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„Naj – učitelia“ 
roku 2015

„Učiteľ nie je povolanie, je to poslanie.“

Dvadsiaty ôsmy deň v mesiaci marec patrí 
učiteľom. Spomíname si naň práve v deň 
narodenín významnej osobnosti Jána Amosa 
Komenského – učiteľa všetkých národov 
(jeden z prvých bojovníkov za poskytnutie 
vzdelania ľudom, bez rozdielu rasy, pohlavia 
alebo sociálneho postavenia).

Aj v tomto roku si Mesto Zlaté Moravce 
pripravilo pre učiteľov základných škôl, 
materských škôlok a iných školských zariadení 
slávnosť s odovzdaním ocenení za prácu, 
ktorú táto zodpovedná profesia prináša. 
Konala sa 30. marca 2015 v Divadelnej sále 
Mestského strediska kultúry a športu, s milým 
a láskavým úsmevom Táni Kováčovej, ktorej 
sprievodné slová rozochveli nejedno učiteľské 
srdiečko. O kultúrny zážitok sa postarali žiaci a 
pedagógovia Základnej umeleckej školy.

Prejav úcty a vďačnosti zaznel v príhovore 
primátorky mesta Zlaté Moravce Ing. Serafíny 
Ostrihoňovej, ktorá kládla dôraz na vplyv 
a dôležitosť prístupu pedagóga k deťom 
a žiakom z pohľadu jeho uplatnenia sa 
v budúcnosti, ako aj na náročnosť tohto 
povolania s prihliadnutím na spokojnosť 
žiakov, rodičov, kolegov, nadriadených i 
verejnosť. Poďakovala oceneným bývalým 
i súčasným pedagógom za ich ušľachtilú a 
nenahraditeľnú prácu v živote každého z nás 
a všetkým k ich sviatku popriala veľa tvorivej 
energie, optimizmu, pokojnú myseľ, vzájomné 
porozumenie, trpezlivosť a predovšetkým 
zdravie, lásku a radosť z práce.

Čestné uznanie pri príležitosti Dňa 
učiteľov bolo v roku 2015 udelené:
> 1. Martine Kováčovej (učiteľka v MŠ na 

Kalinčiakovej ul.)
Za jej tvorivosť a aktivitu, dobrý prístup k 

deťom, svedomité plnenie si pracovných 
povinností s dosiahnutými vynikajúcimi 
výsledkami vo výchovno-vzdelávacom 
procese, za spoluprácu s rodičovským 
združením pri MŠ, zúčastňovania sa všetkých 
mimoškolských aktivít a za pomoc pri plnení 
projektov. Je empatická, cieľavedomá, 
priateľská a v kolektíve obľúbená.
> 2. Lídii Bajaníkovej (MŠ na Štúrovej ul.)
Bola dlhoročná aktívna riaditeľka MŠ, vo svojej 

práci využívala tvorivosť, originálne postupy a 
vlastné nápady. Bola náročná na seba, kvalitne 
pristupovala nielen k vlastnej práci, ale aj k 
práci iných. Pod jej vedením deti dosahovali 
vynikajúce výsledky vo výtvarných súťažiach. 
Absolvovala rôzne formy profesionálneho 
vzdelávania. Pracuje ako vedúca metodického 
združenia, vie pracovať v tíme, svedomito si plní 
svoje úlohy, je priateľská, empatická, kreatívna, 
neustále pracuje na svojom sebavzdelávaní a 
svojou činnosťou prispieva k zveľaďovaniu a 
šíreniu dobrého mena školy aj mesta.
> 3. Zuzane Šalingovej (MŠ v Prílepoch)
Svojou aktivitou sa zaslúžila o premenu MŠ 

na rodinný typ školy, kde sa deťom dostáva 
veľa lásky a porozumenia. Vo svojej práci 
využíva metódy a formy, ktoré dávajú deťom 
bohaté zážitky a vedomosti. Zúčastňuje sa 
mimoškolských aktivít a výrazne prispieva 
svojím zapojením sa do jednotlivých akcií 
uskutočnených Občianskym združením 
Kolovrátok. Deti  sa pod jej vedením 
pravidelne zapájajú do programov, súťaží a 
iných aktivít konaných v priebehu celého roka. 
Je pravidelným prispievateľom na webovú 

stránku Zlatemoravce.info a iných médií, ktoré 
zviditeľňujú mestskú časť Prílepy. Je priateľská, 
ochotná vždy pomôcť, prácu vykonáva s láskou 
a zodpovednosťou, ako človek je v kolektíve 
obľúbená pre svoju otvorenosť a úprimnosť.
> 4. Andrei Sládekovej (MŠ na Žitavskom 

nábreží)
Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe 

uplatňuje progresívne metódy a formy práce, 
zamerané na nové digitálne technológie. 
Zúčastňuje sa kontinuálneho vzdelávania, 
čím si zvyšuje svoje odborné kompetencie. 
Angažuje sa v činnostiach a v prácach s 
deťmi, je vedúca metodického združenia a 
pre kolegyne odborná poradkyňa. S deťmi 
pripravuje rôzne kultúrne programy, aktívne sa 
s deťmi zúčastňuje akcií organizovaných v MŠ, 
ZŠ, MSKŠ, DSS – Úsmev a akcií organizovaných 
inými organizáciami v meste, s ktorými má MŠ 
podpísanú spoluprácu. Je tvorivá, priateľská, 
empatická a pracovne aktívna, má veľmi dobré 
organizačné schopnosti a je zodpovedná v 
plnení si svojich povinností.
> 5. PaedDr. Ingride Hippovej (ZŠ na 

Mojmírovej ul./ učiteľka slovenského jazyka, 
literatúry a občianskej náuky)

Menovaná dosahuje výborné výsledky na 
základe úspešného a iniciatívneho plnenia 
výchovno-vzdelávacích úloh. Žiakom 
odovzdáva svoje vedomosti nielen počas 
vyučovania, ale aj pri príprave žiakov na súťaže. 
Je iniciátorkou školského projektu „Veľkí čítajú 
malým a malí čítajú veľkým“. Zapojila sa do 
projektu „Rozvoj kľúčových kompetencií 
žiakov s využitím nových učebných 
materiálov“. Je predsedkyňa okresnej súťaže 
v prednese slovenskej povesti Šaliansky 
Maťko a predsedkyňa predmetovej komisie 
slovenského jazyka a literatúry. Okrem aktívnej 
prípravy žiakov na súťaže ich pripravuje aj 
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na kultúrne vystúpenia a školské akadémie. 
Popri funkcii manažérky publicity projektu je 
autorkou didaktických testov a pracovných 
listov. Je zodpovedná, kolegiálna a ochotná 
vždy pomôcť. Jej prístup k žiakom, kolegom a 
rodičom je ľudský a priateľský.
> 6. Pavlíne Brožekovej (vychovávateľka 

ŠKD – ZŠ na Mojmírovej ul.)
Vo svojej dlhoročnej pedagogickej praxi 

dosahovala výborné výsledky na základe 
iniciatívneho plnenia výchovno-vzdelávacích 
úloh. Žiakov pripravovala na rôzne súťaže, v 
ktorých získavala pekné ocenenia. Aktívne 
sa zapája do mimoškolských aktivít, je 
členkou metodického združenia pri ŠKD, 
ktorého vedúcou bola niekoľko rokov. Vedie 
záujmový krúžok s pohybovo zábavným 
zameraním „Klubko“, zúčastňuje sa škôl v 
prírode. Menovaná je zodpovedná, ochotná 
vždy pomôcť, cieľavedomá, svedomito sa 
pripravuje na vykonávanie svojej pedagogickej 
činnosti. Na prvom mieste je u nej žiak, jeho 
záujmy a výchova, až potom všetko ostatné. 
Žiakom odovzdáva všetky svoje vedomosti, 
skúsenosti a všetok svoj voľný čas.
> 7. Mgr. Pavlovi Sečkárovi (učiteľ 

slovenského jazyka a dejepisu v ZŠ na 
Pribinovej ul.)

V práci s deťmi dosahuje veľmi dobré výsledky 
hlavne v dejepisnej olympiáde, olympiáde 
slovenského jazyka, recitačných súťažiach, 
testovaní žiakov zo slovenského jazyka. Je 
predsedom Odborového zväzu zamestnancov 
pri ZŠ Pribinova a je členom Obvodnej komisie 
dejepisnej olympiády v Zlatých Moravciach. 
Pod jeho vedením získali žiaci niekoľkokrát 
popredné umiestnenia v olympiádach a 
recitačných súťažiach. Je aktívny nielen v rámci 
vyučovacieho procesu, ale pripravuje žiakov 
na súťaže, na monitor a reprezentáciu školy. 
Jeho prístup je veľmi zodpovedný pri plnení 
pracovných úloh.
> 8. Mgr. Eve Šabíkovej (učiteľka 

matematiky a techn. výchovy v ZŠ na Pribinovej 
ul.)

Pod jej vedením žiaci dlhodobo dosahujú 
veľmi dobré výsledky v okresných a krajských 
kolách technickej olympiády a vo výtvarných 
súťažiach. Pracuje ako predsedníčka Obvodnej 
komisie technickej olympiády v Zlatých 
Moravciach, je vedúca predmetovej komisie 
výchovných predmetov na škole. Niekoľko 
rokov vedie školskú kroniku. Stará sa o výzdobu 
školy a inštaláciu výstav pri prezentácii školy. Je 
kreatívna, zodpovedná a ústretová pri plnení 
pracovných úloh.
> 9. Mgr. Tatiane Preinerovej (učiteľka 

nemeckého jazyka a výtvarnej výchovy v ZŠ 
na Robotníckej ul.)

Jej dlhoročné pedagogické zručnosti a 
skúsenosti sa prejavujú vo výsledkoch žiakov v 

nemeckom jazyku i v oblasti umenia. Žiaci pod 
jej vedením získali niekoľkokrát umiestnenia v 
rámci okresu v olympiáde z nemeckého jazyka. 
V oblasti výtvarnej výchovy zaznamenali 
nejeden úspech v súťažiach ako Európa v škole, 
Vesmír očami detí a v množstve iných súťaží 
konaných nielen v rámci školstva, ale i iných 
organizácií. Je aktívna aj v rámci vyučovacieho 
procesu. Aktívne každoročne pripravuje 
žiakov na talentové prijímacie skúšky na 
stredné umelecké školy. Zabezpečuje 
vysokú úroveň reprezentácie školy svojou 
mimoriadne nápaditou výzdobou. Je tvorivá a 
charizmatická, s vysokým morálnym kódexom, 
zapálená pre svoju prácu. Svojím osobným 
príkladom motivuje žiakov k lepším výkonom, 
ako v rámci umenia, tak i v osvojovaní si 
kľúčových kompetencií v rámci nemeckého 
jazyka.
> 10. Mgr. Ivete Brojovej (učiteľka 1. st. v ZŠ 

sv. Don Bosca)
Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe 

a pôsobenia na škole sv. Don Bosca sa zvlášť 
venovala nadaným žiakom, pripravovala ich 
na recitačné a matematické súťaže. Veľmi 
dobre pracuje aj so začlenenými žiakmi a 
žiakmi s výchovno-vzdelávacími problémami. 
Druhý rok je vedúcou metodického združenia. 
Zapája sa do aktivít školy, svoju popularitu 
si umocňuje preslávenými tortami, ktoré 
pečie na akciu “Noc v knižnici“. Je ústretová, 
pracovitá a zodpovedná pedagogička. Pre 
svoju empatickú povahu je obľúbená medzi 
žiakmi i v kolektíve spolupracovníkov. Napĺňa 
poslanie kresťanského pedagóga príkladným 
životom a obetavou prácou.
> 11. Mgr. Alene Karchňákovej (špeciálna 

pedagogička Spojenej školy)
Úspešne pracuje so žiakmi zdravotne 

znevýhodnenými v praktickej škole, podieľala 
sa na vypracovaní školského vzdelávacieho 
programu a spoluvytvára inovatívne formy 
vyučovania. Je triednou učiteľkou a vedúcou 
metodického združenia. Podieľa sa na 
prezentácii školy na verejnosti, je skromná, 
obetavá a empatická.
> 12. Mgr. Jozefovi Zlatňanskému 

(riaditeľ CVČ)
V dlhoročnej pedagogickej činnosti sa 

zviditeľnil ako vedúci stolnotenisových 
družstiev, ktoré žnú úspechy v okresných a 
regionálnych súťažiach. V práci s deťmi sa 
venuje od ukončenia vysokoškolského štúdia, 
reprezentuje mesto a Centrum voľného času 
na rozličných športových súťažiach a akciách 
mesta. Je svedomitý, ústretový, zodpovedný 
pri plnení úloh. Všetok voľný čas venuje práci 
s deťmi a mládežou. V rámci športu sa aktívne 
venuje stolnému tenisu, futbalu, hokeju a 
volejbalu.

13. Gejzovi Hlavatému (riaditeľ ZUŠ)

Vynikajúci hudobný pedagóg sa významne 
podieľa na dlhodobých projektoch 
medzinárodnej spolupráce so školami 
v zahraničí a na zavádzaní moderného 
vzdelávania v ZUŠ. Vo svojej pedagogickej 
činnosti uplatňuje aktivizujúce metódy 
vo výchove, pripravovaní a organizovaní 
koncertov Požitavského regiónu, verejných 
koncertov a súťaží. Je autorom Pamätnice 
k 70. výročiu ZUŠ, uverejňuje články o škole 
v novinách, propaguje ju v médiách a na 
verejnosti, je účastníkom mnohých odborných 
porôt v súťažiach. Je obetavý, pracovitý, 
empatický. Pod jeho vedením škola dosahovala 
výborné výsledky a upevnila si dobré meno v 
meste a na verejnosti.

Keďže väčšiu časť dňa naše deti prežijú s 
náhradnými mamami a oteckami, ktorými 
učitelia sú a ktorí do veľkej miery tvoria ich 
charaktery, starajú sa o ich vedomosti, dovoľte 
mi, aby som sa v mene nás, rodičov, všetkým 
týmto ľuďom úprimne poďakovala za ich 
obetavý a láskavý prístup. Raz možno z našich 
malých ratolestí vyrastú aj vďaka nim veľké 
osobnosti, na ktoré budeme spoločne právom 
hrdí.

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž 
rád! Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a 
pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“

Ján Amos Komenský
Ľubomíra Rosinská
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Prejavená úcta 
osloboditeľom 
nášho mesta

„Sedemdesiat rokov uplynulo od 
oslobodenia nášho mesta. Dosť na ľudský 
život a tak niet divu, že tichučko, ako listy, 
čo na jeseň padajú zo stromov, odchádzajú 
od nás vzácni ľudia, ktorí v krutých časoch 
vojny neváhali nasadiť svoje životy proti 
fašistickému nepriateľovi a celý svoj život 
venovali boju za to, aby sa tieto hrôzy 
už nikdy nezopakovali. Bolo namieste 
venovať túto spomienku všetkým, ktorí sa 
pričinili o našu slobodu a vzdať im hold,“

zazneli slová Táni Kováčovej úvodom pietnej 
spomienky na uplynulé udalosti, ktoré navždy 
zmenili históriu nášho mesta, ako aj celej krajiny.

Dňa 27. marca sme si v Divadelnej sále 
Mestského strediska kultúry a športu 
pripomenuli 70. výročie oslobodenia mesta 
Zlaté Moravce a ukončenie druhej svetovej 
vojny pre našich obyvateľov, ktorú už 
tradične zorganizovala Základná organizácia 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v spolupráci s Mestom. Spomienky sa zúčastnili 
pplk. Jevgenij Borisenko z Ruskej ambasády 
v Bratislave, poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry, 
primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová, 
prednostka Okresného úradu v Zlatých 
Moravciach Mgr. Zita Koprdová, zástupkyňa 
primátorky mesta MVDr. Marta Balážová, 
spisovateľ faktu Milan Zacha Kučera, poslanci 
Mestského zastupiteľstva, riaditelia mestských 
podnikov, riaditelia škôl, zamestnanci MsÚ, 
priami účastníci odboja, pamätníci na doby 

minulé, deti, mládež, pedagógovia škôl a 
všetci ostatní, ktorí si prišli pripomenúť túto 
významnú udalosť nášho mesta.

Pri tejto príležitosti sme si vypočuli rôzne 
dôležité medzníky dejín Slovenskej republiky 
prostredníctvom príhovoru Mariána Kéryho, 
ktorý kládol dôraz na „zverstvá“ páchané 
na našich obyvateľoch počas I. a II. svetovej 
vojny. Pripomínal, aké je dôležité nezabúdať 
na to, čo bolo, aby sa podobné tragédie a 
bolesť jednotlivcov, ako aj celého národa, už 
nikdy v budúcnosti neopakovali. Vyzdvihol 
zásluhy vojakov Sovietskej Červenej armády, 
ktorí výraznejšou mierou prispeli k nastoleniu 
mieru a pokoja u nás. Preto prejavil veľkú 
úctu a venoval úprimné poďakovanie za 
všetkých obyvateľov zlatomoraveckého okresu 
prítomnému predstaviteľovi Ruskej federácie, s 
prosbou o odovzdanie vďaky ďalej.

Nielen naše mesto, ale celá Európa a celý 
svet si v tomto roku pripomína 70. výročie 
ukončenia Druhej svetovej vojny, v ktorej 
zahynulo viac ako 200 miliónov ľudí po celom 
svete. O život prišlo okolo osemdesiat tisíc 
slovenských vojakov. „Boli to hrozné časy a 
my nemáme právo zabudnúť na týchto ľudí 
a na skúšky, ktoré nám táto vojna pripravila,“ 
vyjadril sa Jevgenij Borisenko v mene Ruskej 
ambasády a poďakoval za prejavenú úctu, 
ktorú si ako zástupca svojej krajiny nesmierne 
váži a prejavil rovnako obrovskú a úprimnú 
vďačnosť Slovákom, ako aj Zlatomoravčanom, 
ktorí sa starajú nielen o podobné pietne a 
spomienkové slávnosti, ale predovšetkým za 
starostlivosť o hroby padlých ruských vojakov.

Primátorka Serafína Ostrihoňová oboznámila 
všetkých zúčastnených s konkrétnymi faktami 
z histórie nášho mesta spred 70. rokov a o 
samotnom priebehu oslobodenia u nás.

Zaujímavými slovami sa prítomným za 
Základnú organizáciu Zväzu protifašistických 

bojovníkov prihovoril jej predseda Ivan Malý. 
Spomenul mladých ľudí, ktorí radi posedávajú 
na múriku pri Pomníku partizána a ako len 
máloktorí z nich vedia, prečo bol vlastne 
postavený. Práve prostredníctvom takýchto 
pamätných dní sa im vysvetľuje, aký účel 
plnia, čo znamenajú a pripomínajú mladším 
generáciám, že život v mieri stál veľa obetí. 
Pripomínajú, že aj tu padali bomby, aj tu Nemci 
mučili ľudí a vešali ich na stĺpy. Aj odtiaľto boli 
odvlečení židia do koncentračných táborov a 
trpel celý okres. Že najväčšie zverstvo sa udialo 
na Skýcove, ktorý bol vypálený a nad Zlatnom 
sa zrazili dve lietadlá, ktorých trosky padli na 
domy s ľuďmi.

„Toto naše mesto si za 900 rokov svojej 
existencie užilo veľa krásnych, ale aj smutných 
dní. Medzi tie významné patrí 28. marec 
1945, keď bolo oslobodené od nemeckých 
okupantov. V boji za slobodu sa zúčastnilo 
mnoho občanov z nášho mesta a okresu. 
Bohužiaľ, väčšina z nich už nežije. Buď padli 
v bojoch, alebo už pomreli. A aj keď je 
momentálna situácia vo svete veľmi napätá, 
verím, že hrôzy vojny, ktoré u nás boli, už viac 
nezažijeme,“ ukončil svoj príhovor pán Malý.

Slávnostná atmosféra pietnej spomienky bola 
pozdvihnutá slovenskými a ruskými národnými 
piesňami v podaní speváckeho zboru Carmina 
Vocum pod taktovkou Zuzany Hudecovej 
Molnárovej a pokračovala položením vencov k 
pomníku Partizána na Námestí hrdinov.

Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov má troch žijúcich 
účastníkov odboja, sú to: Štefan Absolon, 
Marek Paukov a Zuzana Melišková, ktorým 
boli 31. marca 2015 ministrom obrany SR, 
JUDr. Martinom Glváčom, za ich hrdinstvá 
odovzdané štátne vyznamenania.

Ľubomíra Rosinská

zľava: Zita Koprdová, Serafína Ostrihoňová, Jevgenij Borisenko, Marián Kéry, Miroslav Šlosár, Marta Balážová, Ivan Malý
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Zasadnutie matičiarov
Výbor miestneho odboru Matice 

slovenskej usporiadal v piatok 20. marca 
Valné zhromaždenie. Konalo sa v Obradnej 
miestnosti Mestského strediska kultúry a 
športu v popoludňajších hodinách.

Prítomní členovia si v spoločnosti hostí, 
primátorky Serafíny Ostrihoňovej a okresného 
predsedu Matice Slovenskej Michala Dodoka, 
vypočuli v rámci otvorenia zhromaždenia 
pripravený kultúrny program. Za hudobného 
sprievodu Vladimíra Rumanka vystúpila 
SSk Prílepčianka, ktorá vystupuje práve 
pod hlavičkou miestneho odboru Matice 
Slovenskej. Oficiálnemu začiatku rokovania 
predchádzala ďalšia príjemná kultúrna 
vsuvka, o ktorú sa postaral prednesom básne 
Janka Kráľa - Krajinská pieseň Peter Kereš. 

Schválený program v sebe zahŕňal body 
- voľbu mandátovej, volebnej a návrhovej 
komisie, správu o činnosti za rok 2014, správu 
o finančnom hospodárení, správu revíznej 
komisie, voľbu výboru, predsedu, revízora, 
ďalej návrh plánu činností na rok 2015, správu 
mandátovej komisie, diskusiu, uznesenie a 

záver.
Podľa slov predsedu Jozefa Valenta činnosť 

miestneho odboru bola vo veľkej miere 
ovplyvnená finančnými prostriedkami na 
splnenie úloh plánu činností schváleného 
pre rok 2014. V rámci činnosti sa členovia 
v máji 2014 zúčastnili slávnostného 
vysvätenia kaplnky svätého Urbana, patróna 
vinohradníkov na viniciach pod Kalváriou. 
V auguste výbor zorganizoval zájazd do 
obce Hrušov (okr. Veľký Krtíš) na 19. ročník 
festivalu kultúry a tradičných ľudových 
remesiel známy ako Hontianska paráda. V 
spolupráci s Mestskou knižnicou sa v októbri 
2014 konala zaujímavá beseda s Jozefom 
Heribanom, Vladimírou Komorovskou a 
Milanom Augustínom. Počas uplynulého 
roka výbor pravidelne zasadal a riešil 
aktuálne problémy, o ktorých boli spolu 
s dianím o Matici slovenskej členovia a 
sympatizanti informovaní. Členovia sa 
pravidelne zúčastňovali akcií usporiadaných 
nielen v meste, ale aj mimo Zlatých Moraviec. 
Ani v roku 2015 nebudú matičiari zaháľať a do 
plánu činností zahrnuli viacero zaujímavých 
akcií.

V jednom z bodov sa pristúpilo k voľbe a 
za predsedu bol zvolený Peter Kereš, ktorý 
v tejto pozícii vystrieda Jozefa Valenta. Za 
členov výboru boli zvolení: Juraj Bánsky, 
Štefan Chrobák, Ivan Malý, Jozef Valent, Emil 
Valent a Marian Tomajko.

V rámci diskusie vystúpila primátorka a 
Jozefovi Valentovi poďakovala za vykonávanú 
činnosť. Pán Dodok, ktorý, okrem iných 
podaných informácií, pozdravil prítomných 
v mene organizácií, ktoré sa nachádzajú 
v okrese Zlaté Moravce. Pre informáciu sa 
počet členov odboru Matice Slovenskej 
aktuálne zatiaľ zastavil na čísle 43.

M. Petrovičová

Koncert žiakov
„Hovorí sa, že hudba a pieseň sú 

mostom, ktorý spája ľudí. Mostom veľmi 
potrebným, ktorý nás zo smútku prevádza 
k radosti, z neporozumenia k porozumeniu 
prostredníctvom univerzálneho jazyka, v 
ktorom sú tóny. Tóny, ktoré nás raz hladkajú, 
inokedy burcujú, vzbudzujú v nás radosť, 
šťastie i slávnostnú náladu.“

Na úvod slávnosti zazneli krásne verše o 
hudbe z úst Táni Kováčovej, ktorá sa svojím 
sprievodným slovom postarala o pozdvihnutie 
hudobných zážitkov z vystúpení účinkujúcich.

Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach 
v spolupráci s Občianskym združením rodičov 
pri ZUŠ a Mestom Zlaté Moravce usporiadali 
14. apríla 2015 v Divadelnej sále Mestského 

strediska kultúry a športu „Koncert žiakov ZUŠ 
Požiatavia“. O svoje hudobné nadanie sa s nami 
podelili žiaci ZUŠ zo Zlatých Moraviec, Vrábeľ, 
Šurian a Hurbanova.

„Tieto Požitavské koncerty majú už svoju 
tradíciu a kvalitu,“ prezradil riaditeľ ZUŠ v 
Zlatých Moravciach Gejza Hlavatý. O tom sa 
mohli presvedčiť všetci, ktorí sa tohtoročného 
koncertu žiakov zúčastnili. V potlesku divákov 
sa potvrdilo, že krásna hudba je naozaj 
balzamom na dušu a že robí ľudí spokojnejších 
a šťastnejších. Hrdosť prítomných pedagógov 
všetkých hosťujúcich škôl na výkony svojich 
zverencov sa odzrkadlila v poďakovaniach 
prítomných riaditeľov.

„Chcem poďakovať všetkým zúčastneným 
školám za tento krásny, v poradí už šiesty 
koncert, ktorý potvrdil, že sa umelecké 

vzdelávanie v Požitavskom regióne uberá 
správnym smerom. Želám všetkým školám 
do budúcnosti veľa talentovaných žiakov, 
tvorivých učiteľov a aby sme takéto koncerty 
spolu pripravovali aj v budúcnosti,“ zneli 
záverečné slová Gejzu Hlavatého.

„Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani 
tak sluch, ako srdce.“

Ľubomíra Rosinská
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Dobrovoľníci 
upratovali našu prírodu

Jarné prebúdzanie sa prírody dokáže vyvolať 
u väčšiny ľudí príjemné emócie. Celá príroda 
je v tomto období očarujúca v premenách. 
Pri prechádzkach v našich parkoch, či popri 
našich potokoch nás viacej ako inokedy 
zaujmú prvé jarné kvietky a rozmanitosť ich 
vôní vnímame intenzívnejšie. Aj spev vtákov 

je práve na jar neopakovateľný pestrosťou 
hlasových prejavov.

Pozornejšiemu návštevníkovi našej prírody 
však neuniknú ani negatívne javy. Sú to 
všadeprítomné odpadky a divoké skládky, 
ktoré odhadzujú a vyvážajú bezohľadní a 
nedisciplinovaní naši spoluobčania. V Zlatých 
Moravciach sa v jarnom období za pomoci 
milovníkov prírody snažíme už od roku 
1993 eliminovať žalostný stav znečistenia 
prírodných lokalít a životného prostredia. 
Jarné upratovanie prírody sme v tomto roku 
začali už od začiatku marca. O spoluprácu sme 
požiadali riaditeľov Reedukačného ústavu 
mládeže a Strednej odbornej školy technickej. 
Ochotné ruky mladých ľudí pomohli odstrániť 
množstvo odpadkov najmä z brehu a koryta 
rieky Žitavy. Do upratovania odpadkov a 
likvidácie čiernych skládok sa v tomto roku 
zapojilo aj niekoľko aktivačných pracovníkov 
z Technických a Záhradníckych služieb 
mesta. Ďalšia skupinka dobrovoľníkov sa pri 
príležitosti „Svetového dňa vody“ zúčastnila na 
čistení úseku na brehu Žitavy v Chyzerovciach. 
Do upratovania sa zapojili aj záhradkári a 

vyčistili okolie záhradkárskej osady č. 6. Pred 
Veľkonočnými sviatkami sa podarilo odstrániť 
veľké množstvo odpadkov aj z Kalvárie Sv. 
Anny, ktorá v našom meste patrí k najväčšiemu 
súvislému zelenému územiu.

V priebehu mesiaca sa vďaka ochotným 
dobrovoľníkom podarilo vyzbierať v našich 
rôznych prírodných lokalitách viac ako 
stopäťdesiat vriec odpadkov a rôzneho 
ďalšieho odpadu, ktoré potom pracovníci 
Technických služieb museli odviesť za pomoci 
piatych veľkokapacitných kontajnerov a 
zlikvidovať na skládke komunálneho odpadu.

Je smutné konštatovať, že len pár dní po 
vyčistení brehov sa pri rieke Žitava v časti 
Chyzerovce objavili dve nové veľké skládky 
odpadov. Mnohých by táto skutočnosť navždy 
znechutila, ale nás milovníkov prírody ani táto 
nehoráznosť a bezohľadnosť jednotlivcov 
neodradí. 

Ľudovít Chládek, 

koordinátor ochranárskych aktivít

Prvý apríl
Svetový deň vtáctva

O zavedenie dňa vtáctva sa zaslúžil 
prírodovedec Oto Herman, rodák z Brezna. 
Prvýkrát bol 1. apríl ustanovený a zasvätený 
vtákom v roku 1900 ako akcia určená pre 
školy vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Práve 
od začiatku apríla je totiž v prírode možno 
pozorovať najintenzívnejší návrat sťahovavých 
vtákov zo svojich zimovísk.

Členovia Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti BirdLife Slovensko v tomto období 
organizujú pre záujemcov rôzne exkurzie a 
ochranárske aktivity určené nielen pre mládež, 
ale aj pre dospelých, s cieľom spoznávať 
prírodu a pomáhať jej opereným obyvateľom.

V Zlatých Moravciach som pripravil Deň 
ochrany prírody a vtákov, počas ktorého 
sme v spolupráci s Reedukačným detským 
domovom iniciatívne vyčistili areál Pietneho 

parku rodiny Migazziovcov a súčasne sme v 
tomto parčíku vyvesili vtáčie búdky pre rôzne 
druhy v dutinách hniezdiacich vtákov. V našom 
meste teraz už máme nainštalovaných vyše 
sto vtáčích búdok, ktoré sú rozmiestnené na 
stromoch v parkoch, cintorínoch, školských 
dvoroch, vo verejnej zeleni, či extraviláne 
mesta, ale i na činžiakoch, vysokých stožiaroch 
a komínoch.

Už tradične sme sa pri príležitosti Svetového 
dňa vtáctva zúčastnili aj pozorovania a 
mapovania vodných vtákov na Chránenom 
vtáčom území Žitavský luh, kde je v tomto 
období možnosť vidieť desiatky druhov vtákov 
počas jarnej migrácie a začiatku ich hniezdenia.

 
Ľudovít Chládek, 

člen SOS/BirdLife Slovensko

Základná škola na Mojmírovej ulici sa už druhý 
rok zapojila do akcie s názvom „Zachráňme 
žaby“ pri jazere v obci Jelenec. Tento rok sa jej 
zúčastnili žiaci 3. B a 4. B triedy. Táto činnosť 
sa vykonáva preto, aby žaby mohli bezpečne 
prejsť do vodného prostredia, keďže je čas 
párenia, aby nekončili pod kolesami áut a aby 

ich bolo z roka na rok viac. V priebehu hodiny 
sa ich podarilo zachrániť 52.

Za týmito dobrovoľníckymi aktivitami sa 
skrýva spolupráca Eleny Škulovej a Anežky 
Križkovej, ktoré osobnou iniciatívou a postupne 
oslovením iných ľudí a ochranárskych 
organizácií posunuli túto užitočnú činnosť 
do oveľa väčších rozmerov. „Myslím, že sme 
so záchrannými akciami začali doslova „o päť 
minút dvanásť,“ prezradila jedna z aktivistiek.

Ľ. Rosinská

Žiaci z „Mojmírky“
zachraňovali žaby
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Poznáš po vrave, 
čo jesto v hlave

Málokomu sa naskytne príležitosť len 
tak, akoby mimochodom, si „pokecať“ s 
Angličanom v simulačnej hre, keď Angličan 
predstiera, že nevie po anglicky, je celý 
vystresovaný a vy ho máte presvedčiť, že 
je všetko OK. A to ešte pod prísnym „okom 
kamery“ odbornej poroty. Určite výborná 
životná príležitosť a skúsenosť aj pre žiaka 
Gymnázia Janka Kráľa, Jonáša Sudakova. Na 
celoslovenskom kole olympiády v anglickom 
jazyku, ktoré bolo 1. 4. 2015 v Bratislave, 
dokázal, že mu bezpochyby patrí miesto v 
TOP slovenskom výbere.

Jonáš získal nielen 3. miesto, svoj úžasný 
životný úspech, ale pripomenul celému 
Slovensku aj naše gymnázium. Samotná 
súťaž bola dvojkolová. Prvá, písomná časť, 
preverila vedomosti zo slovnej zásoby, 
gramatiky a čítania s porozumením. V ústnej 
časti bolo úlohou súťažiacich zostaviť podľa 
obrázkov príbeh a zvládnuť simulačnú úlohu 
s Angličanom. Práve táto časť bola podľa 
Jonáša najinšpiratívnejšia, lebo obsah a 
forma komunikácie boli odlišné od klasického 
školského prostredia.

A návod na úspech? Trochu sa učiť, trochu 
mať napočúvané, trochu načítané, trochu 
odpozorované, ale najdôležitejšia je pomoc a 
podpora rodičov a školy.

Životy mnohých generácií dokázali a aj 
dokazujú nadčasovosť myšlienok ľudovej 
slovesnosti, napríklad aj pravdy, že: „Poznáš 
po vrave, čo jesto v hlave.“

-RA-

Veľký úspech študentov 
SOŠ obchodu a služieb na 
veľtrhu cvičných firiem

Dňa 31. marca 2015 sa organizoval 19. ročník 
regionálneho veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad 
Hronom. Regionálneho veľtrhu sa zúčastnilo 32 
cvičných firiem zo slovenských stredných škôl, 
ktoré využili príležitosť prezentovať cvičnú firmu 
,,naostro´“ a nielen v školských podmienkach 
si preveriť svoju konkurencieschopnosť, 
prezentačné i obchodné zručnosti, uzatvoriť 
výhodné obchody, nájsť nových obchodných 
partnerov. Naša cvičná firma Korex s.r.o. sa 
zaoberá predajom kancelárskych potrieb a 

poskytovaním služieb architekta. Dokázali 
by sme Vám zariadiť kanceláriu podľa Vašich 
predstáv. Súčasťou veľtrhu je aj vyhodnotenie. 
Hodnotilo sa v rôznych kategóriách, napríklad 
najlepší stánok, či logo alebo elektronická 
prezentácia. Nám sa podarilo umiestniť na 1. 
mieste v kategórii ,,NAJ... ELEKTRONICKÁ 
PREZENTÁCIA“. Tomuto úspechu sa veľmi 
tešíme. Regionálny veľtrh cvičných firiem 
nám dal nové skúsenosti, praktické zručnosti 
a hlavne pocit šťastia, že naša práca bola aj 
ocenená. Poďakovanie patrí pani profesorke 
Ing. Gabriele Ondrejmiškovej za skvelú prípravu 
na veľtrh cvičných firiem. 

Kristína Hudecová, Ria Rajtarová

študentky 3. A

Prerušenie distribúcie elektriny

Mestský úrad Zlaté Moravce v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ako 
držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 
251/2012 Z .z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných 
prác na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 7. mája bez dodávky elektriny nasledovné 
ulice:

v čase od 7.30 h do 10.00 h: Brezová č. 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22/OP, 22/PR, 4, 6, 8, 
Hviezdoslavova č. 183, Kalinčiakova č. 14, Obrancov mieru č. 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8

v čase od 10.30 h do 15.00 h: 1. mája č. 24/VE, 26, 28, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, Duklianska 
č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, Mládeže č. 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/OP, 9, Mojmírova č. 13, 15, 17, 19, 
4, 6, Školská č. 1/VE, 3, 5, 7

Workshop 
pletenia košíkov

Voľný čas nám otvára veľké množstvo 
možností, ako s ním naložiť. Jednou zo sfér 
sú ručné práce posilnené veľkou dávkou 
kreativity. Spod šikovných rúk pri troche 
trpezlivosti môžu vychádzať krásne kúsky, 
ktoré sú častokrát aj pekným a osobným 
darčekom. Ako sa robia pletené košíky z 
papiera, si mohli záujemcovia osvojiť na 
štvrtkovom popoludňajšom workshope. Konal 
sa v priestoroch Mestského strediska kultúry a 
športu za prítomnosti Klaudie Ivanovičovej. 
Jeho uskutočnenie prebehlo vďaka úzkej 
spolupráci s Občianskym združením PLATAN. 
Správny postup tvorby a samotného pletenia 
košíkov rôznych tvarov, veľkostí a farieb 
prezentovala a odhalila Andrea Rozborová. 
Základným materiálom je kancelársky papier 
na tvorbu ruličiek, ďalej kartónový papier, 
z ktorého sa vytvorí dno košíka, forma 
(plechovka, umelohmotné misky a pod.) a iné 
pomôcky - pravítko, lepidlo, štetec, nožničky, 
ceruzka a štipce na fixáciu. Potom je to už len o 
správnosti pletenia. Výsledkom pripraveného 
workshopu bol nielen skvelý pocit a nadšenie 
prítomných žien, ale aj samotný výsledok ich 
snahy - pletený papierový košík.

M. Petrovičová
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Prehliadka a výstava 
poľovníckych trofejí

Obvodná poľovnícka komora a Okresná 
organizácia Slovenského poľovníckeho 
zväzu pod záštitou predsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, 
PhD., usporiadali v poradí už 18. chovateľskú 
prehliadku poľovníckej sezóny 2014 – 2015, 
ktorá prebieha od 27. do 30. marca v priestoroch 
Strednej odbornej školy v Zlatých Moravciach.

Návštevníci si mohli pozrieť 415 vystavených 
trofejí, z toho 146 jelenej zveri, 34 danielej, 48 
muflónej, 149 srnčej a 38 diviačej zveri, dve líščie 
a jednu jazvečiu. Bolo rozdelených 40 medailí, 
8 zlatých, 11 strieborných a 21 bronzových. 
Obe vystavené líščie trofeje boli ohodnotené 
medailou zlatou a bronzovou.

Trofeje raticovej zveri boli pozbierané za celú 
uplynulú minuloročnú sezónu zo všetkých 
poľovníckych združení okresu, vrátane štátneho 
podniku Lesy SR - Topoľčianky, ktoré majú najviac 
poľovných revírov v okrese Zlaté Moravce. Musí 
tu byť každá trofej, ktorá bola zastrelená od 1. 
marca 2014 do 28. februára 2015, okrem tých, 
ktoré sa odlovili v tomto čase do zahraničia. Aj 
tie sa však musia doložiť fotografiami a rovnako 
sú prehliadnuté. Za ulovenú zver si hosť zo 
zahraničia zaplatí a ak býva v inom štáte, nie je 
jeho povinnosťou ju doniesť.

Raritou tohtoročnej prehliadky je suverénne 
najväčší daniel (10 r.), ktorého kedy v 
Topoľčiankach a v zlatomoraveckom okolí 
zastrelili. Je to úlovok Petra Korbeľa z Česka, 
ktorý si ho dal preparovať na Slovensku a keďže 
to nebolo tak dávno, bolo šťastím, že sa tu táto 
majestátna trofej nachádzala. Za vyzdvihnutie 
ďalej stoja: jeleň (11 r.) Milana Jonisa, muflón (7 
r.) Mareka Mega a diviak (7 r.) Slavomíra Eliáša.

Aj v tejto sezóne zaznamenali prítomnosť 
niekoľkých kusov našej najväčšej šelmy – 
medveďa hnedého, sporadicky rysa ostrovida 
a v hojnom počte mačky divej. V našich 
lesoch môžeme spozorovať orla krikľavého a 
ostatných operených dravcov.

„Aj tohtoročná chovateľská prehliadka 
má okrem reprezentatívnej, aj dôležitú 
poznávaciu, výchovnú a vzdelávaciu funkciu, 

najmä vo vzťahu k deťom a mládeži. Veď 
práve z ich radu vyrastú nasledovníci členov 
poľovníckych združení – budúci hospodári 
zlatomoraveckého poľovného regiónu a 
zapálení strážcovia i ochrancovia poľovnej 
zveri a tunajšej prekrásnej prírody,“ vyjadril 
sa, okrem iného, vo svojom príhovore župan 
NSK Milan Belica. Všetkým poľovníkom zaprial 
mnoho radosti a potešenia z dosiahnutých 
výsledkov v oblasti starostlivosti o zver v 
uplynulej sezóne a veľa elánu a chuti do práce 
v nastávajúcej sezóne.

Ľubomíra Rosinská

Informácie poskytol Jozef Gregora, zástupca Lesy 

SR – Topoľčianky

Zdroj ostatných informácií: aktuálny Katalóg trofejí 

– Ing. Milan Garaj, PhD.

Koho víno chutilo 
najviac?

„Život je príliš krátky na to, aby sme pili zlé 
víno.“

Willi Opitz 

Organizačný výbor Základnej organizácie 
slovenského zväzu záhradkárov Chyzerovce 
privítal 11. apríla 2015 v Kultúrnom dome 
Chyzerovce na svojom 28. ročníku degustácie 
vín svojich členov a ostatných milovníkov 
tohto božského nápoja. Ako už býva u 
záhradkárov a vinárov zvykom, aj toto 
stretnutie prinieslo so sebou utuženie ich 
vzájomných priateľstiev a odovzdanie si 
skúseností, ktoré sprevádzajú proces vzniku 
čo najlahodnejšieho a najkvalitnejšieho vínka z 
hrozna dopestovaného v našich podmienkach.

Predseda ZO SZZ Chyzerovce Jaroslav Pecho 
informoval vinohradníkov o komplikovanej 
minuloročnej sezóne v pestovaní vínnej révy a 
čo bolo nutné urobiť, aby sa počas nej predišlo 
všetkým nástrahám v dopestovaní zdravého 
hrozna. Za organizačný výbor poďakoval 
všetkým vystavovateľom, vinohradníkom, 
vinárom, degustačným komisiám, sponzorom 

a všetkým, ktorí prispeli k úspešnému XXVIII. 
ročníku výstavy vín v Chyzerovciach.

Napriek všetkým nástrahám a snahe vinárov 
popasovať sa s problémami, ktoré sa vyskytli, 
sa podarilo zozbierať 87 vzoriek vína, ktoré 
následne odborná komisia hodnotila s 
prihliadnutím na ich ťažký zrod. O to viac boli 
ocenenia za plody tvrdej práce obrovským 
zadosťučinením pre všetkých zúčastnených. 
Odovzdával ich Jaroslav Pecho s primátorkou 
mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínou 
Ostrihoňovou.

„Ďakujem Vám, že môžem byť medzi Vami, 
že sa môžem pred Vami skloniť. Veľmi si vážim 
obrovskú drinu a húževnatosť, vďaka ktorej ste 
dokázali tento najzdravší nápoj vlastnoručne 
dorobiť. Prajem Vám, aj Vašim vinohradom, 

aby svätý Urbanko držal nad Vami a Vašou 
prácou ochrannú ruku. Bude mi cťou byť 
nápomocnou v riešení Vašich problémov, 
pokiaľ to bude v mojich silách,“ prejavila svoju 
úctu voči prítomným primátorka.

V kategórii bielych vín si cenu „Šampión“ 
odniesol Jozef Valent za Rizling vlašský a 
Šampiónom červených vín sa stalo víno 
Jozefa Ivaniča, Svätovavrinecké. Zlatými 
medailami boli ohodnotené biele vína 
Františka Sýkoru (Semillon – neskorý 
zber, polosuché), Vincenta Kunkela 
(Veltlínske zelené – kabinetné), Eduarda 
Bielika (Pesecká leánka) a Daniela Oravca 
(Devín – neskorý zber, 2013).

Ľubomíra Rosinská
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Stretnutie pri pohári 
dobrého vínka

Zlatomoravecký vinohradnícky spolok privítal 
v sobotu 18. apríla 2015 v bývalom Klube 
odborov na svojom jubilejnom 10. ročníku 
ochutnávky vín v našom meste všetkých, 
ktorých spája láska k vínu. Zlatomoraveckí vinári 
a vinohradníci sa tu stretli už po jedenástykrát, 
vrátane nultého ročníka.

Nepriazeň počasia v minulom roku vyskúšala 
pestovateľov vínnej révy, ako sa vedia 
popasovať a zvládnuť náročnú technológiu 
spracovania napadnutého hrozna hubami a 
bielou hnilobou, čo sa odzrkadlilo na kvalite, 
harmónii a strate buketu vína. Napriek tomu sa 
podarilo na tohtoročnú výstavu zozbierať 175 
vzoriek vín z Požitavského regiónu, ale i vína 
z Rakúska a Slovinska, ktoré posudzovali štyri 
komisie a päť degustátorov, pod dohľadom 

odborného garanta Jozefa Nízla. O tom, že boli 
lahodné a kvalitné, svedčia nielen odovzdané 
ocenenia, ale aj prejavená spokojnosť 
účastníkov výstavy v rámci samotnej 
degustácie.

Šampiónom výstavy sa stalo víno Sauvignon 
(neskorý zber) Mariána Čajkoviča z Vrábeľ. 
Za dve najlepšie biele vína v prvej kategórii 
boli vyhodnotené Chardonay Daniela Oravca 
zo Zlatých Moraviec a Sauvignon (výber z 
hrozna 2013) firmy H2G, s.r.o. Vinum Vivo. 
Najlepšími bielymi vínami v druhej kategórii 
sa stalo víno Pesecká leanka (neskorý zber, 
2013) Ing. Júliusa Kesega (ZM) a víno Rizling 
rýnsky (výber z hrozna, 2013) Mariána 
Čajkoviča z Vrábeľ. Ocenenie za najlepšie 
ružové víno si odniesol Jozef Švec z Nemčinian 
za jeho Cabernet sauvignon a najlepším 
červeným vínom tohtoročnej výstavy sa 
stalo víno Cabernet sauvignon (výber z 
hrozna 2013) Albína Kramára, ktorý si zároveň 

odniesol aj ocenenie za najlepšie víno člena 
Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku za 
Cabernet sauvignon (2011). Cenu najlepšieho 
vína občana Zlatých Moraviec získal Stanislav 
Valkovič s vínom Cabernet sauvignon 
(kabinetné, 2013). Zlatými medailami boli 
ocenené ďalšie štyri vína.

„Chcem poďakovať všetkým vystavovateľom 
za dodané vzorky a zároveň  im zablahoželať 
k získaným úspechom s prianím, aby počasie 
v roku 2015 bolo k vinárom a vinohradníkom 
ohľaduplnejšie ako v predchádzajúcom 
roku,“ vyjadril sa na stretnutí predseda 
Zlatomoraveckého vinohradníckeho 
spolku Jozef Valent a zároveň poďakoval 
organizačnému výboru a sponzorom: „Bez 
nich by takéto podujatia nedostali rozmer, ktorí 
si vinári naozaj zaslúžia.“

Ľubomíra Rosinská

Zisťovanie o príjmoch a 
životných podmienkach 
domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom 
Štatistického úradu SR zapojila do realizácie 
Zisťovania o príjmoch a životných 
podmienkach domácností (EU SILC) 
v rámci projektu európskych štatistických 
zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním 
nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, 
ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už 
v rokoch 2005 až 2014 (EU SILC 2005 – 2014). 
Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný 
rámec na systematickú tvorbu štatistík 

krajín Európskej únie o príjmoch a životných 
podmienkach domácností. Jeho realizáciou 
sa získava harmonizovaný zdroj údajov o 
príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a 
sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. 
To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen 
analyzovanie životnej úrovne domácností na 
Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie 
Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 
2015 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi 
aj mesto Zlaté Moravce. Do zisťovania je 
zaradených cca 6000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 
5. júna 2015.

V tomto období vybrané domácnosti 
v Zlatých Moravciach navštívi pracovník 

poverený funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa v domácnostiach 
osobitným poverením. Všetky informácie a 
názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania 
domácnosti poskytnú, budú anonymné a 
použité výlučne na štatistické účely. Ochranu 
dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 
Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných 
údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej 
republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete 
dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.
susr.sk alebo telefonicky na t.č. 037/7752263 – 
Ing. Veronika Kamenická.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc., generálna 
riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v 
priemysle a terénnych zisťovaní

Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici
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Najúspešnejší športovec Nitrianskeho kraja za rok 2014
Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a za 

účasti primátorov a zástupcov samospráv, sa dňa 9. apríla konalo v koncertnej sále Župného domu 
v Nitre oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2014.

Medzi ocenenými – v kategórii juniorov – bola aj Veronika Zrastáková z Topoľčianok, ktorá má za 
sebou úspešnú sezónu. Je členkou najúspešnejšieho mládežníckeho atletického oddielu ŠK ŠOG 
Nitra. V roku 2014 sa venovala behu na 800 m a 1500 m, štafetovému behu, cezpoľnému behu a 
prvý rok aj behu do vrchu. Z Majstrovstiev Slovenska si priniesla 10 medailí: 3 – 4 – 3. Reprezentovala 
aj na WORLD SCHOOLS CHAMPIONSHIP ISRAEL (Emek Hama áyanot) - MS v cezpoľnom behu SŠ 
- získala 13. miesto, World Mountain Running Championships Taliansko (Casette di Massa) - MS 
v behu do vrchu - 23. miesto a ECCC Track & Field Junior Group B PORTUGALSKO (Leiria) v behu 
na 800 m 2. miesto a spolu s družstvom dievčat, kde členkou družstva je ďalšia výborná atlétka z 
Topoľčianok – Nina Nováková, vybojovali po prvý raz v histórii postup do kategórie A.

Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
Mgr. Zuzana Zrastáková

Laureáti výročných 
ocenení SOV za rok 2014  

a vyznamenaní SOV
V sobotu 18. apríla sa v bratislavskom hoteli 

DoubleTree by Hilton v Bratislave uskutočnilo 
48. valné zhromaždenie Slovenského 
olympijského výboru. V jeho rámci sa 
uskutočnilo odovzdanie výročných ocenení 
SOV za rok 2014 a množstva vyznamenaní 
SOV. Väčšina laureátov si prevzala výročné 
ocenenia, resp. vyznamenania, osobne. 
Jednou z ocenených bola aj členka 
pozemného hokeja Zuzana Jakabová z klubu 
KPH HOKO Zlaté Moravce, ktorá si prebrala 
Plaketu SOV pre osobnosti, ktoré svojou 
činnosťou významne prispievajú k 
rozvoju olympizmu a športu.

Plaketu SOV pre osobnosti odovzdával 
František CHMELÁR prezident SOV. 
Generálny tajomník Jozef Liba uviedol jej 
charakteristiku nasledovnými slovami: Bývalá 
čs. reprezentantka v pozemnom hokeji a 
neskôr reprezentačná trénerka Slovenska 
Zuzana Jakabová má dlhoročné zásluhy na 
rozvoji tohto športu v Zlatých Moravciach a 
okolí. Trénersky viedla celé generácie hráčok, 
ktoré tvorili a tvoria základ reprezentačného 
družstva. V roku 2004 založila klub pozemného 
hokeja HOKO Zlaté Moravce, v ktorom je 
hlavnou trénerkou mládeže a dorastu.

Ing. Mariana Mankovecká

Vytancovali zlato
Tanečná skupina Piruett, ktorej 

zriaďovateľom je Centrum voľného času v 
Zlatých Moravciach, sa môže pochváliť ďalšími 
štyrmi zlatými medailami.

Stali sa majstrami a vicemajstrami 
Slovenska vo výrazových tancoch účasťou v 
súťaži Showtime, ktorá sa konala 18. - 19. apríla 
2015 v Leviciach. Tak si zabezpečili postup na 

Majstrovstvá Európy, ktoré sa tento rok konajú 
koncom júna na Balatone.

Za skupinu Piruett sa o svoj tanečný talent 
prišlo podeliť 60 súťažiacich v dvoch kategóriách: 
deti (9 - 11 rokov) a juniori (12 – 17 rokov).
s 1. miesto - Dance show pop: formácie - junior
(BOSS)
s 1. miesto - Javiskové výrazové tance: skupiny
-deti (PRAVEK)
s 1. miesto - Hip Hop: skupiny, junior (FANCY)
s 1. miesto - Dance show pop: Duo Emma
Klučiarová a Viktória Dubcová
s 2. miesto - Hip Hop: skupiny - deti (LA LA LA)
s 3. miesto - Hip Hop: formácie - deti (Hip-Hop
KIDS )
s 4. miesto - Dance show pop: formácie - deti
(Sleeping Dolls)
Za úspechmi tanečníkov sa skrýva ich 

trénerka Nikoleta Szegényová, podpora rodičov, 
vytrvalosť detí a ich láska k umeniu, vďaka čomu 
sa naše mesto zviditeľňuje aj v tejto sfére stále 
viac.

Prajeme veľa šťastia „Pirueťáci“ aj v budúcnosti, 
aby ste aj na najbližších Majstrovstvách v 
Maďarsku ukázali, že ste najlepší.

Ľubomíra Rosinská
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Narodili sa

marec:
Kristína Kusalová, (N) Nitra
Zdenko Kupča, (N) Nitra
Nela Stolárová, (N) Nitra
apríl:
Yasmine Bsaissová, (N) Bratislava – mestská
časť Petržalka
Sebastian Tokár, (N) Nitra
Timea Čekmeová, (N) Nitra

Povedali si áno
27. 03. Marián Kováč, Hostie a Veronika
Žikavská, Žitavany
10. 04. Miroslav Kováč, Zlaté Moravce a Erika
Skalková, Zlaté Moravce

Jubilanti
Štefan Kaplán, Zlaté Moravce, 80 r.
Mária Orgonášová, Zlaté Moravce, 80 r.
Emília Paulisová, Zlaté Moravce, 80 r.
Alica Reháková, Zlaté Moravce, 80 r.
Helena Martincová, Chyzerovce, 85 r.
RNDr. Anna Vaňová, Zlaté Moravce, 85 r.
Urban Havetta, Zlaté Moravce, 90 r.
Ján Herda, Zlaté Moravce, 90 r.
Karol Klučiar, Zlaté Moravce, 90 r.
Zuzana Hudecová, Zlaté Moravce, 90 r.
Eleonóra Olachová, Zlaté Moravce, 95 r.

Pohotovosť lekární

01. 05. - 31. 05. Lekáreň Dr. 
MAX, OC Tesco, Hviezdoslavova 3, 
Zlaté Moravce, denne od 8.00 h do 

20.00 h, kontakt: 0901 961 090

Spomienka
„Aj keď je čas akokoľvek dlhý,

nezahojí ranu, ktorá stále bolí.“

Dňa 17. apríla uplynuli 3 roky, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otecko a dedko
RUDOLF HOLEČKA z Hosťoviec

S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéry s rodinami a ostatná rodina.

04/006/2015/PČ, 04/005/2015 – 7227/DZ

INFORMÁCIA o 
prenájme voľných 
nebytových priestorov

Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a v nadväznosti na 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 

poskytne do priameho prenájmu
■ nebytové priestory nachádzajúce sa 

na I. poschodí nehnuteľnosti – budova 
na Ul. Duklianska č. 2/A, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 1572 /“Stredisko 
občianskej vybavenosti“/, o celkovej 
výmere 80,83 m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, sklad, obchodné 
priestory, iné využitie

■ nebytové priestory nachádzajúce sa 
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova 
na Ul. Duklianska č. 2/B, Zlaté Moravce 

so súpisným číslom 1572 /“Stredisko 
občianskej vybavenosti“/, o celkovej 
výmere 18,00 m², účel využitia prenájmu 
priestorov: sklad

■ nebytové priestory nachádzajúce sa 
v nehnuteľnosti – budova na Ul. Viničná 
č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom 
3283, o celkovej výmere 135,00 m², účel 
využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad, 
výrobné priestory, a pozemok /prislúchajúca 
časť dvora/

■ nebytové priestory nachádzajúce sa 
v nehnuteľnosti – budova na Ul. Viničná 
č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom 
3282, o celkovej výmere 101,00 m², účel 
využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad, 
iné využitie, a pozemok /prislúchajúca časť 
dvora/

■ nebytové priestory nachádzajúce sa 
na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul. 
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so 
súpisným číslom 1330 /Administratívna 
budova/, nebytový priestor č. 002, o 

celkovej výmere 7,11 m², účel využitia 
prenájmu priestorov: sklad, kde končí nájom 
31. 05. 2015

■ časť pozemku o výmere 135,00 m² – 
z parcely KN reg. „C“, č. parcely 2871/4, 
druh pozemku: ostatné plochy, vedenej na 
LV č. 3453

Účel využitia prenájmu časti pozemku: 
podnikateľské účely

Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 15. 
05. 2015 o 13.00 hod.

Bližšie informácie o prenájme vyššie 
uvedených nehnuteľností získate na úradnej 
tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté 
Moravce ■ www.zlatemoravce.eu, /Mesto a 
jeho samospráva, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 
2015, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na č. telef. 
037/6923922 (Oddelenie pre stavebné konanie 
a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce).

Ing. Serafína Ostrihoňová

primátorka mesta

S poločenská kronika
Opustili nás
19. 03. Pavol Bucheň, 1945, Veľké Vozokany
23. 03. Helena Balková, 1920, Nevidzany
24. 03. Magdaléna Rumanová, 1950, Jedľové
Kostoľany
25. 03. Miroslav Šoóš, 1934, Topoľčianky
27. 03. Ladislav Nagy, 1921, Vráble
27. 03. Paulína Uhrinová, 1933, Zlaté Moravce
27. 03. Valéria Vargová, 1933, Nevidzany
28. 03. Margita Šutková, 1957, Volkovce
01. 04. Július Gubo, 1968, Slepčany
01. 04. Alžbeta Šurdová, 1932, Zlaté Moravce
03. 04. Štefan Hargaš, 1938, Zlaté Moravce
03. 04. Štefan Paulov, 1964, Mankovce
07. 04. Jozef Herda, 1931, Žitavany
08. 04. Ľudmila Povodová, 1932, Tesárske
Mlyňany
09. 04. Mária Komžíková, 1924, Zlaté Moravce
10. 04. Helena Porubcová, 1933, Nemčiňany
13. 04. Karol Volf, 1937, Žitavany
15. 04. Štefánia Danková, 1942, Zlaté Moravce
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v Pozvánky
> Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného času a Rodičovské združenie 

pri CVČ Spektrum pripravuje počas letných prázdnin Mestský tábor 
detí pre deti od 7 do 14 rokov. 1. turnus - od 6. do 10. júla, 2. turnus - od 
13. do 17. júla a 3. turnus - od 3. do 7 augusta. Poplatok za jedno dieťa je 35 
€. Obedy budú zabezpečené v školskej jedálni. Deti môžete prihlasovať 
v CVČ (Rovňanova 7) denne v čase od 9.00 h do 16.00 h a urobiť tak 
môžete do 30. júna. Kontakt: tel. č.: 037/6321184, e-mail: cvczmsk@gmail.
com, web: www.maros213.wordpress.com.
> Všetci milovníci ľudových tradícií a záujemcovia sú srdečne pozvaní 

na výstavu: Slovenský ľudový odev v miniatúrach, ktorá bude v 
priestoroch Mestského múzea prebiehať do 22. mája. Môžete si pozrieť 
spolu 72 krojov na bábikách z rôznych kútov Slovenska.
> Vystúpenie pre deti “Fíha - tralala” a rozprávková družina sa 

uskutoční 28. apríla o 15.00 h a o 17.30 h v MSKŠ. Vstupné 9 €, predaj 
lístkov v sieti Ticketportal.
> Dňa 30. apríla o 15.30 h sa na Námestí A. Hlinku uskutoční stavanie 

mája. V programe vystúpi SSk Chyzerovčanka.
> Dňa 30. apríla v čase o 19.00 h sa v Prílepoch pred miestnym 

hostincom uskutoční stavanie mája, ktoré zorganizoval Občiansky 
výbor. O zábavu sa postará súbor Kolovrátok. Všetci ste srdečne pozvaní 
na predmájovú veselicu a už teraz sa na Vás tešíme.
> Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce, Vás srdečne 

pozýva na Večierok seniorov, ktorý sa bude konať 30. apríla o 19.00 h v KD 
Mlyňany. Vstupenky: 6 € (v cene 0,5 l vína, minerálka, káva/čaj, večera), 
Predaj: OÚ Tesárske Mlyňany. Informácie na tel. č.: 0908 724 262.
> Château Topoľčianky (Vinárske závody Topoľčianky, Cintorínska 31) 

Vás pozýva 1. mája na Deň otvorených dverí (9.30 h - 18.30 h). Čaká 
vás viac ako 50 degustačných vzoriek, v ponuke aj ročník 2014, zľava na 
nákup vína, špeciality slovenskej kuchyne a ochutnávka syrov, pre deti 
bude pripravený detský kútik.
> Národný žrebčín Topoľčianky, š.p., si Vás dovoľuje srdečne pozvať na 

XV. ročník otvorenia novej jazdeckej, turistickej a chovateľskej 
sezóny 2015. Tradičný deň otvorených dverí sa uskutoční 1. mája 
so začiatkom programu o 9.00 h (otvorenie jazdiarne a hipologickej 
expozície).
> Výstava obrazov 1. mája na Dni otvorených dverí v Topoľčiankach 

– zámok Topoľčianky. Vystavovateľ: Marián Lavo.
> Piatok 1. mája o 19.00 h - Shamawrat III - Quadraton Club.
> Piatok 1. mája o 19.00 h – Grill párty – Grilomájovačka – 

československá oldies hitovačka – BUBO BAR, Čierne Kľačany.
> Deň matiek sa v Prílepoch oslávi 3. mája o 15.30 h v sále 

kultúrneho domu. Pozývame vás, aby ste prišli medzi nás a spoločne 
si pozreli pekný kultúrny program, v ktorom vystúpia deti z MŠ, staršia 
mládež a súbor Kolovrátok.
> Arborétum Mlyňany SAV - 4. - 7. mája (8.00 h -18.00 h) - Dni 

otvorených dverí pre onkologických pacientov. Pozývame Vás na 
prechádzku do vždy zeleného arboréta, kde môžete načerpať nové sily, 
zhlboka sa nadýchať čerstvého vzduchu, pozrieť si krásne stromy, kry a 
kvety. Viac info: www.arboretum.sav.sk, tel.: 037/633 42 11
> Občianske združenie Pelúsok v spolupráci s OÚ Martin nad Žitavou 

Vás 9. mája, so začiatkom o 20.00 h, srdečne pozýva na májovú 
batôžkovú zábavu – Martinský majáles. Do tanca bude hrať skupina 

Duo Rytmix. Vstupné: 6 €/ osoba. Pripravená je atraktívna tombola  
a májové prekvapenie. Vstupenky: OÚ Martin nad Žitavou,  
tel.: 037/642 25 45
> Ján Berky Mrenica jr. a Diabolské husle Vás pozývajú na koncert 

ŠKOVRÁNOK, ktorý sa uskutoční 14. mája o 18.00 h v divadelnej sále 
Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Vstupné: 8 €, 
predaj - kancelária MSKŠ.
> Mestské stredisko kultúry a športu Vás pozýva 15. mája 2015 o  

19.00 h na MAJÁLES do Kultúrneho domu v Chyzerovciach. Predpredaj 
vstupeniek - MSKŠ (tel. č. 037 / 64 26 422), cena - 13 € (večera, ½ l vína, 
káva, minerálka).
> Piatok 15. mája od 21.00 h do 04.00 h, vstupné: 2 € – DJ ŠUPO 

(Revolucia, Soljazz) – Quadraton club, Zlaté Moravce.
> Hodová discoshow... back to the 90`s bude prebiehať 16. mája v 

čase od 20.10 h do 5.05 h v KD Slepčany.
> Pozývame Vás na jedinečné vystúpenie KOLLÁROVCI - “Goraľu 

cy či ne žaľ”. Vystúpenie sa uskutoční 17. mája o 18.00 h v DS MSKŠ. 
Vstupné: 10 €, predpredaj vstupeniek - kancelária MSKŠ, informácie a 
rezervácie: 0911 179 500.
> Keď heligónka hrá... – Kysucký prameň a krst Mariánskeho CD 

sa uskutoční v PKO Nitra 17. mája o 16.00 h. Čakajú na Vás Podzoborskí 
heligonkári, Oľga Baričičová, Nitrianska heligónka a ďalšie prekvapenia. 
Vstupné 9 €, predpredaj vstupeniek: Repro Mix - Župná 10, Zlaté 
Moravce, www.ticketportal.sk.
> Materské centrum Mami – Oáza pripravilo koncert mladej 

slovenskej speváčky. Sima Martausová a 5 chlapov v kapele 
vystúpi 20. mája o 18.00 h v MSKŠ Zlaté Moravce. Vstupné: predpredaj  
9 €, na mieste 11 €. Viac info, predaj a rezervácia: Materské centrum Mami 
– Oáza alebo na tel. č.: 0902 092 905.
> Sobota 22. mája od 20.00 h do 04.00 h, vstupné: 3 € – GIPSY 

ČÁVE&OLDIES PARTY – Oregon Pub – Disco, Zlaté Moravce.
> Zlatomoravecký vinohradnícky spolok pozýva všetkých milovníkov 

vína na Slávnosť sv. Urbana, ktorá sa bude konať 23. mája o 15.00 h na 
viniciach pri kaplnke.
> Chyzeroveckí záhradkári Vás srdečne pozývajú na Slávnosť pri 

príležitosti sviatku patróna vinohradníkov sv. Urbana, ktorá sa 
bude konať 23. mája na chyzeroveckých viniciach.
> Jedinečné turné hviezd česko-slovenskej hudobnej scény 

70., 80. a 90. rokov. Vo výnimočnom 2-hodinovom trojkoncerte sa 
predstavia: Naďa Urbánková (70. roky), Peter Kotvald a Standa Hložek 
(80. roky), Maduar (90. roky). Doprajte si neopakovateľný hudobný 
zážitok plný spomienok na zlaté dobré časy s nezabudnuteľnými hitmi. 
Po koncerte prebehne krátka autogramiáda spojená s predajom CD. 
Koncert sa bude konať v DS MSKŠ 28. mája o 18.30 h. Vstupné: 18 € 
predpredaj, 21 € na mieste. Predaj vstupeniek: Predpredaj.sk, predajné 
miesta portálu Predpredaj.sk, MSKŠ Zlaté Moravce.
> Medzinárodné záprahové preteky – jednozáprahov, 

dvojzáprahov a štvorzáprahov – CAI3 H1, H2, H4 – Pohár ESSA sa 
uskutočnia v termíne 29. - 31. mája v NŽ Topoľčianky.
> CK Machulince a obec Machulince organizujú dňa 30. mája 

(štadión TJ Machulince) 3. ročník cyklistických pretekov HORSKÁ 
CYKLOČASOVKA. Program začína o 10.00 h prezentáciou účastníkov 
so štartom o 13.00 h.


