pod názvom „Slovenský ľudový odev v miniatúrach“. Ľudové 

umenie krojovaných bábik, vyparádené postavičky dievok a ţien, vypracované 

a vyšperkované s precíznosťou vystavovali manţelia Rastislav a Anna Bellovičovci 

z Lukáčoviec pri Nitre. Vyobliekať bábiku do kroja je náročná práca, ktorá je stvorená 

skôr pre šikovné ţenské ruky. Aj keď detaily krojov došívali spoločne, všetky bábiky 

sú vo veľkej miere dielom pána Belloviča. Vo výrobe krojovaných bábik dominovali 

kroje ţenské a dievčenské. Na výstave bolo moţno obdivovať kroje takmer z celého 

Slovenska, ku ktorým patria kroje letné, zimné, denné, sviatočné ale aj svadobné. 

Bábiky predstavovali kroj piešťanský, liptovský, tekovský, zemplínsky, kroj z 

Čajkova, Krakovian, Solčian, Heľpy, zo Ţdiaru, Kubrej, Detvy, Rejdovej, Čičmian, 

Očovej, tradičné oblečenie z okolia Prievidze, Poţitavia, ale aj domácu lukáčovskú 

formu tmavého kroja. Výstava potrvala do 3. apríla.       

Výstava 

krojovaných 

bábik 

 

Foto č. 

835/III 

 

         Mesto Zlaté Moravce pripravilo dňa 8. marca v divadelnej sále MSKŠ k sviatku 

Medzinárodného dňa ţien program pre ţeny všetkých vekových kategórií. Program bol 

určený ţenám všetkých vekových kategórií a divadelnú sálu MSKŠ zaplnili aj tie 

mladšie ročníky. Dôvodom bola návšteva štyroch chlapcov – M. Madej, O. Antálek, T. 

Puskailer, P. Plevčík, ktorí prišli zaspievať piesne o láske zo ţivota zo slávneho 

muzikálu BOYBAND. Večerom a vystúpením prítomných sprevádzal M. Madej.  

         Slnečné nedeľné popoludnie 10. marca patrilo druhým oslavám Medzinárodného 

dňa ţien v našom meste. Tentokrát prišiel túto sviatočnú atmosféru svojimi piesňami 

obohatiť spevák D. Grúň. Všetkým ţenám sa v tento deň v divadelnej sále MSKŠ 

prihovorili aj predstavitelia politickej strany SMER-SD Ľ. Jahnátek, M. Kéry a M. 

Belica – ţupan NSK. Neboli to len ich osobné priania, ale príhovory boli obohatené aj 

o názory a pohľady do histórie vzniku tohto sviatku. 

MDŢ 

 

 

         26. marca sa v DS MSKŠ uskutočnil jeden z posledných rozlúčkových koncertov 

kapely Honzu a Frantu Nedvědovcov.   

Nedvědovci 

 

         Výstava fotografií pod názvom „Nezabudnime“, ktorá bola 6. marca slávnostne 

otvorená v priestoroch vestibulu Divadla Andreja Bagara v Nitre, emotívne priblíţila 

ťaţké chvíle pre obyvateľov Srbska v čase od marca do júna 1999, keď letecké sily 

Aliancie NATO bez akéhokoľvek vyhlásenia vojnového stavu zbombardovali veľkú 

časť vtedajšej Zväzovej republiky Juhoslávie. Cieľom výstavy bolo, aby tieto udalosti 

nikdy neupadli do zabudnutia, lebo bola to vojna bez precedensu vo svetových 

dejinách, nikdy nebola vyhlásená ani nebolo priznané jej vedenie. Po bombardovaní tu 

zostala spustošená krajina, zhoreniská a nevinné obete. Hostí zo Srbska, za vyšší 

územný celok, za organizácie spolupracujúce so Srbskom, a tieţ vzácnych hostí 

z moskovskej oblasti, na otvorení výstavy privítal riaditeľ DAB v Nitre J. Greššo. 

Výstava 

fotografií 

Nezabudnime 
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Akcie sa zúčastnila R. Hrustanovič, veľvyslankyňa Srbskej republiky na Slovensku. 

Na otvorení výstavy v DAB sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. 

         Po skončení výstavy v Divadle Andreja Bagara v Nitre (30. marca) boli panely 

s fotografiami presunuté do priestorov kaštieľa Migazziho paláca v Zlatých 

Moravciach (MSKŠ). Tu boli počas apríla sprístupnené širokej verejnosti. „Nech vojna 

nikdy nebude. Práve to si všetci ţeláme pri príleţitosti otvárania výstavy Stane Ribiča 

s dokumentárnymi fotografiami Martina Candira, ktorá je venovaná štrnástemu 

výročiu bombardovania Srbska leteckými silami Aliancie NATO,“ týmito slovami 

vítal účastníkov vernisáţe výstavy primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Podľa neho by 

výstavu mali vidieť najmä mladí ľudia, aby si vedeli váţiť skutočnosť, ţe ţijeme 

v mieri a zároveň aby sa postarali o to, ţe u nás vojna nikdy nebude.  

 

         Nitrianska spisovateľka A. Boldišová besedovala 10. apríla v úzkom kruhu 

čitateliek v priestoroch mestskej kniţnice. Je autorkou dvoch ţenských románov. Jej 

debutom bola kniha s názvom „Láska vo vetre“ a pred nedávnom vydala svoju druhú 

knihu s názvom Okno do duše. A. Boldišová na stretnutí prezradila, ţe uţ odovzdala 

vydavateľstvu rukopis svojho tretieho románu. Podľa jej slov bude román opäť 

tematicky zameraný na problematiku ţeny v súčasnom svete. Inšpiráciu a námety 

čerpá z beţného ţivota tým, ţe zachytáva ţivotné príbehy a dianie ľudí aj tých 

náhodných, ktorí sa pohybujú okolo nej. Rozvíjanie deja a postáv zdieľa a konzultuje 

so svojou mamou. Na konci besedy vedúca Mestskej kniţnice A. Šútorová za všetkých 

prítomných spisovateľke poďakovala za návštevu a odovzdala jej kyticu. Kto mal 

záujem, mohol si autorkine knihy na mieste zakúpiť a dať podpísať aj s venovaním.  

Beseda s A. 

Boldišovou 

 

         14. apríla sme si pripomenuli 210. výročie smrti Krištofa kardinála Migazziho 

(*20.10.1714 †14.4.1803). Urobili to aj Zlaté Moravce, lebo s kardinálom ich mnohé 

spája. Spomienka sa konala presne v deň 210. výročia smrti tohto viedenského 

kardinála. Bolo to 14. apríla 1803 čo sa ukončila jeho ţivotná púť, preto na deň presne 

sa vo farskom kostole konala spomienka na tak pre Zl. Moravce významného človeka. 

210. výročie 

smrti Krištofa 

kardinála 

Migazziho 
 

Príloha č. 11-d 

 

         Z príleţitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach bola 2. 

mája v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach za spolupráce Mesta a 

Turisticko-informačnej kancelárie otvorená výstava „Zlaté Moravce na 

pohľadniciach“. Výstava trvala do konca mája. Vystavované a prezentované 

pohľadnice patria trom známym zberateľom: M. Tomajkovi, P. Pečadnému a Ľ. 

Chládekovi. Vystavených bolo 227 z celkového počtu pribliţne 280 pohľadníc s 

motívom mesta. Najstaršia snímka je litografiou z roku 1898. Najnovšou bola 

pohľadnica spred siedmich rokov, ktorá je súčasne poslednou, čo bola v meste vydaná. 

Od začiatku vydávania pohľadníc v 19. storočí do 70. rokov 20. storočia bolo 

vydaných aţ 240 pohľadníc s motívom Zlatých Moraviec. Za ďalších vyše 40 rokov k 

nim pribudlo len 40 pohľadníc. Vystavené pohľadnice ukázali najvýznamnejšie miesta 

Zlatých Moraviec - kaštieľ, ţupný dom, kostol, banku a miestne parky, ako aj 

spoločenský a pracovný ţivot. Bola tu napríklad pohľadnica Calexu, na ktorej mladá 

ţena sedí na otvorenej chladničke. K najpútavejším exemplárom patrili pohľadnice 

Výstava 

pohľadníc  

 

Foto č. 

836/III 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11760447&ids=1
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adresované niekdajšiemu majiteľovi neďalekého arboréta, pohľadnice so šifrovaným 

písmom, či tá, ktorú vydali pri 85. výročí narodenia prezidenta Masaryka.  

 

         V nedeľu 12. mája sa konali oslavy vo všetkých častiach nášho mesta pri 

príleţitosti Dňa matiek. Mesto Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry a športu 

ponúklo mamičkám program detských vystúpení, ktorými sprevádzala M. Ďurčeková.  

         Oslava Dňa matiek sa konala aj v KD Chyzerovce. M. Ďurčeková vyzvala 

k spoločnému spevu primátora mesta, ktorý ţiadosť s radosťou prijal a tak sa pridal k 

speváckym výkonom FS Chyzerovčanky a Trniek. 

         V ničom nezaostávali ani Prílepčania. Občianske zdruţenie a spevácky súbor 

Kolovrátok s manţelmi Vencelovými ako aj deti MŠ pod vedením Z. Šalingovej 

prispeli k zaplneniu Kultúrneho domu v Prílepoch. 

Deň 

matiek  

 

Príloha  

č. 12-d 

 

         Pri príleţitosti celoeurópskeho podujatia realizovaného pod patronátom Rady 

Európy „Noc múzeí a galérií“, usporiadalo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach 

dňa 17. mája Deň otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom. Pre 

návštevníkov múzea boli sprístupnené históriou opradené komnaty s mnohými 

tajomstvami a zaujímavosťami kultúrneho dedičstva Poţitavského regiónu, Ţupný 

dom, priestory kaštieľa Migazziovcov a mauzóleum rodiny Migazziovcov. Kultúrne 

podujatie sa tohto roku nieslo v znamení osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o 

Zlatých Moravciach. Podujatie začalo návštevou Národnej kultúrnej pamiatky 

Ţupného domu, ktorého sa zúčastnil primátor mesta Ing. P. Lednár CSc., poslanci 

mestského zastupiteľstva a ďalší hostia, ktorých sprevádzal svojim odborným 

výkladom architekt Ing. M. Bóna s koordinátorom podujatia Ľ. Chládekom. 

Posledným zastavením pri putovaní historickými zaujímavosťami mesta, bol pietny 

park s Mauzóleom rodiny Migazziovcov, v ktorom sa nachádza hrobka grófa Viliama 

Migazziho a manţelky Antónie. Tradičného podujatia sa aj tohto roku zúčastnili najmä 

ţiaci okolitých škôl a so záujmom sa zoznámili najmä s bohatou zbierkou okresného 

múzea, ktorým ich sprevádzali V. Tomová a K. Némešová. Vo večerných hodinách sa 

v kultúrnom programe predstavilo Hudobné zdruţenie Musicantica Slovaca. 

V muzeálnych priestoroch Migazziho kaštieľa zazneli hudobné skladby z 12. – 18. 

storočia na historických hudobných nástrojoch s hajdúskymi a janičiarskymi 

melódiami z obdobia uhorsko-tureckých vojen. Hudobné prejavy boli obohatené 

pútavým rozprávaním o ţivote najvýznamnejšej osobnosti Poţitavia Jurajovi 

Pohroncovi Selepčénim, víťaznej bitke kresťanských vojsk pri Veľkých Vozokanoch 

nad Turkami a rôznymi historickými zaujímavosťami zo stredoveku. 

Noc múzeí a 

galérií  v 

Zlatých 

Moravciach 

 

         Na námestie Andreja Hlinku zaparkovalo počas víkendu 18. - 19. mája mobilné 

akvárium so ţivými ţralokmi. Prezentácia bola lákavá hlavne pre deti a mládeţ, ktorej 

sa ponúkla jedinečná moţnosť vidieť viacero druhov ţralokov a niečo sa o nich 

dozvedieť. Zaujímavosťou bolo, ţe potápač sa spustil priamo k ţralokom do 

nadrozmerného akvária, kde ich kŕmil. Vstupné bolo pre deti 2 €, pre dospelých 3 €. 

Mobilné 

akvárium so 

ţralokmi na 

Námestí A. 

Hlinku 

 

         Deň detí sa v meste Zlaté Moravce oslavoval tento rok o týţdeň neskôr t.j. 9. Deň detí  
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júna. Dôvodom časového posunu bolo nepriaznivé počasie a dlhotrvajúce daţde pred 

prvým júnom. Mestské športovisko na Továrenskej ul. prilákalo cez tisíc ľudí. Tí 

najmenší sa vyšantili na hradoch, šmýkačkách, trampolíne, elektrických autíčkach, 

kolotočoch a previezli sa na koči v záprahu koní zo Ţrebčína – Topoľčianky. 

Nechýbali ani tradičné súťaţné disciplíny pripravené Materskými škôlkami, známe 

maţoretky zo ZŠ Pribinova a divadielko Jaja, ktoré si tentokrát pripravilo predstavenie 

s aktívnym zapojením detí do deja rozprávky. Svoju šikovnosť v tanci prišli predviesť 

dievčatá z New Dance Company (CVČ) a tanečné detské skupiny, ktoré vznikli pod 

záštitou Old school brothers, fungujúce pod vedením N. Králikovej. Radostný ošiaľ a 

obrovský potlesk spôsobilo skvelé vystúpenie ich ďalšieho člena Bruisa (M. Ţilka). 

Celým popoludním prítomných sprevádzal programový technik MSKŠ L. Belica, 

ktorý zapájal deti do súťaţí, kde boli odmenené pozornosťami sponzorov podujatia. 

Okrem mnoţstva balónov a sladkých pokušení, ktoré sa rozdávali všetkým deťom, 

prispelo v závere dňa ešte k väčšiemu potešeniu detí penové delo, ktoré podobne ako 

minulý rok, zoţalo  najväčší úspech zo všetkého. Na dni detí ukáţky zo svojej činnosti 

predviedla Mestská polícia, Štátna polícia a Červený kríţ.  

 

Foto č. 837, 

838, 839, 

840/III 

 

         Mesto Zlaté Moravce pripravilo aj tento rok pre dôchodcov s trvalým pobytom 

v meste dva autobusové zájazdy za poznávaním kultúrno-historických pamiatok 

Slovenska. 28. a 30. mája dôchodcovia navštívili obec Čičmany a Rajeckú Lesnú. 

Čičmany (646 m) je najvyššie poloţená obec v Ţilinskom okrese, kde sa nachádza 

skanzen starobylej architektúry domov so zaujímavými maľovanými zrubovými 

drevenicami. Iba dvanásť kilometrov od Čičmian sa nachádza nádherná expozícia 

Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej.  

         25. a 27. júna bol pre dôchodcov z mesta Zlaté Moravce pripravený relaxačný 

jednodňový zájazd do kúpeľného miesta Veľký Meder. Sprievodcami všetkých 

zájazdov boli: E. Páleníková, A. Šoóšová, K. Martinec, Mgr. Ľ. Andor. 

Zájazdy 

organizované 

mestom  

 

Foto č. 

841/III 

 

         2. augusta (piatok) o 22.00 h odštartoval dvojdňový festival Mega Dance Open 

Air Fest 2013 na Mestskom futbalovom štadióne v Zlatých Moravciach. Festival 

prebiehal na dvoch stageoch. V piatok sa niesol najmä v hip-hopovom duchu a 

v znamení drum and bass. V sobotu odštartovalo o 15:00 hod. športovo-zábavné 

popoludnie a nočná párty sa začala o 20:00 h. Počas dňa sa konala súťaţ vo varení 

gulášu či futbalový turnaj. Večer na hlavnom pódiu hrala ţivá hudba a v párty stane - 

penová párty. Organizátorom festivalu bolo Mesto Zlaté Moravce, Projekt Mega 

Dance a DJ Spirit. 3. ročník festivalu bol organizovaný pod záštitou Mesta Zlaté 

Moravce pri príleţitosti osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste.  

Mega 

Dance Open 

Air Festival 

2013 

 

         Pri príleţitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste sa 30. augusta konal 

v priestoroch amfiteátra Rockový festival, na ktorom sa malo moţnosť odprezentovať 

niekoľko zlatomoraveckých rockových kapiel (Q-ty, Lazy days blues, Stressface, 

Ezkátor, P.A.S., Začarovaný kruh, Keby niečo, Inside), hostia z Vrábeľ – skupina 

Revolt a dve pozvané profesionálne skupiny – Metropolis a Smola a hrušky. 

Spestrením celodennej akcie boli Zlatomoraveckí motorkári. 

Rockový 

festival 
 

Foto č.842/III 
 

Príloha  

č. 13-d 
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         11. septembra sa v MSKŠ konalo divadelné predstavenie Radošinského naivného 

divadla „Jááánošííík po tristo rokoch“. Hrali: S. Štepka, S. Malachovský alebo M. 

Caban, R. Štúr alebo M. Kubovčík, M. Nedomová, P. Molnárová, L. Bugalová, R. 

Felix, M. Vilhanová, V. Svítek, L. Hubáček. 

         Pred tristo rokmi v Liptovskom Mikuláši popravili zbojníka Juraja Jánošíka 

(1713). Jeho meno vzápätí priam spod šibenice oţilo v ľudových básňach, piesňach, 

mýtoch, legendách a neskôr v románoch, filmoch či muzikáloch. O dvestopäťdesiat 

rokov neskôr, teda pred päťdesiatimi rokmi (1963), vzniklo neďaleko Piešťan v obci 

Radošina - Radošinské naivné divadlo. A práve v Radošinskom naivnom divadle bola 

premiéra najslávnejšieho titulu Stanislava Štepku a RND na spomínanú 

tému Jááánošííík (1970), a teraz po tristo rokoch doslova oţila na obnovenej premiére 

v roku 2013 pod názvom Jááánošííík po tristo rokoch alebo Štedrý jánošíkovský večer.  

Jáánošíík po 

tristo 

rokoch 

 

Príloha  

č. 14-d 

 

         V dňoch 27. a 28. septembra bol pripravený pre Zlatomoravčanov bohatý 

kultúrny program spojený s predajom tradičného jarmočného tovaru a obľúbenou 

kolotočovou zábavou. Predajné stánky mali v ponuke: textilný tovar, odevy, koţenú 

galantériu, priemyselný tovar, domáce potreby, drogériu, kozmetiku, hračky, biţutériu, 

cukrovinky, pochutiny aţ po občerstvenie, burčiak, víno aţ po tekvicové semiačka. 

Nechýbal ani tradičný jarmočný tovar vlastných výrobkov remeselníkov – výrobky 

z dreva, keramiky, koţe, prútia a podobne. Ľudová technická zábava v podobe 

kolotočov a iných atrakcií bola umiestnená na Ul. Sama Chalupku a J. Krála.  

         Pred zahájením piatkového kultúrneho programu sa konala v priestoroch MSKŠ 

slávnostná recepcia pre pozvaných hostí kultúrneho a spoločenského ţivota. Prítomní 

sa podpísali do pamätnej knihy mesta Zlaté Moravce pri príleţitosti - prvej písomnej 

zmienky o meste Zlaté Moravce v Zoborskej listine vydanej v roku 1113.  

         V kultúrnom programe na Námestí A. Hlinku po tanečných vystúpeniach 

súborov a skupín zo Zlatých Moraviec - Maţoretky ZŠ Pribinova, Tanečná skupina 

Street Lup Chyzerovce, Tanečné súbory CVČ -  Flying Element „s Crew, ZM Elita, 

New Dance Company, Back Street Dance Group, Piruett, a Tanečného súboru ZUŠ 

nasledovalo o 15.00 h slávnostné otvorenie. Primátor Ing. P. Lednár, CSc. sa 

prihovoril Zlatomoravčanom a zaţelal im pohodové chvíle počas jarmoku. Zároveň 

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. M. Belica odovzdal do rúk 

primátora Zoborskú listinu, v ktorej sa nachádza prvá písomná zmienka o meste Zlaté 

Moravce. „Keďţe doba kráľov pominula a z tejto pozície ste dnes pre naše mesto 

Kráľom vy, dovoľte mi, aby sme Vám v mene všetkých občanov symbolicky 

odovzdali túto vzácnu listinu… zároveň Vám s úctou ďakujeme a s veľkou váţnosťou 

sa na Vás obraciame s dôverou a odovzdaním odkazu s prianím: Nech sa naše 

prekrásne mestečko aj naďalej po 900. rokoch rozrastá, nech len a len rozkvitá, nech v 

ňom ţijeme s pokojom na duši, spokojní a šťastní,“ povedal za občanov L. Belica, 

moderátor. Popri ňom stáli zástupcovia „z ľudu“ v dobových kostýmoch, do ktorých 

boli oblečení zamestnanci Mestského úradu. Tohto slávnostného programu na námestí 

sa zúčastnilo aj niekoľko významných hostí, medzi ktorými boli starostovia a 

zástupcovia vyšších územných celkov a druţobných miest z Poľska (Sierpc) a Česka 

Zlatomoravecký 

jarmok  

 

Foto č. 843, 

844, 845, 846, 

847, 848, 849, 

850, 851, 

852/III 

 

Príloha  

č. 15-d 
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(Bučovice). Primátor v rámci slávnostného otvorenia obdrţal šek vo výške 5 765 € od 

ZSE a fondu Ţivá energia. Financie boli určené na vybudovanie solárnych lámp 

v Materskej škole na Kalinčiakovej ulici.  

         Kultúrny program bol zostavený pre všetky vekové kategórie. Námestie A. 

Hlinku bolo do neskorého večera naplnené návštevníkmi jarmoku. Hlavný kultúrny 

program v piatok moderoval Martin Madej. V programe ďalej vystúpil - Štefan 

Skrúcaný, Otto Weiter so svojimi hosťami - Andreou Fisher, Oľgou Szabovou a 

Robom Kazíkom, profesionálna tanečná skupina Old School Brothers, Pavol Hammel, 

hip-hoppová skupina Revolúcia, Tretina, rocková kapela Absolut. Zaujímavým 

vystúpením v piatok popoludní bol stredoveký šerm a dych vyráţajúca ohňová show 

vo večerných hodinách sprostredkovaná skupinou Aquila z Bojníc. V sobotňajšom 

kultúrnom programe vystúpil Peter Kršiak zo Slobodného vysielača (internetové 

rádio), Duo Yamaha (Kotvanovci) a country skupina - Tramp song. Spestrením 

jarmočného programu bola aj detská skupina Street Lup a Lupienok z Chyzeroviec, 

Spevácka skupina Babička, Detský folklórny súbor Zlatňanka, Ján Ziman a Folklórne 

skupiny Chyzerovčanka a Kolovrátok. 

         Počas jarmočných dní sa okrem domácich koláčov upečených v jedálňach 

základných a materských škôl rozdalo cez tisíc kusov propagačných predmetov so 

spomienkou na túto udalosť. Na parkovisku pred poštou boli vystavené historické 

automobily a v priestoroch MSKŠ prebiehala výstava - História športu v Zlatých 

Moravciach. V priestoroch mestského amfiteátra sa konala uţ XI. Poţitavská výstava 

drobných zvierat. 

         Finančne jarmok podporili: BAUER GEAR MOTOR s.r.o., SECOP s.r.o., 

ANEKO SK, s.r.o., AUTOŠKOLA PALUŠKA, HASS, s.r.o., ARIZONA Poker Club, 

HP STROJÁRNE, s.r.o., K FINANCE, s.r.o., NBM, s.r.o., TESCO STORES SR, a.s., 

Levické mliekarne a.s. - LEVMILK, COOP JEDNOTA NITRA, spotrebné druţstvo, 

VINÁRSKE ZÁVODY Topoľčianky, s.r.o., Divadlo A. Bagara v Nitre (za zapoţičanie 

divadelných kostýmov zdarma). 

 

         Výstava pod názvom Najnovšie archeologické výskumy v Zlatých Moravciach 

a okolí bola inštalovaná od 10. októbra do 17. novembra v Ponitrianskom múzeu. 

Autorom výstavy bola PhDr. J. Ruttkayová, Technická spolupráca E. Čaprdová – 

Ponitrianske múzeum v Nitre, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied.  

         V mesiacoch máj – jún 2003 uskutočnili pracovníci archeologického ústavu SAV 

v Nitre pod vedením M. Bielicha záchranný archeologický výskum pri rekonštrukcii 

námestia a ulice J. Kráľa. Počas výskumných prác objavili jeden praveký a dva 

novoveké sídliskové objekty, aj zvyšky cintorína z konca 17. storočia.  

         Stredoveká osada v Zlatých Moravciach: Na mieste dnešného OD Jednota 

v centre Zlatých Moraviec fungovala v stredoveku od 12. /13. storočia osada, ktorá 

v priebehu 16. storočia nadobudla mestský charakter. Lokalita sa rozprestiera na 

ľavobreţnej terase Ţitavy. V roku 2001 tu pracovníci Archeologického ústavu SAV 

a Ponitrianskeho múzea v Nitre (M. Ruttkay, J. Ruttkayová) zrealizovali záchranný 

archeologický výskum na ploche 700 m². Preskúmalo sa bezmála 140 sídliskových 

objektov z vrcholného stredoveku a novoveku (12./13. stor. – 18. stor.). 

Výstava - 

Najnovšie 

archeologické 

výskumy 

v Zlatých 

Moravciach  

a okolí 
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         Zlaté Moravce, nákupné centrum TESCO: Na pravej terase rieky Ţitava 

v intraviláne mesta sa v máji 2008 uskutočnil záchranný archeologický výskum, ktorý 

bol podmienený výstavbou nákupného centra Tesco. Plocha sa v minulosti vyuţívala 

ako stavebný pozemok, stáli tu a chátrali budovy z konca 18. – 19. storočia. Počas 

výskumu Archeologického ústavu SAV (M. Ruttkay, M. Bielich) sa postupne 

identifikovalo 19 sídliskových objektov z mladšej doby ţeleznej (3. – 2. stor. pred 

Kristom., vrcholného stredoveku a novoveku. 

         Zlaté Moravce, Priemyselný park: V roku 2006 uskutočnil Archeologický ústav 

SAV spolu s Ponitrianskym múzeom v Nitre záchranný archeologický výskum 

v severnej časti katastra Zlatých Moraviec v mieste pripravovaného priemyselného 

parku. Dávnejšie známa archeologická lokalita sa rozkladá na pravobreţnej terasovitej 

vyvýšenine rieky Ţitavy v polohe pri štadióne. Výskumy sa koncentrovali na priestor 

priemyselnej haly a príjazdovej cesty s rozlohou pribliţne 1000 m². Dovedna sa 

preskúmalo 42 objektov z mladšej a neskorej doby kamennej, praveku a vrcholného 

stredoveku (11. – 12. stor.). 

 

         V tretí októbrový týţdeň sa na počesť seniorov z príleţitosti Mesiaca úcty 

k starším uskutočnila v priestoroch divadelnej sály MSKŠ slávnostná akadémia. 

Program otvoril ľudový tanček v prevedení detí a učiteliek z materskej školy na 

Štúrovej ulici. V úvode sa prítomným prihovoril primátor Ing. P. Lednár, CSc. Vo 

svojom príhovore vyzdvihol slovo úcta, ktorá je na mieste vţdy, nielen počas tohto 

mesiaca, čo by malo byť samozrejmé pre kaţdého, ako sám povedal: „Nech sú dni 

Vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých!“ Ďalej svojím talentom 

a rezkosťou zaujal Folklórny súbor Lupienok z Chyzeroviec. Tri vstupy v defilé 

pripraveného programu patrili A. Mrázovej, ktorá zaspievala. Na ľudovú nôtu zanôtilo 

trio Trnky, ktoré vystriedala tanečná skupina Streetlup z Chyzeroviec. V závere boli 

všetci prítomní obdarovaní kvetom. 

Mesiac úcty 

k starším 

 

         Dňa 9. a 10. novembra sa o 19.00 h uskutočnil koncert populárnej hudobnej 

skupiny Desmod, ktorá prišla do Zlatých Moraviec. Divadelná sála MSKŠ bola úplne 

vypredaná, cena vstupenky bola 10 €, VIP vstupenky 15 € (zahŕňala stretnutie so 

skupinou 1 hod. pred. koncertom). Koncerty sa uskutočnili v rámci „Predvianočnej 

unplugged tour“.   

Desmod 

v Zlatých 

Moravciach 
 

Príloha  

č. 16-d 

 

         Dňa 23. novembra sa konalo v divadelnej sále MSKŠ divadelné predstavenie  hry 

P. Marbera v réţii J. Bielika „Closer na dotyk“. Hrali – S. Norisová, R. Poláková, M. 

Majeský, M. Mňahončák.   

         Štyria ľudia, štyri vzťahy a nekonečno podôb lásky, túţby a zrady. Súčasná hra 

Patricka Marbera Closer (Na dotyk) s nebezpečnou presnosťou odkrýva tajomstvá 

správania sa muţov a ţien v partnerských vzťahoch.  

Closer na 

dotyk 

 

         Ţivot v meste sa za posledných 125 rokov veľmi zmenil. Tento fakt 

zdokumentovala aj výstava, ktorú pri príleţitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky 

zorganizovala Turistická informačná kancelária a pobočka Ponitrianskeho múzea. Od 

Výstava 

„História 

Zlatých 
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25. novembra bola v múzeu sprístupnená výstava „História Zlatých Moraviec očami 

našich fotografov“. Expozícia ponúkla zbierku historických fotografií (od roku 1888) 

od ôsmich autorov, z toho šiestich uţ neţijúcich Zlatomoravčanov -  MUDr. Ľ. Benkö 

(* 1839 – † 1919), P. Pečadný (* 1901 – † 1982), J. Mokoš (* 1911 – † 2003), Ing. I. 

Farkaš (* 1938 – † 2009), MUDr. J. Vaňo (* 1928 – † 1996) a E. Záhorec (* 1933 – † 

2001). Svoje miesto mala aj menšia prezentácia uţ zaniknutého FOTOKLUBU 

INOVEC pri ZK ROH CALEX, ktorý bol zaloţený v roku 1963 a fungoval pribliţne 

30 rokov.  

         Pätica Zlatomoravčanov – poslanci MsZ PaedDr. D. Husár, Ľ. Chládek, Ing. V. 

Rumanko, M. Záchenský a podnikateľ R. Havetta, vydali z vlastných fin. prostriedkov 

štyri nové pohľadnice mesta. Jednou z nich bola koláţová pohľadnica, ktorá 

vyobrazuje Zoborskú listinu sv. Hypolita z roku 1113, kaštieľ rodiny Migazzi, Ţupný 

dom a expozície múzea od fotografa Imricha Fintu. Zlaté Moravce oslávili v tomto 

roku 900 rokov prvej písomne doloţenej zmienky o meste. Nové pohľadnice predáva 

Turisticko-informačná kancelária (TIK), patriaca pod ZSM m.p. Poslednú pohľadnicu 

vydalo Mesto Zlaté Moravce pred siedmimi rokmi. „Rozhodli sme sa, ţe sa zloţíme 

a pomôţeme s vydaním dlhodobo nedostatkových pohľadníc mesta. Veď uţ dlhých 

sedem rokov naše mesto ţiadnu pohľadnicu nevydalo. Okrem poslancov som oslovil 

nášho úspešného umeleckého fotografa Imricha Fintu a jedno zlatomoravské 

vydavateľstvo, ktoré nám zhotovilo návrhy štyroch pohľadníc Zlatých Moraviec. Jedna 

z nich je zameraná na 900. výročie prvej písomnej zmienky o Moravciach a keďţe 

nikdy v minulosti sa podobný motív na pohľadniciach neobjavuje, táto bude pre 

zberateľov unikátom. Ohlasy občanov a návštevníkov mesta sú veľmi pozitívne," 

povedal Ľ. Chládek. 

Moraviec 

očami 

našich 

fotografov“ 

 

 

 
 

 

Nové 

pohľadnice 

mesta 

 

Príloha  

č. 17-d 

 

         Mesto Zlaté Moravce, Národná transfúzna sluţba Nitra a MO Slovenského 

Červeného kríţa Zlaté Moravce zorganizovali 3. decembra v Obradnej sále Mestského 

strediska kultúry a športu Primátorskú kvapku krvi. Najvzácnejšiu tekutinu prišlo 

darovať 57 ľudí a uskutočnilo sa 52 odberov.  

Primátorská 

kvapka krvi 

 

 

         Popoludní 6. decembra bolo v centre mesta rušno, všade bolo počuť vravu 

a hlásky tých najmenších s jediným heslom - Mikuláš. Uzimené publikum potešili 

anjel, čert a najvzácnejší hosť s bielou bradou, ktorý prišiel na námestie veľkolepo na 

koči s konským záprahom. Deti dostali sladkú odmenu po zaspievaní alebo 

zarecitovaní vianočných básničiek. Vianočný stromček aj tento rok stál na svojom 

tradičnom mieste na Námestí A. Hlinku. Ozdobený bol novým led diodovým 

osvetlením, ktoré zakúpil mestský podnik Technické sluţby mesta Zlaté Moravce. 

Mikuláš 

 

Foto č. 853, 

854/III 

 

         Svoje prvé „olejovky“ dostal na 13. narodeniny od otca. Celý čas v ňom driemal 

talent, ktorý sa priebeţne počas detstva dral na povrch cez uhoľ a hrot ceruzky, naplno 

sa však vloţil do intenzívneho maľovania obrazov – olejomalieb, ako sám povedal, za 

posledných sedem rokov. Spod jeho rúk vzišlo spolu 85 obrazov spadajúcich pod 

impresionistický prejav (zachytenie videnej reality). Maľuje prírodné scenérie, 

budovy, zachytáva ţivot miest, moderné akty a portréty. Pouţíva špachtľu 

Čaj o piatej 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2013 

 

285 
                                                                                                                                                             

v kombinácii so štetcom, pričom maľuje na plátno väčšinou v interiéri. Posledné 

dotváranie obrazov robí bez predlohy a naplno sa oddá svojej fantázii. Jeho srdcovou 

záleţitosťou a múzou je, okrem rodných Zlatých Moraviec, Banská Štiavnica. Reč je 

o M. Lavovi, ktorý svoju prácu a jej zákulisie prezentoval 15. decembra v priestoroch 

bývalej kniţnice MSKŠ pri príleţitosti usporiadania Čaju o piatej. Na stoloch bol 

pripravený teplý čaj a sladké občerstvenie. Niektoré obrazy z tvorby autora boli 

vystavené priamo v miestnosti, iné vzhliadli návštevníci vďaka projekcii. Pri maľovaní 

však jeho zručnosť a cítenie zďaleka nekončí, čas si nájde na svoje ďalšie hobby, čím 

je renovácia a oprava starého nábytku, ktorému stačí vdýchnuť nový ţivot a lesk.  

 

         Uţ po štrnástykrát vyrazil na svoje turné tradičný, po celom svete známy 

Vianočný kamión, aby v predvianočnom období navštívil 15 miest na Slovensku. 

S obľúbenou piesňou „Vianoce uţ prišli“ priviezol radosť a sviatočnú atmosféru aj do 

Zlatých Moraviec. Takmer 3000 ľudí zaplnilo 16. decembra stred mesta, aby sa na pár 

chvíľ s Vianočným Coca – Cola kamiónom nechalo uniesť do rozprávkového sveta. V 

doprovode Santa Clausových pomocníkov, červených Coca – Cola škriatkov, si deti 

mohli sadnúť na kolená naozajstnému Santa Clausovi a spoločne sa s ním 

odfotografovať v jeho útulnej obývačke, ktorá sa skrývala v návese kamióna. 

Atmosféra tohto jedinečného podujatia bola dokonale dotvorená vianočnými piesňami 

ţiakov Základnej umeleckej školy a najmenšími tanečníkmi školy Old school brothers. 

Poslaním Coca-Cola kamiónu je okrem potešenia, ktoré zo sebou prináša, aj podpora 

miestnych komunít a charitatívnych organizácií. Aj tento rok sa počas jeho pobytu v 

mestách predávali vybrané suveníry, z ktorých výťaţok bol venovaný na podporu 

dobročinných aktivít v danom meste. Tak tomu bolo aj u nás. Pri tejto príleţitosti, po 

ukončení predaja, odovzdala moderátorka akcie primátorovi mesta Zlaté Moravce Ing. 

P. Lednárovi, CSc. symbolický šek. Súčasťou sviatočne ladeného programu bol okrem 

iného, aj špeciálny tanec pre deti počas sprievodnej piesni „Vianoce uţ prišli“. Na 

záver celej akcie sa deti so Santom rozlúčili a kamión odprevadili na cestu do ďalšieho 

mesta. 

Vianočný 

Coca -Cola 

kamión 

 

Foto č. 855, 

856/III 

 

         Dňa 18. decembra sa uskutočnil vianočný galakoncert pop operného tria La 

Gioia v divadelnej sále MSKŠ. Ako hudobný hosť vystúpila T. Králiková.  

La Gioia 

 

         V Kine Tekov, ktoré spravuje MSKŠ p.o. bolo počas roka odpremietaných 249 

predstavení, návštevnosť kina bola 3471 divákov.  

Kino 

Tekov 

 

         V tretí októbrový týţdeň sa na počesť seniorov z príleţitosti Mesiaca úcty 

k starším uskutočnila v priestoroch MSKŠ stretnutie, ktorému predchádzalo slávnostné 

prijatie jubilantov a zápis do Pamätnej knihy. Medzi pozvanými jubilantmi boli: G.  

Andelová, R. Baláţová, V. Biela, A. Bratová, B. Frajková, M. Hasprová, I. Kňazeová, 

A. Ostrihoňová, M. Sekanová, J. Valachová, M. Valkovičová, (90 r.). Pozvaní boli aj 

najstarší obyvatelia Š. Kabát (99 r.) a K. Bónová (98 r.). Počas ceremoniálu sa 

jubilantom prihovoril primátor Ing. P. Lednár, CSc. slovami: „Starší človek je 

predovšetkým skúsený človek. Svojimi ţivotnými skúsenosťami a cennými radami 

Jubilanti 

 

Foto č. 

857/III 
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môţe obohatiť ţivot rodiny a byť jej oporou a príkladom. Ţelám vám veľa zdravia, 

radosti a ţivotného optimizmu. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní a v pokoji 

uţívajte ţivot v kruhu najbliţších.“ 

 

         Dňa 22. júna boli primátorovi Ing. P. Lednárovi, CSc. predstavené deti, ktoré 

rodičia priniesli do obradnej siene k slávnostnému privítaniu do ţivota a zápisu do 

pamätnej knihy. Pozvanie prijali rodičia detí: F. Baláţ, S. Bolla, E. Brezina, K. 

Dobiášová, M. Drgoňa, P. Foťko, N. Hastie, M. Hodoši, A. Kotlár, S. Kotlárová, S. 

Královič, L. Kuruc, J. Lakatošová, M. Lakatošová, L. Majerová, K. Miklová, K. 

Mišovičová, M. Novota, M. Pecho, F. Rafael, L. Moravčík, S. Rafaelová, J. Rudolf 

Roško, A. Schvarcová, P. Siklienka, J. Stojka, V. Szegényová, N. Šabo, M. 

Šimečková, L.  Vargová, N. Vargová a N. Víglaská. 

Novonarodené 

deti 

 

Foto č. 

858/III 

 

         Oceňovanie dobrovoľných, mnohonásobných a bezpríspevkových darcov krvi sa 

konalo 9. decembra v obradnej sieni MSKŠ. Primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. 

prirovnal kvapku krvi k vzácnemu drahokamu na ľudskej dlani a podľa neho sa na 

dlaniach darcov jagá tisíc drahokamov, ktoré sú znakom ich obetavosti a humánnosti. 

K slovu pristúpila aj členka územnej rady SČK B. Jaššová, ktorá vyzdvihla dôleţitosť 

darovania krvi, pri ktorom sa daruje to najvzácnejšie a to vlastná krv a tieţ účel 

a nenahraditeľnosť tohto činu, pričom kaţdého dobrovoľníka zaraďuje k členom 

veľkej, takmer stomiliónovej rodiny darcov krvi. Ďalej povedala, ţe vďaka výchovnej 

činnosti SČK, aktívnej činnosti miestnych spolkov SČK, aktívnej spolupráce a ochoty 

miestnych samospráv a zdravotných pracovníkov, je organizácia odberov v našom 

regióne úspešná. Za najaktívnejšieho organizátora na „Moravecku“ povaţuje J.  

Bakulu (predseda miestneho spolku SČK), ktorý sa pričinil o veľký počet prvodarcov. 

Ako súčasť príhovoru B. Jaššovej odzneli aj číselné údaje, podľa ktorých sa 14. júna 

t.r. v Nitrianskom okrese odovzdali ocenenia 141 darcom, v mesiaci december sa spolu 

odovzdali ocenenia 287 darcom, z čoho 47 sa slávnostne odovzdalo darcom zo Zlatých 

Moraviec a okolia. Po slovách plných vďaky predstúpila riaditeľka ÚzS SČK v Nitre 

Mgr. V. Kazimírová a ešte raz privítala prítomného primátora, prednostu Mgr. R. Šíru, 

riaditeľa krajskej pobočky VšZP v Nitre Ing. N. Kročana, z územnej rady SČK v Nitre 

Ing. E. Spišiakovú a členku územnej rady SČK B. Jaššovú. V kultúrnom programe 

vystúpili ţiaci zo ZUŠ.  

Ocenení: 

         Zlatá Janského plaketa: Ľ. Herda (Ţitavany), P. Chren (Ţitavany), K. Kanyicska 

(Zlaté Moravce), E. Klučiarová (Veľké Vozokany), I. Lénart (Zlaté Moravce), Ing. J. 

Nečasová (Ţitavany), J. Schimpl (Vieska nad Ţitavou), P. Struk (Zlaté Moravce), E. 

Weissová (Zlaté Moravce). 

         Strieborná Janského plaketa: V. Bebčák (Zlaté Moravce), J. Borčin (Zlaté 

Moravce), Š. Bošiak (Jedľové Kostoľany), Bc. R. Geciová (Zlaté Moravce), M. Horvát 

(Zlaté Moravce), Ľ. Chládek (Zlaté Moravce), V. Chren (Zlaté Moravce), H. Králiková 

(Hostie), Z. Křiţak (Ţitavany), V. Lukáčová – Levasovská (Jedľové Kostoľany), M. 

Mixová (Zlaté Moravce), J. Mokrý (Tekovské Nemce), Ing. Mgr. M. Oravcová (Zlaté 

Moravce), D. Paulová (Mankovce), RNDr. F. Petrovič (Obyce), E. Rusnák (Beladice), 

Darcovia  

krvi 

 

Foto č. 

859, 

860/III 
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R. Solčiansky (Zlaté Moravce), Ľ. Štrasserová (Jedľové Kostoľany). 

         Bronzová Janského plaketa: R. Drgoňa (Ţitavany), I. Ďurčok (Slepčany), I. 

Gajdošová (Ţitavany), Ing. T. Hanták (Machulince), M. Hudec (Topoľčianky), I. 

Chrenová (Sľaţany), M. Košút (Zlaté Moravce), Bc. M. Kováč (Ţitavany), Mgr. I. 

Kozolka (Zlaté Moravce), J. Kriţanová (Zlaté Moravce), M. Nagy (Nevidzany), Z. 

Noseková (Obyce), Ing. I. Orovnický (Zlaté Moravce), M. Poliak (Ţitavany), M. 

Procházka (Nemčiňany), P. Solčiansky (Zlaté Moravce), J. Štuller (Jedľové 

Kostoľany), O. Švecová (Zlaté Moravce), Z. Tomášková (Ţitavany), M. Víglašová 

(Zlaté Moravce). 

Školstvo a vzdelávanie.      
         Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce, realizovala 

od 15. januára dopytovo orientovaný projekt - Inovatívna príprava ţiakov pre potreby 

vedomostnej spoločnosti na trhu práce. Celý proces prípravy projektu začal na jeseň v 

roku 2011, kedy Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

vyhlásilo moţnosť zapojiť sa do projektu v rámci operačného programu 

„Vzdelávanie“. Po ročnej príprave bola v novembri 2012 podpísaná zmluva o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Projekt bol 

zameraný na inováciu vzdelávacích materiálov, obsahu učiva a zlepšenie materiálnych 

podmienok školy vybavením učební didaktickou technikou, napr. počítačmi, tabletmi, 

vizualizérom, CD prehrávačmi, multifunkčnými zariadeniami a podobne. Na trhu 

práce sa od budúcich uchádzačov o zamestnanie vyţaduje, aby ovládali práce spojené 

s týmito zariadeniami. Celkové finančné náklady na projekt boli 182 498,17 €. 155 

123,44 € tvoril nenávratný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a 18 249,82 € zo 

štátneho rozpočtu. Iba 5 % z celkovej sumy 9 124,91 €, boli vlastné zdroje školy, ale tu 

pomohol Nitriansky samosprávny kraj, ktorý poskytol uvedenú sumu. Ţiaci boli 

aktívne zapojení do projektu počas vyučovacích hodín na predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, chémia, ekonomika, 

marketingová komunikácia a propagácia, účtovníctvo a informatika.  

Inovatívna 

príprava 

ţiakov pre 

potreby 

vedomostnej 

spoločnosti  

a trhu práce 

 

         Na zimné prikrmovanie vtáčikov sa nezabudlo ani v materských a základných 

školách v Zlatých Moravciach. V rámci iniciatívy ochranára a člena Slovenskej 

ornitologickej spoločnosti Ľ. Chládeka, dostali všetky materské a základné školy 

v Zlatých Moravciach kŕmidlá a slnečnice, aby sa o vtáčiky na školskom dvore starali 

počas celej zimy. Školy dostali aj informačné letáky, aby sa mohli deti naučiť 

rozpoznávať jednotlivé druhy vtákov. Primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. oslovil 

poľnohospodárske druţstvá a tie školským zariadeniam venovali päť vriec 

slnečnicových semien. K potrave pribudli aj kúsky jabĺk, ktoré boli umiestnené na 

konáre stromov. 

Prikrmovanie 

vtáčikov v MŠ 

a ZŠ 

 

         V termíne od 10. - 23. marca sa 12 študentov odboru 

automechanik z litovských miest Kaunas, Ukmergé a Alitus zúčastnilo pracovnej stáţe 

na SOŠ polytechnickej v rámci projektu Leonardo da Vinci. Bol to v poradí uţ piaty 

takýto pobyt študentov z Litvy na škole - predchádzajúce pobyty prebehli v rokoch 

Projekt 

Leonardo da 

Vinci, SOŠ 

polytechnická 
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2012, 2010, 2009 a 2008. Projekt bol plne hradený z prostriedkov, ktoré hostia získali 

z fondov poskytovaných Európskou komisiou. Hlavným  cieľom študijného pobytu 

bolo prostredníctvom účasti na  praktickom odbornom vyučovaní na škole 

nadobudnúť odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti odboru - 

automechanik. V rámci odbornej časti stáţe boli študenti rozdelení do 3 zmiešaných 

pracovných skupín spolu s našimi študentmi a absolvovali 3 pracovné 

moduly: 1. Diagnostika automobilu pomocou diagnostického systému KTS BOCCH, 

oprava a diagnostika vstrekovacieho systému SIMOS a práca s diagnostickým 

informačným systémom AUTODATA - Mgr. R. Herda, 2. Oprava a nastavenie 

vznetového motora a diagnostika a nastavenie systému COMMON RAIL – Bc. M. 

Toman, 3. Práca a plnenie klimatizácie automobilu a nastavovanie sklonu svetiel na 

automobile – J. Kozai. Keďţe pracovným jazykom všetkých modulov bol anglický 

jazyk, všetci zúčastnení si takto mohli zdokonaľovať svoje komunikačné schopnosti v 

tomto jazyku. Litovskí študenti si na základe absolvovania uvedených modulov z 

rúk riaditeľa školy Ing. J. Solčianskeho prevzali cerifikát EUROPASS - medzinárodne 

akceptovaný dokument o odborných zručnostiach a kompetenciách jeho vlastníka.         

  

         Centrum voľného času v Zlatých Moravciach pripravilo od 18. do 27. marca 

výstavu detských prác z MŠ a ZŠ na tému „Vesmír očami detí“. Výstava bola 

výsledkom XXVIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaţe, ktorú vyhlásila  

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Ocenené práce postúpili do 

celoslovenského kola. Do výtvarnej súťaţe Vesmír očami detí bolo v školskom roku 

2012/2013 v našom meste prihlásených 139 prác.  

Vesmír 

očami detí 

 

         27. marca sa v obradnej miestnosti MSKŠ uskutočnilo slávnostné oceňovanie 

učiteľov. „Pedagogika je umenie – najmä umenie nedať na sebe poznať ťaţkosti 

povolania“. Odznelo na úvod slávnostných chvíľ udeľovania Čestného uznania 

z príleţitosti Dňa učiteľov v roku 2013, ktorý pripadol na 28. marec. „Opäť 

prichádzajú dni, keď si v širokej pedagogickej verejnosti pripomíname narodenie Jána 

Amosa Komenského – velikána ducha, označovaného ako učiteľa národov, 

nezabudnuteľného pedagóga, ktorého didaktické zásady a pedagogické poţiadavky 

úspešnej výchovy a vzdelávania sú platné i dnes. Vy ste tí, ktorí denno-denne, rok čo 

rok, realizujete jeho myšlienky, vţdy v ďalších mladých srdciach zapaľujete iskričky 

poznávania, učíte deti porozumieť svetu, v ktorom ţijú, i ľuďom, medzi ktorými ţijú. 

Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za statočnú prácu, ktorú vykonávate v prospech 

mladej generácie. Pri príleţitosti Vášho sviatku Vám ţelám veľa tvorivej energie, 

optimizmu, pokojnú myseľ, vzájomné porozumenie, trpezlivosť, ale predovšetkým 

lásku, zdravie a radosť,“ odzneli slová z príhovoru primátora mesta, ktorý trinástim 

učiteľom odovzdal Čestné uznanie. Čestné uznania prevzali: M. Kocianová (MŠ 

Kalinčiakova), Z. Šalingová (MŠ Prílepy), Mgr. E. Bieliková (MŠ Slnečná), L. 

Bajaníková (MŠ Štúrova), T. Kováčová (MŠ Ţitavské nábreţie), Mgr. T. Kečkéš 

(ZUŠ), Bc. D. Obická (CVČ),  Mgr. M. Záhorcová (ZŠ Mojmírova), Mgr. L. Herdová 

(ZŠ Pribinova), Mgr. E. Strapáčová (ZŠ Robotnícka), Mgr. T. Valkovičová (ZŠ Don 

Bosca), PaedDr. I. Skačanová (ZŠ Spojená), Mgr. J. Štrba (ZŠ Spojená). Ocenení 

Deň 

učiteľov 
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učitelia sa podpísali do pamätnej knihy mesta Zlaté Moravce. 

 

         4. apríla obdaroval primátor Ing. P. Lednár, CSc. najmenšie deti v Materskej 

škôlke „Slniečko“ na Kalinčiakovej ulici. Darom boli štyri detské autíčka 

a rozprávková kniţka o dopravných značkách. Mesto Zlaté Moravce podalo ţiadosť o 

participáciu na grantovom programe Spoločnosti Volkswagen Slovakia. Nadácia 

Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ 

obdarovala z 29 škôlok na celom Slovensku aj škôlku v našom meste a to detskými 

autíčkami – odráţadielkami. Spoločnosť Volkswagen Slovakia, ako výrobca 

automobilov, si kladie za povinnosť podporovať dopravnú bezpečnosť na Slovensku.  

Bezpečne 

na cestách 

 

 

 

         22. apríl je Dňom Zeme. Z tejto príleţitosti prebiehalo premietanie filmov o 

ţivotnom prostredí s názvom Ekofilm 18. apríla v priestoroch kina Tekov. 

Organizátori sa snaţili vybrať najmä tie, ktoré sú zaujímavé témou i spracovaním. Tri 

krátke filmy amatérskeho kameramana a dokumentaristu S. Kováča hovorili o 

tajomnom ţivote rastlín, zvierat, vtákov. „Najdôleţitejší z môjho pohľadu je film 

Antropogénne činitele – verzus ostrovy ţivota. Film poukazuje na to, ako my, ľudia, 

svojou činnosťou ničíme biodiverzitu prostredia a aké náročné je udrţať funkčné 

ekosystémy, keďţe sa civilizácia rozmáha takým spôsobom, akým sa rozmáha. Film 

poukazuje na negatívnu činnosť ľudí voči prírode,“ povedal S. Kováč. „Myslím si, ţe 

filmy prezentované na Ekofilme dávajú odpovede na čoraz častejšie otázky mladých 

ľudí: kam smeruje vývin našej planéty. Jednak sa dozvedia z filmov, čo Deň Zeme 

znamená. Vštepujeme im myšlienku, ţe Deň Zeme by mal byť kaţdý deň, nielen 

22. apríla. Vţdy sa pritom robila aj robí nejaká ďalšia akcia – ekoplagát alebo 

zašívanie periny ako ozónovej vrstvy či čistenie Ţitavy a areálov škôl. Kaţdý ročník, 

bolo ich viac ako desať, niečo priniesol. Na deti takéto akcie majú dobrý 

vplyv,“ povedal V. Mlynek, stráţca CHKO Ponitrie, štátna ochrana prírody SR. 

Premietania sa zúčastnili ţiaci zo zlatomoraveckých škôl v sprievode svojich 

pedagógov. Prišiel aj primátor Ing. P. Lednár, CSc., prednosta Mgr. M. Lénárt a medzi 

predstavenými bol známy ochranca prírody V. Mlynek a tieţ poslanec MsZ a ornitológ 

Ľ. Chládek. Po ukončení premietania si mohli ţiaci pred vchodom pozrieť mobilnú 

výstavu prezentujúcu územia európskeho významu (Vtáčnik, Tribeč, Chynoriansky 

luh, Dvorčiansky les, Gýmeš, Kulháň, Livinská jelšina, Rokoš, Hôrky a pod.)      

         Aktivity prepojené s týmto dňom ani zďaleka nekončili, pokračovalo sa čistením 

potoka Zlatňanky ţiakmi ZŠ na Mojmírovej ul., čistením Ţitavy niekoľkými členmi 

Klubu slovenských turistov a sadením stromčekov (v pribliţnej hodnote 650 €) v areáli 

ZŠ na Robotníckej ulici. Vysadené stromy získal Ľ. Chládek sponzorsky z Arboréta 

Mlyňany. Pri ich prevoze, kopaní jám a sadení pomáhali a spolupracovali Technické 

sluţby m.p., Záhradnícke sluţby m.p. a ţiaci spolu s pedagógmi. 

         Na tému zem, ţivotné prostredie a ekológia boli pre deti v ZŠ na Pribinovej ul. 

pripravené rôzne činnosti (kreslenie na asfalt, sadenie stromčekov, rôzne súťaţe – 

stanovištia s prírodovednými hádankami a úlohami, tvorba plagátu Ţelania pre Zem), 

ktoré sa odštartovali uţ o 7. h ráno a ukončili sa v popoludňajších hodinách čistením 

Mestského parku, pričom aj jednotlivé vyučovacie hodiny boli zamerané na tému 

Deň Zeme 
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ochrany prírody. Na ďalší deň, t.j. 23. apríla, bol pre deti zastúpené zo všetkých škôl 

pripravený výlet za zubrami do Zubrej obory a do parku v Topoľčiankach. 

 

         V prepojení na Deň Zeme a v rámci 900. výročia prvej zmienky o Zlatých 

Moravciach zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce uţ 10. ročník výstavy výtvarných 

prác ţiakov zlatomoraveckých materských, základných a stredných škôl pod názvom 

EKOPLAGÁT 2013 – Moje mesto a ţivotné prostredie. Tému zachytili deti na výkres 

ceruzkou, pastelkami a farbami v rôznych výpovedných formách. Výkresy boli 

vystavené vo vestibule MSKŠ od 22. do 30. apríla. Odmenu s diplomom si za svoje 

diela odniesli: R. Hviščová (MŠ Ţitavské nábreţie), D. Masárová (MŠ Slnečná), A. 

Fusková (MŠ Kalinčiakova), V. Hitková (MŠ Štúrova), H. Homolová a E. Hrušková 

(ZŠ Robotnícka), S. Rosinský a A. Kanyicska (ZŠ Pribinova), G. Páleníková a J. 

Kukučka (ZŠ sv. Don Bosca), M.  Kruţlíková a K. Jonisová (GJK).  

Ekoplagát 

2013 
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         Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oslávilo 100. výročie svojej 

existencie. Túto výnimočnú udalosť si vedenie školy, jej zamestnanci a pozvaní hostia 

pripomenuli na slávnostnej akadémii 26. apríla v priestoroch jubilujúcej alma mater. 

Pozvanie prijal aj štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky Š. Chudoba. Vo svojom príhovore okrem iného povedal, ţe 

vzdelanie je cennejšie ako peniaze, lebo tie sú iba papierovou ceninou. Skutočnou 

hodnotou pre človeka a spoločnosť sú podľa neho práve vedomosti, lebo o ne sa 

môţeme kedykoľvek oprieť a vyuţiť ich v širokých oblastiach nášho ţivota. 

Prítomných pozdravil aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. M. 

Belica. Povedal, ţe ako zlatomoraveckého rodáka a priameho absolventa tohto 

gymnázia ho k nemu zákonite viaţu aj osobné spomienky. Vyzdvihol nedoceniteľnú 

prácu celého pedagogického zboru školy, ktorému je zaviazaný za všetko dobré, čo ho 

v rokoch mladosti naučili. „Za všetko vám vyslovujem jedno veľké ďakujem,“ povedal 

okrem iného. Pracovníkom školy zaţelal ďalšie úspechy a pri tejto príleţitosti 

riaditeľovi školy RNDr. M. Bátorovi odovzdal najvyššie ocenenie - Plaketu predsedu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja a Ďakovný list, ako uznanie za vzdelanostný a 

kultúrny rozvoj celého regiónu. V rámci kultúrneho programu sa predstavili ţiaci a 

bývalí absolventi školy, členovia speváckeho súboru Schola cantorum a tieţ trojica 

sólistov Slovenskej filharmónie a Opery SND F. Laktiš, D. Hlásny a O. Šaling. 

Spomienkou na sté výročie zaloţenie školy natrvalo zostane Pamätná tabuľa Gymnázia 

Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, ktorú vo vestibule budovy slávnostne odhalili 

štátny tajomník Š. Chudoba, predseda kraja M. Belica a riaditeľ školy M. Bátora, ktorý 

pri tejto príleţitosti povedal, aby sa tabuľa stala zrkadlom tejto slávnostnej chvíle, 

odleskom okamihu a večnosti. Nech všetkým nasledujúcim generáciám pripomína, ţe 

na okraji mesta Zlaté Moravce je jedna škola, kde sa história snúbi so súčasnosťou a 

budúcnosťou. Význam jubilujúcej školy vyzdvihol aj primátor Zlatých Moraviec Ing. 

P. Lednár, CSc. „Sté výročie otvorenia Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach 

je pre všetkých obyvateľov nášho mesta obrovskou príleţitosťou zaspomínať si na 

roky mladosti. Pri tejto príleţitosti mi behali zimomriavky po chrbte, a myslím si, ţe 

podobné pocity zdieľali aj všetci zlatomoravčania, ktorí sú absolventmi nášho 

100. výročie 

Gymnázia 

Janka Kráľa 
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gymnázia. Táto inštitúcia je pre naše mesto jedným obrovským pojmom, a nachádza sa 

v povedomí ľudí doslova na celom svete. Lebo kdekoľvek som sa stretol s niekým zo 

Slovenska, a spomenul som mu Zlaté Moravce, v tej chvíli v kaţdom zarezonovala 

otázka nášho gymnázia. Kaţdý o ňom hovorí s obrovskou úctou, lebo za tie roky práve 

tu vyrástli viaceré významné osobnosti, z ktorých mnohé tvorili aj dejiny Slovenska. A 

tie, ako všetci veľmi dobre vieme, za posledných sto rokov boli naozaj turbulentné. Do 

ďalších rokov ţelám gymnáziu veľa skvelých pedagógov, lebo táto škola má 

obrovského ducha, o čom nás v rámci svojho kultúrneho programu predstavili všetci 

vystupujúci, z ktorých viacerí nielen Zlatým Moravciam, ale celému Slovensku, robia 

dobré meno po celom svete,“ zhodnotil váţnosť stého výročia Gymnázia Janka Kráľa 

primátor mesta. Školu v súčasnosti navštevuje 362 ţiakov. Výchovno-vzdelávací 

proces zabezpečuje 29 kvalifikovaných pedagógov a 14 nepedagogických 

zamestnancov. 

         Pri príleţitosti 100-tého výročia vzniku GJK, vyšla nová publikácia s názvom 

Vivat Academia, ktorá je venovaná Gymnáziu Janka Kráľa. Je v nej história školy, ako 

aj zaujímavosti z jeho súčasného pôsobenia. Súčasťou knihy je spomienková časť, 

v ktorej sa významné osobnosti a absolventi školy s čitateľmi podelili o svoje 

spomienky a záţitky z ich školských lavíc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kniha Vivat 

Academia 
 

Príloha  

č. 18-d 

 

         28. apríl je kaţdoročne Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia. Pre 

väčšinu z nás je samozrejmé, ţe sa máme správať či uţ na pracovisku alebo v ţivote 

tak, aby sme predišli vzniku úrazu. Ale nie je to samozrejmé pre deti. Kaţdoročne na 

následky úrazov na Slovensku zomrie v priemere 120 detí. Z tohto dôvodu bola v 

spolupráci s primátorom mesta a výchovnými poradcami základných škôl na Ul. 

Pribinova a Ul. Robotnícka zorganizovaná zábavno-vzdelávacia aktivita pre ţiakov 

deviatych ročníkov pod názvom - Úrazy detí a prevencia pred nimi, s konkrétnym 

zameraním na ochranu pred účinkami elektrickým prúdom. Dňa 25. apríla sa zaplnila 

nedočkavými deviatakmi trieda na ZŠ na Ul. Pribinova. Počas prezentácie boli ţiaci 

oboznámení Ing. I. Vaškovičovou (bezpečnostný technik Mesta Zlaté Moravce) s 

nebezpečenstvom úrazu detí zásahom elektrickým prúdom, s dôsledkom úrazov a s 

moţnosťami ochrany detí pred úrazom elektrickým prúdom. Po diskusii bolo úlohou 

ţiakov nakresliť zákazovú značku, ktorá by vystihovala, čo je zakázané robiť, aby 

neutrpeli úraz el. prúdom. Ich nadšením a tvorivosťou bola prekvapená aj výchovná 

poradkyňa Mgr. S. Halgašová, ktorá ich po celý čas povzbudzovala. 30. apríla sa 

takáto akcia zopakovala na ZŠ Robotnícka. Z 21 nakreslených značiek bola udelená 

jedna cena za najlepšiu značku a jedna cena za netradičný nápad pre kaţdú školu.  

Svetový deň 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia na 

ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Na pôde rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bola 

podpísaná 29. apríla zmluva o participácii študentov Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre na inovatívnych aktivitách smerujúcich k rozvoju mesta Zlaté 

Moravce. Garantmi podpisu zmluvy boli rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. P. Bielik, PhD., 

a primátor Zlatých Moraviec Ing. P. Lednár, CSc. Pri jej podpise sa ako zaväzujúci 

partneri zúčastnili aj Mgr. M. Lénárt, prednosta MsÚ v Zlatých Moravciach, prof. 

RNDr. Z. Gálová, CSc., prorektorka SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, Ing. K. 

Memorandum 

SPU Nitra o 

spolupráci so 

Zlatými 

Moravcami  
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Halászová, PhD., dekanka FZKI a Ing. J. Kuba, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady SPU 

v Nitre. Hlavnými partnermi mesta Zlaté Moravce pri tomto projekte budú Fakulta 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulta záhradníctva a krajinného 

inţinierstva a Botanická záhrada. Spolupráca bude zameraná najmä na oblasti 

revitalizácie zelene mestských parkov a centrálnej mestskej zóny v Zlatých 

Moravciach, propagáciu cestovného ruchu a kultúry, sociálnu oblasť a zdravotníctvo, 

ekonomiku, školstvo a šport, dopravu a komunikácie, sluţby samosprávy, 

administratívu a bezpečnosť.  

 

Foto č. 

868/III 

 

 

 

 

 

         Pri  príleţitosti 25. výročia zaloţenia školy (do uţívania bola daná v roku 1988 

ako 20-triedna) sa uskutočnila 14. júna v popoludňajších hodinách oslava v priestoroch 

jedálne školy. Trojposchodová Základná škola na Robotníckej ulici patrí svojou 

rozlohou medzi najväčšie základné školy v meste. V školskom roku 2003/2004 sa stala 

riaditeľkou Mgr. Z. Hatiarová, ktorá ju úspešne vedie dodnes. Post zástupkyne 

riaditeľky zastáva Mgr. J. Lukáčová. Úvodom tejto významnej udalosti sa 

k prítomným prihovorila riaditeľka školy a po jej slovách boli na oslave privítaní 

hostia: primátor Ing. P. Lednár, CSc., prednosta MsÚ Mgr. R. Šíra., poslanec NR SR 

Mgr. M. Kéry, vedúci odboru školstva obvodného úradu v Nitre Mgr. M. Galaba, 

pracovníčky oddelenia odborných a metodických činností PaedDr. Ľ. Kováčová 

a Mgr. D. Hollá, členovia Rady školy, poslanci Mestského zastupiteľstva, 

predsedníčka zdruţenia rodičov, riaditelia mestských škôl a školských zariadení, 

sponzori, bývalí ţiaci a súčasní aj bývalí pedagógovia. „Dnes máme moţnosť otvoriť 

knihu ţivota našej školy, listovať v nej a hľadať a objavovať všetko to dobré, čo sa za 

25 rokov urobilo. Zaspomínať si na tých, ktorí tu zanechali svoj rukopis, vzdať úctu 

tým, ktorým čas sfarbil vlasy na bielo a na ich tvárach statočná práca a ţivot vyryli 

hlboké ornamenty, nuţ spomínajme, je na to správna chvíľa,“ odzneli slová vďaky, po 

ktorých sa prítomní prehupli k výkladu histórie vzniku tejto školy. Historické korene 

školy siahajú k 1. septembru roku 1988, kedy sa brány Základnej školy na Robotníckej 

ulici otvorili prvýkrát pre 656 ţiakov učiacich sa v dvadsiatich triedach. Vyučovanie 

zabezpečovalo 32 učiteľov a v Školskom klube pracovalo 5 vychovávateliek. Svoj 

prvý školský rok škola začala pod vedením riaditeľa L. Šustáka. Krásne poďakovanie 

za neúnavnú prácu, definovanú ako poslanie, smerovalo ku všetkým pedagógom, ktorí 

na spomínaných a vymenovaných úspechoch majú, ako bolo povedané, svoju pečať.  

         V kultúrnom programe vystúpili jej bývalí ţiaci - tanečný pár L. Homolová a T. 

Herman, tanečné vystúpenie Tanečnej školy OSB (Old school brothers) v podaní jej 

členky N. Králikovej, s jednou zo svojich víťazných básní v súťaţi Európa v škole 

vystúpil G. Janík, M. Tonková, terajšia študentka klasického spevu zaspievala operné 

árie, klavírny doprovod predviedla Ľ. Varhaníková. J. Dudášová zahrala na klavíri 

a potom odovzdala kyticu a verejne sa poďakovala v mene všetkých bývalých ţiakov 

riaditeľke školy a učiteľom. Primátor mesta odovzdal za všetkých Z. Hatiarovej kyticu. 

Ďakovné listy boli odovzdané všetkým pedagogickým pracovníkom učiacich na škole 

minimálne 10 rokov.  

25. výročie 

ŢŠ na 

Robotníckej 

ulici 

 

Foto č. 869, 

870/III 

 

 

         14. júna sa o 18.30 h v divadelnej sále MSKŠ uskutočnila Tanečná show Tanečná show 
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tanečných skupín: New Dance Company, ZmElita, Flying Element´s Crew, Example 

Dance Crew, The Immortal´s Crew + hostia (škola Old School Brothers ZM). 

Podujatie pripravilo Centrum voľného času ZM v spolupráci s Rodičovským 

zdruţením pri CVČ. 

 

Príloha  

č. 19-d 

 

         Od 17. júna prebiehala vo vestibule Mestského kultúrneho strediska a športu 

výstava pod názvom „Moje mesto mojimi očami“, ktorá vznikla na podnet 

tohtoročných osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach. 

Nachádzali sa tu výtvarné a literárne práce detí všetkých zlatomoraveckých 

základných a materských škôl. V tento deň boli jednotlivé diela malých umelcov 

odmenené. V miestnosti bývalej kniţnice na poschodí MSKŠ prebieha súčasne druhá 

výstava „História školstva“. Nachádzali sa tu fotografie z dávnych školských čias. 

Výstavu pripravili jednotlivé školy tieţ z príleţitosti okrúhleho jubilea vzniku mesta. 

Počas zahájenia vernisáţe výstavy sa prítomní hostia zapísali do pamätnej knihy mesta 

Zlaté Moravce. 

Výstava „Moje 

mesto mojimi 

očami“ a 

„História 

školstva“ 

 

Foto č. 871/III 

 

Príloha  

č. 20, 21-d 

 

         Pri príleţitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky mesta Zlaté Moravce sa 19. 

júna uskutočnila v divadelnej sále MSKŠ Slávnostná akadémia. Kultúrny program si 

pripravili všetky základné a materské školy v našom meste. Doplnený bol 

o prezentáciu histórie jednotlivých škôl. Vystúpenia si prišili pozrieť: primátor mesta 

Ing. P. Lednár, CSc., prednosta MsÚ Mgr. R. Šíra, viceprimátor Ing. J. Škvarenina 

a poslanci Mestského zastupiteľstva. Ako prvé so svojím programom vystúpili deti 

z MŠ Prílepy. Na akadémii predniesli báseň Môj macík a riekanky. V programe 

pokračovala MŠ na Štúrovej ul. tancom, do ktorého boli zapojené aj učiteľky 

a nechýbala ani motorka. S tanečným pásmom na tému Jánošík vystúpili deti z  MŠ na 

Slnečnej ul. Ako sa na správnych kovbojov patrí, si javisko podmanili svojím tancom 

deti z MŠ na Kalinčiakovej ul.,  ich druhým číslom bol prednes prózy O lietajúcej 

machuli. Deti zo Ţitavského nábreţia predviedli tanec Na skle maľované. Zo 

základných škôl ako prvá začala ZŠ na Mojmírovej ul. divadelnou scénkou Včera 

a dnes. ZŠ Pribinova je známa svojimi maţoretkami a tie nesklamali ani teraz, 

vystriedal ich prednes básne s názvom Čert a mních a ich vstup sa ukončil spevom 

pesničky Láska k rodine. Za Základnú umeleckú školu vystúpilo akordeónové duo 

a tanec predviedli krásne orientálne tanečnice. Hru na husliach (Mozart) predviedla 

ţiačka zo ZŠ na Robotníckej ul. a po nej ţiaci predviedli, ako sa správne tancuje 

valčík. ZŠ sv. Don Bosca sa prezentovala piesňou Feeling good, básňou Ak a spevom 

ľudových piesní. Príjemné popoludnie vyvrcholilo tanečnými vystúpeniami pod 

patronátom Centra voľného času. 

Slávnostná 

akadémia 

škôl mesta 

 

Foto č. 

872/III 

 

Príloha  

č. 22-d 

 

         Súkromná jazyková škola Nadácie ASPEKT - Zlaté Moravce sídli v budove 

Polikliniky (1.posch. čís. 202), Bernolákova 24 v Zl. Moravciach. Zariadenie je 

akreditované z Ministerstva školstva SR a zaradené do siete školských zariadení. Škola 

ponúka 1 aţ 2-semestrálne jazykové kurzy AJ, NJ, FJ, ŠJ, pre mládeţ študentov 

a dospelých (rozsah výučby 108 hod. /2x2 hod./ týţdeň.), ako aj individuálne jazykové 

kurzy pre manaţérov a firmy. Pribudli nasledovné ponuky kurzov: Callanova metóda 

Súkromná 

jazyková 

škola 

Nadácie 

ASPEKT 

 

http://www.aspektnd.sk/index.php?page=nad_callanova-metoda-vyucby-anglickeho-jazyka
http://www.aspektnd.sk/index.php?page=nad_callanova-metoda-vyucby-anglickeho-jazyka
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výučby (učí angličtinu 4x rýchlejšie neţ iné metódy), PC a jeho vyuţitie v 

praxi, Tréning osobnej efektivity, Rétorika-rečnícky prejav a Interaktívne kurzy AJ, NJ 

a Obchodnej angličtiny. 

Príloha  

č. 23-d 

 

         Centrum voľného času v Zlatých Moravciach zorganizovalo počas letných 

prázdnin tri turnusy mestského tábora. V prvom turnuse, ktorý sa konal v čase od 1. do 

4. júla sa tábora zúčastnilo 27 detí, v druhom turnuse od 8. do 12. júla to bolo 36 detí, 

v treťom turnuse od 5. do 9.augusta to bolo 28 detí. Mestský tábor pripravili a deťom 

sa venovali pedagogickí pracovníci Centra voľného času Ing. M. Kadlec, Mgr. A. 

Tuţinská, Bc. D. Obická a Bc. N. Szegényová. Mestské tábory boli zamerané na 

celodenné výlety, oddych, rekreáciu, tvorivú činnosť, poznávanie, hry a zábavu. 

Program bol pestrý a atraktívny. Deti navštívili mnoho zaujímavých miest, poznávali 

prírodné a kultúrnohistorické pamiatky. V rámci celodenných výletov navštívili 

termálne kúpalisko v Chalmovej, Harmaneckú jaskyňu, sklárne vo Valašskej Belej, 

rázovitú obec Čičmany. Svoju zručnosť a tvorivú činnosť si deti vyskúšali v tvorivých 

dielňach v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch a v tvorivom centre v Banskej Štiavnici. 

V okolí Štiavnických Baní a na Počúvadle si mohli deti prezrieť prírodné tajchy. 

spolupráci s mestskou políciou boli deti informované na dopravnom ihrisku v Zlatých 

Moravciach o dopravných značkách a ich význame na pozemných komunikáciách, 

pričom si mohli vyskúšať nové bicykle. Počas horúceho dňa sa mohli deti schladiť 

v krytej plavárni v Leviciach. V priestoroch CVČ mali deti moţnosť hrať loptové, 

počítačové a spoločenské hry, kresliť, súťaţiť a zabávať sa. Obedy boli zabezpečené 

v školských jedálňach v ZŠ na Mojmírovej ul. a v MŠ na Kalinčiakovej ul. v Zlatých 

Moravciach. 

Mestský tábor 

CVČ 

 

Foto č. 873, 

874/III 

 

Príloha  

č. 24-d 

 

         Po ukončení prác, ktoré začali vydaním stavebného povolenia zo dňa 17.9.2012 

prebehla 20. augusta t.r. za prítomnosti riaditeľa Mgr. J. Zlatňanského, primátora 

mesta Ing. P. Lednára, CSc. a kompetentných ľudí (Ing. P Mesároš, Spoločný obecný 

úrad – vedúci oddelenia, E. Kunkelová – Úrad verejného zdravotníctva, Ing. P. Hollý – 

Hasičský a záchranný zbor) kolaudácia prístavby stolnotenisovej herne v priestoroch 

Centra voľného času. Priestor herne o rozmere 12 x 13 metrov so svetlou výškou 5 

metrov je vybavený špeciálnym športovým povrchom Taraflex, výkonným osvetlením 

(1500 luxov) a svetelnou tabuľou na diaľkové ovládanie. Herňa, ktorej súčasťou je 

tribúna pribliţne pre 30 ľudí, spĺňa medzinárodné podmienky a tak umoţňuje 

plnohodnotné tréningové procesy pre väčší počet ľudí. Financie zastrešila firma 

ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. v zastúpení jej konateľa Ing. P. Kubu. 

Prístavba 

stolnotenisovej 

herne v CVČ 

 

Foto č. 875/III 

 

 

         Tohtoročný nový školský rok sa začal 2. septembra. Do základných škôl 

v Zlatých Moravciach nastúpilo spolu 1230 ţiakov, z čoho bolo 160 prvákov. Počet 

ţiakov pre jednotlivé základné školy: ZŠ Robotnícka – 215 ţiakov, z toho 18 prvákov, 

ZŠ Mojmírova – 410 ţiakov, z toho 58 prvákov, ZŠ Pribinova – 368 ţiakov, z toho 44 

prvákov, ZŠ sv. Don Bosca – 214 ţiakov, z toho 22 prvákov, Spojená škola – 139 

ţiakov, z toho 18 prvákov a v prípravke 6 ţiakov. Do materských škôl spolu nastúpilo 

372 ţiakov, z čoho nových 128. Materské školy: MŠ Kalinčiakova – spolu 137, 

Začiatok 

školského 

roka 

2013/2014 

 

Foto č. 876, 

877/III 

http://www.aspektnd.sk/index.php?page=nad_osobny-pocitac-a-jeho-vyuzitie-v-praxi
http://www.aspektnd.sk/index.php?page=nad_osobny-pocitac-a-jeho-vyuzitie-v-praxi
http://www.aspektnd.sk/index.php?page=nad_kurzy-rozvoja-osobnosti
http://www.aspektnd.sk/index.php?page=nad_interaktivne-jazykove-kurzy
http://www.aspektnd.sk/index.php?page=nad_interaktivne-jazykove-kurzy
http://www.aspektnd.sk/index.php?page=nad_interaktivne-jazykove-kurzy
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nových 54, predškolákov 53 a 2-ročných 11, MŠ Prílepy – spolu 10, 2 noví ţiaci, 6 

predškolákov a tri 2-ročné deti, MŠ Slnečná – spolu 24, nových ţiakov 10, 

predškolákov 7 a štyri 2-ročné deti, MŠ Štúrova – spolu 47, 14 nových ţiakov, 13 

predškolákov a štyri 2-ročné deti, MŠ Ţitavské nábreţie – spolu 134, 40 nových 

ţiakov, 50 predškolákov a 2-ročných detí 20, Súkromná MŠ – spolu 20, 8 nových 

ţiakov, 5 predškolákov a päť 2-ročných detí. Stredné školy: Stredná odborná škola 

technická (1.mája) – celkom 254 ţiakov, prvákov 47, Obchodná akadémia 

(Bernolákova 26) – celkom 198 ţiakov, 68 prvákov, Stredná odborná škola obchodu 

a sluţieb (SNP 5) – celkom 360 ţiakov, 110 prvákov. 

         Svoju činnosť poobedňajších záujmových krúţkov dopĺňa CVČ Spektrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha  

č. 25-d 

 

         Od 1. septembra došlo k zmene riaditeľa v ZŠ na Robotníckej ulici, na základe 

výberového konania. Novou riaditeľkou školy sa stala Mgr. Jana Dudášová.  

Nová riaditeľka 

ZŠ na 

Robotníckej ul. 

 

         Na ZŠ Pribinova pribudla v lete šikmá schodisková plošina pre bezbariérový 

prístup v budove školy. Práce vykonala spoločnosť Ares a celkové náklady dosiahli 

sumu 10 680 €. 

Bezbariérový 

vstup do ZŠ 

Pribinova 

 

         23. septembra sa na plátne zlatomoraveckého kina odohral film s názvom Zázrak. 

Vznikol pod reţisérskou taktovkou J. Lehotského, ktorý zároveň pri tejto príleţitosti 

naše mesto navštívil. Pred premietaním bol pripravený odpovedať na otázky divákov 

a zároveň pootvoril dvere k zákulisiu vzniku menovaného filmu. V rámci hereckého 

obsadenia si vo filme zahrali aj dievčatá z Reedukačného centra v Zlatých Moravciach. 

Celý, ako sám reţisér povedal fiktívny príbeh, sa zakladá na príbehu 15-ročného 

dievčaťa menom Ela, umiestneného do polepšovne, kde platí mnoţstvo zákazov. 

Inšpiráciou k sfilmovaniu mu bol reálny príbeh zo skutočného ţivota dievčaťa, ktoré 

poznal. Reţisér, ktorý zároveň v tento deň Reedukačné centrum navštívil, bol po 

uvedení vedúcim kina S. Ivanovičom privítaný primátorom Ing. P. Lednárom, CSc. 

Hlavnú hrdinku stvárnila M. Bendulová, ktorá nie je herečkou a jej talent bol objavený 

medzi chovankyňami v reedukačnom centre. 

Reedukačné 

centrum vo 

filme 

 

         Mesto Zlaté Moravce malo prostredníctvom Materskej školy na Kalinčiakovej ul. 

záujem o nahradenie časti existujúceho jej vnútroareálového osvetlenia za solárne. 

Preto sa zapojilo do projektu ZSE Energia, a.s. – Nadačný Fond Ţivá energia v 

spolupráci s nadáciou Ekopolis pod názvom „Solárna energia v škôlke.“ Projekt bol 

vypracovaný na náhradu piatich, uţ existujúcich svietidiel (s celkovým výkonom 

jedného svietidla 125 W), za fotovoltaické lampy, ktorých súčasťou je svietidlo LED 

(s viac ako 200 ks LED diod) s vlastným akumulátorom. Uvedené zariadenie nie je 

závislé od pripojenia do elektrickej siete. Z celkovej súčasnej spotreby elektrickej 

energie v tejto materskej škôlke predstavuje vonkajšie osvetlenie aţ 12,4 %. 

Prostredníctvom tohto projektu má Mesto Zlaté Moravce záujem zníţiť túto spotrebu 

na polovičnú hodnotu. Nakoľko bolo naše Mesto v projekte vyhodnotené ako úspešné, 

dňa 27. septembra sa v rámci slávnostného otvorenia jarmoku spojeného s oslavami 

„Solárna 

energia v 

škôlke“ 

MŠ 

Kalinčiakova 
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900. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste, uskutočnil slávnostný akt 

odovzdania šeku v hodnote 5 765 € donorom ZSE Energia, a.s., v spolupráci s 

nadáciou Ekopolis, primátorovi mesta Ing. P. Lednárovi, CSc. Popri odovzdaní šeku 

ZSE Energia, a.s. poskytla v rámci finančnej podpory Nadačného Fonfu Ţivá energia 

pri Nádácii Ekopolis sprievodnú detskú aktivitu - detský stan s Ekodomčekom. 

 

         Zariadenie školského stravovania na Kalinčiakovej ul. v Zlatých Moravciach 

dostalo od spoločnosti Danfoss spol. s.r.o., ako dar chladničku s mrazničkou v hodnote 

300 €. Pre zariadenie školského stravovania bol tento dar veľmi potrebný a z dôvodu 

veľkého počtu stravníkov v súčasnej finančnej situácií nevyhnutný.     

Sponzorský 

dar pre MŠ 

Kalinčiakova 

 

 

         27. septembra poţehnal duchovný otec vdp. dekan M. Javor na ZŠ sv. Don Bosca 

zrekonštruované  ihrisko a kaplán L. Loţek po slávnostnom obrade mal prvý výkop 

lopty futbalového turnaja ţiakov školy. Rekonštrukcia ihriska trvala 2 mesiace. Ţiaci 

školy majú tak k dispozícii adekvátne priestory na športovanie, zvlášť na loptové hry. 

Na realizácii projektu sa podieľali firmy:  SportReal Nitra, s.r.o. a Stanislav Orovnický 

Vodostav Zlaté Moravce. Drvené kamenivo bolo z firiem Cesty Nitra a.s. a Utilis s.r.o. 

Zlaté Moravce. Finančné krytie bolo zabezpečené cez projekt Renovabis, ktorý 

schválilo grémium Subkomisie pre školstvo KBS, z rodičovskej zbierky, z 2% daní 

OZ Zdruţenia rodičov pri ZŠ a pôţičkami. 

Ihrisko ZŠ sv. 

Don Bosca 

 

 

         Dňa 4. októbra 2013 v DS MSKŠ oslávila Základná umelecká škola v Zlatých 

Moravciach svoje 70. narodeniny. Oslavy začali ešte svätou omšou vo Farskom 

kostole sv. Archanjela Michaela.  

         Slávnostná fanfára dychového súboru zahájila veľkolepú slávnosť s príhovormi 

vzácnych a váţených hostí, prepletenú bohatým kultúrnym programom skvelých 

hudobných interpretov. Koncert pripravila Základná umelecká škola v spolupráci s OZ 

rodičov pri ZUŠ a Mestom Zlaté Moravce pri príleţitosti 70. výročia jej zaloţenia a o 

nádherný hudobný záţitok sa postarali ţiaci a učitelia ZUŠ zo Zlatých Moraviec, ţiaci 

umeleckých škôl z partnerských miest Českej republiky – Hulín a Poľska – Sierpc a 

súčasní študenti a absolventi konzervatória a Vysokej školy muzických umení. 

„Ţivotné jubileum je vţdy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, ktorá je 

zastavením sa, chvíľou na zamyslenie sa, bilancovanie, ale aj na premýšľanie o 

budúcnosti. Toto významné sedemdesiate výročie ZUŠ je sviatkom a dôvodom 

uvedomiť si, akú významnú úlohu zohrala v ţivote všetkých tých, ktorí túto inštitúciu 

navštevovali,“ zaznelo úvodom programu z úst T. Kováčovej, ktorá akciu moderovala. 

Súčasným riaditeľom ZUŠ je G. Hlavatý. Dá sa preto povedať, ţe školu pozná lepšie, 

neţ ktokoľvek iný. Jubileum ZUŠ však neoslávili len hudobníci. Z jej hniezda 

vylietajú aj výtvarní umelci, ktorí tešia ľudské duše svetskou krásou farieb vnímanú 

očami. Spevácky zbor Carmina Vocum pod taktovkou Mgr. Z. Molnárovej rozozvučal 

svojimi piesňami divadelnú sálu na začiatku koncertu a spoločne s dychovým súborom 

pod vedením Mgr. Art Š. Juríka sa postarali aj o záverečnú bodku za slávnosťou, ktorá 

si zaslúţila „standing ovation“ celej sály.  

70. rokov 

ZUŠ 

 

Foto č. 

878/III 
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         Dňa 16. októbra si v ZŠ na Mojmírovej ulici ţiaci a učitelia pripomenuli Svetový 

deň zdravej výţivy a zapojili sa do Kampane 2013 „Odstráň obezitu“. V tento 

netradičný deň sa ţiaci neučili, ale boli pre nich pripravené rôzne aktivity, napr. ţiaci 

prvého stupňa športovali, či kreslili, v školskom klube poznávali jednotlivé druhy 

ovocia a zeleniny. Ţiaci druhého stupňa vypracovávali spoločné triedne projekty 

zamerané na vhodnú, ale i nevhodnú stravu človeka. Ţiaci šiesteho ročníka si 

vlastnoručne pripravovali ovocné kokteily. Siedmakom bola určená beseda s poradcom 

zdravého ţivotného štýlu s p. J. Novotom. V školskej jedálni sa pripravovali výborné 

ovocné a zeleninové šaláty, čerstvá jablková šťava. Všetky tieto pokrmy mohli ţiaci 

ochutnať a mnohí z nich zistili, ţe to „nie je aţ také hrozné“ jesť aj trošku zdravšie… 

Svetový deň 

zdravej výţivy 

v ZŠ 

Mojmírova 

 

Foto č. 

879/III 

 

 

         „Aj školy majú vo svojej dlhoročnej histórii chvíle, v ktorých rekapitulujú svoj 

doterajší vývoj. Práve teraz nastala vhodná príleţitosť, aby sme si na dnešnom 

slávnostnom stretnutí pripomenuli 60 rokov vzniku jednej z nich, vzdelávacej 

inštitúcie – Strednej odbornej školy polytechnickej,“ zazneli úvodom jubilejných osláv 

slová zástupkyni riaditeľa tejto školy E. Orságovej. Vzápätí srdečne privítala na pôde 

školy hostí, ktorí prijali pozvanie – poslanca NR SR M. Kéryho, ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny Vlády SR J. Richtera, štátneho tajomníka Ministerstva 

školstva vedy, výskumu a športu Vlády SR Š. Chudobu, predsedu NSK M. Belicu, 

primátora mesta Zlaté Moravce P. Lednára, vedúcu odboru školstva, mládeţe, športu a 

kultúry Úradu NSK Ľ. Libovú, vedúceho oddelenia odborných a metodických činností 

Okresného úradu Nitra odboru školstva M. Moravčíka, vedúcu sekretariátu predsedu 

NSK S. Valuškovú, odbornú referentku metodicko-riadiaceho oddelenia odboru 

školstva, mládeţe, športu a kultúry Úradu NSK I. Verešovú, bývalého riaditeľa 

Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho J. Lopušeka, predsedu 

Slovenského zväzu záhradkárov I. Hričovského, tajomníka Slovenského zväzu 

záhradkárov J. Korčeka, riaditeľov z našich zahraničných partnerských škôl z Belgicka 

a Českej republiky, riaditeľov  stredných a základných škôl Zlatých Moraviec a 

bývalých a súčasných zamestnancov SOŠ polytechnickej. Po úvodných príhovoroch 

najvyšších predstaviteľov s mnoţstvom prianí, si všetci spoločne pri fotografiách 

zaspomínali na preţité chvíle a minulé obdobia, ktoré zohrali významnú úlohu nielen v 

histórii školy, ale ktoré zasiahli aj do ţivotov mnohých z prítomných hostí. Príjemným 

spestrením sviatočnej chvíle bol kultúrny program v podaní, študentov školy, detského 

tanečného súboru Piruet z CVČ a Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach. J. 

Solčiansky je v poradí štvrtým riaditeľom Strednej odbornej školy polytechnickej a 

túto funkciu zastáva uţ 23 rokov. Vo svojom príhovore zhrnul šesťdesiatročný vývoj 

školy od jej vzniku (1. 9. 1953 – Učilište štátnych pracovných záloh) aţ po súčasnosť. 

Za školu poďakoval zriaďovateľovi, vedeniu a pracovníkom ÚNSK za aktívnu 

spoluprácu a pomoc pri riešení úloh v oblasti vzdelávania, výchovy a modernizácie 

školy. Zároveň „svojej“ škole zaţelal, aby svojou úrovňou patrila k popredným 

stredným školám a aby jej absolventi boli úspešní na trhu práce a v štúdiu na vysokých 

školách. Pri príleţitosti osláv 60. výročia zaloţenia Strednej odbornej školy 

polytechnickej, sa v areáli školy zasadil strom, ako spomienku na tento vzácny okamih 

a zároveň symbol stáleho ţivota a pevných základov tejto školy. 

60. rokov SOŠ 

polytechnická 

 

Foto č. 880, 

881/III 
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         Obchodná akadémia sa prvýkrát zapojila do projektu „Euroscola“, ktorý je 

organizovaný Európskym parlamentom. Cieľom súťaţe bolo posilniť verejnú debatu 

o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v Štrasburgu v roku 2014. Program 

Euroscola umoţňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v 

budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci. V rámci tohto projektu bolo 

pripravených niekoľko akcií. Jednou z prvých bol prieskum v meste Zlaté Moravce, 

ktorý pripravila trieda I. C. Ţiaci  poloţili náhodne osloveným celkom 5 otázok, 

cieľom ktorých bolo zistiť aké vedomosti majú obyvatelia nášho mesta o EÚ.  Celkom 

bolo oslovených 95 ľudí. V prieskume zistili, ţe viac ako 68 % opýtaných vie, kde má 

sídlo EP, a či poznajú niektorých našich europoslancov. O tom, kedy budú voľby do 

EP vedelo len 35  % opýtaných a len 21 % vedelo, o čom v poslednom období  EP 

rokoval a čo schválil. Ďalej I. C trieda pripravila diskusné fórum a následnú 

prezentáciu o Európskej únii, ktorú predniesli ţiaci N. Berkyová a L. Kukučka. 

V rámci prezentácie o hlavných symboloch EÚ M. Maraček, ţiak III. B triedy zahral 

naţivo Európsku hymnu na kebyorde. 8. novembra v škole privítali poslanca NR SR 

Mgr. M. Kéryho, ktorý v rámci programu „Euroscola 2014“ so ţiakmi besedoval na 

tému Samospráva v ţivote kaţdého z nás. Besedu viedol riaditeľ školy RNDr. V. 

Gubiš a zúčastnili sa jej všetci ţiaci školy.  

Euroscola 

2014 

 

         Akcie, ktoré pripravujú pedagógovia GJK v rámci Týţdňa vedy a techniky, sa uţ 

stali súčasťou ţivota školy. Práve modernizácia výučby, projektové, záţitkové 

vyučovanie, besedy s odborníkmi, exkurzie sa uskutočnili v Škole trochu inak 12. 

novembra. Na prednáške „Neprebádané jazyky, národy, kultúry“ L. Timková a J. 

Tomašovský z organizácie Wycliffe Slovakia porozprávali o práci s jazykovými 

skupinami, ktoré nemajú písomnú formu jazyka. PaedDr. I. Meňhart prostredníctvom 

svojich fotografií predstavil ţiakom dominanty Paríţa. Vyučujúci - Mgr. Ľ. Debnár 

a Mgr. P. Černo vysvetlili ţiakom fyzikálny princíp vzniku obrazu, od 

najjednoduchšieho zariadenia camera obscura aţ po súčasné digitálne fotografické 

prístroje. Pozvanie na besedu prijal aj poslanec NR SR, absolvent GJK - Mgr. M. 

Kéry. Besedovali s ním ţiaci tretích a štvrtých ročníkov. PhDr. R. Kišš, hovorca 

spoločnosti Granvia Operation, a.s., hovoril so ţiakmi III.A a III.B triedy o rýchlostnej 

ceste PR1BINA. Poukázal na jej prínos pre náš región z pohľadu zníţenej dopravnej 

nehodovosti a zvýšenia jazdného komfortu. Lektor horolezectva, milovník hôr, prírody 

a organizátor skautských podujatí P. Kvaššay, hovoril nielen o prípravnej fáze svojich 

výprav, ale zdôraznil význam ľudských hodnôt, vlastností a osobnostných kvalít, ktoré 

potrebuje horolezec, ale aj kaţdý človek, aby prekonával prekáţky. Doktorandi 

z Katedry didaktiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave – Mgr. V. Gašparík a 

Mgr. J. Cibulková ukázali ţiakom zaujímavé a efektné pokusy. Absolvent 

Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave, odbor manaţérska matematika Mgr. 

T. Kováč, sa pokúsil veku primeranou formou objasniť študentom pojem finančná 

gramotnosť.  

Škola trochu 

inak na 

Gymnáziu 

Janka Kráľa  

 

         Dňa 19. novembra sa konala Študentská kvapka krvi na Strednej odbornej škole Študentská 
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obchodu a sluţieb v Zlatých Moravciach, ktorej sa zúčastnilo celkovo 78 študentov a 

uskutočnilo sa 63 odberov. Mladých študentov v ich ušlachtilom čine prišiel pozdraviť 

aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. 

kvapka krvi 

Foto č. 882, 

883/III 

 

         Hotel Independence študentov 3. A triedy zo SOŠ obchodu a sluţieb, je najlepšia 

cvičná firma na Slovensku. Tento primát si vybojovali úspešným pôsobením na 16. 

Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave (27.-28. novembra) pod záštitou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veľtrhu sa okrem slovenských 

cvičných firiem tradične zúčastňujú aj české, rumunské a fínske firmy, ktoré sú 

hodnotené na základe kritérií ako najlepší katalóg, stánok, najlepšia elektronická 

prezentácia alebo celková reprezentácia firmy. Tieto kritéria sa delia na jednotlivé 

kategórie, ktoré sú na konci veľtrhu oceňované samostatne. V konkurencií 68 cvičných 

firiem sa stali absolútnymi víťazmi celého veľtrhu na základe najvyššieho celkového 

počtu bodov vo všetkých kategóriách. Kolektív triedy sa tvrdo pripravoval od začiatku 

školského roka 2013/2014 pod vedením Ing. G. Ondejmiškovej.  

16. 

Medzinárodný  

veľtrh 

cvičných 

firiem  

 

         Mimovládna organizácia INEKO uverejnila rebríček najlepších základných a 

stredných škôl Slovenska. V hodnotení stredných odborných škôl Slovenska sa v TOP 

10 ocitla aj Obchodná akadémia na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach, ktorá 

získala v rebríčku najlepších stredných odborných škôl 9. miesto. Riaditeľ Obchodnej 

akadémie V. Gubiš povedal, ţe za týmto výsledkom je snaha učiteľov o kreativitu, 

tvorivosť, chuť motivovať ţiakov, aby sa aj oni aktívne podieľali na vyučovacom 

procese, boli rovnocenným partnerom učiteľa na vyučovacej hodine. Kvalita 

vyučovania na škole spočíva hlavne v uplatňovaní moderných foriem a metód práce na 

hodinách, flexibilite tak pedagógov, ako aj ţiakov. 

         Pri stredných odborných školách hodnotilo INEKO externú časť a písomnú 

formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky ţiakov a nezamestnanosť 

absolventov. 

Obchodná 

akadémia v 

TOP 10 

najlepších 

škôl v SR 

 

         Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva nádej na kvalitnejší ţivot a 

budúcnosť. Práve preto sa mesto Zlaté Moravce rozhodlo v dňoch od 2. do 5. 

decembra zapojiť do zbierky UNICEF – školy pre Afriku. Zbierka prebiehala na 

štyroch stredných školách - Strednej odbornej škole Obchodu a sluţieb, Obchodnej 

akadémii, Strednej odbornej škole technickej a Gymnáziu Janka Kráľa. Formou malej 

diskusie sa tak študenti mali moţnosť spýtať na akékoľvek informácie k danej 

problematike a mnohokrát aj prekvapili svojim záujmom a postrehmi. Snahou zbierky 

Školy pre Afriku bolo poukázať na to, aké je vzdelanie dôleţité a nie pre kaţdého je 

 automatické a prirodzené. Deti, ktoré navštevujú školu, sú zdravšie, samostatnejšie a 

schopnejšie nastúpiť do pracovného procesu. Vzdelanie je jedinou efektívnou 

vakcínou proti HIV/AIDS. 

UNICEF – 

školy pre 

Afriku 

 

 

 

         Mesto Zlaté Moravce sa snaţí rozširovať svoje aktivity v rôznych oblastiach 

a zapája do nich nielen seniorov, ľudí v produktívnom veku, ale aj deti. Ing. 

Vaškovičová, bezpečnostný technik mesta a primátor Ing. P. Lednár, CSc. oslovili 

Poţiarna 

ochrana pre 

ţiakov 
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základné školy s ponukou usporiadania zábavno – vzdelávacej aktivity pre ţiakov 

deviatych ročníkov v trvaní 2 vyučovacích hodín pod názvom „Poţiarna ochrana pre 

ţiakov základných škôl“. Prihlásili sa ZŠ na Robotníckej a Mojmírovej ul. 

         11. decembra sa na prvej vyučovacej hodine zišlo 22 ţiakov ZŠ na Robotníckej 

ul. pri prezentácii zameranej v prvej časti na horenie a samovznietenie, príčiny vzniku 

poţiarov v domácnosti. Druhú vyučovaciu hodinu boli ţiaci rozdelení do skupín po 

štyroch, kde bolo ich úlohou nakresliť z prezentácie o horení a samovznietení tzv. 

„trojuholník horenia“. 12. decembra bola táto vzdelávacia aktivita zopakovaná aj v ZŠ 

na Mojmírovej ul., kde sa jej zúčastnilo 32 ţiakov z 2 deviatych tried. Prišiel aj 

primátor mesta, ktorý prispel k téme svojimi vlastnými záţitkami a utvrdil ţiakov 

v správnosti konania, ak by boli účastní pri poţiari.  

základných 

škôl 

 

Duchovný život.     
         Dňa 7. januára sa konala v Zlatých Moravciach kanonická vizitácia, ktorej sa 

zúčastnili J. Ex. ThDr. V. Judák – nitriansky biskup, Mons. Š. Vallo – riaditeľ 

biskupského úradu a ďalší zástupcovia biskupskej kúrie. 

         Po stretnutí s kňazmi zlatomoraveckej farnosti a zlatomoraveckého dekanátu, 

s členmi ekonomickej farskej rady sa otec biskup a riaditeľ biskupského úradu stretli 

v aule Strednej odbornej školy polytechnickej na ul. SNP s veriacimi zlatomoraveckej 

farnosti. Nechýbali ani zástupcovia mesta – primátor Ing. P. Lednár, CSc. a niektorí 

poslanci Mestského zastupiteľstva. Veriaci sa mohli pýtať otca biskupa na rozličné 

problémy zo ţivota farnosti a diania katolíckej cirkvi. Nechýbali ani otázky týkajúce 

prichádzajúceho 1150. výročia príchodu solúnskych bratov sv. Konštantína a Metoda 

na Veľkú Moravu. Po skončení vizitácie sa otec biskup Viliam Judák s kňazmi zo 

zlatomoraveckého dekanátu v sprievode odobrali do farského chrámu, kde doniesli 

relikviu sv. Cyrila. Relikvia sv. Cyrila, ktorá sa uchováva v katedrále sv. Emeráma na 

Nitrianskom hrade. Relikvia sv. Cyrila bola darovaná nitrianskemu biskupstvu 

z Vatikánu z obdobia konania II. vatikánskeho koncilu v r. 1962. Relikvia je 

pozostatok z tela svätých. Relikvia sv. Cyrila je časť jeho kľúčovej kosti a je vloţená 

do kovového relikviáru. Sv. Cyril zomrel 14. februára 869 a bol pochovaný v rímskej 

bazilike sv. Klimenta. Sú zaznamenané mnohé zázraky, ktoré sa udiali pri hrobe tohto 

svätca. Sv. Cyril sa predtým volal Konštantín a krátko pred smrťou vstúpil do kláštora 

a prijal rehoľné meno Cyril. Bratia sv. Konštantín a Metod pochádzali zo siedmich 

súrodencov. Rodičia boli urodzeného pôvodu a ich otec bol vysoký byzantský úradník. 

Bratia sa slovanský jazyk naučili v slovanskom prostredí v okolí Solúna. Solúnski 

bratia prišli na Veľkú Moravu v r. 863, podľa tradície 5. júla. Pred odchodom na 

Veľkú Moravu preloţili viacero prekladov svätého písma a vlastných textov v tzv. 

hlaholike. Niektorí historici tvrdia, ţe Konštantín – Cyril priniesol na Veľkú Moravu 

symbol byzantského dvojkríţa, ktorý je dnes v štátnom znaku. Keďţe obaja bratia 

pochádzali z Byzantskej ríše a Veľká Morava spadala do cirkevnej sféry Ríma, vybrali 

sa v r. 867 na ţiadosť veľkomoravského knieţaťa Rastislava do Ríma, aby získali 

súhlas pápeţa – pouţívanie staroslovienčiny ako liturgického jazyka, lebo v tej dobe 

boli len tri jazyky, ktorých sa slávila liturgia a to bolo: hebrejsky, grécky a latinsky. 

Pápeţ im dovolil pouţívať starosloviensky jazyk pri bohosluţbách, čo sa však nepáčilo 

Relikvia sv. 

Cyrila 

v Zlatých 

Moravciach 
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franským kňazom. V r. 870 aţ do r. 885 bol Metod arcibiskupom Veľkej Moravy 

a Panónie. 

 

         V nedeľu 17. marca sa vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Zlatých 

Moravciach konal koncert “PATER MI”, v podaní Slovenského speváckeho zboru 

ADOREMUS. 

         Celoslovenské vokálne teleso ADOREMUS sa v programe koncertu pod 

vedením dirigenta D. Billa predstavilo pôstnymi spevmi starých majstrov a 

novodobých skladateľov. Pôstna hudba interpretovaná v autentickom sakrálnom 

priestore farského kostola ponúkla jedinečný duchovný a umelecký záţitok. 

Koncert SS 

Adoremus 

 

 

 

 

 

         Na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa aj tento rok uskutočnila Národná púť 

do Šaštína. Pri tejto príleţitosti zriadila Ţelezničná spoločnosť priame vlakové spojenie 

zo Zlatých Moraviec do pútnického mesta. Púť k patrónke Slovenska uţ po tretí krát 

v našom meste pripravilo KDH Zlaté Moravce. Odchod vlaku bol 15. septembra 

o 5.45 hod. zo ţelezničnej stanice v Moravciach. Vlak išiel po trase Zlaté Moravce – 

Vráble – Úľany nad Ţitavou – Šurany – Nové Zámky – Šaľa – Galanta – Sereď – 

Trnava – Senica – Šaštín-Stráţe a späť. Príchod do Zlatých Moraviec bol o 17.30 hod. 

Vyhradené miesta pre pútnikov boli vypredané do posledného miesta. Vo vlaku 

prebiehal program pre deti, mládeţ, birmovancov, mládeţnícke spoločenstvá, 

dospelých a pre dôchodcov. Spevy, modlitby, hry, prednášky, diskusie, ľudové 

piesne sprevádzali všetkých na púť vlakom k Sedembolestnej Panne Márií.  

         Národná púť v Šaštíne sa začala uţ v piatok 13. septembra úvodnou sv. omšou. 

Sobotný večer bol vyhradený pre mládeţnícky program ako modlitby, sväté omše, 

koncerty či divadelné predstavenie o sv. Cyrilovi a Metodovi. V nedeľu 15. septembra 

sa okrem predpoludňajšej slávnostnej pontifikálnej sv. omše uskutočnila v národnej 

svätyni – Bazilike Sedembolestnej Panny Márie o 14.00 h Akatist (modlitba) 

k Bohorodičke.  

         Pre veľký záujem usporiadali Kresťanskí seniori v Zlatých Moravciach aj 

autobusový zájazd dňa 15. septembra k Sedembolestnej Panne Márii. Mesto Zlaté 

Moravce poskytlo 200 € z rozpočtu na úhradu časti nákladov spojených 

s autobusovým zájazdom. 

Národná 

púť do 

Šaštína 

 

Politický život.  
         28. marca si Zlaté Moravce pripomenuli 68. výročie oslobodenia mesta. 

Spomienkové stretnutie prišiel podporiť aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Doc. Ing. M. Belica, ktorý pri tejto príleţitosti okrem iného pripomenul, ţe pred 68. 

rokmi sa práve v našom kraji, v neďalekej Kalnej nad Hronom, začala mohutná, 

takzvaná Bratislavsko-brnenská operácia, ktorá následne viedla aj k oslobodeniu mesta 

Zlaté Moravce. Zástupca primátora mesta Ing. J. Škvarenina zas vyzdvihol najmä tú 

skutočnosť, ţe oslobodenie mesta prinieslo koniec utrpenia tak civilnému 

obyvateľstvu, najmä ţien, detí a starcov ako aj novú nádej na pokojný ţivot v mieri. 

Históriu samotného oslobodenia nášho mesta priblíţil vo svojom príhovore M. Skyva, 

člen Predsedníctva Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických 

68. výročie 

oslobodenia 

Zlatých 

Moraviec 
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bojovníkov. Uviedol, ţe v bojoch na území Slovenska svoje ţivoty poloţilo 60 659 

príslušníkov Červenej armády, 2 790 príslušníkov československého vojska, 10 435 

vojakov rumunskej armády, pribliţne 42 000 nemeckých, 1 725 maďarských vojakov 

a tieţ mnoţstvo partizánov. Tí pôsobili aj v okolí Skýcova, Obýc, Zlatna, Hostí a 

Jedľových Kostolian. Operovala tu napríklad jednotka Tribeč pod vedením pplk. Jana 

Stančíka a Štefana Horváta, skupina Smrek-Bohuš pod vedením plk. Fr. Lipku, 

skupina kpt. Maximova Národný mstiteľ, ďalej Horno-nitrianska partizánska brigáda 

(Hostie) a časť brigády Jána Ţiţku (Lovce). Samotnému oslobodeniu Zlatých 

Moraviec predchádzalo 12. novembra 1944 bombardovanie ţelezničnej stanice 

spojeneckými vojskami, pričom zničili vojenský vlak, partizáni následne zničili 

ţeleznicu pri Jelenci a začiatkom januára 1945 zas Nemci zničili ţelezničnú trať 

Kozárovce – Zlaté Moravce, aby zastavili postup Červenej armády. 

         Ešte pred samotným aktom poloţenia vencov k pamätníku partizána sa v 

kultúrnom programe v divadelnej sále MSKŠ predstavili ţiaci a pedagógovia 

Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach. 

 

         Tohtoročné stavanie májov sa uskutočnilo 30. apríla za sprievodu ľudovej 

muziky, tanca a spevu. Ako prvý po 15. hodine bol postavený máj na Námestí Andreja 

Hlinku, kde prítomných pozdravil primátor Ing. P. Lednár, CSc. Po postavení a  

zafixovaní (za pomoci Technických sluţieb, m.p.) ozdobeného mája s výškou 15,60 

metra, vystúpil FS Zlatňanka.  

         V Chyzerovciach 11,50 metrov vysoký máj stavali ručne po 18. hodine. Tradíciu 

zachoval súbor Chyzerovčanka, ktorý do rytmu rozkolísal a rozospieval nejedného 

prítomného. Chyzerovecký máj bol okrem farebných stuţiek zdobený dobre 

zapečatenou fľašou pálenky. Večer zakončila spoločná opekačka.  

         Podvečerná 19. hodina patrila stavaniu slobodnými dievčatami zdobeného 10-

metrového mája v Prílepoch. O zábavu sa postaral súbor Kolovrátok a hlad zahnal 

guláš. Stavania májov v Zlatých Moravciach, Chyzerovciach a Prílepoch sa zúčastnili 

okrem primátora Ing. P. Lednára, CSc. aj poslanci Mestského zastupiteľstva. 

Stavanie 

mája 

 

 

         Na Námestí hrdinov sa 9. mája stretli ľudia z radov občanov, poslancov, 

zástupcov mestských podnikov, škôl a členov ZO SZPB, aby si pripomenuli 68. 

výročie víťazstva nad fašizmom. K prítomným sa prihovoril viceprimátor mesta Ing. J.  

Škvarenina, ktorý okrem iného povedal: „Ak si chce niekto pripomínať tieto udalosti 

z pohľadu, ţe mu to niekto nariadi, ţe to musí, tak nech to radšej nerobí. Ale, ak jeho 

svedomie cíti, ţe musí vzdať vďaku, tak tomu som veľmi rád. A ďakujem všetkým 

tým, ktorí spolu s nami prišli túto vďaku a úctu vzdať.“ Po ňom sa prihovoril predseda 

organizácie SZPB I. Malý, ktorý povedal, ţe je dôleţité, aby mladá generácia vedela, 

čo všetko v sebe, okrem toho, ţe je to deň voľna, ukrýva 8. máj. Z príleţitosti pietnej 

spomienky odznela aj Slovenská hymna. Kultúrnou súčasťou bolo vystúpenie 

speváckeho súboru Babička. Na záver prítomní poloţili vence k soche partizána. 

68. výročie 

Víťazstva 

nad 

fašizmom 
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         Spomienkové stretnutie pri príleţitosti 69. výročia SNP sa konalo 28. augusta 

v priestoroch divadelnej sály MSKŠ. Priebehom programu, ktorého súčasťou bol 

69. výročie 

SNP 
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prednes básne a vystúpenie učiteľov Základnej umeleckej školy, sprevádzala T. 

Kováčová. Na stretnutí boli po odznení slovenskej hymny privítaní – primátor mesta 

Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, CSc., poslanec NR SR Mgr. M. Kéry, predseda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. M. Belica, predseda ZO SZPB I. Malý, a 

všetci, ktorí si prišli pripomenúť toto výročie ako významný medzník v histórii 

Slovenska. 

         Ako prvý predniesol slávnostný príhovor primátor mesta: „Váţení občania mesta 

Zlaté Moravce, veľaváţení členovia MsZ, milí spolupracovníci, milá mládeţ, ale 

najmä pamätníci na obdobie 2. svetovej vojny a na udalosti s vyhlásením SNP so 

začiatkom 29. augusta v roku 1944, ktorého 69. výročie si práve v týchto dňoch 

pripomíname. Dejiny a historický význam SNP spočíva v snahe nás Slovákov urýchliť 

poráţku nacistického Nemecka a jeho spojencov a zbaviť sa národnostného útlaku. 

Pripomeniem iba, ţe v týchto zloţitých časoch sa v Tribečskom pohorí ukrývalo vyše 

tisíc partizánov rôznych národností z oddielov Nitrianskej partizánskej brigády 

a najmä podhorskej obce Skýcov a Zlatno a nezmazateľne sa zapísali do dejín SNP ako 

centrum protifašistického odboja.“ Svojím príhovorom pokračoval M. Kéry: „Som 

trošku smutný, ţe sa stretávame kaţdoročne takmer stále tí istí, chýba tu stredná 

generácia, chýba tu mládeţ. Chcem apelovať najmä na vás starí rodičia, rodičia, skúste 

o tom rozprávať nenútene svojim vnukom, svojim deťom a priveďte ich k pomníkom, 

ktoré symbolizujú 29. august roku 1944. Ţelám si keby, sme sa o rok pri jubileu 70. 

výročia zišli vo väčšom počte a verím, ţe snáď tie moje slová budú vyslyšané.“ M. 

Belica v závere svojho príhovoru poďakoval všetkým, ktorí v Zlatých Moravciach 

pripravili pietnu spomienku na dni, na ktoré skutočne ako Slováci môţeme byť veľmi 

hrdí. Ako posledný s príhovorom vystúpil I. Malý: „Niekoľkí občania nášho mesta 

a okolitých obcí, ktorí sa zapojili do povstania, padli, ale ešte niekoľko ich ţije medzi 

nami. Pred 69. rokmi boli mladí, plní ţivota a predstáv o svojej budúcnosti. Keď však 

našu vlasť začali obsadzovať nemeckí okupanti s domácimi prisluhovačmi, neváhali 

do rúk zobrať zbraň a svoju vlasť brániť, aby mohli ţiť v pokoji a v mieri aj ich deti, 

vnuci a pravnuci. Za to vám všetkým patrí vďaka a úcta, vďaka všetkým tým, ktorí 

v rozhodujúcich chvíľach neváhali nasadiť a obetovať to najcennejšie – vlastné ţivoty. 

Vzdajme im hold a nehynúcu pamäť.“ Po príhovoroch a programe prešiel sprievod 

celým mestom od MSKŠ k pomníku na Námestí hrdinov. Tu sa konalo kladenie 

vencov,  ako česť pamiatke všetkým, ktorí sa zaslúţili o náš ţivot v mieri. 

 

Foto č. 886, 

887/III 

 

Príloha  

č. 26-d 

 

         Prezidenta si priamou voľbou budeme na Slovensku voliť uţ po štvrtýkrát. 

Súčasný prezident I. Gašparovič uţ nebude môcť kandidovať. 22. októbra sa primátor 

P. Lednár stretol s J. Čarnogurským, ako budúcim kandidátom na prezidenta SR. 

Účelom stretnutia bol všeobecný záujem o ţivot a situáciu v Zlatých Moravciach. 

Stretnutie s primátorom sa striedalo s návštevou firiem miestnych podnikateľov a so 

študentmi a zástupcami vedenia Strednej odbornej školy polytechnickej, s ktorými sa 

diskutovalo na témy o vzniku Československa, 17. novembra a spomienky na väznenie 

komunistickým reţimom v roku 1989. Stretnutie s občanmi a priaznivcami v 

priestoroch ZŠ sv. Don Bosca prebiehalo v duchu hesla „silné a spravodlivé 

Slovensko“, s dôrazom na sociálne témy.  

Kandidát 

na 

prezidenta 

navštívil 

naše mesto 
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         Aj tento rok sa na prelome rokov 2013/2014 zaplnilo Námestie A. Hlinku 

občanmi mesta. O polnoci 31. decembra zaznela hymna Slovenskej republiky 

a námestie rozsvietil ohňostroj, ktorý pripravila mestská polícia. Slávnostný príhovor 

všetkým Zlatomoravčanom povedal primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Pre 

Zlatomoravčanov bolo pripravené varené vínko. Kultúrny program začal o 23.00 hod., 

vystúpili HEVENS – J. Ziman a A. Mrázová.  

Silvester – 

Nový rok 

 

 

Spolky a organizácie.     
         1. februára sa uskutočnila v jedálni Strednej odbornej školy technickej na Ulici 

1. mája fašiangová zábava ZO Jednoty dôchodcov  Zlaté Moravce, v cene vstupu (4 €) 

bola večera. 

         Jednota dôchodcov v Zlatých Moravciach usporiadala 22. mája zájazd do 

Oponíc. Členovia ZO si prezreli kniţnicu Apponyiovského rodu, svojho času jedna 

z najväčších kniţníc v strednej Európe známa ako Bibliotheca Apponiana, ktorá vo 

svojich obnovených priestoroch skrýva takmer 17 300 vzácnych barokových kníh. 

Pokračovali v ceste a zastavili sa v Topoľčanoch, kde si pozreli námestie. Cestou 

domov sa zastavili ešte na salaši Kostrín. 

         23. októbra sa slávnostne vyzdobená sála reštaurácie Rio zaplnila členmi ZO 

Jednoty dôchodcov, ktorí sa v tento deň stretli z príleţitosti Mesiaca úcty k starším 

a oslavy ţivotných jubileí. Pred tým, ako si oslávenci „štrngli“ na zdravie, prihovorila 

sa im predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov v Zl. Moravciach E. Páleníková, ktorú 

nasledoval v príhovore primátor Ing. P. Lednár, CSc. Primátor obdaroval oslávencov, 

okrem slovných prianí, kvetom a sladkým darčekom. Za organizáciu boli jubilanti 

obdarovaní spomienkovými darčekmi a kvetom. Jubilanti: 75 r. – J. Bančáková, H. 

Čulíková, A. Hasprová, V. Jóbiková, Š. Káčer, V. Kéry, A. Marková, H. Šabíková 

a M. Zajac, 80 r. – T. Deáková, E. Bednárik, M. Chrenová, H. Kordošová, L. 

Rakovská, B. Páleníková, J. Sládeček, V. Herda, 85 r. – A. Orolín, Ing. M. 

Povaţan, 100 r. – Š. Orolín. 

ZO Jednoty 

dôchodcov 

v Zlatých 

Moravciach 
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         Výbor Slovenského zväzu zdravotne postihnutých ZO Zlaté Moravce zhodnotil 

aktivity v organizácii za uplynulé volebné obdobie od roku 2010 do 2012. 14. mája sa 

stretli členovia výboru v zasadačke Strednej odbornej školy technickej. Prítomných 

privítal podpredseda ZO SZZP K. Martinec. Medzi hosťami bol prítomný primátor 

mesta Ing. P. Lednár, CSc. a členka Okresnej rady ZP T. Pilčíková. Dôstojnosť 

zhromaţdenia symbolizoval kultúrny program spevom ľudových piesní a tanca 

doprevádzaný harmonikárom a zároveň dlhoročným vedúcim kolektívu 

Chyzerovčanky V. Tonkovičom. Činnosť za uvedené obdobie zhodnotil predseda 

organizácie Mgr. Ľ. Andor. Prehľadnú informáciu o hospodárení ZO a revíznu správu 

podali hospodárky pani Rezáková a Murgašová. Nasledovala vecná diskusia, počas 

ktorej na otázky odpovedali členovia výboru ZO.  

         15. októbra navštívili deti zo ZŠ Mojmírova členov SZZP v Dennom centre, kde 

im pri príleţitosti októbra, Mesiaca úcty k starším zaspievali. Za organizáciu všetkých 

privítal predseda Mgr. Ľ. Andor, podpredseda K. Martinec a tajomníčka A. Šoóšová. K 

ZO 

Slovenského 

zväzu 

zdravotne 

postihnutých 

Zlaté Moravce 

 

Foto č. 

890/III 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2013 

 

305 
                                                                                                                                                             

prítomným sa úvodom prihovoril pán Andor slovami: „Keď v srdci ponesieš lásku, s 

radosťou vykonáš hocijakú prácu, budeš si uctievať otca i matku, tvoj ţivot mal by sa 

podobať sviatku. Veríme, ţe ţivot seniorov sa bude uberať v dobrom zdraví správnym 

a lepším smerom. Urob si čas na svoj lepší ţivot, pretoţe čas letí a nikdy sa nedá 

vrátiť, to je heslo seniorov do ďalšieho obdobia.“ Okrem pekných prianí a ţelania, aby 

seniori nezabúdali na úsmev, spolu s funkcionármi za organizáciu odovzdal primátor 

P. Lednár prítomným jubilantom: Š. Hejtmánekovi, M. Homolovej, Š. Káčerovi, M. 

Murgašovej – k 75 r., J. Murgašovi, M. Vaňovej – k 80 r. a H. Godorovej – k 85 r. 

kvet, slávnostný certifikát a vecný darček. Predseda organizácie p. Andor všetkým 

poďakoval a poprial do ďalších rokov veľa pevného zdravia, radosti a spokojnosti.  

 

         Členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ZO č. 7 – Zlaté 

Moravce, sa 15. apríla stretli v Dennom centre z príleţitosti hodnotiacej členskej 

schôdze. Schôdzu otvorila a všetkých privítala predsedníčka M. Zemanová. Uvítanie 

patrilo nielen členom, ale aj prítomnému primátorovi Ing. P. Lednárovi, CSc. a za 

ÚNSS J. Zbranekovi. Program v sebe zahŕňal voľby komisií (mandátovej, návrhovej), 

správu o činnosti za rok 2012, správu o hospodárení za rok 2012, kontrolnú správu, 

plán činností na rok 2013, rozpočet na rok 2013, príhovory, vystúpenie zástupcu KS 

ÚNSS, vystúpenie hostí, správu mandátovej komisie, diskusiu, uznesenie a záver. „Ja 

si nájdem vţdy pre vás čas, aj pre všetkých akokoľvek zdravotne postihnutých, lebo do 

toho štádia dospejeme všetci,“ odznelo z úst primátora, po ktorom sa k prítomným 

prihovoril J. Zbranek. Trvalým cieľom ÚNSS je obhajoba, podpora a uplatňovanie 

práv osôb so zrakovým postihnutím, rozvoj podmienok pre rovnosť príleţitostí 

a spoločenské začleňovanie, prevencia a odstraňovanie diskriminácie a bariér všetkého 

druhu na základe zrakového postihnutia. 

         25. septembra sa v Dennom centre stretli dobrovoľníci (študenti), ktorí vyrazili 

do zlatomoraveckých ulíc s cieľom podporiť verejnú zbierku pod názvom Biela 

pastelka, zameranú na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Základné pokyny im 

poskytla, za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Základnú organizáciu č. 7 – 

Zlaté Moravce, predsedníčka M. Zemanová. Študentov, ktorí v uliciach za príspevok 

rozdávali symbolické biele pastelky, zároveň aj samotnú zbierku prišiel podporiť 

viceprimátor a poslanec MsZ Ing. J. Škvarenina. V zbierke konanej tento rok pod 

záštitou M. Geišberga na Slovensku, sa v Zlatých Moravciach za predaných 320 

pasteliek zo 400, vyzbieralo 289,63 €. Získané financie budú pouţité na pomôcky pre 

zrakovo postihnutých. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zdruţuje 4 464 

členov v 68 základných organizáciách po celom Slovensku.  

         15. október je Svetovým dňom bielej palice, symbolu nevidiacich a 

slabozrakých, ako aj pomôcky pre samostatný a bezpečný pohyb nevidiaceho človeka. 

V tento deň sa po celom území Slovenskej republiky v mestách na priechodoch pre 

chodcov (v Zlatých Moravciach na Továrenskej ulici), uskutočnila v spolupráci Únie 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Prezídiom Policajného zboru SR dopravno – 

výchovná akcia. Hlavným jej cieľom bolo zvyšovanie povedomia vodičov o význame 

a funkcii predmetnej slepeckej bielej palice a tým priamo prispievať k bezpečnosti na 

cestách. V Zlatých Moravciach sa nevidiaca D. Buzmová zhostila úlohy figurantky v 
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Slovenska,  

ZO č. 7 -     

Zlaté  
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doprovode H. Sakmanovej. To, ako vodiči reagujú na bielu palicu, si pri prechádzaní 

cez priechod pre chodcov z jednej strany na druhú priamo v teréne odskúšala 

figurantka slabozraká M. Končálová. Koordinátorkou a zároveň zapisovateľkou 

štatistiky áut, ktoré rešpektovali a naopak ignorovali biele palice na priechodoch bola 

za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 7 Zlaté Moravce, predsedníčka 

M. Zemanová. Pribliţne 100 metrov za priechodom stála policajná hliadka (Nitra) a 

zastavovala v prvom rade autá, ktoré figurantky na priechode ignorovali, nasledovalo 

upozornenie vodiča na dopravný priestupok a jeho informovanie o funkcii bielej 

palice. K slovu následne pristúpila zástupkyňa ÚNSS I. Rebeková, ktorá vodičovi 

odovzdala informačný leták a upozornila na cieľ akcie. Naopak, vodičom áut, ktorí 

zastavili, zástupkyňa odovzdala leták a poďakovala za zvyšovanie bezpečnosti na 

ceste. Počas celého priebehu akcie u nás v Zlatých Moravciach zastavilo a tým dalo 

figurantom prednosť 230 a nezastavilo 26 áut. 

 

         V roku 1947 otvorila miestna osvetová rada v Zlatých Moravciach verejnú 

čitáreň v kaštieli, v ktorej boli verejnosti k dispozícii noviny a časopisy. Zároveň 

otvorila aj obecnú kniţnicu, ktorá slúţila obyvateľstvu v obmedzenom čase. Dňa 24. 

februára 1952 bola v kaštieli otvorená Osvetová beseda, do ktorej sa presťahovala 

verejná kniţnica z MNV. Bola premenovaná na Okresnú ľudovú kniţnicu, súčasťou 

ktorej bola aj čitáreň a klubovňa. Odvtedy sa kniţnica niekoľkokrát sťahovala a teraz 

sídli v Základnej škole na Robotníckej ulici. 

         Mestská kniţnica má v súčastnosti 1065 čitateľov. Pre nich a širokú verejnosť 

v tomto roku pripravila niekoľko akcií. Boli to informatické hodiny a exkurzie pre 

ţiakov 1. – 4. ročníkov základných škôl v našom meste a okolí,  ako aj literárne 

hodiny k výročiam spisovateľov – J. Verna, K. Bendovej a P. Dobšinského. 

V mesiacoch marec – jún sa uskutočnil uţ piaty ročník čitateľskej súťaţe „Čítajte 

s nami“, ktorá je určená pre ţiakov 2. – 4. ročníka základných škôl. Tento rok sa do 

súťaţe zapojilo 12 tried s počtom ţiakov 219. V spolupráci s miestnym odborom 

Matice slovenskej kniţnica pripravila pre verejnosť besedu s regionálnymi 

spisovateľmi a historikmi – M. Tomajkom, Ľ. Olachom a M. Piusom. Páni spisovatelia 

predstavili svoju tvorbu a na záver bola voľná diskusia spojená s predajom kníh 

a autogramiádou. V kniţnici tento rok usporiadali uţ po druhýkrát okresné kolo súťaţe 

v umeleckom prednese poézie a prózy ţien „Vansovej Lomnička“ v spolupráci 

s Úniou ţien. Pozitívnym prínosom bolo, ţe oproti minulému roku sa do súťaţe 

zapojili aj dievčatá do 25 rokov. Pre čitateľky kniţnice a širokú verejnosť bola 

pripravená beseda so súčasnou slovenskou spisovateľkou A. Boldišovou, rodáčkou 

z Nitry. Z príleţitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach bola 

v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej zorganizovaná beseda 

s regionálnym spisovateľom PaedDr. P. Bielym, ktorý oboznámil účastníkov besedy 

s vývojom dejín Slovákov a Slovanov a tieţ s históriou Zlatých Moraviec. Dňa 4. júna 

sa v kniţnici uskutočnil uţ po tretíkrát celoslovenský čitateľský maratón „Čítajme 

si…“ Cieľom akcie bolo zapojiť do čítania čo najväčší počet detí súčasne na viacerých 

miestach na Slovensku a tak vytvoriť rekord, pretoţe čítanie v posledných rokoch 

vytláčajú moderné technické zariadenia. Ďalšie akcie: literárna hodina pri príleţitosti 
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85.výročia úmrtia M. Kukučína, putovná výstava V. Klimtovej "Rozprávková krajina", 

prevencia kriminality, trestnoprávna zodpovednosť a drogové závislosti - beseda s 

príslušníčkou KR PZ v Nitre, práca polície, šikanovanie a trestná činnosť maloletých - 

beseda s príslušníčkou KR PZ v Nitre, archeologické nálezy v našom regióne - beseda 

s regionálnym spisovateľom M. Piusom, beseda so súčasnými slovenskými 

spisovateľkami - R. Scherhauferovou a A. Macháčovou. 

 

         Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… odznel text piesne v podaní súboru Babička, 

ktorý spríjemnil seniorom Fašiangové posedenie v Dennom centre dňa 11. februára 

dopoludnia. Všetci prišli s dobrou náladou, chuťou na zábavu a rozprávanie. Kaţdý 

jeden z príleţitosti ešte krátky čas trvajúcich Fašiangov pookrial pri pesničkách 

v podaní SS Babička. Na stoloch boli okrem rôznych sladkých aj slaných dobrôt 

krčahy s teplým čajom a  vínkom. Prišiel aj primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. 

Lednár, CSc. 

         Priestory Denného centra sa 25. februára v dopoludňajších hodinách zaplnili 

seniormi, ktorí si prišli vypočuť jednu z ďalších prednášok zameraných na bezpečnosť 

v našom meste. Okrem náčelníka Mestskej polície sa prednášky a diskusie zúčastnil 

spolu s primátorom mesta Ing. P. Lednárom, CSc. aj riaditeľ mestského podniku 

Sluţbyt Mgr. P. Sendlai. „Chcem vás všetkých uistiť, ţe kamerový systém v meste 

funguje!“ odzneli úvodné slová náčelníka MsP PhDr. M . Takáča ako reakcia na 

uverejnené dezinformácie o jeho moţnej nefunkčnosti. Vzhľadom k tomu, ţe aktuálne 

stále vzrastá počet prípadov súvisiacich s podvodmi, bolo na mieste upozornenie 

a apelovanie na seniorov, aby do svojich domov a bytov nevpúšťali cudzích ľudí, ktorí 

majú v rukáve pripravených veľa zámienok a to od vrátenia preplatkov aţ po 

rozmenenie peňazí. M. Takáč uviedol, aby sa v prípade opakujúceho sa problému 

neobávali kontaktovať MsP aj niekoľkokrát za sebou.  

        Mozog patrí k najzloţitejším častiam ľudského tela a váţi pribliţne 1,4 

kilogramu. Týţdeň trvajúci od 11. do 17. marca bol venovaný práve mozgu a jeho 

výkonnosti, fungovaniu, činnosti alebo naopak zlyhávaniu. Išlo o celosvetovú kampaň, 

do ktorej sa Slovensko tento rok zapojilo po šiestykrát. Výnimkou neboli ani Zlaté 

Moravce, ktoré 11. marca navštívili za prítomnosti primátora mesta - MUDr. K. 

Pešeková a Mgr. I. Báreková (Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, 

oddelenie podpory zdravia) v Dennom centre. Prednášky sa zúčastnil kaţdý, kto sa 

chcel dozvedieť viac o mozgu, ako si ho udrţať v kondícii (čítanie, kríţovky, 

koncentračné cvičenia a pod.), pretoţe aj pri mozgu platí, ţe netrénovaná pamäť 

zlyháva. „Patronát“ nad akciou mala Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci 

s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou MEMORY a Centrom MEMORY. 

         Počas 25. a 26. apríla prebiehala v Dennom centre „Jarná výstava ručných prác“. 

Výstava sa uskutočnila v spolupráci D. Burgerovej, A. Šoošovej, T. Pilčíkovej, J. 

Búryovej a Denného centra. Pokochať sa bolo moţné rôznymi technikami zdobenými 

veľkonočnými vajíčkami, servítkovou metódou, vankúšikmi, posteľným prikrývkami, 

taškami, pletenými košíkmi, opletenými fľašami, rôznymi výšivkami, kaţdý si našiel 

niečo, čo ho svojím prevedením a farebnosťou zaujalo. V dopoludňajších hodinách 

prvého výstavného dňa si prišiel šikovnosť a kreativitu ţien pozrieť aj primátor mesta.  
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         Hniezdo bocianov bielych v Zlatých Moravciach, ktoré sa nachádza pri škôlke na 

nábreţí Ţitavy je pravidelne obsadzované od roku 2004. Tento 10. rok bol od začiatku 

ťaţký. Krátko po prílete 20. marca, sa výrazne schladilo a napadol sneh. Od 12. do 15. 

mája sa postupne vyliahli štyri mláďatá. O týţdeň nato začalo dlhotrvajúce obdobie 

daţďov a výrazne sa ochladilo. Jedno z mláďat 4. júna toto nepriaznivé počasie 

nepreţilo. Zostávajúce tri mláďatá sa však vďaka usilovnej starostlivosti rodičov 

vyvíjali bez problémov. Začiatkom júla začali bociany nácviky lietania. Prvé 

vylietavanie do okolia hniezda bolo zaznamenané 21. júla. No osud bol dňa 9. augusta 

krutý pre jedného z troch súrodencov, ktorý narazil do drôtov vysokého napätia 

a elektrický prúd ho v okamihu usmrtil. Párik bocianov mohli ornitológovia i ostatná 

verejnosť sledovať vďaka webkamere po celý čas hniezdenia. Obraz bol prenášaný na 

stránku www.hniezda.sk.  

         V rámci Medzinárodného dňa vtáctva sa 4. apríla v Ponitrianskom múzeu  

uskutočnilo otvorenie výstavy „Ochrana prírody a ţivotného prostredia“. Na otvorení 

privítal koordinátor výstavy Ľ. Chládek primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc., M. 

Tomajku riaditeľa Záhradníckych sluţieb m. p., V. Mlyneka z ŠOP Správy CHKO 

Ponitrie, S. Strakovú z Arboréta Mlyňany a J. Šabu z Lesov š. p. OZ Topoľčianky. 

Organizátormi výstavy boli Mesto Zlaté Moravce, Záhradnícke sluţby m.p. Zlaté 

Moravce, Arborétum Mlyňany, MSKŠ Zlaté Moravce, ŠOP Správa CHKO Ponitrie, 

Lesy š.p. OZ Topoľčianky, Ponitrianske múzeum a Slovenská ornitologická 

spoločnosť BirdLife. Výstava bola zameraná na prezentáciu činností organizácií, ktoré 

sa profesionálne a dobrovoľne venujú ochrane prírody a zveľaďovaniu ţivotného 

prostredia. Podujatie sa uskutočňilo v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej 

zmienky o Zlatých Moravciach. Vo svojom príhovore primátor mesta zdôraznil, ţe je 

potrebné zmeniť náš vzťah k prírode, aby sme sa k nej správali s úctou ako mnohé 

vyspelé európske kultúrne krajiny a nemuseli ju potom všetkými moţnými 

prostriedkami zachraňovať. Za zachovanie čistej a neporušenej prírody sa vyjadril vo 

svojom príhovore aj riaditeľ záhradníckych sluţieb M. Tomajko. Poukázal na veľký 

význam zveľaďovania verejnej zelene, najmä parkov s cieľom udrţania zdravého 

ţivotného prostredia pri súčasnom náraste alergických ochorení. Za Štátne lesy 

Topoľčianky sa prihovoril J. Šabo, ktoré sa podieľajú na technickom vybavení 

Náučných chodníkov, ako napríklad v Zubrej obore a vo voľnokrajinárskom parku 

Topoľčianky. Za Správu CHKO Ponitrie V. Mlynek pozdravil priateľov ochranárov zo 

Zlatých Moraviec a pochválil prácu, ktorou podľa svojich moţností aktívne prispievajú 

k ochrane prírody a k ozdraveniu ţivotného prostredia rôznymi ochranárskymi 

podujatiami. Návštevníci výstavy sa mohli zoznámiť s mnoţstvom zaujímavých 

informácií o našej prírode a jej chránených územiach na príťaţlivých prezentačných 

paneloch so stovkami unikátnych fotografií sveta ţivočíchov a rastlín. Vystavené boli 

aj preparované vtáky a cicavce. 
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         Boli časy, keď sa po domoch na dedinách počas dlhých zimných večerov 

driapalo perie do chystanej výbavy pre nevestu a pri tejto spoločenskej udalosti sa 

spievalo a rozprávali rôzne ţartovné príbehy. Túto starú slovenskú ľudovú tradíciu 
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oţivila 8. februára v pobočke Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach A. 

Michalkoc – Kudrejová s členkami OZ Prílepčianka v krojoch. Páračky začínali vţdy 

v novembri a trvali do vyprázdnenia zásob, alebo aj celú zimu. Aj keď v múzeu pri 

páračkách nepoletovalo perie ako za starých čias a nevystrájali sa ţiadne huncútstva, 

múzeom sa niesol spev Prílepčianky, ktorá vytvárala príjemnú atmosféru fašiangového 

popoludnia. Pre účastníkov páračiek bol pripravený aj oldomáš, ako za starých čias, 

ktorý pripravili pracovníčky múzea s predsedníčkou OZ pani Kudrejovou z dedinských 

produktov, ako šmaľcový chleba s cibuľou, huspeninu, šišky a ďalšie dobroty.  

         Ponitrianske múzeum v Zl. Moraviciach v spolupráci s OZ Prílepčianka 

pripravilo 25. marca pre ţiakov základných škôl atmosféru veľkonočných sviatkov pod 

názvom Veľkonočné tvorivé dielne. Ako tieto zvyky preţívali naši predkovia a čo sa z 

veľkonočných zvykov zachovalo dodnes, porozprávala ţiakom predsedníčka zdruţenia 

A.Michalkoc-Kudrejová. O svojich záţitkoch z Veľkonočných sviatkov sa prišiel 

podeliť aj drevorezbár Š. Doskoč zo Zlatna s malou ukáţkou svojej umeleckej tvorby. 

M. Pekárová, ktorá je známa výrobou krojovaných bábik, spestrovala interiér múzea 

krásou slovenských ľudových krojov. Ţiakov zaujala najmä ukáţkou pletenia 

veľkonočných korbáčov, ktoré nakoniec vyzdobila farebnými stuhami. Na záver 

Veľkonočných tvorivých dielní si ţiaci vyskúšali aj techniku zdobenia medovníkov 

s H. Tomajkovou. 

         20. júla sa členovia FS Prílepčianka pod vedením A. Michalkoc-Kudrejovej 

zapojili na hrade Hrušov do celoslovenského kultúrneho podujatia Posolstvo piesní 

Slovensku a svetu, venovanému 1150. výročiu príchodu vierozvestcov sv. Cyrila 

a Metoda na Veľkú Moravu. Presne o 12.00 h zazneli na viac ako 50. vybratých 

miestach Slovenska ľudové piesne podľa spoločného spevníka a z niektorých miest sa 

uskutočnil aj priamy prenos RTVS. Išlo o podujatie, v ktorom ľudia rôzneho 

vierovyznania, veku a spoločenského postavenia v jeden čas na mnohých miestach 

Slovenska a sveta, spoločným spievaním rovnakých piesní vyjadrili symbolickú vďaku 

za dielo, ktoré pre náš národ Cyril a Metod vytvorili. 

         13. decembra - na Luciu, bol v Ponitrianskom múzeu usporiadaný v poradí uţ II. 

ročník páračiek. Akciu usporiadalo za účasti hostí, vrátane klientov Domova 

dôchodcov a sociálnych sluţieb Nádej, OZ Prílepčianka na čele s A. M. – Kudrejovou. 

Počas celého roka zozbierané perie sa začalo vţdy párať s príchodom chladnejších dní, 

keď roboty okolo statkov ubudlo. O tradíciách spojených s týmto zvykom prítomným 

porozprávala pani Kudrejová spolu s členkami súboru. Na tých zlatomoraveckých 

páračkách bolo okrem spevu, rozprávania a dobrej nálady pripravené občerstvenie vo 

forme mastného chleba s cibuľou, pričom nechýbali slané a sladké koláčiky, ba ani čaj. 
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         Veselo bolo na fašiangy v Prílepoch aj dňa 10. februára. Poslanec I. Hritz privítal 
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deň čakajú na teplo slnka. Iní Prílepčania zdedili vinohrady po rodičoch v Čiernych 

Kľačanoch, kde je postavená aj kaplnka sv. Urbanka. Svätú omšu tu pri tejto 

príleţitosti pravidelne celebruje správca farnosti vdp. I. Dočolomanský. Aj tento rok 

poďakovali prítomní vinohradníci sv. Urbanovi za vlaňajšiu úrodu a zároveň prosili o 

ochranu tej tohtoročnej. 

         V parku pri Kultúrnom dome Prílepy sa 30. júna uskutočnil 2. ročník športového 

popoludnia „Hurá prázdniny“. Organizátorom bol SS Kolovrátok a obecný výbor m.č. 

Prílepy. Športové súťaţe detí prišiel podporiť aj primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. 

Lednár, CSc. a poslanec MsZ I. Hritz. Prvými súťaţiacimi na bicykloch boli škôlkari 

pod vedením riaditeľky MŠ Z. Šalingovej, ktorí sa umiestnili nasledovne: 1. D. Holub, 

2. L. Kabátová, 3. E. Školníková. Na bicykloch do 10 rokov sa umiestnili: 1. M. 

Holub, 2. P. Kabátová, 3. J. Kabát. Nad 10 rokov: 1. M. Piško, 2. A. Gajdoš, 3. P. 

Rumanková. V behu vo vreci do 10 rokov boli najlepší: 1. P. Kocian, 2. J. Kabát, 3. M. 

Kaiser. V behu vo vreci nad 10 rokov: 1. P. Rumanková, 2. D. Horvátová 3. A. 

Gajdoš. V hode loptičkou do cieľa do 10 rokov: 1. M. Keresteš, 2. P. Kocian, 3. S. 

Fašanková. V hode loptičkou do cieľa nad 10 rokov: 1. S. Ferenc, 2. D. Horvátová, 3. 

E. Dudášová. Na záver dňa čakalo na všetkých pohostenie pri torte a občerstvení. 

V kultúrnom programe vystúpili členovia SS Kolovrátok. 

          SS Kolovrátok a občiansky výbor m.č. Prílepy pripravili dňa 18. augusta 2. 

ročník folklórnych slávností: „Vitajte, susedia…“, do priestorov Kultúrneho domu a 

priľahlého parku. V programe účinkovali: FS Širočina – Čierne Kľačany, FS 

Chyzerovce – OZ Chyzerovce, SS Volkovčanka – Volkovce, SS Babička – Zlaté 

Moravce, SS Kolovrátok – m.č. Prílepy. 

         M.č. Prílepy a SS Kolovrátok dopriali v posledné augustové dni potešenie aj tým 

najmenším. 21. augusta sa spoločne vydali v doprovode Mestskej polície na bicyklovú 

túru aţ na Prílepské vinice opekať a rozlúčiť sa tak s poslednými dňami letných 

prázdnin. Pre manţelov Vencelových, všetkých dospelých a dobrovoľníkov poskytol  

svoj viničný domček P. Valkovič. Podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. P. 

Lednár, CSc a poslanec tejto m.č. I. Hritz.  

         Oslava Mesiaca úcty k starším sa konala 6. októbra v KD Prílepy. Medzi 

hosťami boli primátor Ing. P. Lednár, poslanec MsZ I. Hritz a J. Tonkovič. OZ 

Kolovrátok a občiansky výbor m.č. Prílepy pripravili príjemné popoludnie, pri ktorom 

pookriali nielen tí starší. Vystúpenie detí z prílepskej škôlky pod vedením Z. 

Šalingovej a starších detí v spolupráci s SS Kolovrátok im bolo milým pohladením. 

Prítomným sa prihovoril I. Hritz, po ňom primátor P. Lednár. Na znak úcty odovzdal 

spoločne s I. Hritzom a I. Vencelovou (SS Kolovrátok) kaţdému prítomnému 

jubilantovi kvietok a malú pozornosť. 

         Počas Vianoc sa stretávajú v kostle v Prílepoch veriaci na bohosluţbách a deti 

vítajú Betlehemské dieťa pri jasličkách. Malému Jeţiškovi pripravujú pre radosť, 

kaţdý rok ,,jasličkovú poboţnosť“. Túto slávnosť prišiel tento rok poţehnať aj správca 

farnosti z Čiernych Kľačian vdp. P. Patúc. K deťom sa pripojil aj SS Kolovrátok,  

ktorý Vianočné piesne spieval v krojoch za oltárom. Deti za svoje pesničky, koledy 

a básničky dostali sladkú odmenu.  
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         Členovia Základnej organizácie protifašistických bojovníkov v Zlatých 

Moravciach a miestnej organizácie Matice slovenskej uţ dlhší čas rozmýšľali o účinnej 

spolupráci vo výchovnej oblasti mladej a strednej vekovej kategórie našej mládeţe v 

Zlatých Moravciach. J. Valent (predseda MO MS), I. Malý (predseda ZO SZPB) a 

ďalší členovia výborov oboch organizácií sa rozhodli zorganizovať 1. septembra 

jednodňový autobusový zájazd do Štúrova. Súčasťou zájazdu bolo vyuţitie moţnosti 

oboznámiť sa so zvláštnosťami blízkeho okolia, akou bola prechádzka po Moste Márie 

Valérie. Nechýbala ani zvyčajná obhliadka stavebných zaujímavostí ako napríklad 

Ostrihomská bazilika. Veľa účastníkov vyuţilo čas na  kúpanie, prechádzky mestom, 

oddych na mestských lavičkách alebo druţné besedy v priateľských skupinkách. 
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         20. januára sa uskutočnila v priestoroch mestského amfiteátra výročná členská 

schôdza, na ktorú boli pozvaní všetci členovia ZO Slovenského zväzu chovateľov (ZO 

SZCH) Zlaté Moravce. Schôdzu otvoril predseda ZO Š. Kramár. Tajomník R. Kováč 

predniesol správu o činnosti ZO SZCH Zlaté Moravce za rok 2012. V programe boli 

body ako prijímanie nových členov, plán činnosti organizácie na rok 2013, 

usporiadanie XI. Poţitavskej výstavy, uznanie chovov hydiny, registrácia králikov, 

zvýšenie členského. Všetci členovia boli oslovení, aby sa pripojili k poskytnutiu 2 % z 

daní za rok 2012. V priebehu schôdze bol vyhlásený najlepší chovateľ ZO SZCH za 

rok 2012 - R. Kováč. Titul mu bol udelený na základe najvyššieho úspechu, ktorý 

dosiahol na Európskej výstave v Lipsku. 

         Chov kačíc na Slovensku má uţ svoju tradíciu. Z kačice divej marcovky (Anas 

platyrhynchos) pochádzajú všetky plemená kačíc okrem kačice piţmovej divej, ktorá 

sa vyskytuje v Amerike. Drobným chovom rôznych druhov vtákov sa uţ dlhé roky 

zaoberá Ing. J. Halák zo Zl. Moraviec. Ako hovorí, začínal s kačicou divou, ktorá mu 

priniesla prvé skúsenosti z chovu tohto druhu vodných vtákov. Z jeho chovu na vodnú 

hladinu rieky Ţitava vypustil 12 kačíc a niekoľko ďalších kačíc mu odletelo do voľnej 

prírody. Neskôr to skúsil s chovom kačice mandarínskej a karolínskej. Po nedávnom 

objavení kačice mandarínskej (Aix galericulata) v kŕdli kačíc divých na Zlatňanke je 

dnes uţ známe, odkiaľ priletel tento vzácny druh kačice na vodný tok v rušnej časti 

mesta Zlatých Moraviec. V súčasnosti ţije v kŕdli kačíc divých, kde sa ich zdrţuje 

okolo 40 párov a mnohé z nich pochádzajú tieţ z chovu p. Haláka. Zlatňanka sa stáva 

vyhľadávanou lokalitou kačíc divých, v ktorej tieto vodné vtáky nachádzajú dostatok 

ţivočíšnej a rastlinnej potravy ešte v nedotknutej prírode meandrujúceho potoka so 

starými bútľavými stromami a vhodné ţivotné podmienky. 

         21. mája sa v strednej veterinárnej škole v Nitre – Šindolka, uskutočnilo oblastné 

kolo súťaţe mladých chovateľov v rôznych kategóriách. Kategória 1 - chovatelia do 14 

rokov, kategória 2 - chovatelia do 18 rokov. Naši traja mladí chovatelia získali 

najvyššie ocenenia a to konkrétne v kategórii 1 – chovateľka M. Halásová získala 1. 

miesto v odbornosti (odborná znalosť o chove) ovce a kozy so ziskom 109,5 bodu. 

V kategórii 1 – akváriové ryby získal 1. miesto J. Kramár a v kategórii 2 – exotické 

vtáctvo získal 3. miesto K. Melenec a zároveň 1. miesto v odbornosti králiky. Prví 

dvaja z kaţdej odbornosti postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa konalo 6. – 8. júla 

v Ivanke pri Dunaji. K. Melenec tu získal 2. miesto v 2. kategórii odbornosti králikov, 
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M. Halásová obhájila 1. miesto v 1. kategórii odbornosti oviec a kôz a rovnako 1. 

miesto v 1. kategórii za oblasť akvaristiky získal J. Kramár. Naši mladí chovatelia 

zároveň za svoje odborné znalosti a úspechy získali spomedzi 26 oblastných 

organizácií Putovný pohár za Nitriansku oblasť. 

         Na podnet spolupráce zo strany Ministerstva pôdohospodárstva sa tento rok 

prezentovali v rámci 40. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej 

výstavy AGROKOMPLEX konanej v Nitre od 22. do 25. augusta aj zlatomoraveckí 

chovatelia. Vzhľadom k tomu, ţe sa jednalo o jeden z najnavštevovanejších pavilónov 

výstavy (t. r. 30 tis. ľudí), bola prezentácia drobných zvierat spojená aj s ich predajom. 

Naši chovatelia vystavili širokú škálu zvierat, z čoho dominovala hydina napr.: 

Australorpka čierna, Pavlovská kura - ktoré prezentoval predseda ZO SZCH Š. 

Kramár, Araucana a Bantamka z chovu B. Halása a Mileflérka od R. Kováča, králiky 

boli zastúpené v menšom počte. Všetky na predaj určené zvieratá boli predané.  

         XI. Poţitavská výstava drobných zvierat sa konala v dňoch 27.-28. septembra  

v priestroch mestského amfiteátra počas konania Zlatomoraveckého jarmoku. 

Vystavených bolo v expozícii - 205 holubov v 41 voliérach, 19 kusov vodnej hydiny 

v siedmich voliérach, v nesúťaţnej kolekcii 5 kusov hrabavej hydiny v dvoch 

voliérach. Ďalej bolo vystavených 54 voliér hrabavej súťaţnej hydiny v počte kusov 

162. V šiestich voliérach bolo vystavených 18 kusov netradičnej hydiny, v dvoch 

voliérach okrasné baţanty a pre najmenších návštevníkov bola ukáţková expozícia kôz 

a prasiatok mangalice. V expozícii králikov bolo vystavených 164 králikov vrátane 

zdrobnelých plemien. Na výstave predstavilo 72 vystavovateľov spolu 579 zvierat. 

Z celkového počtu 72 vystavovateľov bolo 12 mladých chovateľov. Z ZO SZCH to 

boli: M. Halásová, J. Kramár, K. Melenec, M. Šmondrk, D. Levický a najmladšia 

MCH P. Halásová. Udelených bolo 24 čestných cien, 3 víťazné ceny a pohár Memoriál 

J. Šalinga. V expozícii holubov čestné ceny získali: T. Komţík (ZO SZCH ZM) 

za Košoa bronzový, Mgr. H. Imrichová (Imeľ) za Lahore ţltý, D. Koka (Levice) 

za Moravský pštros modrý, R. Kováč (ZO SZCH ZM) za Moravský pštros ţltý, J. 

Bolla (ZO SZCH ZM) za Americký king čierny fŕkaný, J. Šabo (Topoľčianky) 

za Český stavák biely, P. Chren (Machulince) za Slovenský hrvoliak strieborný, K. 

Wolf (ZO SZCH ZM) za Brnenský hrvoliak biely, J. Novosad (Horná Seč) 

za Viedenská sliepočka plavá. Víťazom expozície holubov sa stal Moravský pštros 

čierny od chovateľa J. Vaňa z Nemčíc. V expozícii králikov čestné ceny získali: J. 

Šmátrala (Šoporňa) za Francúzsky baran čierny, J. Reţoňa (Slaţany) za Veľký svetlý 

strieborný,P.Jenis (ZO SZCH ZM) za Viedenský modrý, P. Herc (Veľké  Kozmálovce) 

za Viedenský divokosfarbený, Š. Kramár (ZO SZCH ZM) za Zajačí divokosfarbený 

ohnivý, V. Šabíková (Topoľčianky) za Ruský modrý, Š. Hoksa (ZO SZCH ZM) 

za Saténový divokosfarbený. Víťazný pohár získal G. Sklenka (Tlmače) za Veľký 

svetlý strieborný. V expozícii hydiny čestné ceny získali: J. Špaňúr (ZO SZCH ZM) 

za Malajka pšeničná, Š. Kramár (ZO SZCH ZM) za Australorpka čierna, R. 

Kováč (ZO SZCH ZM) za Amrokska  krahulcová, O. Bača (Slaţany) za Sasexka 

biela čierna Kolumbia, Š. Sluka (Machulince) za Hempšírka zlatohnedá, O. 

Bača (Slaţany) za Vlaška čierna, R. Kováč (ZO SZCH ZM) za Mileflérka 

zlatoporcelánová, O. Bača (Slaţany) za Zdrobnelá wyandotka biela. Víťaznú cenu si 
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odniesol Š. Kramár (ZO SZCH ZM) za Orlovka pestrá. Memoriál Jána Šalinga získal 

V. Cigáň (Vráble) za Antverpský bradáč. Čestné ceny dostali všetci mladí chovatelia. 

 

         Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11 – 22, ktorej predsedom je 

M. Bančák, v spolupráci s MSKŠ Zlaté Moravce zahájili 12. septembra otvorenie 

výstavy ovocia, zeleniny a okrasných drevín. Pani A. M. – Kudrejová (tajomníčka) 

privítala prítomných, po nej sa prihovoril primátor Ing. P. Lednár, CSc. V kultúrnom 

programe vystúpila SS Prílepčianka. Výstavy sa zúčastnilo 14 vystavovateľov, ktorí 

prezentovali dopestované plody zo svojich záhrad. Všetky vystavené plody boli po 

ukončení výstavy postúpené do materskej školy na Ţitavskom nábreţí, z ktorej ţiaci 

tradične obohatili výstavu svojimi kresbami. Výstava prebiehala počas dvoch dní 

v priestoroch bývalej kniţnice v MSKŠ. 
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         „Záhradka je čarovné slovo. Pri jeho vyslovení pookrejeme a oţívame, vnímame 

ju ako koreň kultúry a zrkadlo kvality ţivota. Záhradka je ríša, priestor pre našu 

fantáziu, v ktorej môţeme ţiť a uskutočňovať svoje predstavy. Jednoducho je to náš 

malý raj“. Odzneli slová Prof. Ing. I. Hričovského, DrSc., dr.h.c, počas členskej 

schôdzy okrúhleho 30. výročia zaloţenia organizácie ZO Slovenského zväzu 

záhradkárov Zlaté Moravce – Chyzerovce dňa 2. februára v chyzeroveckom 

Kultúrnom dome. ZO vznikla v roku 1983, keď na podnet niektorých občanov začal 

pracovať prípravný výbor, ktorý za výdatnej pomoci ZO SZZ Zlaté Moravce a hlavne 

jej vtedajším predsedom J. Holečkom pripravil podklady pre ustanovujúcu schôdzu, 

ktorá sa konala 3.7.1983. Vtedy štyridsaťdva členov prítomných na schôdzi poloţilo 

základy terajšej organizácie, ktorá veľkou mierou prispieva k zveľaďovaniu 

záhradkárstva a vinohradníctva v Chyzerovciach. Programom schôdze z 2. februára 

sprevádzal podpredseda ZO SZZ a zároveň poslanec MsZ J. Tonkovič. Začiatok patril 

otvoreniu a privítaniu čestných hostí, medzi ktorými zazneli zvučné mená ako Prof. 

Ing. I. Hričovský, DrSc., dr.h.c (čestný predseda republikového výboru SZZ) a JUDr. 

J. Korček (tajomník republikového výboru). Privítanie patrilo aj sponzorom, členom, 

občanom, bez ktorých si svoju činnosť ZO podľa slov J. Tonkoviča nevedela 

predstaviť. Sponzori pomáhajú pri zabezpečovaní kľúčových akcií, propagácii 

a podieľajú sa na získavaní finančných prostriedkov. V sále sedeli a privítaní boli 

priatelia z organizácií z Topoľčianok, Ţitavian ako aj z Vinárskeho spolku zo Zlatých 

Moraviec, s ktorými vedú úzku spoluprácu. O spestrenie a kultúrny program prepojený 

na tematiku schôdze sa postaral FS Chyzerovčanka a trio Trnky. Pamätné listy členom 

organizácie odovzdal  primátor mesta Ing. P. Lednár CSc., JUDr. J. Korček a predseda 

organizácie J. Pecho. Aktuálne zloţenie výboru: predseda J. Pecho, podpredseda J. 

Tonkovič, tajomník V.  Tonkovič, pokladník J. Galaba, členovia – K. Košút, Ľ. Néma, 

K. Szanto, J. Drahoš ml. Členovia revíznej komisie: predseda M. Šabík, členovia – F. 

Strákoš , K. Pajerský, pričom zdruţuje spolu 72 členov. 

         Preberanie vzoriek vín, ktoré prebiehalo ešte začiatkom apríla v klubovni 

Kultúrneho domu v Chyzerovciach bolo predzvesťou blíţiaceho sa uţ XXVI. ročníka 

degustácie vín. Degustácia vín sa uskutočnila v 6. apríla v KD Chyzervce. Pripravila ju  

ZO SZZ Zlaté Moravce – Chyzerovce. Medzi hosťami boli - primátor mesta Ing. P. 
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Lednár, CSc., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. M. Belica, PhD. 

a poslanec NR SR Mgr. M. Kéry.  Ohodnocovanie vín jednotlivých pestovateľov vedie 

k inšpirácii ako dorábať a vyrábať tieto vína kvalitnejšie. Kaţdý, kto sa akcie zúčastnil, 

mal moţnosť ochutnať a zhodnotiť 92 vzoriek vín z ušľachtilých odrôd viniča a 6 

vzoriek hybridov (D. Valkovič, J. Galaba, V. Gajdoš, 2 x J. Chren, F. Sýkora). 

Odborná degustačná komisia bola v zloţení: 1. RNDr. A. Kramár, Ing. E. Farkašová, 

E. Brezina, J. Benček, 2. Ing. R. Šiška, J. Švec, S. Valkovič. Šampiónom sa stal Ing. P. 

Rybár zo Zlatých Moraviec s prezentovanou vzorkou Rizlingu rýnskeho.  

         25. mája sa na chyzeroveckých viniciach konala slávnosť vinohradníkov pri 

príleţitosti sviatku patróna vinohradníkov sv. Urbana. Hosťami na slávnosti boli - 

poslanec NR SR M. Kéry, poslanci mesta J. Tonkovič, I. Madola, viceprimátor J. 

Škvarenia a riaditeľ ZSM m.p. M. Tomajko. Slávnosť začala svätou omšou, 

poďakovaním za dary a posvätením vinohradov. Po omši oslavy pokračovali tradičnou 

dychovkou z DH Machulince a vystúpil aj FS Chyzerovčanka . 

         V Kultúrnom dome v Chyzerovciach, bola slávnostne pokrstená kniha prof. Ing. 

I. Hričovského, doctor honoris causa, „Rok v ovocnej záhrade“. Jej krstným otcom sa 

stal osobný priateľ a obdivovateľ autora knihy primátor Ing. P. Lednár, CSc. 

Chyzerovčania toto podujatie zorganizovali pri príleţitosti sviatku Petra a Pavla. V ten 

deň OZ Chyzerovce zorganizovalo aj súťaţ vo varení gulášu. Samotnému aktu 

slávnostného krstu predchádzal kultúrny program v podaní FS Chyzerovčanka. Krstilo 

sa symbolicky, drobným ovocím, aby sa záhradkári, ktorí si knihu kúpia, vţdy tešili 

z peknej a bohatej úrody. Primátor mesta pri tejto príleţitosti ocenil dlhoročnú prácu 

čestného predsedu Zväzu slovenských záhradkárov prof. I. Hričovského odovzdaním 

Čestného uznanie za obetavú a zásluţnú prácu, skvelé výsledky v oblasti záhradkárstva 

a ovocinárstva, a tým aj pozdvihnutie pestovateľskej úrovne celého Poţitavského 

regiónu. Táto kniha je o láske k prírode a k všetkému, čo sa s ňou nerozlučne spája. 

Kniha je ako kalendár, v ktorom sa dá listovať od 1. januára do  31. decembra.  

 

         Tento rok oslávil Slovenský červený kríţ 150 rokov svojej existencie. Jeho 

predstavitelia sa v januári stretli so zástupcami Knights of Malta, Federation of the 

Autonomous Priores (KMFAP), aby spolu uzatvorili zmluvu o vzájomnej spolupráci. 

Jej konečným výsledkom je záchrana ľudských ţivotov vďaka krvným transfúziám. 

O prepojenie spomenutých organizácií sa postaral primátor Ing. P. Lednár, ktorý sa 

zúčastnil aj Valentínskej (študentskej) kvapky krvi v našom meste. Konala sa 26. 

februára na pôde Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb. Samotnému odberu krvi 

predchádzala registrácia darcov a ich zdravotné vyšetrenie. Akcie sa zúčastnilo 91 

darcov (50 prvodarcov) pričom bolo uskutočnených 67 odberov. Výsledok akcie, ktorý 

vzišiel zo spolupráce Mesta Zlaté Moravce, KMFAP, NTS Nitra aMO Červeného 

kríţa hovorí, ţe nám záchrana ľudských ţivotov nie je ľahostajná.  

         Slovenský červený kríţ v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce otvoril 19. júla 

výstavu historických a súčastných fotografií pri príleţitosti 150. výročia tejto 

humanitárnej organizácie. 

         Mládeţ Slovenského Červeného kríţa v spolupráci s mestom Zlaté Moravce 

zorganizovali pri príleţitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) „Sviečkový 
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pochod“, ktorý sa uskutočnil 29. novembra na Námestí A. Hlinku. Na pochode sa 

zúčastnilo zhruba 50 Zlatomoravčanov, ktorí tak vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi, 

bojujúcimi s touto chorobou. Trasa sviečkového pochodu viedla z Námestia A. Hlinku 

smerom k autobusovej stanici, kde sa prešlo na druhú stranu a späť smerom 

k námestiu. Na námestí bol pre pochodujúcich pripravený krátky program. 

Symbolickým gestom zapálenia sviečky Zlatomoravčania vyjadrili podporu ľudí 

ţijúcich s ochorením AIDS. Na námestí vytvorili z červených kahancov a sviečok 

pomyselnú stuţku, ktorá je symbolom boja proti zákernej chorobe. Zúčastnení, hlavne 

mladí tak dali najavo, ţe im osud chorých ľudí nie je ľahostajný. Do tohtoročnej 

kampane sa na Slovensku zapojilo aţ 21 miest a obcí. Cieľom kampane bolo poukázať 

na to, ţe v súčasnosti neexistuje krajina, ktorej by sa problém HIV netýkal.  

 

         27. februára sa konala kaţdoročná členská schôdza MO SČK 1, kde boli prítomní 

oboznámení s činnosťou a hospodárením za uplynulý rok 2012. Zároveň bol 

prednesený plán práce a hospodárenia na rok 2013. Predsedníčka a zároveň 

zakladateľka V. Rakovská sa po takmer 30-ročnej činnosti vzdala funkcie. 
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         Príchodom prvých jarných dní sa uţ stalo tradíciou osláviť Svetový deň vody 

čistením našich vodných tokov. Pri tejto príleţitosti sa 23. marca zapojila do čistenia 

nášho najväčšieho vodného toku horného Poţitavia v Zlatých Moravciach skupina 

dobrovoľníkov a milovníkov Ţitavy pod vedením Bc. M. Kráľa za podpory primátora 

mesta Ing. P. Lednára CSc. Úspešný projekt odštartovalo pred tromi rokmi OZ  Fontis 

pod vedením manaţérky S. Trubíniovej s priaznivcami portálu Ţitava.sk a jeho 

partnermi. Ďalšími ročníkmi pokračuje akcia tak, aby rieka Ţitava nadobudla dôstojný 

vzhľad. Pracovníci povodia Váhu uţ veľkú časť vodného toku v Zlatých Moraviach 

prečistili od divokých porastov drevín.  

         Do čistenia našej rieky sa aj tento rok opäť zapojili dobrovoľníci a ţiaci 

základných škôl v meste, spolu bolo vyzbieraných 70 vriec odpadkov. Najčastejšie 

ľudia k rieke povyhadzovali rôzne obaly, PET fľaše, tašky či staré hadice. 

Dobrovoľníci vyčistili okolie Ţitavy v celom meste, od Tekovskej ulice po druhý splav 

smerom k Cyhzerovciam, kde je situácia mimoriadne znepokojivá. Nánosov odpadkov 

zbavili aj časť Zlatňanky.  

         V skorú nedeľnú hodinu sa 14. apríla stretli kynológovia v Zlatých Moravciach, 

aby prebrali štafetu v čistení brehov rieky Ţitava, ktoré prebiehalo v našom meste. 

Poslanec Chládek zabezpečil najnutnejšie ochranné pomôcky a igelitové vrecia. 

Dvanásť členov klubu spolu vyzbieralo a vyčistilo od nebiologického odpadu 400 m 

brehu po oboch stranách Ţitavy. Predseda klubu kynológov J. Paluška splnil svoj sľub 

a tri dni pred spomínanou brigádou z vlastnej iniciatívy vyzbieral všetky psie 

exkrementy v úseku dlhom asi 1 km od mosta na Druţstevnej ulici smerom k čističke 

odpadových vôd. 

Svetový deň 

vody na 

Poţitaví 

 

Foto č. 916, 
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         Ako si udrţať mozog v dobrom stave, to bola téma prednášky profesora J. 

Scharffenberga, MD, MPH, (Loma Linda University, Kalifornia, USA), ktorá sa 

uskutočnila v MSKŠ dňa 7. apríla. Akciu zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce a 

OZ Ţivot 

a zdravie 
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Občianske zdruţenie Ţivot a zdravie. Primátor mesta na začiatku srdečne privítal 

profesora a vyjadril radosť z jeho opätovnej návštevy. Profesor v krátkosti zopakoval 

základné myšlienky svojej prednášky z roku 2012 a upozornil hlavne na vysoký počet 

fajčiarov na Slovensku. V téme o zdraví mozgu uviedol, ţe síce vedci nevedia všetky 

príčiny Alzheimerovej choroby, ale vie sa, ţe 40 % môţu zapríčiňovať cievne 

ochorenia, ktoré súvisia napr. aj s mozgovou príhodou. Výhodou zdravého ţivotného 

štýlu je, ţe princípy prevencie jedného ochorenia sú väčšinou princípmi prevencie aj 

iných ochorení. Po skončení prednášky a diskusie odovzdal primátor profesorovi 

publikáciu „Zlaté Moravce na starých pohľadniciach“, zaţelal mu veľa zdravia 

a vyjadril ţelanie, aby pri svojich cestách nezabudol znova navštíviť aj Zlaté Moravce. 

 

         Dňa 13. apríla sa v Klube na Robotníckej ulici stretli milovníci vína, aby si 

spoločne vychutnali plody svojej celoročne tvrdej práce, ktorá je daňou za konečný, 

kvalitný a lahodný produkt z vínnej révy. Po deviaty krát sa pod záštitou 

Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku degustovalo na 8. ročníku výstavy vín 

(prvý bol nultý), ktorá sa v meste Zlaté Moravce stala pre veľký záujem silnou 

tradíciou, s hojnou účasťou nielen vystavovateľov, ale aj tých, čo tento „nápoj Bohov“ 

obľubujú. O tento ročník sa organizačne postaralo 15 členov výboru 

Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku s predsedom J. Valentom, ktorí spoločne 

pripravili vystavované a zároveň súťaţné vzorky vinohradníkov aj k degustácii. 

Výstava poskytla jedinečnú moţnosť prezentácii vín zlatomoraveckého regiónu, ktorý 

sa člení k Nitrianskej vinohradníckej oblasti a vystavené vína pochádzali z 15-tich 

vinohradníckych oblastí. Zozbieralo sa 219 vzoriek, 167 bielych, 37 červených a 10 

ruţových vín, ktoré hodnotilo pod odborným vedením Ing. Porubského z vinárskych 

závodov Topolčianky, 25 odborne spôsobilých posudzovateľov. Za šampiónov výstavy 

boli vyhodnotené vzorky z bieleho a ruţového vína, ktoré získal pestovateľ z Kmeťova 

J. Švec, SOVEX BC s.r.o. z Banskej Bystrici s Frankovkou modrou (červené víno) a 

táto čestná cena patrila aj červenému vínu z Lesov – Topoľčianky. Zlatých medailí sa 

udelilo 24, strieborných medailí 96 a bronzových 36. Jedným z hostí bol aj primátor 

Ing. P. Lednár, CSc., ktorý pri tejto príleţitosti prezradil, ţe zásluhu na jeho 

mimoriadnom vzťahu k vinohradníctvu, k hroznu a k vínu, má jeho 

rodina. Vinohradnícka práca je ťaţká, ako p. Valent vraví, lopotná a bolo by dobré, 

keby do okruhov vinohradníkov pribúdalo čo najviac ľudí z tých mladších generácii, 

ktorým bohuţiaľ viac lahodí samotná konzumácia vína ako prispieť k jeho zrodeniu. 

Nie nadarmo sa víno nazýva nápojom Bohov pre jeho lahodnosť ako aj darom zeme, 

pretoţe v malom mnoţstve pôsobí ako liek.   

         25. mája vinohradníci oslavovali svoj deň slávnosťami sv. Urbana, patróna 

vinohradníkov. Zlatomoravecký vinohradnícky spolok oslavoval pod kalváriou v 

penzióne “U vlčka”. Prítomných, vrátane viceprimátora Ing. Škvareninu, pre ktorých 

bolo pripravené moravecké víno a guláš, privítal J. Valent, predseda spolku. O 

kultúrny program sa postarala SS Babička. 

Zlatomoravecký 

vinohradnícky 

spolok 
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         Deti chytali bublinky na podujatí Míľa pre mamu, ktoré sa 11. mája uskutočnilo 

v Zlatých Moravciach. Elektrický bublifuk bol sponzorským darom primátora mesta 

MC 

Mami-Oáza 
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Ing. P. Lednára, CSc., a bublinky z neho budú atrakciou aj na ďalších podujatiach 

Materského centra Mami-Oáza, ktoré bolo hlavným organizátorom Míle pre mamu. V 

Zlatých Moravciach sa podujatie uskutočnilo uţ po siedmy krát. Tohtoročné sa nieslo 

v hesle: „Chuť ţiť aj napriek prekáţkam.“ K. Ţarnovičanová z MC uviedla, ţe mamy 

si naozaj zaslúţia, aby im mal kto podať pomocnú ruku, lebo kaţdá rodina musí 

prekonávať nejaké prekáţky, aj keď navonok sa väčšina z nich javí ako zdravá, pevná 

a bezproblémová. Na tohtoročnú Mílu pre mamu prišlo 250 detí s mamičkami. Tie 

priniesli aj 720 centimetrov ponoţiek a zúčastnili sa na štrikovaní Míľového šálu. 

V závere podujatia primátor mesta kaţdej mamičke daroval biele a červené karafiáty, 

ako symbol lásky a statočnosti. 

         V 29 materských centrách po celom Slovensku (aj MC Mami – Oáza) sa uţ tretí 

rok diskutuje na horúce rodičovské témy. Diskusné kluby sú otvorené pre kaţdého, kto 

sa chce stať lepším, pripravenejším rodičom. Neučí sa z kníh, ale z vlastných 

skúseností. Mamou myšlienky Akadémií praktického rodičovstva je E. Fiedlerová z 

Popradu, zakladateľka prvého MC na Slovensku. Doteraz boli predstavené témi: 

Odmeny a tresty vo výchove detí; Spory medzi súrodencami; Poslušnosť alebo 

slobodná vôľa; Vnímanie sveta a rodiny; Máme právo na negatívne emócie - 

nesprávne je riadiť sa nimi; Robiť chyby je dobré – na čo slúţi kritika; Mamička mi 

zakázala, ocko moţno dovolí; Môj partner nesúhlasí s mojimi výchovnými metódami. 

Ako reagovať; Kedy moje dieťa klame a kedy si len vymýšla? V tomto roku získalo 

MC Mami Oáza akrediáciu na kurz „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“. 

Rozsah 7 tém bol rozdelený do 30 vyučovacích hodín po 8 stretnutí raz týţdenne (cca 

10-12 týţdňov). Lektorkou bola Ing. K. Ţarnovičanová - zakladateľka MC, 

facilitátorka diskusií, trénerka vzdelávacích aktivít pre MC. 

 

Foto č. 

920/III  
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         OZ Chyzerovce pripravilo 8. februára v sále Kultúrneho domu v Chyzerovciach 

spolu s rodičmi detí karneval. Karnevalový večer predchádzal v poradí uţ tretiemu 

ročníku slávnostnému aktu pochovávania basy. Akciu prišiel podporiť aj primkátor 

mesta P. Lednár.  

         17. marca sa v KD Chyzerovce konala výročná schôdza OZ Chyzerovce s jeho 

111 členmi. Program: 1. Otvorenie, 2. Voľba návrhovej komisie, 3. Správa o činnosti 

OZ za rok 2012, 4. Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2012, 5. Plán 

hlavných úloh na rok 2013, 6. Návrh rozpočtu na rok 2013, 7. Diskusia, 8. Uznesenie, 

9. Záver. Úvodom boli všetci prítomní privítaní primátorom mesta Ing. P. Lednárom, 

CSc., a riaditeľom mestského podniku Záhradníckych sluţieb M. Tomajkom a inými 

hosťami. Po úvode sa pristúpilo k jednotlivým bodom programu. Na vlastnú ţiadosť 

odstúpil predseda a zároveň poslanec MsZ J. Tonkovič, funkciu prenechal, ako sám 

povedal, mladšej krvi a to J. Drahošovi mladšiemu (doterajšia funkcia – podpredseda), 

ktorému poprial všetko dobré. Dôvodom odstúpenia bola, stúpajúca výška náročnosti, 

vzhľadom k tomu, ţe má veľa iných funkcií. Nový predseda OZ poďakoval J. 

Tonkovičovi za jeho prácu a dúfa, ţe pôjde v jeho šľapajach a budú napredovať a to vo 

všetkých oblastiach. Slová vďaky vyslovil na adresu J. Tonkoviča aj primátor mesta. 

Od tejto schôdze bude Rada OZ fungovať v zloţení: predseda – J. Drahoš ml., 

OZ 

Chyzerovce 

 

Foto č. 
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podpredseda – J. Tonkovič, tajomníčka – V. Furková, hospodár – Ing. D. Madola, 

členovia – M. Ďurčeková, V. Tonkovič, O. Košútová, A. Doleţajová a P. Pecho. 

Revízna komisia: predseda – Ing. I. Debnár, členovia – V. Tonkovič, E. Némová. 

Ďalšou zmenou, bolo zvýšenie členského poplatku s platnosťou od 1. januára 2014 a to 

u členov z pôvodných 2 € na 3 € a nových členov z 3 € na 4 €. Dôleţitou informáciou 

bolo upozornenie na moţnosť darovania organizácii 2 % z daní. 

         V mestskej časti Chyzerovce sa uskutočnil 29. júna uţ tretí ročník súťaţe vo 

varení gulášu. Tentoraz bola súťaţ výnimočná v tom, ţe tu vlastne rozvoniaval sväto 

Petrovský a sväto Pavlovský guláš, keďţe podujatie vyšlo presne na Petra a Pavla. Do 

súťaţe o najlepší guláš sa zapojilo pätnásť druţstiev. Na stoloch všetkých súťaţiacich 

sa spočiatku usilovne krájala predovšetkým cibuľa a zemiaky, miešali sa rôzne druhy 

mäsa a najmä všetci usilovne prikurovali pod kotlíkmi. Recepty však zostávali viac-

menej tajomstvom. Prítomných pozdravil aj primátor mesta. Odborná porota napokon 

určila nasledovné poradie. Tretie miesto vo varení gulášu patrilo tímu J. Drahoša a V. 

Krúpu, druhé miesto patrilo súťaţiacim pod názvom Jaro a Jaro a z prvenstva sa 

radovali kuchári z Mas Expressu pod vedením M. Martinca z Chyzeroviec.  

         11. augusta sa naplnil areál športu a kultúry Zl. Moravce – Chyzerovce 

účinkujúcimi z Folklórnych súborov: Trnky, Chyzerovčanka, Lupienok (Chyzerovce), 

Skerešovanka (Obyce), Kolovrátok (Prílepy), Pelúsok (Martin nad Ţitavou), 

Šuriančanka (Šurianky), Rocháň (Slaţany), Inovec (Zlaté Moravce). Konal sa tu uţ IV. 

ročník prehliadky súborov Horného Poţitavia pod názvom Lupiniarska paráda. 

         13. septembra zorganizovali manţelia Galaboví v Chyzerovciach na gazdovskom 

dvore varenie slivkového lekváru. Varenie lekváru tradičnou receptúrou po rodičoch 

a starých rodičoch sprevádzala skvelá nálada aj vďaka členom FS Chyzerovčanka. Tá 

svojím spevom, v sprievode harmoniky V. Tonkoviča, udávala tempo miešaniu 

lekváru v kotle. Okrem spevu a zábavy priloţil kaţdý zúčastnený ruku k dielu a tak sa 

celý deň odkôstkovávalo, mlelo, varilo a miešalo celkovo okolo 10 hodín, kým bol 

lekvár hotový.  

         Slovo „Ďakujem“ sa viackrát skloňovalo 5. októbra v Chyzerovciach 

z príleţitosti poďakovania sa za úrodu (Slovenský zväz záhradkárov Zlaté Moravce – 

Chyzerovce) a Mesiaca úcty k starším (OZ CHYZEROVCE“). Popoludnie sa začalo 

svätou omšou v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a pokračovalo slávnostným 

sprievodom, na ktorom  sa zúčastnili - primátor Ing. P. Lednár, CSc. s manţelkou, 

poslanec NR SR Mgr. M. Kéry, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. 

M. Belica, PhD. a iní významní hostia. Pri vstupe do Kultúrneho domu obdarovali P. 

Lednár s M. Belicom všetky ţeny z úcty symbolickým kvetom. V kultúrnom programe 

vystúpil SS Chyzerovčanka, DFS Lupienok a TS  StreetLup (pri OZ Chyzerovce pod 

vedením M. Ďurčekovej a S. Poliakovej). Príjemnú atmosféru dotvárala naaranţovaná 

zmes ovocia a zeleniny, záhradkármi vystavená na obdiv. V rámci akcie sa nezabudlo 

ani na jubilantov (80 r. a vyššie), ktorí boli menovite predstavení, pričom padlo meno 

aj najmladšieho obyvateľa. Prítomným sa prihovorili - predseda ZO SZ záhradkárov J. 

Pecho, predseda OZ Chyzerovce J. Drahoš, predseda NSK M. Belica a primátor P. 

Lednár. Predtým, ako na záver do tanca a k zábave začala hrať Dnychová hudba 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2013 

 

319 
                                                                                                                                                             

Machulince, prebehlo vyhodnotenie súťaţe kresieb s jesennou tematikou 

a tekvicových strašidielok zhotovených deťmi z Chyzeroviec. 

         7. decembra sa v KD Chyzerovce konal kultúrny program plný vianočných 

kolied, piesní, moderných tancov a ľudových tradícii. V sprievode spoločníkov čerta a 

anjela zavítal mezi deti Mikuláš. Súčasťou programu bolo vystúpenie TS StreetLup a 

speváckych súborov „Trniek“ a „Chyzerovčanky.“ Prekvapením večera bola súhra 

ôsmych ľudí v spoločne zaspievanej piesni „Vráť trochu lásky medzi nás.“  

 

         Funkcionári a členovia COOP SD Jednoty v Zlatých Moravciach zasadali 13. 

marca vo veľkej sále Strednej priemyselnej školy technickej v ZM. Rokovania sa 

zúčastnil aj generálny riaditeľ P. Šipčiak v doprovode predsedu predstavenstva COOP 

Jednoty SD v Zl. Moravciach Ing. J. Mihalku a ďalších zainteresovaných 

funkcionárov. Priebeh schôdze riadil a usmerňoval PaedDr. M. Širuček, člen 

predstavenstva. Pred rokovaním prebehlo vystúpenie ţiakov Základnej hudobnej školy 

zo Zl. Moraviec. V programe predseda predstavenstva Ing. J. Mihalko podal vecnú 

informačnú správu o hospodárení organizácie. Vyhodnocovacia správa obsahovala aj 

informácie kultúrnospoločenskej činnosti - letné relaxačné a poznávacie domáce aj 

zahraničné zájazdy, ktoré sú dômyselne pripravené a zrealizované. Uţ viac rokov tieto 

aktivity pripravujú manţelia Mihalkoví. V diskusii generálny riaditeľ P. Šipčiak kladne 

zhodnotil aktivity COOP Jednoty SD v Nitre a poďakoval celočlenskej základni za 

prejavenú morálnu podporu. Na znak plnej podpory a dôvery si členovia vo voľbe na 

ďalšie obdobie zvolili za predsedu predstavenstva Ing. J. Mihalku. 

Jednota SD 

Zlaté 

Moravcwe 

 

         Členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ZO č. 7 – Zlaté 

Moravce, sa 15. apríla stretli v Dennom centre z príleţitosti hodnotiacej členskej 

schôdze. Schôdzu otvorila a všetkých privítala predsedníčka M. Zemanová. Uvítanie 

patrilo nielen členom, ale aj prítomnému primátorovi Ing. P. Lednárovi, CSc. a za 

ÚNSS J. Zbranekovi. Program v sebe zahŕňal voľby komisií (mandátovej, návrhovej), 

správu o činnosti za rok 2012, správu o hospodárení za rok 2012, kontrolnú správu, 

plán činností na rok 2013, rozpočet na rok 2013, príhovory, vystúpenie zástupcu KS 

ÚNSS, vystúpenie hostí, správu mandátovej komisie, diskusiu, uznesenie a záver. „Ja 

si nájdem vţdy pre vás čas, aj pre všetkých akokoľvek zdravotne postihnutých, lebo do 

toho štádia dospejeme všetci,“ odznelo z úst primátora, po ktorom sa k prítomným 

prihovoril J. Zbranek. Trvalým cieľom ÚNSS je obhajoba, podpora a uplatňovanie 

práv osôb so zrakovým postihnutím, rozvoj podmienok pre rovnosť príleţitostí 

a spoločenské začleňovanie, prevencia a odstraňovanie diskriminácie a bariér všetkého 

druhu na základe zrakového postihnutia. 

         25. septembra sa v Dennom centre stretli dobrovoľníci (študenti), ktorí vyrazili 

do zlatomoraveckých ulíc s cieľom podporiť verejnú zbierku pod názvom Biela 

pastelka, zameranú na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Základné pokyny im 

poskytla, za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Základnú organizáciu č. 7 – 

Zlaté Moravce, predsedníčka M. Zemanová. Študentov, ktorí v uliciach za príspevok 

rozdávali symbolické biele pastelky, zároveň aj samotnú zbierku prišiel podporiť 

viceprimátor a poslanec MsZ Ing. J. Škvarenina. V zbierke konanej tento rok pod 

Únia 

nevidiacich  

a  

slabozrakých 

Slovenska,  

ZO č. 7 -     

Zlaté Moravce 
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záštitou M. Geišberga na Slovensku, sa v Zlatých Moravciach za predaných 320 

pasteliek zo 400, vyzbieralo 289,63 €. Získané financie budú pouţité na pomôcky pre 

zrakovo postihnutých. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zdruţuje 4 464 

členov v 68 základných organizáciách po celom Slovensku.  

         15. október je Svetovým dňom bielej palice, symbolu nevidiacich a 

slabozrakých, ako aj pomôcky pre samostatný a bezpečný pohyb nevidiaceho človeka. 

V tento deň sa po celom území Slovenskej republiky v mestách na priechodoch pre 

chodcov (v Zlatých Moravciach na Továrenskej ulici), uskutočnila v spolupráci Únie 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Prezídiom Policajného zboru SR dopravno – 

výchovná akcia. Hlavným jej cieľom bolo zvyšovanie povedomia vodičov o význame 

a funkcii predmetnej slepeckej bielej palice a tým priamo prispievať k bezpečnosti na 

cestách. V Zlatých Moravciach sa nevidiaca D. Buzmová zhostila úlohy figurantky v 

doprovode H. Sakmanovej. To, ako vodiči reagujú na bielu palicu, si pri prechádzaní 

cez priechod pre chodcov z jednej strany na druhú priamo v teréne si odskúšala 

figurantka slabozraká M. Končálová. Koordinátorkou a zároveň zapisovateľkou 

štatistiky áut, ktoré rešpektovali a naopak ignorovali biele palice na priechodoch bola 

za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 7 Zlaté Moravce, predsedníčka 

M. Zemanová. Pribliţne 100 metrov za priechodom stála policajná hliadka (Nitra) a 

zastavovala v prvom rade autá, ktoré figurantky na priechode ignorovali, nasledovalo 

upozornenie vodiča na dopravný priestupok a jeho informovanie o funkcii bielej 

palice. K slovu následne pristúpila zástupkyňa ÚNSS I. Rebeková, ktorá vodičovi 

odovzdala informačný leták a upozornila na cieľ akcie. Naopak, vodičom áut, ktorí 

zastavili, zástupkyňa odovzdala leták a poďakovala za zvyšovanie bezpečnosti na 

ceste. Počas celého priebehu akcie u nás v Zlatých Moravciach zastavilo a tým dalo 

figurantom prednosť 230 a nezastavilo 26 áut. 

 

         15. marca sa konalo stretnutie členov výboru MO Matice slovenskej v Zlatých 

Moravciach pod vedením predsedu Ing. J. Valenta. Bola to beseda s autormi publikácií 

o histórii nášho mesta, ktorými boli rodáci Zlatých Moraviec - M. Tomajko, P. 

Pečadný, M. Pius, Richard E. Pročka a spisovateľ Ľ. Olach. Stretnutie bolo vydarené, 

prítomní pozorne sledovali komentáre autorov. Druhé stretnutie sa konalo 22. marca. 

To uţ bola výročná schôdza so záujemcami a novoprijatými členmi. Predseda J. Valent 

podal súhrn aktivít za uplynulé obdobie z dôvodu zmeny funkcionárov a pre ďalšie 

obdobie oboznámil s plánom činnosti.  

MO Matice 

slovenskej 

v Zlatých 

Moravciach 

 

         24. augusta sa areál cvičiska v Chyzerovciach zaplnil „havkáčmi“, psíčkarmi, 

deťmi a širokou verejnosťou pri príleţitosti 2. ročníka Dňa otvorených dverí 

v Kynologickom klube v Zlatých Moravciach. V popoludňajších hodinách všetkých 

prítomných, vrátane primátora Ing. P. Lednára, CSc. privítal predseda klubu J. 

Paluška, ktorý všetkých celým dňom sprevádzal. Súčasťou programu boli ukáţky 

z výcviku psov (poslušnosť, „privolávačka“, odkladanie psa, aport, plazenie, základné 

pokyny, zvládanie prekáţok). Pre veľkých, ale aj tých najmenších, boli pripravené 

súťaţe, ako je streľba zo vzduchovky pod dozorom „dospelákov“, hod granátom na 

cieľ, zhadzovanie plechovkovej pyramídy alebo si deti mohli odskúšať policajnú vestu, 

Kynologický 

klub Zlaté 

Moravce 
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či poobzerať auto. V areáli predvádzali úspechy pravidelného výcviku (kaţdú nedeľu 

od 9.30 h na „cvičáku“ v Chyzerovciach) majitelia psov rôznych druhov plemien. 

         Štekot psov, svišťanie guliek a buchot granátov – hlavne takéto zvuky počuli 

diváci a súťaţiaci, ktorí sa zúčastnili 13. októbra na 3. ročníku branného preteku 

kynológov v Zlatých Moravciach. Za sychravého, zamračeného počasia sa skoro ráno 

stretlo 16 branne zdatných kynológov aj so svojimi psami. Na trati dlhej asi 400 m 

spolu zanietene prekonávali rôzne náročné skokové a lezecké prekáţky v čo 

najkratšom čase. Pes musel preukázať spolu s odvahou a poslušnosťou v rýchlom slede 

ako svoj temperament, tak aj ochotu vytrvať na mieste, keď vzduchom lietali a búchali 

granáty a svišťali guľky. Takmer pol stovke divákov predvádzali svoj výkon všetky 

vekové kategórie súťaţiacich a pestrá paleta rás psov, ktorej dominoval nemecký 

ovčiak. Preteku rozhodovali Ondrejková a Sýkora. Agresivitu psov bravúrnym 

výkonom figuranta, ako vţdy, zvládal Valach. Pre najlepšie umiestnených súťaţiacich 

čakali skromné ceny a pre kaţdého chutné občerstvenie. Víťazstvo si odniesol M. Géci 

s RTW fenou Nelou. Druhé miesto patrilo J. Paluškovi s fenou Aišou a tretie miesto 

opäť Paluškovi s fenou Terrou, oba nemecké ovčiaky. Členovia klubu štartovné 

neplatili a nečlenovia symbolické 1 euro, návštevníci mali vstup zdarma.  

         Kynologický klub Zlaté Moravce si opäť pre všetkých milovníkov psov pripravil 

deň plný záţitkov. V areáli klubu si 8. decembra najtalentovanejšie psy zmerali sily 

v poslušnosti. Chladnejšie počasie vyhovovalo najmä psom, ale zahanbiť sa nedali ani 

psovodi, ktorí boli disciplinovaní a všetci sa snaţili ukázať maximum zo svojho 

umenia. Vynikajúcu a profesionálnu prácu predviedol figurant M. Géci. Výsledná 

listina tentokrát nebola dôleţitá, pretoţe víťazmi boli všetci, ktorí nastúpili na pretek a 

svojimi výkonmi ukázali, ţe psom rozumejú, venujú sa im a majú ich radi. 

 

         V poslednú septembrovú nedeľu sa uskutočnil koncert zmiešaného speváckeho 

zboru Carmina Vocum (pri ZUŠ Zl.M) v Hronskom Beňadiku. V tomto gotickom 

chráme zneli skladby Čajkovského, Verdiho, Liszta, Kodályho, Brucknera, 

Bortňanského, D. Billa a tri diela Trnavského. Hosťom bol gitarista Mgr. P. Zaujec 

/Podunajské Biskupice/.  Dirigentka a vedúca SZ Mgr. Z. Hudecová - Molnárová bola 

odmenená veľkým potleskom. Gratulácie zazneli i na nádvorí kostola.  

SZ 

Carmina 

Vocum  

 

 

 

         „Dvadsať rokov je pre nás nespočetné mnoţstvo hodín strávených na nácvikoch, 

aby sme svojimi skladbami a spevom vyjadrili vďaku, chválu a nekonečnú lásku 

nášmu Nebeskému Otcovi,“ zazneli počas slávnostného koncertu slová z úst O. 

Ďurčekovej. Koncert sa konal 24. novembra v rímsko-katolíckom Kostole sv. 

Archanjela Michaela pri príleţitosti tohtoročných osláv 20. výročia zaloţenia 

speváckeho zboru Cantus. Jeho zakladateľkou bola Mária Pia Podhorná, po ktorej 

funkciu prevzala S. Meňhertová. V priebehu koncertu bola zapálená sviečka ako prejav 

úcty a vďaky zosnulým členom a pre ich večnú spomienku zbor zaspieval skladbu 

„Ave Vera“, jednu z prvých skladieb, ktorá vznikla pod vedením jeho zakladateľky. 

Spestrením programu bol spev prizvaných hostí M. Tonkovej, Z. Bartovej s 

organovým doprovodom Ľ. Varhaníkovej a bývalých členov zboru. Slávnostný 

koncert bol vhodnou príleţitosťou k odovzdaniu plakety Janka Kráľa, ktorá bola 

20. 

výročie  
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cirkevnému speváckemu zboru Cantus udelená Mestom Zlaté Moravce pri príleţitosti 

900. výročia jeho prvej písomnej zmienky, za šírenie dobrého mena a úspešnú 

prezentáciu mesta doma i v zahraničí v oblasti kultúry a umenia sakrálnej hudby. Za 

primátora mesta P. Lednára túto plaketu odovzdal riaditeľ MSKŠ M. Ďuráček. 

„Členom zboru chcem poďakovať, ţe im to vydrţalo, ţe boli posledných 20 rokov pri 

všetkých sviatkoch a všetkých udalostiach, ţe svojim spevom skrášľujú sväté omše, za 

čo patrí vďaka nielen im, ale aj dôstojnému pánovi dekanovi M. Javorovi za jeho 

podporu a za to, ţe nám poskytol priestor na skúšky a naše vystúpenia,“ povedala 

dirigentka S. Meňhertová. 

         Zbor CANTUS tvoria: dirigentka: S. Meňhertová; soprán: O. Ďurčeková, E. 

Tonkovičová, V. Kara, K. Poništová, M. Tonková, Ľ. Valkovičová, M. Lazúrová, E. 

Čepčeková; alt: S. Pitlová, M. Šindlerová, M. Skačanová, M. Molnárová, M. 

Tajnaiová; tenor: N. Gibalová, J. Trojanová, E. Šabíková, C. Minárová, Z. Samková, 

R. Ragas; bas: J. Janák, M. Šindler, P. Nemček; orgánový doprovod: R. Kozolková. 

 

         OZ Terra Bona v máji 2013 zriadilo chránenú dielňu v priestoroch na 

Duklianskej ul. 2/A. Organizáciu podporilo Mesto Zlaté Moravce symbolickým 

nájomným – 1 € ročne. V chránenej dielni v roku pracuje 8 ľudí so zdravotným 

postihnutím, ide najmä o ľudí s ochorením pohybového aparátu. Chránená dielňa 

zabezpečuje pre firmy ručnú montáţ komponentov so zameraním sa na strojársky, 

automobilový a elektrotechnický priemysel a rôzne ručné práce.  

         Od novembra 2013 Terra Bona otvorila vďaka finančnej podpore 12 000 € od 

Nadácie Granvia „Denné centrum“ pre ľudí so zdravotným postihnutím. Určené je 

ľuďom, ktorí chcú vyjsť zo svojej samoty a napriek svojmu postihnutiu hľadajú 

moţnosti pre svoj pracovný, ale aj osobný rast. V Zlatých Moravciach toto nové 

Denné centrum (Duklianska 2/A, ZM) poskytuje tieto sluţby: poradenstvo pri 

psychických ťaţkostiach a iných problémoch, moţnosť vyhľadávania informácií cez 

počítač a zlepšovanie počítačových zručností, moţnosť absolvovať skupinový 

psychoterapeutický program, moţnosť pracovať na svojom osobnom a pracovnom 

rozvoji, získať moţnosť zamestnať sa v chránenej dielni. 

         Vedúcou osobnosťou a zároveň aj odborným garantom a štatutárom občianskeho 

zdruţenia je Mgr. G. Rakovská. Terra Bona znamená „dobrá pôda“. Je to priestor, 

ktorý je dobrou pôdou pre ľudí, ktorí majú v beţných podmienkach ťaţkosť sa rozvíjať 

a pracovať. 

OZ Terra 

Bona  

 

         Občianske zdruţenie Maják  bolo z finančných dôvodov nútené v apríli 2013 

zavrieť chránenú dielňu, v ktorej bolo zamestnaných 18 ľudí so zdravotným 

postihnutím. Činnosť sociálneho centra, ktoré je otvorené pre všetkých klientov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia v roku 2013 bola zachovaná po celý rok. Táto 

sociálna činnosť tak naďalej priaznivo vplýva na vylúčené sociálne komunity, 

marginalizované skupiny osôb, s cieľom eliminovať napätie a prehlbujúce rozdiely 

medzi uvedenými skupinami a majoritnou spoločnosťou. 

         V období od apríla do decembra bol s podporou Nitrianskeho samosprávneho 

kraja realizovaný Sociálny program Maják. Hlavným cieľom projektu bolo 

OZ Maják 

Zlaté 

Moravce 
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odstraňovanie a zamedzovanie nárastu sociálnopatologických vplyvov, alkoholizmus, 

vandalizmus, hazardné hry, domáce násilie a iné. Cieľovou skupinou projektu boli  

trestané osoby absolvujúce sociálny program nariadený Okresným súdom v Nitre 

a Leviciach. Celkovo sa projektu zúčastnilo 87 trestaných osôb. V sociálnom centre 

bolo klientom poskytnuté sociálne poradenstvo, sociálna intervencia, krízová 

intervencia, sociálne vzdelávanie, riadená písomná komunikácia, sociálna opora, 

prostredníctvom dobrovoľníctva i riadený voľný čas a bola sprostredkovaná aj iná 

odborná pomoc a distribúcia klienta hlavne do Centra právnej pomoci v Nitre. 

         Vo vzdelávacom programe Šatstvo za prácu bolo v roku 2013 zapojených spolu 

272 osôb. Pri spracovávaní textilu sa hlavne ţeny učia ručne šiť, zašívať, plátať, 

vytvárať jednoduché výrobky pre domácnosť. Za svoju prácu okrem ošatenia pre seba 

a rodinných príslušníkov dostávajú aj hotový výrobok alebo šijacie potreby pre seba, 

aby mohli pracovať doma. Naučili sa dodrţiavať objednávkový systém, pravidelný 

pracovný čas, získali pracovné návyky a manuálnu zručnosť. Tým bola udrţiavaná 

najvyššia moţná úroveň fungovania klienta, ktorá je daná limitmi osobnosti, 

vrodených schopností a ţivotných okolností klienta. 

         Po celý rok fungovala úzka spolupráca OZ Maják s Terénnou sociálnou prácou 

Mesta Zlaté Moravce. Poskytnutých bolo pribliţne 800 kg ošatenia a spoločne sa 

riešilo aj sociálne poradenstvo klientov. Detským a kojeneckým ošatením a hračkami, 

textilom a vlnou OZ prispelo Reedukačnému centru v Zlatých Moravciach, klienti 

Zariadenia opatrovateľskej sluţby v Zlatých Moravciach boli obdarovaní ošatením, 

obuvou a textilnými výrobkami. OZ pravidelne pomáha oblečením a hygienickými 

potrebami 5 bezdomovcom zo Zlatých Moraviec a okolia. Pomoc prekračuje aj hranice 

mesta Zlaté Moravce, OZ pomáha individuálne klientom z miest a obcí: Tekovské 

Nemce, Čaradice, Tesárske Mlyňany, Skýcov, Ţitavce, Jedľové Kostoľany, Ţitavany, 

Urmince, Sklené, Levice, Ţiar nad Hronom, Zlatno, Vieska nad Ţitavou... 

 

         Kresťanské centrum kaţdoročne sprostredkúva pre núdzne deti na Slovensku 

vianočné darčeky vo forme škatule od topánok naplnenej rôznymi vecičkami, 

sladkosťami, farbičkami, hygienickými potrebami a pod. Tieto balíčky pripravujú 

ľudia v krajinách - USA, Kanada, Nemecko, Veľká Británia ako posolstvo Boţej lásky 

a poţehnania pre deti, ktoré na Vianoce nedostanú nič alebo len málo. Medzinárodná 

organizácia Samaritan‟s Purse uţ niekoľko desaťročí organizuje program „Operácia 

vianočné dieťa“ a distribuovala uţ vyše 100 miliónov darčekov. Zlaté Moravce sa 

zapojili uţ šiesty rok tak, ţe priniesli darčeky a vianočný program pre dievčatá 

z Reedukačného centra. Keďţe v minulom roku bolo zaloţené spoločenstvo 

Kresťanské centrum Zlaté Moravce, tohtoročné Vianoce uţ mohol byť rozšírený záber 

tejto akcie. ÚPSVaR rozoslal pozvánky do rodín s deťmi v hmotnej núdzi a pripravený 

bol aj Vianočný program v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu 

a Mestom Zlaté Moravce. Akciu podporil aj primátor Ing. P. Lednár, CSc. Rozdaných 

bolo 300 darčekov. 
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         13. februára zorganizovalo CVČ z poverenia OÚ v Nitre školské MO  CVČ 

Zlaté 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2013 

 

324 
                                                                                                                                                             

vo volejbale ţiakov ZŠ a OG. Počet účastníkov podujatia: 50. Konečné poradie: ZŠ 

Robotnícka ZM, GJK ZM, ZŠ Topoľčianky, ZŠ Ţitavany, ZŠ Mojmírova ZM, ZŠ 

Červený Hrádok, ZŠ Pribinova ZM. Postup na MK si vybojovali chlapci zo ZŠ 

Robotnícka ZM. 

         27. februára zorganizovalo CVČ z poverenia Obvodného úradu Nitra, odbor 

školstva v Nitre školské MO vo vybíjanej ţiačok ZŠ. Počet účastníkov podujatia: 50. 

Konečné poradie: ZŠ Topoľčianky, ZŠ Mojmírova ZM, ZŠ Ţitavany, ZŠ Sľaţany, ZŠ 

Červený Hrádok, ZŠ Sv. Don Bosca ZM, ZŠ Pribinova ZM, ZŠ Obyce, ZŠ Robotnícka 

ZM, ZŠ Jedľové Kostoľany, ZŠ Beladice, ZŠ Tesárske Mlyňany. Postup na MK si 

vybojovali dievčatá zo ZŠ Topoľčianky. 

         17. apríla zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia Obvodného úradu 

v Nitre, MO v minifutbale ţiakov a ţiačok ZŠ - McDonald´s Cup. Podujatie sa konalo 

v športovej hale MSKŠ. Počet účastníkov bol 39. Konečné poradie: 1. miesto - ZŠ 

Topoľčianky, 2. miesto - ZŠ Tesárske Mlyňany, 3. miesto - ZŠ Pribinova ZM, 4. 

miesto - ZŠ Sľaţany, 5. miesto - ZŠ Ţitavany, 6. miesto - ZŠ Mojmírova ZM, 7. 

miesto - ZŠ Červený Hrádok, 8.-9. miesto - ZŠ Robotnícka ZM, ZŠ Obyce, 10. miesto 

- ZŠ Beladice. Do krajského kola postúpilo druţstvo ZŠ Topoľčianky.   

         30. apríla zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia Obvodného úradu, MO 

Zlaté Moravce v malom futbale ţiakov ZŠ - školský pohár. Počet účastníkov 

podujatia: 39. Konečné poradie: 1. miesto ZŠ Robotnícka ZM, 2. miesto ZŠ 

Mojmírova ZM, 3. miesto ZŠ Topoľčianky, 4. miesto ZŠ Sľaţany, 5. miesto ZŠ 

Červený Hrádok, 6. miesto ZŠ Sv. Don Bosca ZM, 7. miesto ZŠ Tesárske Mlyňany, 8. 

miesto ZŠ Jedľové Kostoľany, 9. miesto ZŠ Pribinova ZM, 10. miesto ZŠ Ţitavany, 

11. miesto ZŠ Obyce, 12. miesto ZŠ Beladice. Do krajského kola postúpili ţiaci ZŠ 

Robotnícka ZM. 

         13. mája sa uskutočnilo v CVČ vyhodnotenie 18. ročníka okresnej streleckej ligy 

ţiakov a ţiačok ZŠ. V rámci okresu Zlaté Moravce sa zúčastnilo v piatich kolách 137 

súťaţiacich z ôsmych základných škôl. Celkové výsledky: druţstvá  starších ţiakov ZŠ 

- ZŠ Jedľové Kostoľany 2713, ZŠ Obyce 2503, ZŠ Pribinova ZM 2466, ZŠ Mojmírova 

ZM 2395, ZŠ Topoľčianky 1677, ZŠ Tesárske Mlyňany 1148, ZŠ Robotnícka 

ZM 461. Druţstvá  mladších ţiakov ZŠ - ZŠ Jedľové Kostoľany 2630, ZŠ Mojmírova 

ZM 2530, ZŠ Sv. Don Bosca ZM 2501, ZŠ Topoľčianky 1657. 

         17. mája zorganizovalo CVČ z poverenia Obvodného úradu odbor školstva 

v Nitre školské MO Zlaté Moravce v atletike ţiakov a ţiačok ZŠ. Podujatia, ktoré sa 

uskutočnilo na štadióne MSKŠ sa zúčastnilo 155 ţiakov a ţiačok základných škôl 

okresu Zlaté Moravce. Víťazi jednotlivých disciplín: 60 m – D. Hudák, ZŠ Robotnícka 

ZM, 300 m – A. Rosinský, ZŠ Pribinova ZM, 1000 m – A. Ţemberi, ZŠ Jedľové 

Kostoľany, skok do diaľky – M. Holý, ZŠ Pribinova ZM, vrh guľou – F. Šimek, ZŠ 

Topoľčianky, hod kriket. loptičkou – F. Šimek, ZŠ Topoľčianky, 70 m štafeta 4x60m - 

ZŠ Mojmírova ZM. Do krajského kola postúpilo víťazné druţstvo chlapcov ZŠ 

Mojmírova ZM. 60 m – N. Mesková, ZŠ Obyce, 300 m – M. Šabová, ZŠ Robotnícka 

ZM, 800m – A. Škulová, ZŠ Pribinova ZM, skok do diaľky – B. Kukučková, ZŠ 

Jedľové Kostoľany, vrh guľou – P. Caková, ZŠ, Topoľčianky, hod kriket. Loptičkou –

L. Boboková, ZŠ Mojmírova ZM, štafeta 4x60m - ZŠ Sľaţany. Do krajského kola 

Moravce 
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postúpilo víťazné druţstvo dievčat ZŠ Sľaţany a víťazky jednotlivých disciplín. 

         22. mája zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia Obvodného úradu, 

odbor školstva v Nitre - Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v malom futbale ţiačok ZŠ – 

Dôvera školský pohár. Podujatie sa konalo na štadióne MSKŠ Zlaté Moravce. Počet 

účastníkov 65. Počet zúčastnených druţstiev 6. Konečné poradie: 1. miesto - ZŠ 

Jelenec, 2. miesto - ZŠ Pribinova ZM, 3. miesto - ZŠ s MŠ Imeľ ZŠ Močenok, 5.-

6. miesto ZŠ A. Kmeťa Levice, ZŠ Tribečská Topoľčany. Postup na Majstrovstvá SR 

si vybojovali dievčatá zo ZŠ Jelenec. 

         13. júna pripravilo CVČ v spolupráci s mestom Zlaté Moravce 3. 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 systémom kaţdý s kaţdým. Konečné poradie: 1. 

miesto - GJK-osemročné ZM, 2. miesto - ZŠ Mojmírova ZM, 3. miesto - ZŠ Prílepská 

6 ZM, 4. miesto - ZŠ Pribinova ZM. Víťazné druţstvo dievčat z osemročného GJK  

Zlaté Moravce za 1. miesto získalo diplom a Pohár primátora mesta. 

         19. júna sa konal 3. ročník volejbalového turnaja chlapcov ZŠ o Pohár primátora 

mesta Zlaté Moravce. Konečné poradie: 1. miesto - ZŠ Mojmírova ZM, 2. miesto - 

GJK-osemročné ZM, 3. miesto - ZŠ Pribinova ZM. Víťazné druţstvo chlapcov zo ZŠ 

na Mojmírovej ul. v ZM získalo za 1. miesto diplom a Pohár primátora mesta. 

         24. septembra zorganizovalo CVČ z poverenia Obvodného úradu odbor školstva  

v Nitre školské MO Zlaté Moravce v cezpoľnom behu ţiakov a ţiačok ZŠ a SŠ. Počet 

účastníkov: 78. Vyhodnotenie súťaţe druţstiev. Dievčatá ZŠ: 1. ZŠ Topoľčianky, 2. 

ZŠ Obyce, 3. ZŠ Červený Hrádok, 4. ZŠ Sľaţany, 5. ZŠ Ţitavany, 6. ZŠ Jedľové 

Kostoľany, 7. ZŠ Robotnícka ZM, 8. ZŠ Skýcov, 9. ZŠ Mojmírova ZM, 10. GJK 

osemročné ZM. Chlapci ZŠ: 1. ZŠ Sľaţany, 2. ZŠ Robotnícka ZM, 3. ZŠ Tesárske 

Mlyňany, 4. ZŠ Červený Hrádok, 5. ZŠ Jedľové Kostoľany, 6. ZŠ Ţitavany, 7. ZŠ 

Topoľčianky, 8. GJK osemročné ZM, 9. ZŠ Obyce, 10. ZŠ Mojmírova ZM, 11. ZŠ 

Beladice. Dievčatá SŠ: 1.GJK ZM,2. SOŠ OaS ZM. Chlapci SŠ: 1. SOŠ polytechnické 

ZM, 2. SOŠt 1. mája 22 ZM, 3. GJK ZM, 4. SOŠ OaS ZM.  

 

         Stolnotenisový klub CVČ sa počas roka zúčastnil stolnotenisových súťaţí 

druţstiev v krajských, okresných súťaţiach a turnajoch v rámci SR. Druţstvo 

dorastencov Stolnotenisového klubu CVČ obsadilo 3. miesto v 1. lige. 

         Stolnotenisový krúţok ukončil školský ročník 2012/2013 slávnostným 

odovzdaním diplomov a medailí. Sumár po posledných odohratých zápasoch bol v 

tabuľkovom vyjadrení 3 kategórií ( "A", mladší ţiaci a najmladší ţiaci) nasledovný: D. 

Šurín – 1307, J. Ţikavský – 1140, A. Rosina – 1010, J. Gálik – 800, D. Predáč – 757, 

R.Furiel – 502, M. Mihál – 172, F.Novák – 127, M. Ţarnovičan – 103, F. Šurda – 87, 

M. Buxar – 72, T. Ţikavský – 589, T. Vrábel – 588, M. Danko – 507, F. Jamrich – 

762, E. Šabo – 758, A. Baťala – 751, S. Petrík – 486, A. Cabanová – 478, H. Janoštiak 

– 308, P. Ţák – 198, M. Lazúr – 186, M. Kéri – 129.  

         Pri príleţitosti otvorenia novej sezóny 2013/2014 sa konal tradičný turnaj hráčov 

Stolnotenisového klubu CVČ Zlaté Moravce. Umiestnenie po tuhých bojoch 25 

zúčastnených hráčov v skupinách a nasledovnom play-off bolo: 1. Kudrej 2. Magušin 

Stolnotenisový 

klub CVČ  
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3. Šabo 4. Frajka. 

 

         Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného času Zlaté Moravce, RZ pri CVČ 

a Mestská polícia Zlaté Moravce zorganizovali dňa 9. júna pri príleţitosti Dňa detí  11. 

ročník Národnej cyklistickej súťaţe ţiakov a ţiačok materských, základných 

a stredných škôl v cyklistike o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. Počet 

účastníkov bol 44. Podujatie sa konalo na štadióne Mestského strediska kultúry 

a športu Zlaté Moravce. Výsledky: kategória mikro: chlapci: 1. M. Mondočko, MŠ 

Kalinčiakova ZM, 2. V. Košík, MŠ Štúrova ZM, 3. T. Chrenko, MŠ Kalinčiakova ZM, 

dievčatá: 1. N. Orságová, MŠ Slnečná ZM, 2. L. Malá, MŠ Ţitavské nábreţie ZM, 3. 

M. Gudiaková, MŠ Štúrova ZM. Kategória mili: chlapci: 1. R. Šútor, ZŠ Mojmírova 

ZM, 2. M. Minár, ZŠ Topoľčianky, 3. S. Košút, ZŠ Sv. Don Bosca ZM, S. Herda, ZŠ 

Mojmírova ZM. Dievčatá: 1. V. Bernátová, ZŠ Robotnícka ZM. Kategória mini:  ţiaci: 

1. M. Bernát, ZŠ Pribinova ZM, 2. M. Danko, ZŠ Mojmírova ZM, 3. M. Kuťka, ZŠ 

Mojmírova ZM. Ţiačky: 1. E. Jelínková, ZŠ Mojmírova ZM. Kategória mladší ţiaci 

a ţiačky: 1. A. Jelínek, ZŠ Mojmírova ZM. Kategória starší ţiaci a ţiačky: 1. J. Hudec, 

ZŠ Robotnícka ZM, 2. R. Herda, ZŠ Mojmírova ZM, 3. D. Predáč, ZŠ S. Don Bosca 

ZM, 1. M. Bednárová, ZŠ Pribinova ZM. Víťazi postupových kategórií postúpili do 

celoslovenského finále NCS. 

Národná 

cyklistická 

súťaţ 

 

Foto č. 932, 

933/III 

 

         17. októbra zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s CVČ, MSKŠ, ZŠ 

Mojmírova  a Mestskou políciou 38. ročník Večerného behu Zlatými Moravcami. 

Podujatia sa zúčastnilo 207 účastníkov rôznych vekových kategórií. Súťaţiaci 

umiestnení na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách dostali diplomy 

a poháre. ZŠ Pribinova bola s najväčším počtom účastníkov ocenená pohárom 

primátora mesta. 

Večerný beh 

mestom 

Foto č. 934, 

935, 936/III 

Príloha  

č. 33, 34-d 

 

         Zlatomoravecký workout navrhol tanečník a zakladateľ skupiny Old School 

Brothers R. Šurda. V máji spolu s poslancom Ing. J. Škvareninom projekt spracovali a 

predloţili vedeniu mesta, ktoré projekt podporilo. Workoutový park dostali na starosť 

Technické sluţby, ktorých pracovníci jednotlivé náradia podľa projektu pozvárali. 

Materiálové náklady nepresiahli 800 €. Svoj podiel na vybudovaní mali aj 

dobrovoľníci: R. Šurda, Ing. J. Škvarenina, P. Palček a M. Hudec, ktorí odpracovali pri 

osádzaní, betónovaní a maľovaní 40 hodín. Ihrisko sa nachádza v spodnej časti 

veľkého parku vedľa dopravného ihriska na Ul. 1.mája. Skladá sa z deviatych 

konštrukcií: opičia dráha, nízke lávky, kruhy s rebríkom, lezecká tyč 3m, hrazdy – 

malá a veľká a z 3 kusy bradiel. 

         Čo je to Street Workout? Je to cvičenie vlastnou váhou vo vonkajšom prostredí. 

Takto si môţu zacvičiť aj tí, ktorí si nemôţu dovoliť fitness štúdiá. Ďalšou myšlienkou 

je potláčať negatívne vplyvy ako sú napr. alkohol, drogy alebo anabolické prípravky. 

V Zlatých Moravciach vznikol jeden z prvých takýchto parkov na Slovensku. 

Zlatomoravecký 

workout 

 

 

         Prevádzka zimného štadióna v sezóne 2012/2013 bola predĺţená do 17. marca, 

trvala aj počas jarných prázdnin.  

Zimný 

štadión 
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         V sezóne 2013/2014 bol zimný štadión otvorený od 1. novembera, kedy TSM 

m.p. začali s prípravou ľadovej plochy. Cenník: verejnosť: 1,00 €/osoba (v čase pre 

verejnosť), zákazníci – druţstvá: 100,00 €/hod., zámok na skrinku – záloha za 

poţičanie: 5 €.  

 

         Mestské kúpalisko fungovalo nepretrţite uţ 47 rokov. Toto leto ale zostali brány 

mestského kúpaliska zatvorené, nakoľko v rozpočte mesta neboli na jeho prevádzku 

vyčlenené fin. prostriedky (30 tis. €). 

Mestské 

kúpalisko 

 

         Vyuţitie mestského športového areálu (MSKŠ) počas roku 2013: v hale T- 18 v 

mesiacoch január, február, marec, november, december - PFA FC ViOn futbalové 

tréningy, tenisový oddiel tréningy + turnaje, pozemný hokej tréningy + turnaje, CVČ – 

športové akcie, Danfoss - športové aktivity, ZsFZ - výber hráčov, kickbox - tréningy, 

ŠK Routiners - mestská futsalová liga, ihriská a okolie v mesiacoch (april- október) - 

PFA ViOn 15 x majstrovské zápasy I. liga dorast, PFA ViOn 15 x majstrovské zápasy 

2. liga ţiaci, Deň detí, frisbee – turnaje, futbalový turnaj bezpečnostných zloţiek, 

Zumba maratón, PFA FC ViOn (pondelok – piatok) tréningy,  SOŠT okresné a krajské 

kolo vo futbale, NPLS - športový deň, prenájom športových klubov a verejnosť 105 x 

182 h. Za rok 2013 navštívilo športový areál na Továrenskej ul. cca 8 300 

návštevníkov či uţ aktívnych, alebo pasívnych. 

Mestský 

športový 

areál MSKŠ 

 

         Ukončenie zimnej sezóny v Zlatých Moravciach sa konalo 16. marca, kedy 

Mesto Zlaté Moravce usporiadalo „Tanečnú show na ľade“. Po úvodných slovách 

primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc., otvorila podujatie riaditeľka súťaţe Bc. A. 

Hitková zahrievacím kolom, počas ktorého sa skúšali rôzne pohyby rukami a nohami. 

Všetci súťaţiaci predviedli skvelé výkony, ktoré pozorne sledovala porota v zloţení: 

Mgr. K. Švecová (trénerka pozemných hokejistiek), Ing. K. Košelová (cvičiteľka 

Zumby), M. Košút (športové potreby) a primátor mesta Zlaté Moravce Ing. P. Lednár, 

CSc. Súťaţilo sa v štyroch kategóriách, najlepšie výkony boli ocenené medailami, 

diplomom a vecnou cenou. V prvej kategórii  súťaţili deti MŠ: 1.miesto – P.  

Minárová (anjelik). 2.miesto – N. Orságová (indiánka), 3.miesto – A. Desport-

Páleniková (španielka). V druhej kategórii súťaţili deti ZŠ 1.-4.ročník: 1.miesto – M. 

Minár  (hasič), 2.miesto – A. Stolár- S. Stolárová (hokejista+princezná), 3. miesto – N. 

Horňáková (motýlik). V tretej kategórii súťaţili deti ZŠ 5.-9.ročník: 1. miesto – A. 

Chrenová (vodník), 2.miesto – R. Rakovský, 3.miesto – P. Kostolánsky. V štvrtej 

kategórii súťaţili dospelí: 1. miesto – D. Páleníková (španielka), 2. miesto – Z. 

Orságová, 3.miesto – M. Stolárová (čarodejnica). Ocenení boli aj ďalší tanečníci, ktorí 

rovnako zaujali porotu. Po ocenení všetkých rozhodol primátor o tom, kto dostane 

špeciálnu primátorskú odmenu za najlepší tanečný výkon a kostým. DVD-prehrávač 

od firmy Profi Elektro osobne odovzdal primátor mesta D. Pálenikovej a celej jej 

zúčastnenej rodine. Sponzormi podujatia boli: Profi Elektro, Ozon Centrum, 

Repromix, Športové potreby M. Košút, Lekáreň Iris a Aerobikový klub ZM. 

Tanečná 

show na 

ľade 

 

Foto č. 

937/III 

 

 

         V januári sa v Mestskej športovej hale v Zlatých Moravciach uskutočnil druhý Futsalový 
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ročník Futsalového turnaja o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce. Turnaja sa 

zúčastnilo 15 muţstiev, ktoré boli rozdelené do 3 skupín. Hráči boli z Nitry, Banskej 

Bystrice, Zvolena, Levíc, Šurian, Vrábel a Zlatých Moraviec. Prvé miesto obsadili 

Saints Zlaté Moravce, druhé Frutti Di Mare Zlaté Moravce, tretie Mamut Banská 

Bystrica a štvrté Vináreň Bosorka Levice. "Príjemne prekvapili muţstvá zo Zlatých 

Moraviec, ktoré obsadili prvé dve priečky. Oproti minulému roku je to výrazný posun, 

pretoţe v prvom ročníku ich levické muţstvá výrazne predčili po všetkých 

stránkach“, povedal M. Cimmermann - organizátor turnaja. Najlepším hráčom sa stal 

M.  Pinter - Frutti Di Mare, najlepším strelcom R. Meiling - Vináreň Bosorka Levice, 

najlepším brankárom Lukáš Bošiak – Saints.  

         Muţstvo Saints Zlaté Moravce sa 19. januára zúčastnilo Slovenského pohára vo 

futsale. Ocitlo sa v kvalifikačnej skupine Západoslovenského regiónu odkiaľ postúpilo 

medzi 4 najlepšie tímy západného Slovenska. V skupine sa stretlo s dvomi 

druholigovými muţstvami: Saints – ETNA Dragons Podolie 4:2, Saints – Futsal team 

Levice 1:7. V závere ich čakal súper z Trnavy: Saints – Profišport Trnava 5:0. 

Konečná tabuľka: Futsal team Levice 9 b, Saints Zlaté Moravce 6 b, ETNA Dragons 

Podolie 3 b, Profišport Trnava 0 b. Zostava nášho muţstva: brankár: L. Bošiak, hráči 

v poli: M. Horvát, J. Kunský, M. Beňuš, M. Solčiansky, R. Ţikavský, P. Kukla, P.  

Vnad, T. Gábriš, M. Sperka, M. Pecho, tréner: I. Horvát, vedúci muţstva: M. Jurík. 

turnaj 

o Pohár 

primátora 

mesta 

 

         12. januára sa na tenisových kurtoch Tenisového klubu HANAKA odohral 

historicky prvý Novoročný turnaj vo štvorhre o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce. 

Spolu súťaţilo 17 dvojíc. Poháre za prvé miesto si odnášali hráči z Novej Bane (Rafaj 

a Polc). Druhé miesto obsadili Topoľčany (Chudoba a Goga). Tretia priečka patrila 

Hlohovčanom (Demeš a Krajčovič) a v poradí štvrtí najlepší boli domáci (Jakubovič a 

Toma). 

         Zlatomoravčan P. Néma sa stal v januári majstrom Slovenska mladšieho dorastu. 

Z domáceho klubu TK HANAKA Zlaté Moravce prestúpil do bratislavského klubu 

Slávia Agrofert STU Bratislava. Vo finále sa stretol s A. Gajdicom z Košíc. Tenisti 

boli najvyššie nasadenými hráčmi. P. Néma si so súperom poradil pomerne hladko 6:2, 

6:3. Najťaţší zápas odohral proti Kurekovi vo štvrťfinále.  

TK 

HANAKA 

 

 

          13. februára 2013 sa na Zimnom štadióne v Trnave zúčastnili naše hráčky D. 

Löbbová, V.  Löbbová, V. Kruţlíková, T. Drienovská, E. Barteková výberu na 

projekte Czech-Slovakia Selects U14 (ročník nar. 1999 a mladšie). Tento team sa 

zúčastnil turnaja World Selects Invitational (WSI) v Nykopingu (Švédsko), v termíne 

23. – 28. apríla. Výbery „Selects“, sa v kaţdej krajine vţdy prezentujú najvyššou 

kvalitou hráčov a hráčiek, v danej vekovej kategórii. „Selects“ tímy sa stretávajú na 

turnajoch WSI, ktoré sa nazývajú aj „Neoficiálne Majstrovstvá sveta“. Do širšej 

nominácie výberu Slovenska na medzinárodný turnaj vo Švédsku boli z HC Zlaté 

Moravce vybrané hráčky – T. Drienovská, E. Barteková, čo bol vzhľadom na 

podmienky ľadového hokeja v Zlatých Moravciach veľký úspech.  

        16. februára sa na Mestskom zimnom štadióne v Zlatých Moravciach konal 

Hokejový turnaj prípraviek o Pohár primátora. Naše druholigové muţstvo si zmeralo 

Hokejový 

klub HC 

Zlaté 

Moravce 

 

Foto č. 

938/III 
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svoje sily so silnými súpermi prvej ligy z Nitry, Detvy a Levíc. Muţstvo 3. 4. a 5. 

ročníka má dvadsať ţiakov a je výnimočnejšie o prítomnosť piatich dievčat v tíme, 

ktoré ani prinajmenšom za ostatnými nezaostávajú. Vyhodnotenie: 1. miesto – MHK 

Blesky Detva, 2. miesto – MMHK Nitra, 3. miesto – HK Levice, 4. miesto – HC Zlaté 

Moravce.  

         12. apríla sa uskutočnilo v KD Chyzerovce spoločné ukončenie sezóny 

2012/2013 Hokejového klubu HC Zlaté Moravce. Zúčastnili sa ho hokejisti 

predprípravky, prípravky, mladší a starší ţiaci, hosťujúci hráči v iných kluboch ako aj 

rodičia hokejistov. V kultúrnom programe vystúpila kapela Fenomén. 

         Od 14. septembra sa konali spoločné tréningy Prípravka – ţiaci na ľade v 

Leviciach. Doprava detí bola individuálna. 

         19. októbra sa v rámci prípravky odohral priateľský zápas na ľade v Leviciach 

proti miestnej prípravke. Hral sa tretinkoví hokej. Na strane mladších so silným 

súperom utŕţili naši síce prehru, ale v rovnocennej kategórii štvrtákov zdolali Levice 

po výbornom výkone 10:8, strelci: I. Špendel 5, L. Pánik 4, A. Páleník 1. Vynikajúcim 

výkonom sa blysol aj M. Krčmár, ktorý svojou obetavosťou zabránil mnohým gólom. 

         14. decembra sa uskutočnil 1. ročník medzinárodného turnaja o pohár primátora 

mesta Zlaté Moravce, ktorý organizovalo hokejové muţstvo Zl. Moravce B.  Konečné 

umiestnenie (poradie): 1.  Zlaté Moravce B, 2. Star Team Bratislava, 3. Old Boys 

Levice, 4. HC Cyprus. Najlepší obranca: Nikita Kozlov (HC Cyprus), najlepší útočník: 

Ľ. Schramko (Star Team Bratislava), najlepší brankár: P. Smieška (Zlaté Moravce B), 

Fair play hráč: J. Sakoš (Old Boys Levice).  

         Po 21 zápasoch bola ukončená sezóna Moraveckej hokejovej ligy.  Rozhodcovia: 

J. Švec, M. Šaling, M. Mášik a M. Kúdeľová. Výsledné poradie zúčastnených 

muţstiev MHL 2012-13: 1. Torpéda, 2. HK 63 Slaţany, 3. HK Medvede, 4. HC Zlaté 

Moravce „B“, 5. Bonuss, 6. HC Dynamo, 7. Amatéri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHL 

 

 

          V sezóne 2013 sa Tenisový klub Zlaté Moravce zapojil do regionálnych 

majstrovstiev Západoslovenského tenisového zväzu v kategóriách muţov 

a dorastencov (v skupinách RM – II B). Výsledky stretnutí muţov: 1. kolo: TC DRACI 

Matúškovo (F) – TK ZM 5:1, 2. kolo: TK ZM - TC DRACI Matúškovo (E) 6:0, 3. 

kolo: TK HANAKA Zlaté Moravce – TK ZM 4:2, 4. kolo:  TK ZM - TK MŠK 

Ţeliezovce 5:1, 5. kolo:  TK Sereď – TK ZM 1:5 (konečné umiestnenie: 2., body: 8, 

skóre: 19:11, víťaz skupiny: TC DRACI Matúškovo F). Výsledky stretnutí dorastu: 1. 

kolo: TK ZM - HTC Hlohovec 5:1, 2. kolo: TC EMPIRE Trnava (B) – TK ZM 4:2, 3. 

kolo:  bye, 4. kolo: MBTK Dunajská Streda – TK ZM 0:6, 5. kolo: TK NOVÁ 

GENERÁCIA – TK ZM 2:4 (konečné umiestnenie: 2., body: 7, skóre: 17:7, víťaz 

skupiny: TC EMPIRE Trnava B).   

             Po jedinom zimnom turnaji vekovej kategórie mladších ţiakov (bez domácej 

účasti) sa letná turnajová sezóna v Tenisovom klube Zlaté Moravce začala 29. júna 

turnajom dorastencov. Predstavilo sa spolu 25 hráčov (vrátane štyroch hráčov TK 

Zlaté Moravce) a 13 hráčok. Najúspešnejším z nich bol A. Kováč, ktorý po 

víťazstvách nad ďalším domácim hráčom J. Gajdošom 7:6 6:1, F. 

Filatovom (Lieskovský tenisový klub-LTC) 6:0 6:1, M. Javorkom (TK Kúpele 

Tenisový 

klub Zlaté 

Moravce 
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Piešťany) 6:1 5:0 skr. a V. Frühwaldom (TK TENNis FUN B.Bystrica) 6:1 6:0 celý 

turnaj vyhral. Spolu s J. Gajdošom navyše vyhral turnaj aj v štvorhre po výsledkoch: P. 

Habšuda, A. Richter (obaja TK Baník Prievidza) 6:2 6:3, V. Frühwald, A. Kubanda 

(obaja TK TENNis FUN B.Bystrica) 5:7 6:2 10:1, A. Šajánek (TJ Slávia Právnik 

Bratislava), J. Bero (TK Slávia Agrofert STU Bratislava) 6:3 6:7(9) 10:3. 

 

         V anglickom Sheffielde sa 6. októbra konali Majstrovstvá Veľkej Británie 

v lezení na rýchlosť. Liezlo sa na 15 m vysokej stene. Týchto pretekov sa zúčastnili aj 

reprezentantky Simona a Lucia Korcové z Horolezeckého klubu Zlaté Moravce. 

Kvalifikačné časy posunuli obe pretekárky do semifinálových kôl, kde liezli paralelne 

dve pretekárky a rýchlejšia postupovala do ďalšieho kola. Simona si nakoniec 

vybojovala bronz. Vo finále si zmerali sily Kanaďanka A. Stewart-Patterson a Lucia 

Korcová. S časom 11.29 s si nakoniec zlato a titul Majsterka Veľkej Británie za rok 

2013 odviezla domov Lucia. Svojimi časmi a umiestnením obidve lezkyne 

zaznamenali v tejto na Slovensku ešte novej lezeckej disciplíne najväčší úspech. 

         19. októbra sa na lezeckej stene v Zlatých Moravciach konali preteky 

v športovom lezení. Išlo o 3. a 4. kolo slovenského pohára detí a mládeţe. Celkovo sa 

pretekov zúčastnilo aţ 78 detí z celého Slovenska (z Bratislavy, Trenčína, Handlovej, 

Modry, Košíc, Ţiliny, Banskej Bystrice, Ţiaru nad Hronom, Povaţskej Bystrice), 

dokonca niekoľko pretekárov z Maďarska aj Česka. Pod jednou strechou telocvične 

boli všetky tri lezecké disciplíny – lezenie na obtiaţnosť, bouldering a lezenie na 

rýchlosť. V silnej konkurencii predviedli svoje lezecké schopnosti aj deti z HK Zlaté 

Moravce – A. Jakabčák, A. Meňhert, súrodenci A. Stolár a S. Stolárová, súrodenci 

Lucka, Timko a Samko Dekrétovi, M. Meliška a I. Novosadová. Pre mnohých z nich 

to boli prvé lezecké preteky. 1.miesto si odniesol najmladší iba 4-ročný T. Dekrét 

a v lezení na rýchlosť si 1.miesto odniesla I. Novosadová. Dokopy sa v jeden deň 

rozdalo 60 medailí a diplomov pre prvých troch najlepších mladých lezcov a lezkyne 

v kaţdej kategórii. Akciu podporil aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Sponzori: 

Edelweiss, Petrolservis SVYP, Autopolis s.r.o., Rechtys s.r.o (tlač diplomov), 

Zlatníctvo a Šport (M. Košút), Firma M-EFEKT.    

         Dňa 7. decembra sa v Bratislave na najväčšej lezeckej stene na Slovensku, konali 

Majstrovstvá Slovenska, ktorými skončila tohtoročná pretekárska sezóna. Vďaka 

tomu, ţe organizátori spravili pretek „Open“ tzn., ţe preteku sa mohli zúčastniť aj 

pretekári z okolitých krajín, bola konkurencia v muţskej aj ţenskej kategórii veľká. 

Pretek sa začal kvalifikáciou, v ktorej mal kaţdý pretekár 3 pokusy na 15m vysokej 

ceste, ktorá končila skokom do spínača. Hneď po kvalifikácii nasledovalo finále. 

Medzi muţmi tento krát Slovensko nemalo na stupni víťazov ţiadne zastúpenie. 

V ţenskej kategórii zostali dve umiestnenia doma. Simona K. si svojím časom vyliezla 

celkové 3. miesto a Lucia K. v súboji s českou pretekárkou nakoniec získala 1. miesto, 

čím sa stala tohtoročnou Majsterkou Slovenska.  

Horolezecký 

klub Zlaté 

Moravce 
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         „Perfektné počasie, úţasní ľudia, tak poďme na to!“ Týmito slovami otvoril 

primátor Ing. P. Lednár, CSc. podujatie 1. ročníka Európskeho pohára v tlaku na 

lavičke, ktoré sa konalo 15. júna na Námestí A. Hlinku v Zlatých Moravciach. „Mali 

IRONBULL 

CUP 2013 
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sme tu najlepších pretekárov z Európy, padali tu maximálne výkony (270 kg), akcie sa 

zúčastnilo veľa svetových majstrov. A keď bude podpora a vytvorené podmienky, 

uvidíme sa na druhom ročníku Ironbullu znovu tu, v Zlatých Moravciach. Veľmi by 

som sa chcel poďakovať pánovi primátorovi, Mestu Zlaté Moravce, sponzorom a 

všetkým ľuďom za pomoc pri organizovaní tohto skvelého podujatia“  povedal J. 

Kopálek, prezident Ironbull Nitra a IRP Slovakia. „Federácia IRP, ktorá je 

momentálne gestorom tejto súťaţe, patrí do našej federácie, ktorej zástupcom je Joţko 

Kopálek. Chcel by som sa poďakovať nielen jemu, ale všetkým, ktorí za celou súťaţou 

stoja, za umoţnenie prezentácie tohto športu, ktorá sa v tomto regióne konala po 

prvýkrát a ktorá vo svete naberá na obrátkach. Som rád, ţe sa o nás začalo všeobecne 

zaujímať, keďţe máme obrovské úspechy nielen európske, ale aj celosvetové. Máme 

veľa talentov, ktoré rátame uţ v desiatkach a ktoré si zaslúţia vyzdvihnutie 

a pozornosť verejnosti“, povedal rozhodca súťaţe a prezident WPC Slovakia P. 

Mihály. Jedným z mnohých, ktorý, túto akciu podporil návštevou, bol aj prezident 

IBSS, Sir. G. Popper: „Dovoľte mi, aby som sa predovšetkým vyjadril k Vášmu 

mestu. Pred rokom sme tu organizovali Medzinárodnú konferenciu o bezpečnosti 

IBSSA, za účasti 20-tich organizácií z celého sveta. Uţ vtedy som si povedal, ţe sa 

vţdy do tohto priateľského mesta veľmi rád vrátim a podporím iniciatívy P. Lednára, 

pretoţe sa tu cítim ako doma, aj vďaka nášmu priateľstvu s ním a Petra Lednára ml., 

ktorý je maltézskym rytierom a aktívnym členom IBSSA. Táto udalosť je o to viac pre 

mňa výnimočná, ţe sme po prvýkrát účastníkmi nielen ako podpora organizátorov, ale 

zároveň máme vlastného súťaţiaceho K. Kisztiána, ktorý je európskym a svetovým 

šampiónom v tomto športe s naším logom.“  
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         21. júna si uţ po 17-krát medzi sebou zmeralo sily vo vzájomných futbalových 

zápasoch šesť súťaţných muţstiev bezpečnostných a záchranných zloţiek okresu Zlaté 

Moravce. Turnaj odohrávajúci sa na mestskom štadióne MSKŠ má uţ dlhoročnú 

tradíciu a slúţi skôr na uvoľnenie, relax a zábavu, pretoţe pracovné povinnosti v 

spojení so zodpovednosťou za ľudské ţivoty, si vyţadujú neustálu ostraţitosť a 

pohotovosť takmer 365 dní v roku. Dobrú atmosféru si za pekného slnečného počasia 

vychutnalo 70 hráčov s povzbudzujúcimi bývalými i súčasnými kolegami. Tohtoročný 

turnaj sa konal pod záštitou Mestskej polície v Zlatých Moravciach. Na prvom mieste 

skončilo muţstvo štátnej polície – OO PZ Zlaté Moravce, druhú cenu si vybojoval 

Hasičský a záchranný zbor, tretie miesto obsadili hostitelia – Mestská polícia Zlaté 

Moravce. V poradí štvrtý bol Ústredný sklad Ministerstva vnútra – Topoľčianky, ako 

piata skončila Súkromná bezpečnostná sluţba J. Rozboru a šiesta priečka patrila 

doktorom. Najlepším strelcom sa stal R. Šíra (MP) a za najlepšieho brankára turnaja 

bol vyhlásený P. Solčiansky (HAZZ). 

Turnaj 

bezpečnostných 

a záchranných 

zloţiek 

 

         18. mája sa nepočujúci stretli v priestoroch Denného centra na Mojmírovej ulici, 

aby pokračovali v šípkarskom turnaji v rámci Nitrianskeho kraja. Stretlo sa tu 

45 nepočujúcich zo Zlatých Moraviec, Nitry, Topoľčian, Nových Zámkov, Levíc, 

Novej Dubnice, Ţiaru nad Hronom, Prievidze a Ţarnovice. Pozdraviť a podporiť ich 

prišiel aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc., ktorý po svojom príhovore otvoril 

Šípkarský 

turnaj 

nepočujúcich 
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šípkarsky turnaj nepočujúcich tým, ţe ako prvý hodil šípky do terča a súťaţ mohla 

začať. Súťaţilo sa v dvoch kategóriách. Muţi: 1. miesto - Ľ. Zemanovič z CN Zlaté 

Moravce, 2. miesto – G. Prasna z CN Levice, 3. miesto – F. Dudák z CN Nové Zámky, 

4. miesto – L. Lukáč z CN Zlaté Moravce. V kategórii ţeny obsadila l. miesto – J. 

Tomčíková z CN Zlaté Moravce, 2. miesto – H. Bugárová z CN Nitra, 3. miesto – M.  

Mikulášová z CN Topolčany a 4. miesto – M. Benková z CN Zlaté Moravce.  

943/III 

 

 

         23. júna sa dohralo posledné sezónne kolo ligy v hokejbale. O titul majstra sa 

uchádzalo 7 muţstiev: Benetton, Penguins, Gladiators, Lemons-Corgons, Ţisako, 

Scorpions, Lipicany. Vo finále sa stretol 9-násobný ligový majster Benetton a muţstvo 

Penguins, ktorým sa za štrnásť rokov svojej existencie titul majstra ešte získať 

nepodarilo. Po piatich finálových zápasoch nastal v lige zvrat. Hralo sa na tri víťazné 

zápasy, ale aţ z piateho vzišiel celkový víťaz. Vzhľadom na odohrané zápasy v 

riadnom hracom čase, ktoré skončili remízou 4:4, rozhodol o konečnom výsledku v 

druhom predĺţení víťazný gól muţstva Penguins. Penguins tak vyhrali na zápasy 2:3 a 

stali sa definitívne víťazmi Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy sezóny 2012/2013. 

         Tohtoročná sezóna bola ukončená slávnostným ocenením najlepších 

hokejbalových muţstiev a hráčov, primátorom Ing. P. Lednárom, CSc. dňa 4. júla na 

Mestskom úrade. Najlepším brankárom sa stal T. Rajnoha (Penguins), najlepším 

strelcom a zároveň najproduktívnejším hráčom T. Segíň (Penguins), a titul 

najproduktívnejšieho hráča play-off ZMHL 2012/2013 získal P. Šťastný (Benetton). 

Konečné vyhodnotenie hokejbalovej ligy - sezóny 2012/2013: 1. miesto: Penguins, 2. 

miesto: Benetton, 3. miesto: Gladiators.  

         15. augusta odštartoval v poradí uţ 28. ročník Zlatomoraveckej hokejbalovej 

ligy, ktorá patrí k jednej z najstarších hokejbalových líg na Slovensku (od roku 1986). 

V tomto ročníku bolo zaregistrovaných 138 hráčov v 7 tímoch zo Zlatých Moraviec 

a okolia. Ročník 2013/2014 bol však v jej existencii prelomový, keďţe sa po prvý krát 

hralo na ihrisku s kompletnými hokejbalovými mantinelmi. V roku 2013 sa po veľkom 

úsilí súčasného vedenia ZMHL, hráčov a v neposlednom rade Mesta Zlaté Moravce, 

podarilo kompletne dokončiť hokejbalovú arénu v Zlatých Moravciach. Prešlo sa 

z hracieho systému 3+1 na 4+1, zaviedla sa povinná výstroj pre brankárov 

a hokejbalové veľkosti bránok, implementovali sa pravidlá SHBÚ, vybudovalo sa nové 

ihrisko. Po týchto zmenách by sa chcela ZMHL začleniť do 2. SHBL Juhozápad. 

         Krstom nového kompletného ihriska s hokejbalovými mantinelmi bol prvý 

hokejbalový turnaj o Pohár primátora mesta. Konal sa 8. septembra a zúčastnilo sa ho 

5 muţstiev. Najlepším hráčom turnaja sa stal P. Ondrejka, za najlepšieho obrancu bol 

vyhlásený A. Godor a D. Madola si odniesol cenu za najlepšieho brankára. Zo 

zúčastnených tímov si pohár za 3. miesto odniesol Routiners, 2. miesto patrilo hráčom 

Scorpions, a 1. miesto patrilo muţstvu Penguins. Turnaj, prišiel podporiť aj primátor 

Ing. P. Lednár, CSc., viceprimátor Ing. J. Škvarenina a prednosta MsÚ Mgr. R. Šíra. 

Nové mantinely zhotovila firma Lugesa plus zo Zlatých Moraviec. Cena za dielo bola 

3986,62 € s DPH. Objednávateľom diela bolo Mesto Zlaté Moravce. 

         Zlatomoravecká hokejbalová liga a muţstvo Devils usporiadali tradičný 

vianočný hokejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil 25. decembra na hokejbalovom 

Zlatomora-

vecká 

hokejbalová  

liga 

 

Foto č.  

944, 

945/III 

 



Kronika mesta Zlaté Moravce 2013 

 

333 
                                                                                                                                                             

ihrisku ZŠ Robotnícka. Na turnaji sa predstavilo 9 muţstiev, ktoré boli rozdelené do 

troch skupín – sedem účastníkov Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy, muţstvo 

hokejbalových nádejí HC Zlaté Moravce Under 20 a účastník 1. hokejbalovej NHBL 

Kladivári Partizánske.  

 

         29. júna sa konali seniorské majstrovstvá Slovenska v pretláčaní rukou 

v Královej pri Senci. Tejto súťaţe sa zúčastnili P. Škvarka a T. Kozolka, ktorí sú 

členmi klubu AWK Zlaté Moravce. Po zápasoch na ľavú aj pravú ruku si reprezentanti 

nášho mesta doviezli cenné kovy. P. Škvarka obsadil 2. miesto na ľavú ruku a 3. 

miesto na pravú ruku v kategórii do 65 kg. T. Kozolka obsadil na ľavú ruku 1. miesto 

a na pravú ruku 3. miesto v kategórii do 75 kg. T. Kozolka si zároveň domov doviezol 

aj trofeje za víťaza Slovenskej národnej ligy pretláčania. Vyhral pravú aj ľavú ruku.  

         14. novembra sa na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach, 

stretli stredoškoláci z Nitrianskeho, Ţilinského a Banskobystrického kraja za účelom 

zmerať si svoje sily v armwrestlingu (pretláčaní rukou). Silná ruka stredoškolákov – 

stredoslovenská oblasť sa po prvý krát konala v Zlatých Moravciach za pomoci klubu 

AWK Zlaté Moravce a ochoty riaditeľa SOŠ technickej PaedDr. D. Husára. 

Najpočetnejšie zastúpenie a výhodu domáceho prostredia mala práve táto stredná 

škola. Z troch krajov sa súťaţe zúčastnilo 8 stredoškoláčok a 49 stredoškolákov. Po 

finálových zápasoch boli prvým trom súťaţiacim v kaţdej váhovej kategórií 

odovzdané diplomy a medaile. Taktieţ si vybojovali účasť na celoslovenské finále.  

AWK 

Zlaté 

Moravce 
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         Telocvičňa Gymnázia Janka Kráľa sa 26. októbra zaplnila fanúšikmi, nadšencami 

a samotnými súťaţiacimi v karate. Konalo sa totiţ 1. kolo pohára ZsZK všetkých 

vekových kategórií. Za organizáciou stál Západoslovenský zväz karate so sídlom v 

Nových Zámkoch a za usporiadateľom Karate klub Bonsai Zlaté Moravce. Otvorenia  

a zahájenia súťaţe sa zúčastnil aj primátor Ing. P. Lednár, CSc., ktorý sa k prítomným 

prihovoril spolu s prezidentom Západoslovenského zväzu karate P. Baďurom. Súťaţe 

sa zúčastnilo spolu 14 klubov a 245 pretekárov – karatistov, ktorí sa predviedli v 

jednotlivých kategóriách v disciplíne KATA a KUMITE. Za Karate klub Bonsai 

súťaţilo 6 karatistov, z ktorých sa v kategórii KUMITE kadeti 14 – 15 rokov, 52 kg, sa 

na 3. mieste umiestnil M. Űrge a v kategórii KATA muţi obhájil L. Antal 3. miesto. 

Karate klub 

Bonsai 

 

         Na štadióne P. Rosu v Bratislave sa 23. júna konalo posledné kolo 1. ligy ţien v 

pozemnom hokeji. Výsledky: KPH Rača 1:1 HKM Nová Dubnica, KPH HOKO Zlaté 

Moravce 1:0 HKM Nová Dubnica, KPH Rača 3:0 KPH HOKO Zlaté Moravce. 

Konečné poradie 1. ligy ţien v sezóne 2012/2013: 1. KPH Rača, 2.  KPH HOKO Zlaté 

Moravce, 3. HKM Nová Dubnica. 

         V dňoch 6.-8. septembra sa konal 5. ročník Memoriálu Sašo Fajs v Predanovci 

(Slovinsko), za účasti druţstiev z Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Srbska, Slovenska 

a Slovinska. Dievčatá z KPH HOKO do 14 rokov vyhrali svoju kategóriu s piatimi 

výhrami a jednou prehrou. Zostava nášho tímu: 1. Líšková N. „GK“, 2. Šurinová G., 3. 

Šurinová M., 4. Korcová S., 5. Mihaliková E. „C“, 6. Melišková H., 7. Čapová V., 8. 

Dobiašová J., 9. Halásová M. Náš tím úspešne reprezentovala aj mladá rozhodkyňa D. 

Klub  

pozemného 

hokeja HOKO 

Zlaté Moravce 
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Drahošová. Vedúcou tímu je  Ing. Mankovecká M. a trénerkou: Mgr. Švecová K.  

 

         19. septembra sa konal Druhý ročník turnaja o Pohár primátora vo volejbale, 

ktorého usporiadateľom v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce boli členovia  

Volejbalového klubu v Zlatých Moravciach – J. Ďuriš, V. Rajnohová a P. Janík.  

Zúčastnilo sa ho 35 druţstiev z celého Slovenska a hralo sa v piatich telocvičniach 

(Gymnázium J. Kráľa, Stredná odborná škola polytechnická, Stredná škola obchodu a 

sluţieb, Obchodná akadémia, ZŠ Robotnícka) od ôsmej hodiny rána do desiatej hodiny 

večer. Na treťom mieste sa umiestnil tím „Hit“ z Trnavy, druhé miesto patrilo Nitre, 

tímu „Spikes“ a najväčší pohár si odniesli hráči tímu „Strašne dobre“ z Banskej 

Bystrice. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený J. Kolenička z víťazného tímu, najlepšou 

hráčkou sa stala B. Krištofičová z druţstva, ktoré sa umiestnilo na druhom mieste. 

Turnaj otváral a ceny za naše mesto odovzdával primátor Ing. P. Lednár, CSc. 

Sponzori podujatia: Pizzatime, Super Taxi, Menzi-muck, Hotel Eminent, Spies hecker, 

Vinárske závody Topoľčianky, Benát Centrum, Ubytovňa Calex, Pemida, Rechtys.  

Volejbalový 

klub Zlaté 

Moravce 

 

         V dňoch 21. – 22. septembra sa v Zlatých Moravciach konali Majstrovstvá 

Slovenska v ultimate frisbee, ktoré organizuje Slovenská asociácia Frisbee (SAF) a 

ktoré sú pravidelne kaţdý rok vyvrcholením slovenskej domácej sezóny v diskových 

športoch. Na turnaji súťaţilo osem tímov, ktoré si vybojovali miesto z augustového 

kvalifikačného turnaja v Čani. Prvé miesto obhájil z minulého roku tím Mental 

Discorders z Bratislavy, ktorý zároveň získal novú putovnú cenu pre majstra 

Slovenska. Na druhom mieste skončil tím Morthens Trnava, a bronzové medaile 

získali Outsiterz Bratislava. Na ďalších miestach sa umiestnili Baník Prievidza, U.F.O. 

Špačince, KEFear Košice, domáci tím Golden Ants Zlaté Moravce a napokon Kus 

plastu Senica. Cenu Spirit of the Game, ktorú udeľujú samotní hráči za najférovejší 

prístup počas turnaja, získal tím Outsiterz. Počas turnaja prebehli aj súťaţe o titul 

Majstra Slovenska v individuálnych diskových disciplínach. Súťaţiacim sa bol 

prihovoriť aj primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc. Prejavil im svoj obdiv, poďakovanie 

a podporu s prianím ďalších úspechov v udrţiavaní tohto zaujímavého športu na tak 

skvelej profesionálnej úrovni. 

Golden Ants 

Zlaté Moravce 

 

         K. Šedivý, študent IV.B triedy Obchodnej akadémie v Zl.M., sa 6. januára 

zúčastnil jubilejného desiateho ročníka podujatia Autoslide 2013 na plochej dráhe v 

Ţarnovici. V divízii 4x2, kde sa predstavili českí a slovenskí pretekári, Karol obsadil 3. 

miesto za S. Korytárom a J. Machovičom. Pretek pozostával z kvalifikačných jázd, pri 

ktorých museli pretekári absolvovať 4 okruhy a jednej finálovej jazdy, ktorá sa išla na 

6 okruhov. Hoci sa Karolovi spočiatku nedarilo a postup do finále si musel vybojovať 

v malom finále (z 1.miesta), kde musel skončiť najhoršie druhý, vo finále uţ nenechal 

nikoho na pochybnostiach a 3. miestom ukázal svoj talent. Okrem tohto úspechu tieţ 

porota vyhlásila Karola za "Kráľa Autoslidu 2013".  

Autoslide 

2013 

 

         Na zlatomoraveckom štadióne FC ViOn sa 5., 8. a 11. mája odohrali tri zápasy 

Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 17 rokov. Slovenskí futbaloví reprezentanti 

ME do 

17 
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do 17 rokov sa tak v základnej A-skupine na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy 

tejto vekovej kategórie stretli v domácom prostredí s rovesníkmi z Rakúska, 

Švajčiarska a Švédska (skupina A). Druhú štvorčlennú skupinu B tvorili 

sedemnásťročné výbery z Ruska, Ukrajiny, Chorvátska a Talianska. Majstrovstvá 

Európy hráčov do 17 rokov sa uskutočnili v mestách Ţilina, Dubnica nad Váhom, 

Nitra a Zlaté Moravce. Cena vstupenky na zápasy v skupinách bola 1 euro a na zápasy 

semifinále a finále 2 eurá. 

         Do tohto projektu sa SFZ snaţil zapojiť veľké mnoţstvo ľudí z klubov, miest, 

obcí a urobiť všetko pre úspech turnaja. Športovým cieľom bol postup na Majstrovstvá 

sveta. Majstrovstvá Európy do 17 rokov sú najvýznamnejším futbalovým turnajom 

UEFA, ktorý sa hral na Slovensku po takmer 15-tich rokoch, keď sa na Slovensku hral 

záverečný turnaj ME do 20 rokov. Celá futbalová Európa prostredníctvom televízie 

EUROSPORT videla ME 17 aj zo Zlatých Moraviec. Zápasy, ktoré sa uskutočnili v Zl. 

Moravciach: 5.5. Rusko – Ukrajina 3:0 (0:0), 8.5. Rusko – Chorvátsko 0:0, 11.5. 

Ukrajina – Chorvátsko 1:2 (1:1).  

rokov 

 

Príloha  

č. 37-d 

 

         Poţitavská futbalová akadémia je občianskym zdruţením, tvoria ju mestá Zlaté 

Moravce a Vráble a futbalové kluby FC ViOn a Spartak Vráble. Príspevok pre 

Poţitavskú futbalovú akadémiu bol vţdy „kameňom úrazu“ pri schvaľovaní rozpočtu 

mesta. PFA v minulom roku dostala schválený príspevok v plnej výške (90 000 €). 

Podľa platných zmlúv k poskytovaným príspevkom od Mesta Zlaté Moravce, boli od 

roku 2003 do roku 2012 Futbalovému klubu ViOn a Poţitavskej futbalovej akadémii 

FC ViOn poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 244 495 €, k čomu patria 

aj ročné náklady na prevádzku štadióna, kde mesto tieto subjekty dotovalo aj 

nepriamo, ţe uţívajú mestské športoviská, ihriská a telocvične za symbolické 1 euro 

mesačne. Primátor mesta Zlaté Moravce bol toho názoru, ţe by sa Mesto malo starať aj 

o ostatné športové a kultúrne odvetvia, ktoré rovnako vynikajú v samotnom 

reprezentovaní Mesta svojimi špičkovými výkonmi a ţe by sa vzhľadom k futbalu 

nemali podceňovať a na jeho úkor ukracovať. Z evidovaných 150 detí PFA, malo 

z nich iba 42 trvalý pobyt v Zlatých Moravciach. Mesto navrhlo vznik futbalového 

klubu formou občianskeho zdruţenia, v ktorého orgánoch by boli zástupcovia z radov 

poslancov, mesta i rodičov detí navštevujúcich tento klub. Mesto by potom vedelo 

zabezpečiť podporu viacerých športových odvetví a poskytnúť dotácie na ich činnosť 

a rozvoj a zároveň podporovať členov mestského futbalového klubu s cieľom otvoriť 

brány na mestské športoviská pre všetkých. 

         Poţitavská futbalová akadémia (PFA) mala do 30.11.2013 v podnájme šatne, 

hlavné aj pomocné ihrisko, telocvičňu i kancelárske priestory na základe Zmluvy o 

podnájme uzatvorenej s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ) dňa 

30.12.2011. Za uţívanie týchto priestorov sa PFA zaviazala platiť nájomné 1 € ročne 

a 400 € mesačne za sluţby a energie. V marci 2013 PFA prestala hradiť dohodnuté 

platby za sluţby a energie. V auguste prišla futbalistom výpoveď z nájmu mestského 

štadióna. Aj napriek tomu, ţe akadémia nedostala tento rok priamu dotáciu, Mesto 

Zlaté Moravce prevádzku štadiónov a Poţitavskej futbalovej akadémie dotovalo 

nepriamo, a to nákladmy na sluţby a energie za priestory doteraz vyuţívané 

Poţitavská 

futbalová 
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akadémiou – Mestský štadión. Mestské zastupiteľstvo schválilo novú zmluvu s PFA 

od 1.1.2014.  

         V sobotu 15. júna sa konal 3. ročník medzinárodného turnaja U10 ViOn CUP 

2013. Na turnaji sa zúčastnili tímy: Skupina "A":  FC ViOn "červení", ČFK Nitra, ŠK 

Slovan Bratislava, FC Vítkovice 2 (CZ), FK Močenok, FC Baník Horná Nitra, FK 

Dukla Banská Bystrica. Skupina "B": FC ViOn "modrí", FC Spartak Trnava, Vac 

VLSE (HU), FC Vítkovice1 (CZ), FK Pohronie Ţiar nad Hronom, FC Nitra, KFC 

Komárno. Konečné poradie: 1. ŠK Slovan Bratislava, 2. PFA FC ViOn Zlaté Moravce 

"červení", 3. FK Pohronie Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa, 4. FC Nitra, 5. FC 

Vítkovice "A", 6. FK Dukla Banská Bystrica, 7. Vac Varos Labdarugo 

Sportegyuesulet, 8. FK Močenok, 9. FC Spartak Trnava, 10. FC Baník Horná Nitra, 

11. KFC Komárno, 12. ČFK Nitra, 13. FC Vítkovice "B", 14. PFA FC ViOn Zlaté 

Moravce "modrí". Najlepší obranca turnaja – L. Penzeš (PFA FC ViOn Zlaté 

Moravce). ALL STARS TURNAJA: S. Kóša a A. Šútor (PFA FC ViOn Zlaté 

Moravce). Sponzori turnaja: Nadácia SPP, Kúpele Bojnice a.s., FC ViOn Zlaté 

Moravce, PFA FC ViOn Zlaté Moravce, Eminent s.r.o., pán Mauler, EPPK 

s.r.o., Prodan Interier s.r.o., Herňa Extrém, rod. Miklérová. 

 

 
ViOn Cup 

 

         Klub slovenských turistov MO Zlaté Moravce zorganizoval 24. marca nenáročnú 

turistickú vychádzku na zrúcaniny hradu Hrušov. Prvá jarná túra viedla z Topoľčianok 

značkovaným chodníkom pastvinami ţrebčína Košiar a Backová, a Zámockým hájom 

s prebúdzajúcou sa jarnou prírodou Tribeča. Ďalšou zastávkou bola obdivuhodná 

turistická atrakcia vynímajúca sa na kremencovej hôrke Skalka (488 m). Predpokladá 

sa, ţe v 14. storočí  patrila k hradu aj stráţna veţa zvaná Ţivánska veţa, ktorá neskôr 

plnila funkciu colnej stanice. Pod jeho hradbami v doline Hostianskeho potoka sa 

nachádzala obec Hrušovské Podhradie, ktorá zanikla po spustošení hradu. Zo vzácneho 

architektonického skvostu sa zachovali veţe, bašty, vstup do horného hradu, mnohé 

okenné otvory a delové strieľne, ktoré sú v rekonštrukcii členov občianskeho zdruţenia 

Leustach. Krásne zveľadený hrad patrí k dominantným miestam Horného Poţitavia. Po 

prehliadke stredovekej historickej pamiatky sa turisti vydali do Topoľčianok a z prvej 

jarnej túry si domov priniesli mnoţstvo pekných záţitkov.  

         Za ideálneho počasia sa konalo otvorenie tohtoročnej cyklosezóny, ktorá má v 

Zlatých Moravciach uţ 5-ročnú tradíciu. Predobedom sa konal zraz pre jedným 

z obchodných domov v centre Zlatých Moraviec. Zišlo sa dvanásť cyklistov a traja sa 

pridali v Chyzerovciach. Dohodnutá cyklotrasa viedla cez Tesárske Mlyňany do Novej 

Vsi nad Ţitavou. Cieľom cesty bol Pútnický areál Studnička. Po namáhavej ceste sa 

zlatomoravskí cyklisti občerstvili a načerpali nové sily v pohostinstve v Novej Vsi nad 

Ţitavou. Odtiaľ sa cez Beladice vybrali naspäť do Moraviec. Príchod do mesta bol 

o 15.00 hod. Medzi účastníkmi bolo i 8-ročné dievčatko, ktoré zvládlo 29-kilometrovú 

trasu.  

         V rámci 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach si v tomto 

roku široká športová verejnosť pripomenula aj okrúhle výročie vzniku organizovanej 

turistiky v našom meste zaloţením Klubu československých turistov. Pri tejto 

príleţitosti bola 3. júna v priestoroch Ponitrianskeho múzea otvorená výstava 90. 
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rokov turistiky v Zlatých Moravciach. Expozíciu výstavy otvoril Ľ. Chládek, a privítal 

primátora mesta Ing. P. Lednára, CSc., poslancov MsZ, funkcionárov z odboru 

turistiky, turistov a ďalších hostí. Návštevníkov zoznámil s bohatou históriou 

zlatomoraveckej turistiky a kultúrne podujatie pokračovalo prehliadkou asi 300 ks 

fotografií a niekoľko turistických kroník. Výstava potrvala do 6. júla. 

         15. júna sa pod vedením predsedu KST v ZM T. Hučku, konal 5. ročník 

Cyklokola okolo Veľkého Inovca. Akcie sa zúčastnilo takmer 40 odváţnych cyklistov. 

Po príhovore primátora mesta, vyštartovali cyklisti z Námestia A. Hlinku na mnoho 

kilometrovú cestu okolo Veľkého Inovca. Na trase za svojím cieľom mali cyklisti pár 

zastávok. Pre účastníkov bola pripravená i tombola a odovzdávanie cien výhercom.  

         Členovia Klubu slovenských turistov v Zlatých Moravciach sa rozhodli, ţe 

sviatky strávia svojou obľúbenou aktivitou – pešou turistikou. Na Štefana sa konal 

výstup na Veľký Inovec a na Silvestra kaţdoročné stretnutie na Veľkom Lysci. 

Silvestrovského výstupu v krásnej prírode Tribečského pohoria sa pravidelne 

zúčastňujú aj členovia KST MO Zlaté Moravce. Akciu v posledný deň v roku 

pravidelne pripravuje KST Pustovník Sľaţany pod horolezeckými skalami 

kremencovej hory Veľkého Lysca. Podujatie sa nieslo v dobrej nálade pri kapustnici. 

Pohorie v tejto oblasti Tribeča priťahuje milovníkov prírody svojimi osobitými 

prírodnými krásami s výhľadom na Ploskú, Svinec, Veľký Tribeč, do Kostolianskej 

kotliny a za pekného slnečného počasia na kontúry hôr Pohronského a Povaţského 

Inovca. Tohto roku na Silvestra v horách Tribeča vládlo teplé jesenné počasie a 

chýbala tá pravá atmosféra zimného ročného obdobia. 

č. 38, 39-d 

 

         Nové cykloturistické trasy Horného Poţitavia boli otvorené 5. novembra v 

Zlatých Moravciach. Vyznačkoval ich Slovenský cykloklub a MO Klubu slovenských 

turistov v Zlatých Moravciach. „V priebehu roka 2013 sa nám podarilo vyznačkovať 

aţ 120 kilometrov cykloturistických trás, ktoré sprístupňujú najvýznamnejšie a 

najzaujímavejšie turistické lokality Horného Poţitavia,“ informoval Ľ. Chládek z KST. 

Patria medzi ne napríklad Topoľčianky so svojím kaštieľom, anglickým parkom a 

ţrebčínom, zrúcaniny hradov Hrušov a Gýmeš, Arborétum Mlyňany, kláštor a 

hradisko na Vrchhore alebo vzácny predrománsky kostolík v Kostoľanoch pod 

Tribečom. Hlavnou cyklotrasou regiónu je Poţitavská cyklomagistrála, ktorá sa začína 

vo Veľkej Lehote pri prameni rieky Ţitava a prechádza 98 kilometrov celým Poţitavím 

aţ po sútok do rieky Nitra v Martovciach. Nitriansky samosprávny kraj v tomto období 

obnovuje a modernizuje cyklotrasy vo viacerých častiach regiónu. Mnohé boli 

vyznačené pred mnohými rokmi a značenie bolo uţ na viacerých miestach zničené. V 

súčasnosti dosiahla dĺţka značených cykloturistických trás 750 kilometrov. Okrem 

Poţitavskej cyklomagistrály prešiel obnovou aj 22-kilometrový úsek Pohronskej 

cyklomagistrály a na 16-kilometrovom úseku Váţskej cyklomagistrály. Okrem 

obnovených cyklotrás pribudli aj nové. Novinkou v kraji je aj súbor obrázkových 

cyklosmeroviek, ktoré navigujú k najvzácnejším pamiatkam leţiacim na trasách. 

Cykloturistické 

trasy Horného 

Poţitavia 

 

 

 

         Spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. venovala v rámci kampane „Priloţ Topvar k 

dielu“ 1 cent z kaţdej predanej fľaše alebo plechovky piva Topvar vo vybraných 

Obnova 

náučného 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12464056&ids=6
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prevádzkach v septembri a októbri. O podporených projektoch rozhodlo celkovo 6 097 

hlasov, vďaka ktorým bolo podporených sedem projektov, v blízkej budúcnosti 

zrealizovaných v  - Golianove, Nitre, Petrovej Vsi, Prievidzi, Trenčíne, Topoľčanoch 

a v Zlatých Moravciach. V internetovom hlasovaní dostal projekt zo Zlatých Moraviec 

najviac hlasov spomedzi všetkých 24 projektov a získal tak dotáciu po výške 997 € -  

na obnovenie a zatraktívnenie náučného turistického chodníka Zlatými Moravcami (v 

roku 2014), ktorý vznikol ešte v roku 2004. Za projekt hlasovalo aţ 

1 024 ľudí. Hlavným iniciátorom projektu bol poslanec mesta Ľ. Chládek. Získané fin. 

prostriedky budú pouţité na úplnú obnovu jedenástich informačných tabúľ, na 

rekonštrukciu nevyuţívanej telefónnej búdky na dizajnovo atraktívny informačný 

mobiliár a vyznačenie šesť kilometrov dlhého náučného turistického chodníka. 

„Realizáciou projektu umoţníme kaţdému záujemcovi získať bez sprievodcu čo 

najkompletnejšie údaje o kultúrnych pamiatkach, parkoch, cintoríne a historickej 

Kalvárie mesta Zlaté Moravce. Náučný turistický chodník je určený hlavne pre turistov 

a návštevníkov mesta, všetkých občanov mesta a najmä ho budú vyuţívať ţiaci štyroch 

základných a študenti piatych stredných škôl Zlatých Moraviec na vyučovacích 

hodinách pri spoznávaní histórie svojho rodného mesta. Vydáme aj informačnú 

broţúru s fotografiami, mapou a s popisným textom o turistických zaujímavostiach 

Zlatých Moraviec a regiónu Horného Poţitavia,“ povedal Ľ. Chládek. 

         Realizácie projektu bola rozpočtovaná na 1 717 €. Dotácia Pivovaru Topvar bola 

vo výške 997 €, zvyšných 720  € poskytlo Mesto Zlaté Moravce.  
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         Výstava „História športov a úspechy športovcov Zlatých Moraviec“ prebiehala 

v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach. Patrila medzi jedno z tých 

podujatí, ktorým sme si v tomto roku pripomenuli 900. výročie prvej písomnej 

zmienky o meste. Zostavenie takejto výstavy trvalo mesiace. „Veľa dokumentov a 

predmetov sme získali iba vďaka ochotným majiteľom. Postupne sme od pamätníkov 

získavali informácie k jednotlivým druhom športov,“ povedal za organizátorov 

výstavy Ľ. Chládek. Návštevníci výstavy si mohli zaspomínať na: J. Čajdu, ktorý ako 

prvý Slovák vyhral 66. ročník slávnej Veľkej pardubickej, pripomínal ho vavrínový 

veniec pre víťaza. Najviac cenené boli strieborné olympijské medaily našich dvoch 

reprezentantiek v pozemnom hokeji, boli nimi I. Šranková dnes Hritzová a V. 

Podhányiová. Cenný kov z moskovskej olympiády si ţeny priniesli v roku 1980. Aj 

vďaka našim športovcom sa organizoval vôbec prvý pretek v orientačnom behu na 

Slovensku. Podujal sa naň J. Laktiš, ktorý bol v tom čase farárom v Jedľových 

Kostoľanoch. Hneď na prvom ročníku v roku 1951 víťazili medzi muţmi aj ţenami 

domáci pretekári. Zlatým Moravciam dnes jednoznačne dominuje futbal, figúra 

športovca vo 'vioňáckom' drese tak stála hneď pri dverách. Bolo tu aj veľa súkromných 

albumov a snímok vystavených na nástenkách. Najstaršia fotka bola z roku 1896 

a zobrazovala grófsku rodinu pri tenise. Ďalšími snímkami boli tie, z obdobia tesne po 

zaloţení Klubu československých turistov z roku 1923, jeho členovia si vtedy vyšli na 

túru do Vysokých Tatier. Vernisáţ výstavy bola otvorená 6. septembra v pobočke 

Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach, trvala dva mesiace.  

         Pri príleţitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce, bola 
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vydaná publikácia „Štyridsať rokov kulturistiky a posilňovania v Zlatých 

Moravciach“. Publikáciu napísal Mgr. I. Hritz. 

č. 42-d 

 

         Do rebríčka SFZ boli započítané výsledky z ligových súťaţí a najvyššej 

pohárovej súťaţe od sezóny 2009/2010 aţ po prvú polovicu ročníka 2012/2013. FC 

ViOn patrí za obdobie od sezóny 2009/2010 medzi slovenskými klubmi 6. miesto. 

Rebríček vypracoval Slovenský futbalový zväz, pretoţe je „jedným z nástrojov 

popularizácie futbalu". Má informatívny i praktický význam – napríklad pri 

nasadzovaní do výkonnostných košov pre kluby či reprezentačné výbery. Slovenský 

klubový rebríček k 10. januáru 2013: 1. ŠK Slovan Bratislava (437,58=314,58+123), 

2. MŠK Ţilina (396,10=294,10+102), 3. FC Spartak Trnava (321,56=221,56+100), 4. 

FK Senica (317,20=256,20+61), 5. FK Dukla Banská Bystrica (294,01=213,01+81), 6. 

FC ViOn Zlaté Moravce (285,32=212,32+73), 7. MFK Ruţomberok 

(264,95=218,95+46), 8. AS Trenčín (242,41=198,41+44), 9. FC Nitra 

(239,94=193,94+46), 10. MFK Košice (231,20=176,20+55), 11. 1. FC Tatran Prešov 

(212,38=172,38+40), 12. Spartak Myjava (189,80=122,80+67), 13. FK DAC 1904 

Dunajská Streda (173,82=138,82+35), 14. MFK Dubnica nad Váhom 

(152,80=137,80+15), 15. ŢP Šport Podbrezová (142,90=114,90+28). 

         Corgoň liga 2012/2013: 

         Káder FC ViOn Zlaté Moravce pre jarnú časť sezóny 2012/2013: brankári: M. 

Kuciak, P. Brezina, obrancovia: P. Pavlenda, P. Majerník, M. Chren, P. Farkaš, M. 

Pintér, stredopoliari: P. Orávik, M. Obročnik, L. Kováč, M. Ondrejka, L. Fernando 

Furtado de Oliveira Bolinha, L. Janič, A. Candrák, M. Škriniar, útočníci: A. Hodek, Ľ. 

Bernáth, K. Mészáros, L. Mihálik. Odchody: M. Bortel (Slavia Praha/ČR), M. Škavrka 

(MŠK Ţilina), M. Pavlovič (Piešťany), príchody: M. Škriniar (MŠK Ţilina), K. 

Mészáros (Slovan Bratislava). 

20. kolo, 1.3., ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce 4:1 (4:1), 2402 divákov 

J. Jarábek, tréner FC ViOn: „Zima bola dlhá, tešili sme sa na prvý jarný zápas. 

Predstavovali sme si ho však inak. Vyšiel nám vstup do stretnutia, Hodek dal krásny 

gól. Potom nám uţ nič nefungovalo. Moţno ešte prechodová fáza hry, no nestíhali sme 

sa vracať. Slovan to vyuţil dokonale. Domáci dali dva góly zo štandardných situácií, 

na čo sme sa, paradoxne, veľmi poctivo pripravovali. Slovan bol lepší a hlavne za prvý 

polčas si zaslúţil víťazstvo. Trojica Hlohovský, Milinkovič, Ţofčák hrala výborne.“ 

21. kolo, 9.3., FC ViOn Zlaté Moravce - FK Senica 0:2 (0:2), 1140 divákov 

22. kolo, 16.3., AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1), 2068 divákov 

23. kolo, 30.3., MFK Ruţomberok - FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:0), 1480 divákov 

24. kolo, 7.5., Spartak Myjava - FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (0:1), 2350 divákov 

25. kolo, 6.4., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Nitra 1:2 (0:1), 1688 divákov 

26. kolo, 13.4., FK Dukla B. Bystrica - FC ViOn Zl. Moravce 1:0 (0:0), 1170 divákov 

27. kolo, 20.4., FC ViOn Zlaté Moravce - 1. FC Tatran Prešov 0:0, 1126 divákov 

28. kolo, 27.4., MFK Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:1), 1502 divákov 

29. kolo, 15.5., FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Ţilina 2:1 (1:1), 1174 divákov 

J. Jarábek (tréner Zlatých Moraviec): "Dnes chlapci predviedli veľmi dobrý výkon. 

Zápas sme veľmi chceli vyhrať, i keď sme nezačali šťastne. Hrali sme na brejky a dnes 

FC ViOn 
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nám to vyšlo. Sme radi za tri body."  

30. kolo, 12.5., FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce 3:2 (1:0), 2393 divákov 

31. kolo, 19.5., FC ViOn Zl. Moravce - ŠK Slovan Bratislava, 1:0 (1:0), 2474 divákov 

J. Jarábek (tréner Zlatých Moraviec): "Dnes sme mali motiváciu, hrali sme proti 

majstrovi a víťazovi domáceho pohára. Herný štýl bol podobný ako proti Ţiline. 

Škoda, ţe sme nepridali druhý gól, príleţitosti sme na to mali. Blahoţelám Slovanu k 

titulu aj k triumfu v Slovnaft Cupe a prajem mu veľa úspechov v Lige majstrov." 

32. kolo, 22.5., FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0) , 1345 divákov  

33. kolo, 26.5., FC ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín 1:2 (0:2), 1024 divákov 

         V sezóne 2012/2013 skončilo muţstvo FC ViOn v celkovom poradí Corgoň ligy 

na 8. mieste. Štatistika: 33 zápasov, 11 x výhra, 8 x remíza, 14 x prehra, skóre 42:43, 

41 bodov.  

         Slovnaft Cup 2013/2014  

         2. kolo, 27.8., FC Petrţalka 1898 - FC ViOn Zlaté Moravce 2:4, 3. kolo, 24.9., 

FC ViOn Zlaté Moravce - FK Slovan Duslo Šaľa 3:2  

         Štvrťfinále: 4. kolo, 22.10., FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce 3:0, 5. kolo, 

5.11., FC ViOn Zlaté Moravce - FK Senica 0:1. Muţstvo FC ViOn nepostúpilo do 

finále Slovnaft Cupu. 

         Corgoň liga 2013/2014: 

         Novým trénerom FC ViOn Zlaté Moravce sa stal B. Mráz, ktorý podpísal s 

vedením futbalového klubu ročnú zmluvu (od 1. júla). Na trénerskej lavičke Zl. 

Moraviac nahradil J. Jarábka (odišiel do FC Spartak Trnava). 

         Káder FC ViOn Zlaté Moravce pre jarnú časť sezóny 2012/2013: brankári - 

Kuciak, Brezina, obrancovia - Majerník, Pavlenda, Ondráš, Chren, Pintér, Farkaš, 

stredopoliari - Orávik, Kováč, Babic, Candrák, Tomášek, Korman, Ujlaky, Voves, 

Pilát, útočníci - Bernáth, Mihálik. Príchody - Babic, Tomášek, Farkaš, Pilát, odchody - 

Mészáros (Slovan), Škriniar (Ţilina), Obročník (Liberec). 

1. kolo, 13.7., MFK Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0), 1860 divákov 

2. kolo, 19.7., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Ruţomberok 1:3 (1:2), 1224 divákov 

3. kolo, 28.7., MŠK Ţilina - FC ViOn Zlaté Moravce 3:1 (0:0), 2129 divákov 

4. kolo, 3.8., FK DAC 1904 D. Streda - FC ViOn Zl. Moravce 0:1 (0:0), 1577 divákov 

B. Mráz (tréner Zlatých Moraviec): "Vyhrali sme náročný zápas v ťaţkých 

podmienkach. Hráči si zaslúţili víťazstvo, tvrdo cez týţdeň pracovali a preniesli to aj 

do stretnutia. Súper hrozil predovšetkým zo štandardných situácií. Dobré príleţitosti 

sme nepremenili, ale prišla rozhodujúca šanca v závere, ktorú sme zúročili. Dúfam, ţe 

prídu aj ďalšie víťazstvá." 

5. kolo, 10.8., FC ViOn Zlaté Moravce - FK Dukla Banská Bystrica 0:0, 1286 divákov 

6. kolo, 17.8, FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce 2:3 (0:1), 1865 divákov 

7. kolo, 23.8., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Spartak Trnava 2:0 (2:0), 3420 divákov 

B. Mráz (tréner Zlatých Moraviec): „Pre nás je to krásne víťazstvo, celý týţdeň sme 

ţili týmto stretnutím. Boli sme efektívni, a to nám prinieslo tri body. Najmä v ofenzíve 

nám chýba kvalita, ale verím, ţe keď sa uzdravia všetci zranení hráči, bude to lepšie.“ 

8. kolo, 1.9., ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (2:0), bez divákov na 

základe trestu DK SFZ. Do kádra tímu FC ViOn pribudol slovenský reprezentant do 
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21 rokov L. Szabó. 

9. kolo, 14.9., FC ViOn Zlaté Moravce - FK Senica 2:2 (0:1), 1082 divákov 

10. kolo, 17.9., AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce 5:0 (3:0), 1115 divákov 

11. kolo, 20.9., FC ViOn Zlaté Moravce - Spartak Myjava 1:0 (1:0), 1146 divákov 

         Do realizačného tímu FC ViOn k doterajšej trojici B. Mráz (tréner), M. Ondrejka 

(asistent), P. Brezina (tréner brankárov) od 12. kola Corgoň ligy pribudol D. Liba. Zl. 

Moravce dostali od Slovenského futbalového zväzu (SFZ) výnimku, nakoľko B. Mráz 

nemal poţadovanú trénerskú Pro licenciu. Pre trénersko-metodickú komisiu SFZ bol 

oficiálne hlavným trénerom D. Liba a jeho asistentom B. Mráz.  

12. kolo, 28.9., FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Košice 1:1 (0:0), 1240 divákov 

13. kolo, 5.10., MFK Ruţomberok - FC ViOn Zlaté Moravce 1:3 (1:3), 1790 divákov 

D. Liba (tréner Zlatých Moraviec): „V úvodnej polhodine sme súpera do ničoho 

nepustili. Mali sme tri šance a všetky sme vyuţili. V druhom polčase nás podrţal 

brankár Kuciak, keď zneškodnil Lačného nájazd. Domáci hrali dosť kŕčovito a ich 

útočné snahy sa končili spravidla ešte pred naším pokutovým územím. Zvíťazili sme 

zaslúţene.“ 

14. kolo, 19.10., FC ViOn - Zlaté Moravce - MŠK Ţilina 2:0 (1:0), 1410 divákov 

D. Liba (tréner Zlatých Moraviec): „Mali sme problémy, lebo nám vypadli traja hráči 

základnej zostavy. Som rád, ţe tí, ktorí dostali šancu, sa jej chopili. Dali sme dva 

pekné góly, a preto si myslím, ţe naše víťazstvo je zaslúţené.“ 

15. kolo, 26.10., FC ViOn Zl. Moravce - FK DAC D. Streda 1:0 (1:0), 982 divákov 

16. kolo, 2.11., FK Dukla B. Bystrica - FC ViOn Zl. Moravce 2:1(1:0), 1540 divákov 

17. kolo, 9.11., FC ViOn Zlaté Moravce - FC Nitra 3:0 (1:0), 1040 divákov 

18. kolo, 23.11., FC Spartak Trnava - FC ViOn Zl. Moravce  3:2 (0:0), 2627 divákov 

19. kolo, 30.11., FC ViOn Zl. Moravce - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:0), 1610 divákov 

         Muţstvo FC ViOn v jesennej časti Corgoň ligy 2013/2014 skončilo na 8. mieste. 

Štatistika: 19 zápasov, 8 x výhra, 3 x remíza, 8 x prehra, skóre 24:28, 27 bodov.  

         Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov I. Galád nominoval na 

októbrový dvojzápas kvalifikácie ME 2015 so Škótskom a Luxemburskom 22 hráčov. 

Do kvalifikácie sa dostali i mladí hráči ViOn-u. Medzi nominovanými hráčmi bol z FC 

ViOn L. Szabo, a M. Pintér sa dostal medzi náhradníkov na post obrancu. Zápasy: 

10.10., Paisley - štadión Saint Mirren Park, Škótsko "21" - Slovensko "21"  2:1 

14.10., NTC Senec,  Slovensko "21" - Luxembursko "21“  3:0 

         Celkovým víťazom 17. ročníka halového futbalového turnaja Memoriál 

Vlastimila Opálka, ktorý sa uskutočnil 8. decembra v MŠH v Trnave, sa stal po 11. raz 

v histórii domáci FC Spartak Trnava. FC Spartak Trnava v semifinále zvíťazil nad 

Podbrezovou 11:6 a potom uspel aj vo finále, keď zdolal Zlaté Moravce 4:1. Futbalisti 

FC ViOn sa po troch triumfoch za sebou v  ročníkoch (2010, 2011, 2012) opäť dostali 

do finále: FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce 4:1 (1:1). Konečné poradie: 1. 

FC Spartak Trnava, 2. FC ViOn Zlaté Moravce, 3. MFK Skalica, 4. ŢP Šport 

Podbrezová. Individuálne ocenenia: najlepší brankár: M. Kuciak (Zlaté Moravce), 

najlepší hráč: J. Vlasko (Trnava), najlepší strelec: R. Procházka (Trnava) 5 gólov.          
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         17. júna prebehlo v obradnej sieni MSKŠ slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka Najúspešnejší 
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ankety o najlepšieho športovca, kolektív a čestné uznanie športovca mesta Zlaté 

Moravce za rok 2012. Vyhodnotenie sa uskutočnilo pod záštitou Mesta Zlaté Moravce 

a Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve pri 

príleţitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky mesta Zlaté Moravce. Medzi 

pozvanými hosťami boli primátor mesta Ing. P. Lednár, CSc., predseda komisie 

ŠMKaŠ PaedDr. P. Petrovič, Mgr. K. Nociarová (referát škôl a školských zariadení) 

a riaditeľ CVČ Mrg. J. Zlatňanský. Programom sprevádzala Mgr. V. Striešková. Pred 

samotným aktom oceňovania a podpísaním sa do Pamätnej knihy mesta, v kultúrnom 

programe vystúpili speváčky zo Základnej umeleckej školy. 

Čestné uznanie získali: 

Mgr. Ignác Chren – za aktívnu činnosť v oblasti telovýchovy, športu a výchovy 

mládeţe 

Ľudovít Chládek – za aktívnu činnosť v oblasti telovýchovy, športu, turistiky 

a ochrany prírody 

Mgr. Marko Konečný – za aktívnu činnosť v oblasti telovýchovy, športu a výchovy 

mládeţe 

Karol Ivanovič – za zaloţenie hokejového klubu HC Zlaté Moravce 

Najlepší športovec: 

1. Lukáš Mihálik – futbalový klub FC ViOn, Zlaté Moravce 

2. Jozef Rozbora ml. – za Armwrestlingový klub, Zlaté Moravce 

3. Miloš Kudrej – stolnotenisový klub, Centrum voľného času Zlaté Moravce 

Športové kluby: 

1. Starší dorast PFA FC ViOn Zlaté Moravce 

2. Armwrestlingový klub, Zlaté Moravce 

3. Druţstvo dorastencov - Stolnotenisový klub, CVČ, Zlaté Moravce 

športovci 

mesta Zlaté 

Moravce za 

rok 2012 
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         Slávnostné ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2012 

pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. M. Belicu, PhD. sa 

konalo dňa 16. apríla v koncertnej sále Ţupného domu v Nitre. Najúspešnejším 

športovcom ocenenia odovzdali predseda NSK a vedúca odboru školstva, mládeţe, 

športu a kultúry NSK PhDr. Ľ. Libová, PhD.  Podujatia sa ďalej zúčastnili vedúci 

predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja, primátori okresných miest, vedúci 

predstavitelia telovýchovných jednôt a športových klubov z okresov Nitrianskeho 

kraja. Spolu bolo ocenených 35 športovcov a 7 najúspešnejších trénerov z jednotlivých 

okresov Nitrianskeho kraja. Za celoţivotný prínos v oblasti športu predseda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja udelil 8 ďakovných listov. Najúspešnejšou 

športovkyňou Nitrianskeho kraja za rok 2012 sa stala Z. Štefečeková, ktorá na XXX. 

olympijských hrách Londýn 2012 získala pre Slovensko striebornú medailu v 

športovej streľbe, broková disciplína – trap. Za okres Zlaté Moravce boli ocenení: 

Jednotlivci seniori - Lukáš Mihálik (futbal, FC ViOn Zlaté Moravce), Jednotlivci 

juniori - Nicole Švajčíková (jazdectvo, JK Topoľčianky), Kolektívy seniori - Klub 

pretláčania rukou ŠK AWK Zlaté Moravce, Tréneri- Marián Süttö (futbal, FC ViOn 

Zlaté Moravce), Cena za celoţivotný prínos v oblasti športu- Pavol Gašpar (jazdectvo, 

NŢ Topoľčianky). 

Ocenenie 

najúspešnejších 

športovcov 

Nitrianskeho 

samosprávneho 

kraja 
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Počasie.             
Január: 

súhrn zráţok:   75,0 mm                          priemerná teplota:   -1,2°C 

maximálna teplota:       9,6°C  dňa    4. 

minimálna teplota:   - 12,9°C  dňa   13.  

priemerný smer vetra: 193°, priemerná rýchlosť vetra: 1,8 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu:  89 % 

dni so sneţením: 14, dni so snehovou pokrývkou: 25 

Február: 

súhrn zráţok:    80,9 mm                         priemerná teplota:    1,3°C 

maximálna teplota:     15,3°C  dňa   26. 

minimálna teplota:     - 7,8°C  dňa     8. 

priemerný smer vetra: 188°, priemerná rýchlosť vetra: 1,7 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 89 % 

dni so sneţením: 10, dni so snehovou pokrývkou: 12 

Marec: 

súhrn zráţok:    105,0 mm                      priemerná teplota:    2,8°C 

maximálna teplota:     14,2°C  dňa  10. 

minimálna teplota:     - 7,9°C  dňa   17. 

priemerný smer vetra: 196°, priemerná rýchlosť vetra: 2,5 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 78 % 

dni so sneţením: 9, dni so snehovou pokrývkou: 8 

Apríl: 

súhrn zráţok:   21,1 mm                          priemerná teplota:   11,7°C 

maximálna teplota:    27,8°C  dňa  30. 

minimálna teplota:    - 1,9°C  dňa   1. 

priemerný smer vetra: 180°, priemerná rýchlosť vetra: 1,9 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 69 % 

Máj: 

súhrn zráţok:   98,0 mm                        priemerná teplota:   15,3°C 

maximálna teplota:     27,5°C  dňa    1. 

minimálna teplota:        5,1°C  dňa   26. 

priemerný smer vetra: 180°, priemerná rýchlosť vetra: 2,1 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 79 % 

Jún: 

súhrn zráţok:  55,4 mm                          priemerná teplota:   18,7°C 

maximálna teplota:    33,2°C  dňa  19. 

minimálna teplota:       5,7°C  dňa   1. 

priemerný smer vetra: 203°, priemerná rýchlosť vetra: 1,5 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 83 % 

Júl: 

súhrn zráţok:    2,9 mm                         priemerná teplota:  21,8°C 

maximálna teplota:     36,4°C  dňa  28. 
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minimálna teplota:        7,3°C  dňa   1. 

priemerný smer vetra: 194°, priemerná rýchlosť vetra: 1,3 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 63 % 

August: 

súhrn zráţok:  48,6 mm                           priemerná teplota:  21,6°C 

maximálna teplota:    38,3°C  dňa   8. 

minimálna teplota:       9,1°C  dňa  15. 

priemerný smer vetra: 183°, priemerná rýchlosť vetra: 1,3 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 62 % 

September: 

súhrn zráţok:   68,5 mm                         priemerná teplota:  14,1°C 

maximálna teplota:    28,2°C  dňa   8. 

minimálna teplota:      2,6°C  dňa  28. 

priemerný smer vetra: 203°, priemerná rýchlosť vetra: 1,6 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 79 % 

Október: 

súhrn zráţok:   25,3 mm                         priemerná teplota:  12,0°C 

maximálna teplota:    22,5°C  dňa  23. 

minimálna teplota:     - 1,8°C  dňa   3. 

priemerný smer vetra: 147°, priemerná rýchlosť vetra: 1,9 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 81 % 

November: 

súhrn zráţok:   74,9 mm                          priemerná teplota:   6,6°C 

maximálna teplota:    15,3°C  dňa   1. 

minimálna teplota:    - 7,1°C  dňa  28.  

priemerný smer vetra: 180°, priemerná rýchlosť vetra: 1,9 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 93 % 

dni so sneţením: 4, dni so snehovou pokrývkou: 1 

December: 

súhrn zráţok:   20,2 mm                          priemerná teplota:   2,1°C 

maximálna teplota:      9,1°C  dňa   26. 

minimálna teplota:    - 4,7°C  dňa     4. 

priemerný smer vetra: 174°, priemerná rýchlosť vetra: 2,4 m/s 

priemerná relatívna vlhkosť vzduchu: 94 % 

dni so sneţením: 2, dni so snehovou pokrývkou: 3 

         Priemerná ročná teplota bola 10,5°C. Najniţší úhrn slnečného svitu bol v mesiaci 

január 38,5 hod. a najvyšší v júli 366,1 hod. Úhrn slnečného svitu za rok bol 2 151,4 

hod.  Úhrn zráţok za rok bol 675,8 mm. Počet dní so sneţením bol 39, počet dní so 

snehovou pokrývkou bol 49. 
 

                                                  Kronikársky zápis za rok 2013 spracovala a zapísala 

 
 

                                                                                                     Viera Vaňová 

                                                                                                     kronikárka mesta.  


