
Mat č.3d-26MZ-2013 
 

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o určení názvu ulice v meste Zlaté Moravce 
 
 

Návrh č.1:  p. poslanca Mgr. Milana Galabu :Gorazdova ul. 
 
Odôvodnenie: v tomto roku si pripomíname 1150 výročie príchodu sv Cyrila a Metoda , 900 
výročie prvej písomnej zmienky o našom meste  a v tejto lokalite sú ulice  Svätoplukova, 
Pribinova  
 

Svätý Gorazd (9. – 10. storočie) bol slovenský biskup a literát Gorazd. Gorazd bol žiakom 
sv. Cyrila a Metoda. Pochádzal z okolia Nitry, pravdepodobne z lokality dnešnej obce 
Močenok, z usadlosti Gorazdov. Spolu so sv. Cyrilom a Metodom a ich pomocníkmi sv. 
Klimentom, Naumom, Angelárom a Sávom patrí do skupiny svätcov označovaných svätí 
Sedempočetníci. Spolu so sv. Cyrilom a Metodom sa zúčastnil r. 867 cesty do Ríma. Za kňaza 
vysvätil Gorazda biskup Formozus v Ríme v roku 868. O jeho prítomnosti v Ríme svedčí aj 
správa z literárnej správy Uspenije Kirilla, kde sa môžeme dočítať, že Cyril si pred svojou 
smrťou pozval do kláštora Klimenta, Sávu, Angelára, Gorazda a Nauma a utvrdzoval ich vo 
viere. Spolu so svätým Metodom bol pri návrate z Ríma zajatý a väznený franskými 
biskupmi. 

Zdroj: wikipedia 
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Návrh č.2: p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu : ulica Prof. Podhorného 
 
Odôvodnenie: Okolité ulice sú pomenované podľa slovenských spisovateľoch, národovcoch: 
Smetanova, Hronského, Vansovej, Kukučínova a preto považujem za vhodné pomenovať 
novú ulicu podľa osobnosti, ktorá sa svojim životom pričinila o rozvoj vzdelanosti a kultúry 
v celom regióne. V tomto roku uplynulo 100 rokov od jeho narodenia. 
 
Životopis:  
Pán Július Podhorný (+95), bývalý člen profesorského zboru gymnázia v Zlatých Moravciach 
a dlhoročný vedúci speváckeho zboru Schola Cantorum ako aj spevokolu Tekov v Zl. 
Moravciach  sa narodil 15. augusta 1913 v Močenku. Pochádza z 10-tich detí. Je otcom dvoch 
synov a dvoch dcér. 
Základnú školu vychodil v rodnej obci, gymnázium v Nitre V roku 1932 študoval v Ríme 
filozofiu na Gregoriánskej univerzite. Po návrate zo štúdia bol výpomocným učiteľom v 
Krušovciach a v Klátovej Novej Vsi. Bol samouk v hre na organe a hudbe ako takej vôbec. 
Na školách, kde pôsobil, založil žiacky spevokol. So zborovou hudbou sa zoznámil najmä na 
Gymnáziu v Nitre a v Ríme pri návštevách rímskych bazilík a pozorovaniam tamojších 
zborov napr. Capella Sistina, tu sa zaľúbil do renesančnej klasickej polyfónie, ktorá sa stala 
jeho najmilšou hudobnou činnosťou a ktorú po štúdiách na filozofickej fakulte UK rozvíjal 
ako profesor na zlatomoraveckom gymnáziu. 
 
Pán Podhorný začal učiť na gymnáziu 1. septembra 1939. Učil slovenský jazyk, spev, 
filozofiu, bol triednym 5.A triedy, a správcom hudobných zbierok. Okrem toho bol vedúcim 
krúžku peknej slovenčiny, vedúcim Samovzdelávacieho krúžku Janka Kráľa pri Gymnáziu 
Janka Kráľa, režisérom divadelných hier, ktoré nacvičil so študentmi gymnázia. Spevácky 
zbor Schola Cantorum založil v školskom roku 1939/40 a viedol ho do roku 1983, celých 44 
rokov. Zbor účinkoval na miestnych a školských slávnostiach, ale i v zahraničí na súťažiach 
speváckych zborov. Pod jeho taktovkou sa vystriedalo a vyspievalo do 2000 chlapcov a 
dievčat, generácie detí a rodičov. Mnohí z nich v zborovej práci pokračujú, mnohí z nich 
spievali vo vysokoškolskom súbore Technik, či v Sľuku a niektorí sú profesionálni speváci a 
hudobníci. Pri príležitosti 40. výročia založenia speváckeho zboru a 90-tych narodenín pána 
profesora v roku 2003 sa konala v Gymnáziu Janka Kráľa slávnosť s vyše dvomi stovkami 
bývalých členov. Jeho dlhoročná úspešná práca bola odmenená Plaketou mesta Zlaté 
Moravce, generálny riaditeľ Národného osvetového centra PhDr. Ján Tazberik, Csc., venoval 
profesorovi Podhornému medailu Daniela Gabriela Richarda, slovenského národovca a 
pedagóga za dlhoročnú, významnú a záslužnú odbornú prácu pre rozvoj zborového spevu na 
Slovensku. Pán profesor žil v Zlatých Moravciach so svojou dcérou Piou, ktorá sa o svojho 
otca starala až do jeho smrti 7.decembra 2008. Je nositeľom Plakety mesta Zlaté Moravce 
(2003). Vo februári 2007 dostal Cenu Fra Angelico za rok 2006 za prínos kresťanských 
hodnôt do hudobného umenia. 
 
Zdroj: TN roč. 18, Cislo 15 30.jul 2008 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh č. 3. Mesta Zlaté Moravce – Sierpcska ul.,  
 
Mesto Zlaté Moravce má v zahraničí partnerské mesta s ktorými udržuje medzinárodnú 
spoluprácu.  
 
Sú to mestá:  
Poľsko: Sierpc a Szydlow 
Česká republika: Hulín,  Veľké Přílepy, Bučovice 
Rakúsko: Bad Pirawarth, Gänserndorf 
 
Momentálne mesto Zlaté Moravce najužšie spolupracuje s mestom Sierpc. Preto navrhujeme 
pomenovať ako jednu ulicu Sierpcska. V prípade potreby pomenovanie ďalších 
novozniknutých ulíc by sa mohlo pokračovať podľa ostatných partnerských miest. 
 
        Mgr. Marek Horvát 
          odd. vnútornej správy a služieb občanom 
 
   


