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Vážení občania 
mesta 
Zlaté Moravce,

keďže som toho názoru, že vo-
lený zástupca občanov má byť  
k občanom otvorený a hovoriť im 
pravdu, pokladám za svoju povin-
nosť oboznámiť  Vás s výsledkom 
hospodárenia mestských podnikov 
- príspevkových organizácií Mesta 
Zlaté Moravce.

Príspevkové organizácie Mesta 
Zlaté Moravce: Záhradnícke služ-
by, Technické služby a Mestská  ne-
mocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc, Službyt, Mestské stredisko kul-
túry a športu sú povinné polročne 
v súlade  s VZN o rozpočtových pra-
vidlách mesta a v súlade s požia-
davkami  Finančnej komisie pri MsZ 
predkladať štvrťročne zriaďovateľo-
vi, t.j. Mestu Zlaté Moravce, výsledky 
svojho hospodárenia. Naposledy 
tak boli povinné urobiť k 30.9.2015.

Zadĺženosť troch mestských 

podnikov je momentálne najpál-
čivejší problém mesta, s ktorým sa 
musíme vysporiadať, pretože dôs-
ledky a následky nehospodárneho 
a neprofesionálneho riadenia musí-
me znášať, bohužiaľ, všetci.

$ 1. Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce k 30.9.2015

Hospodárenie k 31.12.2011:
 výsledok hospodárenia: zisk 

vo výške 1800 €, z toho zisk za hlav-
nú činnosť vo výške 66 € a za podni-
kateľskú činnosť zisk vo výške 1734 €

Hospodárenie k 31.12.2012:
 výsledok hospodárenia: stra-

ta vo výške - 9961 €, z toho strata za 
hlavnú činnosť vo výške -14 120 € 
a za podnikateľskú činnosť zisk vo 
výške 4159 €

Hospodárenie k 31.12.2013:
 výsledok hospodárenia: zisk 

vo výške 2808 €, z toho strata za 
hlavnú činnosť vo výške -18 716,52 € 
a za podnikateľskú činnosť zisk vo 
výške 21 524, 66 €

Hospodárenie k 31.12.2014:
 výsledok hospodárenia: zisk 

vo výške 14 254,87 €, z toho strata 

za hlavnú činnosť vo výške -12 942,46 € 
a za podnikateľskú činnosť zisk vo 
výške 27 197,33 €

Hospodárenie k 30.09.2015:
 výsledok hospodárenia: (Vý-

kaz ziskov a strát) zisk vo výške 
24 992,94 €, z toho zisk za hlavnú 
činnosť vo výške 77 898,67 € a za 
podnikateľskú činnosť strata vo 
výške - 52 905,73 €

Stav majetku a záväzkov je mo-
mentálne problém vyčísliť v Zá-
hradníckych Službách Mesta, nakoľ-
ko nebola ukončená inventarizácia 
k 31.08.2015 a výkazy k 30.09.2015 
nie sú preukázané a dôveryhodné.

Všetky záväzky spolu =  
226 190,56 €, z toho po lehote 
splatnosti 225 381,80 €

Všetky pohľadávky spolu =  
16 014,80 €, po lehote splatnos-
ti 16 014,80 €

$ 2. Technické služby mesta 
Zlaté Moravce k 30.9.2015

Hospodárenie k 31.12.2011:
  výsledok hospodárenia: 

strata vo výške – 296 829 €, z toho 

Pár slov na 
objasnenie

Vážení spoluobčania,
neustále sa dozvedám zo svojho 

okolia zaručené správy o tom, ako 
„sa vozím v aute s pánom Senári-
kom (investorom spaľovne talian-
skych odpadov)“, „že som podpísala 
výstavbu malej spaľovne“ a „že si 
ma už kúpili“.

Uverejňujem preto toto 
vyhlásenie:

Nikdy som s pánom Sená-
rikom, ani s inými investormi 
spaľovne talianskych plastov, 
v jeho, mojom, ani v žiadnom 
inom aute nesedela. S výstav-
bou žiadnej spaľovne odpadov 

v našom meste som nikdy nesú-
hlasila, žiadnu som nepovolila 
a nikdy nepovolím. Moje pre-
svedčenie ani podpis sa kúpiť 
nedajú!

Naďalej nesúhlasím s vybu-
dovaním nových prevádzok 
na energetické zhodnocova-
nie plastov a tiež nesúhlasím 
s vybudovaním kogeneračných 
zdrojov na výrobu elektrickej 
energie a tepla (akejkoľvek 
spaľovne) na komerčné účely, 
na území nášho mesta Zlaté 
Moravce.

Pár slov na objasnenie situá-
cie týkajúcej sa investičného zá-
meru Energetické zhodnotenie 
plastov v Zlatých Moravciach

Dobrá správa je, že firma 

Secop odkúpila od firmy TROYA cca  
13000 m² z budovy, kde mala byť 
spaľovňa talianskych plastov umies-
tená, idú rozširovať výrobu kompre-
sorov v týchto priestoroch, vytvára-
jú nové pracovné miesta, za čo im 
veľmi pekne ďakujem.

Avšak investorom zostalo cca 
8000 m² a pôvodný zámer na bu-
dovanie spaľovacích prevádzok  
z Ministerstva životného prostredia 
do dnešného dňa nestiahli. Preto 
znova zopakujem a uisťujem Vás, 
že nebudem súhlasiť so zámerom 
energetického zhodnocovania plas-
tov, odpadu a budovaním kogene-
račných jednotiek v Zlatomorav-
skom regióne.

S úctou Marta Balážová, 
zástupca primátora mesta
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strata za hlavnú činnosť vo výške  
- 245 773 € a za podnikateľskú čin-
nosť strata vo výške – 51 056 €

Hospodárenie k 31.12.2012:
  výsledok hospodárenia: 

strata vo výške – 192 913 €, z toho 
strata za hlavnú činnosť vo výške 
– 198 465 € a za podnikateľskú čin-
nosť zisk vo výške 5 552 €

Hospodárenie k 31.12.2013:
 výsledok hospodárenia: zisk 

vo výške 113 538 €, z toho strata za 
hlavnú činnosť vo výške – 19 349 € 
a za podnikateľskú činnosť zisk vo 
výške 132 887 €

Hospodárenie k 31.12.2014:
  výsledok hospodárenia: 

strata vo výške – 118 479,59 €,  
z toho strata za hlavnú činnosť vo 
výške - 5088,85 € a za podnikateľ-
skú činnosť strata vo výške – 63 
390,74 €, záporné základné imanie 
podniku = - 97 688,05 €

Hospodárenie k 30.09.2015:
  výsledok hospodárenia: 

strata vo výške - 73 273,17 €,  
z toho strata za hlavnú činnosť vo 
výške – 63 522,53 € a za podnika-
teľskú činnosť strata vo výške 
– 9750,64 €.

Všetky záväzky spolu =  
161 147,07 €, z toho po lehote splat-
nosti 114 409,14 €

Všetky pohľadávky voči odbe-
rateľom = 76 043,28 €, po lehote 
splatnosti 37 027,89 €

Podľa § 28 zák. č. 523/2004 Z.z., ak 
je hospodárskym výsledkom pod-
nikateľskej činnosti k 30. septembru 
strata, je vedúci príspevkovej or-
ganizácie povinný zabezpečiť, aby 
bola do konca rozpočtového roka 
strata vyrovnaná alebo urobiť také 
opatrenia na ukončenie podnika-
teľskej činnosti, aby sa v ďalšom roz-
počtovom roku už nevykonávala.

Technické služby dosiahli stra-
tu za podnikateľskú činnosť aj 
k 30.09.2014, štatutár organizácie 
bol zo strany zriaďovateľa písomne 
upozornený a vyzvaný, aby prijal 
opatrenia na vyrovnanie straty ku 
koncu roka 2014. Napriek prijatým 
opatreniam zo strany štatutára or-
ganizácie podnik za podnikateľskú 
činnosť dosiahol k 31.12.2014 stratu 
vo výške – 63 390,74 €.

Zo zverejnených údajov je zrejmé, 
že dlhodobo neriešené problémy 

mestských podnikov musíme za-
čať bezodkladne riešiť. Preto pripra-
vujeme návrhy riešenia, s ktorými 
oboznámime poslancov i občanov 
mesta a po vzájomnej dohode mu-
síme nájsť najvhodnejšie riešenie, 
aby dopad na ekomoniku mesta  
a občanov bol čo najmenší.

Vzhľadom na vysokú zadĺže-
nosť Technických služieb a Zá-
hradníckych služieb sú ďalšie 
možnosti riešenia nasledovné:

Príspevkové organizácie je mož-
né podľa §21 zákona č.523/20 Z.z 
o rozpočtových pravidlách verej-
nej správy zlúčiť, kedy zanik-
nú Záhradnícke služby a ich 
záväzky a pohľadávky prejdú 
na Technické služby, ktoré zo-
stanú zachované. Ďalšou al-
ternatívou je zrušenie organi-
zácie bez právneho nástupcu  
a v tomto prípade práva a povin-
nosti zrušeného podniku prechá-
dzajú na zriaďovateľa, t.j. na Mesto 
Zlaté Moravce. V treťom prípade 
môže dôjsť k splynutiu obidvoch 
mestských podnikov a vytvoreniu 
nového podniku, na ktorý prejdú 
práva a povinnosti obidvoch zruše-
ných mestských organizácií.

V súčasnej dobe sa intenzív-
ne spracúva na oddelení financií 
a rozpočtu ekonomická analýza 
zlúčenia Technických a Záhradníc-
kych služieb pod jeden mestský 
podnik Technické služby mes-
ta Zlaté Moravce ako i zruše-
nie Záhradníckych služieb bez 
právneho nástupníctva.

V budúcnosti nie je vylúčená 
ani transformácia tohto mest-
ského podniku na obchodnú 
spoločnosť bez potreby mest-
ského príspevku. Prioritou však 
je uhradiť všetky jeho dnešné 
dlhy. Ozdravný proces k do-
siahnutiu tohto cieľa sme už 
začali vypísaním výberových 
konaní na riaditeľov mestských 
podnikov. Ďalším striktným 
opatrením, ako znížiť náklady 
podnikov a teda šetriť financia-
mi, je nariadenie, v ktorom sa 
požaduje od mestských pod-
nikov predložiť na schválenie 
každý výdavok nad 300 EUR.

$ 3. Mestská nemocnica Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

V ý š k a  z á v ä z k o v  p o 

lehote splatnosti viac ako 60 dní  
k 30.09.2015 =  926 778,73 €

Výška záväzkov celkom 
k 30.09.2015 = 1 597 352,44 €

Výška pohľadávok po lehote splat-
nosti viac ako 60 dní k 30.09.2015 =  
63 771,77 €

Výška pohľadávok celkom  
k 30.09. 2015 = 625 743,85 €

Mestská nemocnica Rudolfa Kor-
ca je v súčasnosti a aj v budúcnosti 
najväčším finančným problémom 
mesta. Pokračovanie mestskej 
nemocnice ako príspevkovej or-
ganizácie je pre mesto finančne 
nezvládnuteľné. O tom svedčí aj 
fakt, že v roku 2010 si Mesto Zlaté 
Moravce prevzalo úver na jej od-
dĺženie vo výške 1 330 000 €, ktorý 
bude mesto splácať do roku 2030, 
zostatok úveru činí k 31.12.2015 
sumu vo výške 1 002 792 €. Zo 
zverejnených čísel je zrejmé, že 
dlh nemocnice sa za 5 rokov dostal 
opäť na predchádzajúcu úroveň. 
Z hore uvedeného vyplýva, že na 
prevádzkovanie nemocnice mesto 
vynaloží ročne 200 tisíc €, vo forme 
príspevku - 70 116 € ako ročná splát-
ka úveru z roku 2010 plus cca 25 500 € 
sú ročné úroky k tomuto úveru  
a k tomu takmer 1 mil. €, ktoré 
bude musieť Mesto uhradiť vo for-
me záväzkov nemocnice po lehote 
splatnosti, ktoré sa za posledných 
5 rokov akumulovalo.

Keďže je našou prioritou zacho-
vanie zdravotníckej starostlivosti 
pre občanov mesta, riešením pre 
zachovanie nemocnice je nájsť 
vhodného potenciálneho part-
nera. V súčasnosti prejavili záujem 
o prevádzkovanie nemocnice dva 
podnikateľské subjekty, ktorým boli 
a budú poskytnuté verejne dostup-
né materiály týkajúce sa nemocni-
ce, jej hospodárenia a vybavenia.

O priebehu i výsledku rokovaní 
budeme poslancov i občanov bez-
odkladne informovať.

$ 4. Službyt, mestský pod-
nik a Mestské stredisko kultúry  
a športu, mestský podnik

Čo sa týka ďalších dvoch pod-
nikov, môj návrh bude vytvoriť 
zo Službytu obchodnú spoloč-
nosť s ručením obmedzeným bez 
toho, aby mesto na jeho chod pri-
spievalo akýmkoľvek príspevkom  

z mestského rozpočtu a z  Mestské-
ho strediska kultúry a športu plánu-
jem vytvoriť samostatné oddelenie 
na Mestskom úrade.

Týmito opatreniami dôjde jednak 
k zníženiu počtu zamestnancov  
a k zefektívneniu práce a jednak 
k tomu, že nebude potrebné na 
činnosť týchto organizácií vyčleniť 
ďalší príspevok.

Uvedomujem si, že je potrebné 
zefektívniť a zhospodárniť prácu 
celého Mestského úradu, jednotli-
vých oddelení, ktoré sú aktívne za-
pojené do prípravy podkladov pre 
reštrukturalizáciu mestských pod-
nikov a zároveň musia poskytovať 
občanom mesta kvalitné služby.

Moja vízia rozvoja Zlatých Mora-
viec je jednoznačne vízia moder-
ného európskeho mesta, ktoré sa 
uchádza v maximálnej možnej mie-
re o získanie financií z Eurofondov. 
Ak sa nám podarí dlhy podnikov 
ustrážiť, resp. dodržať splátkové ka-
lendáre voči štátnym inštitúciám, 
budem zo všetkých síl pracovať 
na získaní financií na rozvoj náš-
ho mesta.

Chcela by som všetkých obča-
nov uistiť, že v žiadnom prípade 
sa nebude odpad, ani žiadna iná 
surovina, na území mesta spaľovať 
v kogeneračných jednotkách na 
výrobu elektriny. Taký projekt tu už 
bol, nikdy s ním nebudem súhlasiť, 
najmä kvôli vysokej záťaži na život-
né prostredie!

Vážení občania, považovala som 
za potrebné oboznámiť Vás nielen 
s hospodárskou situáciou v našich 
mestských podnikoch, ale i s na-
vrhovanými riešeniami. Informo-
vať Vás budem aj o každej zme-
ne a zároveň verím, že to budú už 
len pozitívne zmeny vo všetkých 
oblastiach.

S úctou Marta Balážová, 
zástupca primátora mesta
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Od 27. októbra 2015 Mestský 
úrad v Zlatých Moravciach ria-
di z pozície prednostu PhDr. 
Marián Takáč, ktorý aj naďalej 
zostáva vo funkcii náčelníka 
Mestskej polície.

Od roku 2011 je súčasťou Mest-
skej polície a s naším mestom je 
dokonale zžitý. Narodil sa 7. januára 
1975, je ženatý a pochádza z Trnov-
ca nad Váhom. Počas svojho pôso-
benia v policajnom zbore, v ktorom 
pôsobil od roku 1995, nadobudol 
bohaté skúsenosti v oblasti udržia-
vania verejného poriadku, ochrany 
životného prostredia a dodržiava-
nia všeobecne záväzných nariade-
ní miest a obcí. Vo svojej profesii 

prešiel snáď všetkým. Ako sa vraví 
„z ulice až hore“ a svoje doterajšie 
postavenie si zaslúžene vydrel. Po-
čas zásahov bol vždy medzi prvými, 
ktorý sa nebál k problémom posta-
viť priamo a zblízka. Má veľmi dob-
ré organizačné, riadiace a komuni-
kačné schopnosti, nemá problém 
pracovať samostatne, ani v tíme. Je 
presný, dôsledný, spoľahlivý, lojálny.

Okrem iného vyštudoval odbor 
politológie na UKF v Nitre, popri 
ktorej sa  viac zdokonalil v oblasti 
verejnej správy. V roku 2011 úspeš-
ne ukončil rigorózne štúdium na 
Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

Ľ. Rosinská

Dvom mestských 
podnikom šéfuje 
Barbora Segíňová

Mesto Zlaté Moravce, v zastúpení 
zástupcom primátora MVDr. Mar-
tou Balážovou, týmto oznamuje, 
že s účinnosťou od 29. októbra 
2015 bolo Ing. Miroslavovi Šlosá-
rovi odňaté poverenie na výkon 
funkcie riaditeľa Mestského pod-
niku Technické služby a súčasne 
mu bolo odňaté aj poverenie na 
výkon funkcie riaditeľa Mestského 
podniku Záhradnícke služby.

MVDr. Marta Balážová týmto 
dňom poverila výkonom funkcie 
riaditeľa Technických služieb mes-
ta Zlaté Moravce a zároveň výko-
nom funkcie riaditeľa Záhradníc-
kych služieb mesta Zlaté Moravce 
s účinnosťou od 29. októbra 2015 
Mgr. Barboru Segíňovú.

Barbora Segíňová má 30 rokov 
a v Technických službách pracuje 
ako ekonómka 4 roky. Študovala 
na Trenčianskej univerzite Alexan-
dra Dubčeka v Trenčíne a vo svo-
jom štúdiu pokračovala na Vysokej 
škole manažmentu v Zlatých Mo-
ravciach v odbore Verejná správa.

Ľ. Rosinská

Na výjazdovom rokovaní Vlády 
Slovenskej republiky v Nitre sa 30. 
septembra 2015 prijalo uznesenie, 
ktorým sa prerozdelila finančná do-
tácia do jednotlivých miest a obcí 
v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Prijatým uznesením má podpred-
seda vlády a minister financií do  
31. októbra 2015 uvoľniť finančné 
prostriedky vo výške 2 493 000 € na 
aktivity zlepšujúce sociálno-ekono-
mickú oblasť v Nitrianskom samo-
správnom kraji.

Z iniciatívy a za podpory ges-
torov nášho regiónu, ministra 
sociálnych vecí, práce a rodiny 
SR Jána Richtera a poslanca NR 
SR a NSK Mariána Kéryho, bola 
pre okres Zlaté Moravce schvá-
lená suma vo výške takmer pol 
milióna EUR.

Naše mesto dostane dotáciu 
vo výške 23 000 € na rekon-
štrukciu parkovacích plôch 
a verejných priestranstiev.

Jednotnému majetkovému 
fondu zväzov odborových or-
ganizácií SR sa pridelilo 200 ti-
síc € na rekonštrukciu Zámku 
v Topoľčiankach.

Volkovce budú mať 15 000 € na 

rekonštrukciu podláh a vonkajších 
schodov v základnej škole. Beladi-
ce si prilepšia o 19 000 € na rekon-
štrukciu zdravotníckeho strediska 
(zateplenie, okná, fasáda) a parko-
vacích miest pred ním. Čierne Kľa-
čany dostanú 23 000 € a Kosto-
ľany pod Tribečom 20 000 € na 
rekonštrukcie kultúrnych domov. 
Lovce môžu použiť 30 000 € na 
revitalizáciu parku a sociálnych za-
riadení v kultúrnom dome. Obci 
Nevidzany sa pomohlo sumou 
25 000 € na rekonštrukciu budovy 
materskej školy. Tekovské Nemce 
si pomôžu sumou 25 000 € pri re-
konštrukcii budovy pošty. Tesárske 
Mlyňany majú k dispozícii 20 000 € 
na rekonštrukciu sociálnych zaria-
dení v kultúrnom dome a vnútornú 
rekonštrukciu sály. Obci Velčice by 
mala pomôcť suma 24 000 € na 
zateplenie budovy Materskej školy. 
Zrekonštruovať by sa mal kultúr-
ny dom v obci Zlatno s pomocou  
20 000 €, v obci Žikava budova 
materskej školy s dotáciou 19 000 € 
a Hostie môžu použiť 10 000 € na 
zateplenie kultúrneho domu.

 
Ľubomíra Rosinská

Deviateho apríla budeme voliť primátora
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

Petra Pellegriniho z 30. októbra 2015 o vyhlásení nových volieb do orgá-
nov samosprávy obcí, Mesto Zlaté Moravce svojim občanom oznamuje, 
že komunálne voľby sa budú konať v sobotu 9. apríla 2016.

Riadením Mestskej 
nemocnice 
je znovu poverená 
Nina Horniaková

Mesto Zlaté Moravce, zastúpené 
zástupcom primátora MVDr. Mar-
tou Balážovou, týmto oznamuje, že 
s účinnosťou od 11. 11. 2015 bolo 
JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi od-
ňaté poverenie na výkon funkcie 
riaditeľa Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce.

Týmto dňom MVDr. Marta Balážo-
vá poverila výkonom funkcie riadi-
teľa Mestskej nemocnice Zlaté Mo-
ravce MUDr. Ninu Horniakovú, ktorá 
v Mestskej nemocnici pracuje na 
pozícii námestníčky.

Informovala právnička  
a hovorkyňa MsÚ  

Katarína Páleniková

Chod Mestského úradu je 
v rukách Mariána Takáča

Mesto Zlaté Moravce dostane 
od Vlády SR 23 000 €
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Mestské kino Tekov bolo posled-
ným fungujúcim kinom v celom 
zlatomoraveckom okrese. S pre-
mietaním filmov sa skončilo v roku 
2014 kvôli zastaralej technike, ktorá 
už nepodporovala formáty dostup-
ných novodobých filmov a vzhľa-
dom ku konkurenčným moderným 

kinám v okolitých mestách prestalo 
byť navštevované. Jediným výcho-
diskom z tejto situácie bola jeho di-
gitalizácia technológiou D-cinema 
podľa štandardov DCI, aby sa po-
tenciálnym divákom mohla zabez-
pečiť prezentácia hodnotných diel 
filmového plátna. Nakoľko vznikla 
v budove kina Tekov havarijná situ-
ácia s kúrením a strechou, rozhodlo 
sa, že najvhodnejšou alternatívou 
k zachovaniu kinovej kultúry bude 
zmena priestorov a preto sa z Di-
vadelnej sály Mestského strediska 
kultúry a športu stala multifunkčná 
sála. S reprodukciou zvuku 2D a 3D, 
ktoré so sebou digitalizácia kina 
priniesla, dáva možnosť širšieho vy-
užitia divadelnej kinosály na rôzne 
iné podujatia, školenia, prezentácie, 
koncerty a vystúpenia, ktoré svojim 

divákom a návštevníkom ponúknu 
umelecký zážitok na vyššej úrovni 
ako tomu bolo doteraz.

Celková suma projektu ,,Digitali-
zácia kina Tekov“ je 94 100 €.

Z toho audiovizuálny fond po-
skytol Mestu nenávratnú dotáciu 
– 32 000 €, úver vo výške 52 000 € 
a na financovaní sumou 10 100 € 
sa spolupodieľalo samotné Mesto.

Digitalizácia kina podliehala verej-
nému obstarávaniu, na základe kto-
rého sa o jeho realizáciu postarala 

česká firma Dcinex.
Pokiaľ by návštevnosť kina bola 

približne 1000 ľudí mesačne, s prie-
mernou cenou lístka 3,50 €, do šty-
roch rokov by sa Mestu táto investí-
cia mala vrátiť.

Slovenská kino premiéra akčné-
ho, dobrodružného krimi thrilleru 
„Spectre 007“ pritiahla na prvé pre-
mietanie 84 divákov.

 
Ľubomíra Rosinská

Nové kino sa otváralo s Jamesom Bondom

Dňa 11.11. 2015  som zrušila pove-
renie na vedenie nemocnice Ing. 
JUDr. Martinovi Cimrákovi a vede-
ním nemocnice som poverila ná-
mestníčku pre zdravotnú starostli-
vosť MUDr. Ninu Horniakovú.

Ako reakcia na to bol v regionál-
nych novinách uverejnený článok 
Tomáša Holúbeka plný špekulácií 
o akýchsi tajných rokovaniach a 
hone na čarodejnice, ktorý proti 
Ing. JUDr. Cimrákovi vediem.

Jeden z najdôležitejších dôvodov, 
prečo som k odvolaniu riaditeľa pri-
stúpila bol ten, že Ing. JUDr. Cimrák 
riadil nemocnicu na základe zmlu-
vy o právnej pomoci, ktorú podpí-
sal na jednej strane jeho otec JUDr.
Cimrák (konateľ firmy Cimrák, s.r.o.) 
a na druhej strane Ing. JUDr. Cimrák 
(druhý konateľ Cimrák, s.r.o.) a záro-
veň poverený riaditeľ nemocnice.

S mestom nemal Ing. JUDr. 
Cimrák uzatvorenú žiadnu pra-
covnú zmluvu, čo je v rozpore nie-
len so zákonom o výkone práce 
vo verejnom záujme, ale i s advo-
kátskymi predpismi a bezpochyby  

i s dobrými mravmi. Ing. JUDr. 
Cimrák nielenže neniesol žiadnu 
pracovnoprávnu zodpovednosť, 
ale sám rozhodoval o financi-
ách, ktoré z nemocničného účtu 
uvoľní na úhradu právnych slu-
žieb pre svoju vlastnú advokátsku 
kanceláriu.

Tieto úhrady nemocnica vyko-
návala prednostne pred úhrada-
mi iných záväzkov, ktoré boli k 31. 
9. 2015 vo výške 1 597 352,44 €.  
S osobou Ing. JUDR. Cimráka 
sú preukázateľne spojené aj ob-
starávania nemocničných prístro-
jov cez firmu, v ktorej bol v minu-
losti sám konateľom. Do funkcie 
nastúpil potom, ako jeho pred-
chodca Grujbár spreneveril takmer  
600 tis €, mimochodom, Ing. JUDr.
Cimrák už v tom čase pôsobil ako 
jeho právny zástupca.

Ďalšie tolerovanie takéhoto proti-
právneho stavu bolo z mojej strany 
neakceptovateľné a začala som ko-
nať. To, či uverejnením a podpisom 
takejto zmluvy Ing. JUDr. Cimrák ne-
prekročil aj predpisy trestnoprávne, 

môžu rozhodnúť len orgány činné 
v trestnom konaní.

V spornom článku sa ďalej uvá-
dza, že som sa zúčastnila akýchsi 
tajných rokovaní s investorom ne-
mocnice. Verejne prehlasujem, 
že toto obvinenie je absurdné, 
žiadne tajné rokovania nebo-
li! So zástupcami firmy Agel som 
sa stretla za prítomnosti Ing. JUDr. 
Cimráka, MUDr. Niny Horniakovej  
a PhDr. Mariána Takáča.

Dňa 9.11.2015 MUDr. Hornia-
ková oznámila prednostovi 
úradu, že ju telefonicky kontak-
tovala česká firma HARTENBERG 
Capital, ktorá má záujem byť po-
tenciálnym partnerom pri posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti  
v našom meste.

Podľa vyjadrenia MUDr. Horniako-
vej túto informáciu oznámila bez-
odkladne aj riaditeľovi nemocnice 
JUDr. Cimrákovi. Ing. JUDr. Cimrák 
dňa 10.11.2015 oznámil túto in-
formáciu prednostovi Mestské-
ho úradu osobne.

Stretnutie so zástupcami firmy 

sa konalo dňa 12.11. 2015 za prí-
tomnosti MUDr. Niny Horniakovej 
a vzhľadom k tomu, že PhDr. Ta-
káč mal dovolenku, tak na stretnutí 
bola prítomná Ing. Szobiová.

Spomenutým zástupcom poten-
ciálnych partnerov na prevádzko-
vanie zdravotnej starostlivosti boli 
a budú (na požiadanie) odovzda-
né verejne prístupné materiály,  
o ďalších krokoch budem po-
slancov i občanov bezodkladne 
informovať.

Následkom odvolania Ing. 
JUDr. Cimráka začala séria člán-
kov s klamstvami, polopravda-
mi a špekuláciami.

Mojou devízou a obranou 
je a bude pravda a otvore-
nosť, s ktorou sa na občanov 
obraciam.

Kópia zmluvy o právnej pomo-
ci je uverejnená na web-stránke 
mestskej nemocnice pod názvom 
Dodatok č.1 k zmluve o poskytova-
ní právnych služieb.

S úctou Marta Balážová, 
zástupca primátora mesta

Vyjadrenie k odvolaniu riaditeľa nemocnice 
Ing. JUDr. Martina Cimráka
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Životné jubileá nám pripomínajú 
veľký kus cesty, ktorý máme za se-
bou a rovnako sú prísľubom našej 
svetlej budúcnosti spojenej s usku-
točnením doposiaľ nesplnených 
snov. Významné jubileum, 60-te 
„okrúhliny“ v tomto roku oslavuje 
známy rodák zo Zlatých Moraviec 
so zvučným menom Prof. PhDr. Jo-
zef Leikert, PhD., Litt.D. Vychádzajúc 
z tejto príležitosti usporiadal 29. ok-
tóbra miestny odbor Matice sloven-
skej v Zlatých Moravciach v spolu-
práci s knižnicou a v naviazaní na 
Ľudovíta Chládeka stretnutie pria-
teľov nesúce názov „Nad knihou 
života“.

Hosťa a prítomných, vrátane 
MVDr. Marty Balážovej, zástupky-
ne primátora mesta Zlaté Moravce,  
na stretnutí privítala vedúca kniž-
nice Anna Šútorová. Popoludním 
stráveným v príjemnej spoločnos-
ti sprevádzala Ing. Marta Eckhard-
tová, ktorá nás previedla životom, 
úspechmi a zákutiami tvorby tohto 
významného autora.

Pri nahliadnutí do osobnej mi-
nulosti básnika si osviežime spo-
mienky na významnú udalosť 
odhalenia Pamätnej tabule židov-
ským spoluobčanom, konanej 24. 
januára 2014. V tento deň získal za 
svoju bohatú činnosť pán Leikert, 
narodený v októbri 1955, najvyššie 
ocenenie - „Čestný občan mesta 
Zlaté Moravce“. Jeho životopis je 
v skutku pestrý - základnú školu 
navštevoval v Zlatých Moravciach, 
maturoval na Strednej ekonomic-
kej škole v Nitre, vyštudoval Filo-
zofickú fakultu Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Dozvedeli sme 
sa, že dve funkčné obdobia bol 

predsedom najväčšieho spisova-
teľského zoskupenia na Slovensku 
– Asociácie organizácií spisovateľov 
Slovenska. V súčasnosti je predse-
dom Klubu spisovateľov literatúry 
faktu na Slovensku a predsedom 
kulturologickej spoločnosti. Praco-
val vo viacerých redakciách, v Kan-
celárii prezidenta SR bol hovorcom 
a neskôr osobným poradcom pre-
zidenta. Niekoľko rokov pracuje ako 
vedecký pracovník Historického 
ústavu Slovenskej akadémie vied. 
Aktuálne pôsobí ako dekan Fakul-
ty masmédií Paneurópskej vysokej 
školy v Bratislave.

Pán Leikert je osobnosť bohatá na 
poznatky a skúsenosti. Veľmi blízka 
mu je literatúra faktu a poézia, písa-
niu ktorých sa aktívne, dôsledne, no 
hlavne úspešne, venuje. Žije a tvorí 
v Bratislave. Doma a v zahraničí zís-
kal viacero literárnych cien. Ohuru-
júci je počet kníh, ktoré mu vyšli, 
je ich viac ako 60. „Na papier kla-
die nielen otázky o podstate života 
a smrti, ale aj odpovede rezonujúce 
presvedčivou filozofiou a svojským 
nadhľadom. Pritom bravúrne nará-
ba s básnickou skratkou a dokáže 
tvoriť osobité metafory, ktoré dodá-
vajú myšlienkam originalitu a ešte 
väčšmi podčiarkujú ich hĺbku,“ 
uviedla Marta Eckhardtová. „Lite-
ralizuje dejiny, čím ich sprístupňuje 
najmä tým, ktorí neboli ich účast-
níkmi ani z hľadiska osobného, ani 
v kontexte kultúrneho, historického 
a iného času. Do príbehu histórie 
vkladá vierohodné príbehy a dáva 
im vnútornú dimenziu. Hoci začí-
nal poéziou, jeho prvými dielami 
sú knihy z oblasti literatúry faktu,“ 
oboznamovala prítomných ďalej 

o podstate jeho umeleckej činnos-
ti. Knižné rozhovory so známymi 
osobnosťami sú druhou doménou 
jeho literatúry faktu. Napísaniu kníh 
predchádza študovanie archívnych 
materiálov a vlastný výskum. S ra-
dosťou a entuziazmom organizuje 
mnoho kultúrnych podujatí.

Štvrtkové stretnutie bolo oboha-
tené o prednes pútavých ukážok 
z jeho tvorby v prevedení Anny Kiš-
šovej, Barbory Remenárovej a Dávi-
da Makáňa. Všetci rovnako pookriali 
pri podmanivom speve Soni Meň-
hertovej a Mgr. Zuzany Hudecovej, 
ktoré na klavíri sprevádzala Ľubica 
Lastovicová zo Základnej umelec-
kej školy. Veľké množstvo informácií 
u každého spelo k poskladaniu si 
jednotlivých čriepok do komplex-
ného obrazu zachytávajúceho sku-
točnú osobnosť nášho rodáka.

Vzácny hosť prejavil radosť zo 
stretnutia a s úsmevom na tvári 
spomenul, že knižnicu, síce v iných 
priestoroch, navštevoval už ako 
chlapec, zároveň sa  priznal, že 
knižky niekedy vracal aj oneskore-
ne, pričom sa nevyhol ani poku-
tám. Podľa neho má pri dnešných 
technických výdobytkoch doby 
kniha svoje čaro, šušťanie papiera, 
počuť ju padať z nočného stolíka 

alebo precitnúť v tom, ako nás po-
tom, čo pri čítaní zaspíme, počas 
spánku tlačí, je čosi neopísateľné. 
Je vďačný za ovplyvňovanie ľuďmi, 
ktorých v živote stretol, boli úžasní 
aj v tomto meste a veľa mu dali.
Zároveň povedal, že rovnako cez 
seba a svoju tvorbu môže zasa on 
ovplyvniť iných.

Zo svojho rodinného a súkrom-
ného zákulisia prezradil, že rodinná 
vetva je po otcovej strane zakore-
nená v Banskej Štiavnici a v Rakúsku, 
mamičkina v Tesárskych Mlyňa-
noch. Od každého niečo zdedil, 
z otcovej strany vzťah k umeniu, 

estetiku a z maminej vzťah k pôde, 
slnku, vetru, vode. V Tesárskych 
Mlyňanoch dodnes trávi veľa času, 
hlavne v období sviatkov, kde napí-
sal aj veľa kníh.

Pri odhaľovaní svojho života 
prezradil, že v umeleckej tvorbe 
ho ovplyvňovali práve ľudia, kto-
rí v Zlatých Moravciach a okolí 
umelecky tvorili a pôsobili. Niek-
torí z nich sa zúčastnili aj stretnutia 
(PhDr. Miroslav Pius, Ing. Ľubomír 
Olach, PaedDr. Ondrej Valach, Ma-
rián Tomajko).

Ľudská zvedavosť je prirodzená 
rovnako ako záujem o nové infor-
mácie a tak sa dostatočný priestor 
vytvoril otázkam kladeným od prí-
tomných k autorovi, pričom kaž-
dý dostal uspokojivú odpoveď. Pri 
rozprávaní poodhalil a spomenul 
súvislosti spojené s vychádzajúcou 
básnickou zbierkou Pavučina bytia 
a pripravovanou knihou plnou jeho 
príhovorov a prejavov.

Pokiaľ chcete spoznať podrob-
nejšie Jozefa Leikerta, zistiť, kým je 
a objaviť, čo sa ukrýva v zákutiach 
jeho duše, pohrúžte sa do čítania 
jeho tvorby, v nej totiž s istotou ne-
cháva veľký kus seba a tým napovie 
o čosi viac.

V rámci záverečného poďakova-

nia za jeho návštevu prijal množ-
stvo osobných gratulácií a darče-
kov, medzi gratulantmi boli aj Marta 
Balážová, Simona Holubová, Klau-
dia Ivanovičová a iní jeho priatelia, 
známi a rodinní príslušníci. Nechý-
balo ani rozkrájanie krásnej torty, 
prípitok a občerstvenie. Stretnutie 
sa potom nieslo v duchu príjemnej 
atmosféry pri voľných rozhovoroch.

Dodatočne mu aj za všetkých Zla-
tomoravčanov želáme veľa zdravia, 
elánu a tvorivých síl.

Spracovala M. Petrovičová

„Nad knihou života“
Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. a Ľudovít Chládek
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Týždeň pre zdravie je za nami 
a my môžeme jednohlasne pove-
dať STÁLO TO ZA TO!

V pondelok sme začali rozhlaso-
vou reláciou o zdravej výžive v škol-
skom rozhlase na tému „Hovorme 
o jedle“. Všetci sme si tak pripome-
nuli, aké dôležité je zdravo sa stra-
vovať a do jedálnička denne zara-
diť ovocie a zeleninu. Zároveň bola 
pre žiakov vyhlásená výtvarná súťaž 
„Chutné maľovanie“.

V utorok sme si Svetový deň výži-
vy pripomenuli trochu netradične 
v telocvični súťažou „Moja učiteľka 
varí lepšie ako tvoja“. Dve družstvá 
žiakov so svojimi pani učiteľkami 
súťažili v príprave zdravých nátie-
rok. Pravidlá boli jednoduché, pani 
učiteľky dirigovali, žiaci dobre po-
čúvali a pracovali ako včeličky, pre-
tože na prípravu mali stanovený 
čas. Atmosféra bola skvelá, úžas-
né obecenstvo tvorili žiaci z ŠKD, 
rodinní príslušníci našich žiakov 
a všetci, ktorí boli zvedaví a chceli 
sa zabaviť. Všetkým prítomným ná-
tierky chutili a mnohí si ich prípravu 
vyskúšali aj doma. Obecenstvo si 
domov odnieslo recept na nátierky 
a súťažiaci okrem novej skúsenos-
ti aj odmenu v podobe banánov 
a mrkvy. A my už vieme, že naši žiaci 
varia najlepšie.

V stredu sme cvičili, cvičili a cvi-
čili. V telocvični znela hudba a žiaci 
cvičili v rytme dopoludnia aj popo-
ludní v ŠKD.

Vo štvrtok sme mali Deň jablka. 
Ráno sme opäť začali rozhlasovou 
reláciou o účinkoch jablka na naše 
zdravie. V škole prebiehalo tema-
tické vyučovanie, vo všetkých roč-
níkoch sa, okrem iného, písal jabl-
kový diktát a žiaci si na desiatu 
priniesli jabĺčko. V triedach sa našli 
aj jablkové koláčiky, džúsy, štrúdle, 
či špe ciálna jablková torta. Sladký 
jablkový deň si urobili žiaci aj v ŠKD 
a pripravili si rôzne ovocné šaláty, 
v ktorých nechýbali práve jabĺčka.

Vyvrcholením zdravého týždňa  
v našej škole bola piatková akcia 
„Do školy na bicykli“. Napriek svie-
žemu ránu sa pred bránou školy 
stretlo 36 milovníkov kolies. Chlapci 
aj dievčatá, na bicykloch, či kolo-
bežkách, si dali spoločne symbolic-
ké kolo pre zdravie okolo školy. Za 
odvahu dostali diplom a bezpeč-
nostnú nálepku. Taktiež bola vy-
hodnotená výtvarná súťaž „Chutné 
maľovanie“. Do súťaže bolo prihlá-
sených 38 žiackych prác a 10 najlep-
ších bolo odmenených balíčkom 
zdravých potravín.

A čo na záver? Ďakujeme. Ďakuje-
me za každé pekné slovo, ktoré sme 
tento týždeň počuli. Ďakujeme za 
každý šťastný úsmev našich žiakov. 
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa 
s chuťou a odhodlaním vrhli do rea-
lizácie tohto skvelého týždňa. A ďa-
kujeme rodičom za ich podporu.

Mgr. Zuzana Šišovská

Týždeň pre zdravie 
na Pribinke

Október – mesiac ÚCTY K STAR-
ŠÍM sme spoločne oslávili aj v MŠ 
Štúrova. Škôlkari privítali v mater-
skej škole babky a dedkov. Pred-
viedli im svoju šikovnosť a potešili 
ich básničkami, spevom a tancom.

Škôlka bola vyzdobená prácami 
detí, ktoré hýrili farbami ako jeseň 
a boli bohaté na množstvo rôznych 
nápadov. Po vystúpení deti obda-
rovali starých rodičov darčekmi, 
ktoré im odovzdali ako pamiatku 
na októbrové popoludnie v MŠ.

Všetkých prítomných čakalo ob-
čerstvenie – návrat do škôlkarských 
čias. Pani kuchárky a pani vedúca ŠJ 
pripravili nátierky a pohostili všet-
kých zúčastnených.

Sme radi, že si starí rodičia, rodičia 
a známi našli čas, aby strávili s deť-
mi pár spoločných chvíľ v mater-
skej škole a ako zaznelo aj počas 
vystúpenia z úst všetkých detí... „Za 
všetko Vám ĎAKUJEME!“

MŠ Štúrova
Ivana Micheličová

Po dlhšej dobe sme v MŠ Príle-
py mohli privítať niečo inovatívne, 
s čím sa deti len tak nestretnú. Dňa 
25. 10. k nám pricestovalo bábkové 
divadielko Slniečko. Predstavenie 
„Malí huncúti“ bolo poučné, zaují-
mavé a hlavne upútalo aj toho naj-
menšieho diváka. Javajkové bábky 
Šaňo a Katka sa prihovárali deťom 
a spoločne riešili otázky, ako napr.: 
čo urobíme, keď ráno vstaneme, 
aké sú správne raňajky, aký obed, 
čo pijeme, ako cvičíme, aké zázrač-
né slovíčka používame...

„Hej, tiky tak, áno, je to tak, slo-
vá nech sa páči, prosím, ďakujem... 
hračky treba po hraní hneď aj upra-
tať... hej, tiky tak, áno, je to tak...“

Hravou formou, formou piesní 

a pohybových aktivít bábkoherec 
zapojil všetky deti do odpovedí. 
Triedou sa ozýval spoločný spev. 
„Tvojmu telu niečo chýba, rozhýb 
ruky, nohy, celé telo. Juchú, juchú, 
juchú, som na čerstvom vzduchu...“

Javajka Katka a Šaňo deťom po-
stupne vysvetlili, čo je správne a čo 
nie. S príjemnými a veselými tónmi 
hudby, ktorú dopĺňala hra na fúka-
cej harmonike, deti tancovali, cvičili 
a spievali.

V závere predstavenia sa spoloč-
ne naučili pieseň: „Pijeme mlieko, 
pijeme čaj, pijeme džús, ale aj tak 
- voda je naj.“

Divadielku ďakujeme za krásny 
zážitok.

Zuzana Šalingová

MŠ ŠTÚROVA - ÚCTA K STARŠÍM

Divadielko Slniečko
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V utorok 13. októbra, by ste már-
ne hľadali predškolákov v MŠ na 
Kalinčiakovej ulici, pretože prá-
ve v tento deň cestovali do Nitry 
na divadelné predstavenie Ferdo 
Mravec v divadle Andreja Baga-
ra. Cieľom výletu bolo spoznávať 
niektoré historické objekty v blíz-
kom regióne a spoločensky pri-
jateľne sa správať v divadle. Nie-
len exteriér, ale aj interiér, herecké 

a spevácke výkony známych her-
cov nadchli všetky deti. Dozve-
deli sa aj množstvo zaujímavých 
informácií o mravcoch, napríklad, 
že je ich toľko veľa, koľko je ľudí na 
našej Zemi, že dokážu odniesť až 
20-násobok svojej váhy. Spozná-
vali mnoho lúčnych chrobáčikov 
a najmä sa dozvedeli, čo je hrdin-
ský čin. Hoci Ferdo nebol ako os-
tatné mravce, pretože stále niečo 

vymýšľal, zlepšoval, deti zistili, že 
vlastne všetkým na lúke pomáhal. 
Toto predstavenie deťom prinies-
lo nielen úžasný kultúrny zážitok, 
ale ich oboznámilo s niektorými 
ľudskými vlastnosťami ako usi-
lovnosť, pracovitosť, vytrvalosť, 
ale aj so zápornou vlastnosťou 
- pýchou. Určite v ich malých sr-
diečkach zostanú ukryté hlboké 
dojmy, ktoré po prvýkrát zažili 
v divadle Andreja Bagara v Nitre. 
Kolektív MŠ - Kalinčiakova ul.

Príde čas, keď deti dosiahnu op-
timálny vek spájajúci sa s opuste-
ním tried materských škôl, ktoré na-
hradia školské učebne základných 
škôl. Pre prvákov je v školách všetko 
nové, nadobúdajú nové poznatky, 
spoznávajú nových ľudí a budujú 
si priateľstvá.

V priateľskom, hravom, ale hlavne 
slávnostnom duchu, sa nieslo pa-
sovanie 25 – tich prvákov v ZŠ na 
Mojmírovej ul., ktorého sa 28. ok-
tóbra v upravených priestoroch te-
locvične zhostila riaditeľka Mgr. Viera 
Striešková.

Prvákov oblečených v zelených 
talároch prišli podporiť spolu s dru-
hákmi aj hrdí rodičia a iní rodinní 

príslušníci. Cesta k aktu samotného 
oficiálneho pasovania bola trochu 
„zarúbaná“. Pred tým, než žiakom 
na hlavách spočinula čiapka s ich 
menom a triedou, ktorú navštevu-
jú a v rukách Uvítací list pre prváka 
s vždy vítanou sladkou pochúťkou, 
museli navštíviť štyri krajiny. Ešte 
pred nimi sa v Čítankove, Počtári-
kove, Prírodovedkove a Šikuľkove za-
stavil Polepetko, ktorý v nich úplne 
všetko poplietol. Na správnu mieru 
to však mali uviesť práve prváci, ktorí 
sa do toho pustili za spevu prítom-
ných druhákov a povzbudzovania 
rodiny. V jednotlivých krajinách stre-
távali pre všetkých známe rozpráv-
kové bytosti, ktoré im pri nastoľovaní 

V príjemnej atmosfére našej školy

sme si uctili, a nebola to náhoda,

najvýznamnejšieho predstaviteľa

slovenského národa.

Ľudovít Štúr -

osobnosť, ktorej životná púť

nás zaujala,

osobnosť, ktorá v centre

národného obrodenia stála

a jeho skutky i veľké činy

sa spájajú navždy

so vznikom našej slovenčiny.

Sme radi,

že máme prehľad

ako tvoril, ako žil

a čo všetko

pre náš národ vytvoril.

Aj takýmito veršami z pera 
pani učiteľky Preinerovej sa 
dá opísať príjemné dopolud-
nie v škole, ktoré žiaci v ZŠ na 
Robotníckej ulici v Zlatých Mo-
ravciach venovali spomienke 
na najväčšieho buditeľa slo -
venského národa Ľudovíta Ve-
lislava Štúra.

Po úvodnej hymne nás básňou 
v štúrovčine Pripomienka priví-
tala žiačka 8. ročníka Nina Hri-
cová. Krátku prezentáciu Štúro-
vej osobnosti, ktorú si pripravili 
žiaci Michal Gaži a Natália Valá-
šiková z 8. ročníka a pár osob-
ných slov pani učiteľky slovenči-
ny Herdovej vystriedal film True 
Štúr, k torý sme so záujmom 

poriadku s radosťou pomohli. Spo-
znali Fionu, Shreka, Snehulienku, 
pána kráľa, Červenú čiapočku a aj 
v dobrom konajúceho spomínané-
ho Polepetka. Po kolektívnom zvlád-
nutí úloh pristúpil každý prvák k pani 
riaditeľke, ktorá ho oficiálne prijala 
a zaradila do kruhu prvákov navšte-
vujúcich Základnú školu na Mojmí-
rovej ulici. Slzy zrkadliace sa v očiach 
rodičov prezradili uvedomenie si, že 
ich ratolosti sú intenzívnym prežitím 

„imatrikulácií“ zasa o kúsok bližšie 
k dospelosti. Po slávnostnom akte, 
v sprievode po celý čas prítomných 
pani učiteliek, odkráčali prváci do 
svojich tried, kde sa pohrúžili do uče-
nia a tajov spoznávania sveta cez 
učebné látky jednotlivých predme-
tov. Všetkým dodatočne gratuluje-
me, želáme veľa úspechov, radosti 
a výborných výsledkov.

M. Petrovičová

Pasovanie prvákov 
na „Mojmírke“

Dopoludnie s Ľudovítom Štúrom

sledovali. Rozlúčili sme sa naj-
obľúbenejšou piesňou Ľudovíta 
Štúra Nitra, milá Nitra a verím, 
že všetci sme si odniesli neza-
budnuteľné myšlienky a spo-
mienky a Štúrova osobnosť, ako 
povedala pani učiteľka, bola, je 

a bude v našich srdciach aj vďa-
ka tejto príjemnej spomienke na 
jeho dvojsté výročie narodenia 
rezonovať ešte dlho.

Žiaci ZŠ na Robotníckej 
ulici v Zlatých Moravciach 
a Mgr. Tatiana Preinerová

Deti zo Slniečka v divadle Andreja Bagara v Nitre
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„Stretli sme sa dnes v našom 
kultúrnom dome, aby sme vzdali 
úctu Vašim šedinám a zablahože-
lali k Vášmu okrúhlemu životné-
mu jubileu,“ zaznelo 25. októbra 
v Prílepoch úvodom podujatia, 
ktoré patrilo všetkým seniorom 
a 17-tim jubilantom. Pod jeho or-
ganizáciu sa už tradične podpísalo 
Občianske združenie Kolovrátok 
a Obecný výbor Prílepy. Bohatým 
kultúrnym programom nás sprevá-

dzala Barborka Studená a o svoje  
kreatívne umenie v podobe básní, 
scénok, spevu a tanca sa podelili 
deti v Materskej školy v Prílepoch 
pod vedením riaditeľky Zuzky Ša-
lingovej, folklórna spevácka skupi-
na Kolovrátok s manželmi Irenkou 
a Jožkom Vencelovými a žiaci z tej-
to mestskej časti zo zlatomoravec-
kých základných škôl.

Privítania hostí sa ujal poslanec 
Mestského zastupiteľstva Marek 
Holub, ktorý všetkým prítomným 
zablahoželal k ich sviatku a srdeč-
ne poprial dobrý pocit a príjem-
né spomienky z tejto slávnostnej 
chvíle.

„Starší ľudia si zaslúžia oveľa viac 
úcty, ako sa nám zdá. A to nielen 
v októbri, ale počas celého roka. 
Pretože rokmi nadobudnú skúse-
nosti, ktoré nám, mladším, vďačne 
odovzdávajú. Sú našimi rodičmi, 
učiteľmi, priateľmi a vždy vedia 
poradiť, pomôcť, potešiť, pokiaľ 

im na to sila a zdravie stačia. Trá-
pia ich naše starosti a naše rados-
ti ich úprimne potešia. Chcela by 
som Vám popriať, aby dni Vášho 
žitia boli naplnené šťastím, zdra-
vím, spokojnosťou a láskou v kru-
hu Vašich najbližších,“ prihovorila 
sa prítomným zástupkyňa primá-
tora mesta Zlaté Moravce Marta 
Balážová.

Po vrúcnych príhovoroch nasle-
doval program, ktorého súčasťou 

bolo obdarovanie jubilantov dar-
čekmi, kvetmi, sladkosťami, pies-
ňami a tančekmi, ktoré potešili 
nejednu dušičku, vrátili zopár spo-
mienok zo života na chvíle veselé 
i smutné, vyčarovali slzičky dojatia 
i šťastia a kopec úprimného smie-
chu vďaka vystúpeniu najmenších 
ratolestí a Kolovrátku pri úsmev-
ných vtipoch a scénkach zo života, 
ktorých súčasťou boli aj výsledky 
práce našej redakcie, za čo im z ce-
lého srdca ďakujeme.

Ďakujeme za pohostinnosť, za 
pobavenie, za zamyslenie sa nad 
pravými životnými hodnotami, za 
radosť, ktorú plným priehrštím roz-
dávate, za krásne darčeky v podo-
be ručne vyrobených šarkanov od 
pani učiteliek, za Mariánske piesne, 
ktoré Vám do repertoára pribudli 
a za úctu, milí Prílepčania, ktorou 
nikdy nešetríte.

Ľubomíra Rosinská

Členovia Základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska v Zlatých 
Moravciach sa v dňoch 19. - 25. septembra zúčastnili rekondično – reha-
bilitačného pobytu v hoteli AVENA v Liptovskom Jáne. Počas pobytu ab-
solvovali liečebné procedúry a semináre zamerané na liečbu a stravovanie 
diabetikov. Pobyt bol spestrený rôznymi kultúrno – športovými akciami ako 
športové popoludnie, súťaž v poskytovaní prvej pomoci a prezentáciou 
výtvarných prác z prírodných materiálov. Počasie nám síce veľmi nepria-
lo, ale aj tak sme využili čas na prechádzky v krásnej tatranskej prírode. 
Atrakciou bolo aj kúpanie vo voľnej prírode, v tzv. „kadi“. Celý pobyt veľmi 
úspešne zorganizovala pani Eva Pacalajová, zdravotná sestra diabetologic-
kej ambulancie, za čo jej patrí naša pochvala a poďakovanie.

V rámci svojich pravidelných aktivít usporiadala organizácia v Dennom 
centre 14. októbra ďalšiu z akcií - priateľské posedenie, prameniace z príle-
žitosti mesiaca Úcty k starším. Členovia a tohtoroční jubilanti, obdarovaní 
kvetom a vecným darčekom, strávili pri občerstvení v uvoľnenej atmosfére 
ďalšie príjemné spoločné chvíle.

Ing. Mária Kesegová

Určite všetci poznáte detský fol-
klórny súbor Zlatňanka, ktorý pô-
sobí v Zlatých Moravciach pod ve-
dením manželov Hruškových.

A čo znamená ten titulok? No 
predsa názov galaprogramu z 25. 
výročia založenia súboru, ktorý sa 
konal 24. 10. 2015 v MSKŠ v Zla-
tých Moravciach. Okrem našich 
tanečníkov a tanečníčok tu vystú-
pili aj bývalí členovia. Tí spestrili 
program, keď si zatancovali spolu 
so súčasnými tanečníkmi. Do tan-
ca hrala Ľudová hudba Zlatňanka 
a hosť programu Detská ľudová 
hudba Zuškáčik zo ZUŠ Tlmače, 

pod vedením pani učiteľky Fre-
deriky Uhnákovej. Svojou vynika-
júcou hrou a spevom milo prekva-
pili všetkých divákov.

Touto cestou sa chceme ešte raz 
poďakovať všetkým našim sponzo-
rom, ktorí prispeli deťom na toto 
krásne výročie: Agentúra Seele, jn 
reklama, AD - Spektrum, Oregon, 
Cukrárska výroba - Nádaždyová, 
Katarína Žikavská, Vinohradníci 
z Topoľčianok, Vinárske závody 
Topoľčianky, Chren a Šproch, M – 
Efekt, Hračky Flopp, Maces Zlaté 
Moravce.

Mgr. Monika Hrušková

Úcta k pribúdajúcim rôčkom

Rozmanité aktivity diabetikov

Čriepky spevu a tanca
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To, že október je Mesiacom úcty 
k starším, sa vrylo do povedomia 
nás všetkých. Z tejto - vek, múd-
rosť a skúsenosti - oslavujúcej prí-
ležitosti usporiadala 15. októbra 
Základná organizácia Jednoty dô-
chodcov, ktorej predsedá Emília 
Páleníková, stretnutie - posedenie 
jej tridsiatich piatich jubilujúcich 
členov (75, 80, 85 a 90-ročných). 
Celkový počet členov organizácie 
je aktuálne 450.

Slávnostne naladení seniori boli 
na akcii predsedkyňou milo a vrúc-
ne privítaní, v rovnakom duchu sa 
im v mene Mesta a aj svojom pri-
hovorila Klaudia Ivanovičová, po-
slankyňa Mestského zastupiteľstva 
a programová manažérka MSKŠ.

Po príhovoroch a krásnych pria-
niach sa miestnosťou ozývalo cin-
kanie pohárov v rámci prípitku na 
znak pevného zdravia a veľa doži-
tých ďalších rokov. Príjemnou čas-
ťou popoludnia boli osobné pria-
nia smerujúce od predstavenstva 
organizácie a pani Ivanovičovej. 
V lásku sálajúcich rukách tohto-
ročných oslávenkýň a oslávencov, 
na ktorých sa odzrkadlili dlhoroč-
né roky poctivej práce, skončili 

krásne kvety a potešujúce vecné 
darčeky. Po chutnom obede srd-
cia plesali pri ľudových piesňach, 
ktoré zazneli v podaní Romanky 
Ďurčekovej a Lukáša Kouřila. „Život 
je krásny, len ho treba vedieť žiť, 
preto, milí dôchodcovia, skúste si 
tu s nami zanôtiť,“ boli slová pani 
Páleníkovej, ktoré sa v pokračujú-
com veselom popoludní aj napl-
nili. Spoločné spomienky, rôzne 
príbehy, či nezáväzné rozhovory 

zneli v kruhu pozvaných seniorov 
ešte niekoľko hodín od začiatku 
stretnutia. Všetkým želáme veľa 
zdravia, čistej lásky a spokojnosti.

„Vážení jubilanti, žite tak, 
aby ste mali radosť zo života 
až do neskorej jesene a pokiaľ 
existuje na svete čo i len jediná 
vec, ktorá vám prináša radosť, 
oplatí sa žiť v kruhu vašich 
detí, vnúčatiek a priateľov.“

Slová, ktoré vyslovila pani Emília 
Páleníková, sa dajú považovať za 
univerzálny odkaz všetkým starším 
ľuďom, ktorým patrí naša vďaka 
a úcta, preto si ho osvojte a na jeho 
význam nezabúdajte.

M. Petrovičová

Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu zdravotne postihnutých 
si v rámci októbra - Mesiaca úcty 
k starším pripomenula jeho význam 
spolu s jubilantmi na posedení, kto-
ré sa konalo 20. októbra v priesto-
roch Denného centra. Súčasťou 
stretnutia boli úprimné a priateľ-
ské gratulácie k životným jubileám 
dosiahnutým v tomto roku. Pozvaní 
oslávenci boli na znak významnos-
ti tejto udalosti obdarovaní upo-
mienkovým certifikátom, kvetinou 

a malým darčekom. So slávnostným 
príhovorom im všetko dobré po-
prial predseda spolu s členmi výbo-
ru. Voľná beseda o životných skúse-
nostiach prebiehala v dobrej nálade 
pri kultúrnom programe, hre na 
harmoniku, speve a chutnom ob-
čerstvení. Poďakovanie patrí hlavne 
členkám výboru ZO a aj sponzorom 
za prispenie k tejto akcii.

 
K. Martinec

foto: P. Čepček

Počas roka si pripomíname rôzne 
významné dni. Jedným z nich je aj 
13. november – Medzinárodný deň 
nevidiacich, ktorým sa pripomína 
a dáva do popredia dôležitosť zlep-
šenia kvality života tých, ktorí sú 
odkázaní na život v tme, už od roku 
1946. Tento deň - 13. november -  je 
zároveň dňom narodenia človeka 
ukrývajúceho sa za vznikom prvej 
školy pre nevidiacich, za ktorou stál 
Valentin Haüy.

Pri tejto príležitosti usporiadala 
v pondelok 9. novembra v Dennom 
centre domovská ZO Únie nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska za-
ujímavé stretnutie. Medzi známe 
tváre patrí Mgr. Erika Šodorová, so-
ciálna pracovníčka Krajského stre-
diska ÚNSS Nitra, ktorá každý druhý 
pondelok v mesiaci poskytuje špe-
cializované poradenstvo, zároveň 
zabezpečuje odskúšanie optic-
kých a kompenzačných pomôcok. 
Okrem predsedkyne Matildy Zema-
novej prítomných prostredníctvom 
prečítaného príhovoru Erikou Šo-
dorovou oslovil aj predseda ÚNSS 
RNDr. Branislav Mamojka, Csc. Vo 

svojom príhovore oboznámil všet-
kých s novinkami a upozornil na 
niekoľko dôležitých akcií a aktivít, 
ktoré v tomto roku prebehli, ako je 
Deň bielej palice, či verejná finanč-
ná zbierka Biela pastelka. „Vážení 
priatelia, Valentin Haüy, ktorého si 
pripomíname, začal boj za našu sa-
mostatnosť a nezávislosť. Nedajme 
si ju vziať a nedávajme iným dôvod 
na jej spochybňovanie,“ tak znel 
záverečný odkaz pána Mamojku. 
Spevácka skupina Babička prispe-
la svojím vystúpením a krásnymi 
prianiami k dotvoreniu príjemného 
dopoludnia. Zároveň venovanými 
pesničkami obdarovali novembro-
vých oslávencov z kruhu prítom-
ných členov. Program vystriedalo 
oboznámenie s aktivitami, ktoré 
členov čakajú do konca roka 2015. 
Spadá tam pripravovaná Výstava 
ručných prác spojená s burzou 
a dátumom konania 7. decembra. 
Ku každému stretnutiu patria voľné 
rozhovory, diskusia a občerstvenie, 
čo nechýbalo ani na pondelkovej 
akadémii.

M. Petrovičová

Hrejivá oslava Jednoty dôchodcov

Akadémia ku Dňu nevidiacich

Posedenie s jubilantmi
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Dňa 23.10.2015 zorganizovalo 
CVČ Zlaté Moravce z poverenia OÚ 
v Nitre odbor školstva MO v bed-
mintone žiakov a žiačok ZŠ. Počet 
účastníkov: 26.

Kategória žiaci ZŠ: Finále: ZŠ 
Žitavany – ZŠ Červený Hrádok 2:2 
(5:5), (93:86), ZŠ Červený Hrádok – 
ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce 4:0, 
ZŠ Žitavany – ZŠ Robotnícka, Zlaté 
Moravce 3:1

1. ZŠ Žitavany, 2. ZŠ Červený 
Hrádok, 3. ZŠ Robotnícka, Zlaté 
Moravce

Kategória žiačky ZŠ: Finále: ZŠ 

Žitavany – ZŠ Robotnícka, Zlaté Mo-
ravce 1:3, ZŠ Červený Hrádok – ZŠ 
Žitavany 2:2 (4:5), ZŠ Robotnícka, 
Zlaté Moravce – ZŠ Červený Hrá-
dok 4:0

1. ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce, 2. 
ZŠ Žitavany, 3. ZŠ Červený Hrádok

Celkové vyhodnotenie MO 
v bedmintone žiakov a žiačok 
ZŠ

Kategória žiaci ZŠ: 1. ZŠ Žitava-
ny, 2. ZŠ Červený Hrádok, 3. ZŠ Ro-
botnícka, Zlaté Moravce, 4. ZŠ Jed-
ľové Kostoľany, 5. - 6. ZŠ Obyce, ZŠ 
Tesárske Mlyňany

Dňa 8. novembra 2015 sa konal 
štvrtý ročník Turnaja o Pohár pri-
mátora v halovom volejbale ama-
térov, ktorého organizátormi boli 
členovia zlatomoraveckého volej-
balového tímu „Chmeľové bábov-
ky“ a veľmi veľa dobrovoľníkov (ako 
podotkol jeden z hlavných uspo-
riadateľov každého ročníka Peter 
Janík).

Už po tretíkrát sa ho zúčastnilo 
35 súťažných družstiev z celého 
Slovenska a po druhýkrát sa ko-
nal s medzinárodnou účasťou šty-
roch tímov z Česka a Poľska. Hralo 
sa v piatich telocvičniach (Gymná-
zium J. Kráľa, Stredná odborná škola 
polytechnická, Stredná odborná 
škola obchodu a služieb, Obchod-
ná akadémia, ZŠ – Robotnícka ul.) 
od ôsmej hodiny rána do deviatej 
hodiny večer s počtom registrova-
ných hráčov 266 z Košíc, Banskej 

Bystrice, Myjavy, Nitry, Dolné-
ho Kubína, Bratislavy, Kútov, Lip-
tovského Hrádku, Tlmáč, Banskej 
Štiavnice, Spišskej Novej Vsi, Hu-
menného, Zvolena, Brezna, Báno-
viec nad Bebravou, Ostravy, Kra-
kowa a z mesta Zlaté Moravce, za 
ktoré hralo 5 súťažných tímov.

Zaslúžene si najväčší, ručne vy-
robený víťazný pohár odniesli Nit-
rania a družstvo „Spikes“. Druhé 
miesto patrilo Liptovskému Miku-
lášu s tímom „Drobci“ a na treťom 
mieste sa umiestnil tím „Ta co ja 
znam?“, vytvorený z hráčov z ce-
lého Slovenska. Najlepším hráčom 
turnaja sa stal Martin Suja z víťazné-
ho družstva a za najlepšiu hráčku 
bola vyhlásená Katarína Bajhárová 
z Ostravy.

Úvodného i záverečného cere-
moniálu sa zúčastnila aj zástupky-
ňa primátora Marta Balážová, ktorá 

sa prítomným prihovorila slovami: 
„Verím, že ste prežili zaujímavý 
športový deň a že sa Vám v Zlatých 
Moravciach páčilo. Ďakujem Vám 
za účasť a všetkým organizátorom 
za to, že sa tento deň mohol konať 
a dúfam, že sa tu o rok pri ďalšom 
ročníku zídeme minimálne v rov-
nakom počte ako teraz.“ Všetkým 
zapriala príjemný večer plný zábavy 
a do budúcna ešte veľa športových 
úspechov.

Zástupca organizačného tímu Ja-
kub Ďuriš v závere turnaja vyjadril  
spokojnosť nad jeho samotným 
priebehom. Prejavy vďaky všet-
kým hráčom a spoluorganizátorom 
s vtipne komentovaným súhrnom 
dňa boli opätované obrovským 
skandovaním a potleskom všet-
kých prítomných.

Aj naďalej sa turnaje vo volejba-
le amatérskych tímov v Zlatých 

Moravciach  pokladajú za najväčšie 
na Slovensku a preto si ľudia, ktorí 
sa pod jeho organizáciu každoroč-
ne podpisujú, zaslúžia veľký obdiv 
a vďaku za zviditeľňovanie nášho 
mesta. Vždy dopadli k spokojnosti 
všetkých zúčastneným a ich preja-
vy sú neopísateľným zadosťučine-
ním vloženého úsilia. Aj keď sa pred 
dvomi rokmi organizátori vyjadrili, 
že účasť 35 tímov je maximálnou 
métou, budúci ročník by mal po-
čet účastníkov predsa len prevýšiť.

Srdečná vďaka organizačného 
tímu patrí predovšetkým najväčším 
sponzorom tohtoročného turnaja: 
GAWAPLAST SLOVAKIA a KARPAT 
– REMESELNÝ PIVOVAR, riaditeľom 
škôl za poskytnuté priestory a všet-
kým dobrovoľníkom, ktorí boli 
v jeho organizovaní nápomocní.

Ľubomíra Rosinská

Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce 
v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ

Kategória žiačky ZŠ: 1. ZŠ Ro-
botnícka, Zlaté Moravce, 2. ZŠ Ži-
tavany, 3. ZŠ Červený Hrádok, 4. ZŠ 
Obyce, 5. ZŠ Jedľové Kostoľany, 6. ZŠ 
Tesárske Mlyňany, 7. ZŠ Prílepská 6, 
Zlaté Moravce

Na krajské majstrovstvá v bedmin-
tone postupujú víťazi jednotlivých 
kategórií ZŠ.

Mgr. Jozef Zlatňanský

riaditeľ CVČ

V našom meste sa znovu konal najväčší volejbalový turnaj na Slovensku

ZŠ - Robotnícka ul.
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Narodili sa
september:
Lukáš Gaži, (N) Nitra
október:
Terézia Bitterová, (N) 
Bratislava – mestská časť Ružinov
Krištof Černý, (N) Nitra
Kristína Potocká, (N) Levice
Oliver Rajtar, (N) Nitra
Oliver Šútor, (N) Levice
Timea Taligová, (N) Banská
Štiavnica
Sophia Virágová, (N) Levice
Giovanni Havetta, (N) Levice
november:
Zoe Jankulárová, (N) Banská
Štiavnica
Povedali si áno
10. 10. Radim Fábik, Martin nad
Žitavou a Sandra Beňušková, 
Martin nad Žitavou
10. 10. Juraj Glos, Bojná a Kristína

Kapolková, Zlaté Moravce
24. 10. Štefan Jašík, Zlaté Moravce
a Katarína Babocká, Sľažany
24. 10. Pavel Prekop, Zlaté 
Moravce a Monika Tonková, 
Zlaté Moravce
Jubilanti
november:
Irena Košútová, Zlaté Moravce,
80 r.
Anna Strákošová, Zlaté Moravce,
80 r.
Elena Soláriková, Zlaté Moravce,
80 r.
Katarína Pavlendová, Zlaté 
Moravce, 80 r.
Anna Nagyová, Zlaté Moravce,
90 r.
Danica Andorová, Zlaté 
Moravce, 90 r.
Vilma Krejčiová, Zlaté Moravce,
95 r.

Predaj, kúpa
> Predám 3 – izbový obývateľ-

ný dom so záhradou v Pustom 
Chotári č. 584 – všetky inžinier-
ske siete. Kontakt: 0903 063 621 
11/035/2015/PČ, 11/026/2015 – 24165/DZ

> Prevádzame pokrývačské, izola-
térske, murárske a klampiarske práce. 
Rekonštrukcia striech a zamazávanie 
hrebenáčov. Kontakt: 0944 107 543 
11/036/2015/PČ, 11/027/2015 – 24166/DZ

Spomienka
Svoj život žila v duchu kres-

ťanskej lásky k Bohu a blížnym. 
Bola obetavá, neúnavná, láskavá 
a ochotná vždy pomôcť tomu, 

kto to potreboval.
Prázdny a smutný zostal náš 

dom, keď našej mamičky 
nie je viac v ňom.

V srdci navždy jej lásku máme
a s jej pomocou ťažké 

chvíle prežívame.
Život nevráti, čo čas vzal, ostali 

len spomienky a veľký žiaľ.
Dňa 1. decembra 2015 

si pripomenieme 
1. výročie úmrtia našej drahej 

mamičky 
Vilmy Očovayovej

zo Zlatých Moraviec, ktorú si 
Pán povolal v 90-tich rokoch ži-
vota. S láskou a vďačnosťou na 
ňu spomíname v modlitbách, 
syn Imrich, dcéry Marietta a Zuz-
ka, 10 vnúčeniec, 22 pravnúče-

niec a ostatná rodina.
11/037/2015/PČ, 11/028/2015 – 25803/DZ

Mesto Zlaté Moravce na základe 
§ 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov a v nadväznosti na 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších pred-
pisov poskytne do priameho 
prenájmu

  nebytové priestory na-
chádzajúce sa na prízemí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. 
Duklianska č. 2/B, Zlaté Mo-
ravce so súpisným číslom 1572 
/“Stredisko občianskej vyba-
venosti“/, o celkovej výmere 
24,93 m², účel využitia prenájmu 
priestorov: obchodné priestory, 

poskytovanie služieb, skladové 
priestory, ostatné účely
  nebytové priestory na-

chádzajúce sa na I. poschodí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. 
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté 
Moravce so súpisným číslom 
1330 /Administratívna budo-
va/ - kancelária č. 113, o cel-
kovej výmere 26,86 m², účel 
využitia prenájmu priestorov: kan-
celária, poskytovanie služieb, skla-
dové priestory, ostatné účely

Lehota na predkladanie ponúk 
končí dňa 16.12.2015 o 13.00 
hodine.

Bližšie informácie o prenájme 
vyššie uvedených nebytových 

priestorov získate na úradnej ta-
buli a internetovej stránke Mesta 
Zlaté Moravce  www.zlatemo-
ravce.eu, /Mesto a jeho samosprá-
va, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2015, 
INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na č. 
telef. 037/6923922 (Oddelenie pre 
správu majetku mesta MsÚ Zlaté 
Moravce).

MVDr. Marta Balážová,

zástupca primátora mesta

S poločenská kronika

Opustili nás
12. 10. Mária Beličinová, 1932, 

Obyce
13. 10. Anna Haluzová, 1922, 

Neverice
15. 10. Mária Gašparíková, 1929, 

Tesárske Mlyňany
17. 10. Tomáš Makáň, 1940, Sľažany
18. 10. Kamil Drienovský, 1954, Zla-

té Moravce
18. 10. Mária Pechová, 1929, Zlaté 

Moravce
19. 10. František Bosák, 1947, Zlaté 

Moravce
21. 10. Ľudovít Kolompár, 1947, Zla-

té Moravce
26. 10. Helena Ondrejková, 1935, 

Machulince
28. 10. Ľudovít Balaj, 1953, Veľké 

Vozokany
02. 11. Rozália Kmeťová, 1928 

Sľažany
02. 11. Imrich Varga, 1937, Vráble
07. 11. Mária Fintová, 1946, Sľažany

INFORMÁCIA o prenájme voľných nebytových priestorov

so sídlom v Nitre príjme do 
zamestnania na TTP  

(môže byť aj živnostník)  
šikovného strojníka JCB a UNC.  
 
 

Platobné podmienky  
na tel. č.: 0918 160 005

Nástup ihneď!  
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m Pozvánky
$ Občianske združenie Hosťovce 

a Bar u Ďatla Vás srdečne pozývajú 
na KATARÍNSKU ZÁBAVU dňa 
28. novembra o 19.00 h do Kultúr-
neho domu v Hosťovciach. Vstup-
né: 13 €. V cene vstupenky: prípitok, 
večera, minerálka, víno, slané a káva. 
Do tanca zahrá DJ Palli a samozrej-
me, nebude chýbať ani bohatá 
tombola. Informácie: Gutmanová 
- t.č. 0905 800 006, Ďatko - t.č. 0902 
102 553

$ ROZPRÁVKOVÝ ADVENT – 
29. novembra o 15.00 h – MSKŠ sr-
dečne pozýva deti a ich rodičov na 
popoludnie plné čítaných rozprá-
vok a spievania vianočných kolied 
do priestorov starej knižnice v MSKŠ

$ Občianske združenie Život 
a zdravie v spolupráci s Denným 
centrom Zlaté Moravce Vás v rámci 
12. ročníka cyklu prednášok o zdra-
vom životnom štýle – program 
NEW START® - srdečne pozýva 2. 
decembra o 17.00 h na Predvia-
nočné posedenie. Miesto kona-
nia: Denné centrum (Klub dôchod-
cov). Vítaní sú všetci bez rozdielu 
veku.

$ Srdečne Vás pozývame stráviť 
chvíle adventu s tanečnou komé-
diou Slovenské Vianoce v po-
daní SĽUK-u s podtitulkom Komé-
dia o stvorení sveta a tom, čo bolo 
potom. Predstavenie sa uskutoční 
v Dome kultúry v Kozárovciach 4. 
decembra o 11.00 h a o 18.00 h. 
Predpredaj vstupeniek na Obec-
nom úrade v Kozárovciach alebo 

na t.č. 036/634 03 40.
$ Machulinská 20-tka (32. 

ročník) sa uskutoční 5. decem-
bra v strede obce Machulince so 
začiatkom štartu o 13.00 h. Organi-
zátor: ObÚ, Slovenský Orol. Informá-
cie: ZŠ Dominika Savia, Machulince, 
t.č. 037/630 13 22, Obecný úrad, t.č. 
037/ 630 17 22

$ Privítajme spolu Mikuláša 
– MSKŠ pozýva 6. decembra o 15.00 h 
všetkých najmenších Zlatomorav-
čanov na stretnutie s Mikulášom 
a rozsvietenie Vianočného strom-
čeka na Námestí A. Hlinku. O 16.00 h 
sa bude v novej kinosále MSKŠ pre-
mietať rozprávka.

$ Národný žrebčín Topoľčianky 
pozýva 6. decembra do historickej 
jazdiarne deti a ich rodičov na „Prí-
chod Mikuláša do Národného 
žrebčína Topoľčianky – Zimný 
deň otvorených dverí“ Program: 
12.00 h – otvorenie areálu jazdiarne, 
individuálna prehliadka stajní, 13.00 h 
– verejné tréningy koní (voltížny, 
drezúrny), 14.00 h – možnosť jazdy 
v koči, resp. v saniach, 16. - 17.00 h 
– Mikulášsky program v jazdiarni. 
Vstup zdarma, parkovanie a občer-
stvenie zabezpečené, možnosť pri-
niesť vlastný balíček pre svoje dieťa.

$ Večer šumivých vín – 11. de-
cembra v degustačnej sále Châte-
au Topoľčianky čaká na Vás osobi-
té menu šité na mieru bublinkám. 
Galavečer Vám ponúkne príjemné 
posedenie v kombinácii bubliniek 
a skvelého jedla, navyše sa dozvie-
te veľa zaujímavostí zo sveta histó-
rie a technológie výroby šumivých 
vín. Pre odvážnych záujemcov je 

pripravená možnosť naučiť sa de-
taily potrebné pre sabráž, ako aj 
možnosť jej prevedenia. Na akciu 
je potrebné nahlásiť sa vopred, 
lebo počet miest je limitovaný. Re-
zervácia miest a bližšie informácie 
sa dozviete u hlavnej sommelier-
ky Château Topoľčianky – Svetlany 
Bielikovej na adrese: bielikova@
vinotop.sk, t.č. 037/630 11 31, 0908 
596 469. Cena vstupenky, ktorá za-
hŕňa riadenú degustáciu spolu s vy-
beraným menu je 25 € na osobu. 
Pre dochádzajúcich hostí je mož-
né zabezpečiť ubytovanie v Zámku 
Topoľčianky alebo v Gazdovskom 
dvore.

$ Vianočný koncert hudob-
nej skupiny z Čerenian PROGRES 
– Hráme pre Vás 20 rokov – 11. 
decembra o 18.00 h v MSKŠ Zlaté 
Moravce. Vstupné v predpredaji: 8 €, 
v deň koncertu: 10 €.

$ OTIS TOUR 2015 – 11. decem-
bra o 21.00 h v Zlatých Moravciach, 
v klube ROH na Robotníckej ulici. 
Čaká na Vás live koncert OTIS, DJ 
Roman Zámožný, CO2 show, ohni-
vá show, špeciálny sound systém 
a svetelné efekty, najlepší dj`s, VIP 
a 3x mega bar. Vstupné: VIP Gold 
30 €, Classic 4 € v predpredaji, na 
mieste VIP Gold 40 € a Classic 6 €.

$ Dňa 15. a 16. decembra sa na 
Námestí A. Hlinku budú konať 
Vianočné trhy zlatomoravec-
kých škôl.

$ Vianočný koncert - KAME-
NEC „Zdravie, šťastie, pokoj 
svätý“ sa uskutoční 20. decem-
bra o 14.00 h v Kultúrnom dome 
Machulince.

Pohotovosť lekární
01. 12. - 23. 12. Lekáreň Dr. 

MAX, OC TESCO, Hviezdosla-
vova 3, Zlaté Moravce, denne 
od 8.00 h do 20.00 h, kontakt: 
0901 961 090

Primátorská kvapka krvi
 �
Národná transfúzna služba, praco-
visko Nitra, v spolupráci s MsÚ Zlaté 
Moravce pozýva všetkých občanov 
na „Primátorskú kvapku krvi“, 
ktorá sa uskutoční dňa 2. decem-
bra v čase od 8.00 h do 12.00 h 
v priestoroch Mestského strediska 
kultúry a športu v Zlatých Morav-
ciach. Zároveň informujeme ob-
čanov mesta, že plánovaný odber 
v Mestskej nemocnici prof. MUDr. 

Rudolfa Korca, DrSc. sa 2. decem-
bra neuskutoční. Darovať krv môže 
každý občan vo veku od 18 do 60 
rokov, ktorý sa cíti byť zdravý. Na od-
ber je potrebné so sebou priniesť ob-
čiansky preukaz a kartičku poistenca. 
Pred odberom sa odporúčajú ľahké 
raňajky a dostatočné množstvo teku-
tín. Vítaní sú aj prvodarcovia. V mene 
tých, ktorým Vaša krv pomôže za-
chrániť život alebo prinavrátiť zdra-
vie, Vám ďakujú pracovníci Národnej 
transfúznej služby v Nitre.

Predaj živých rýb 
a vianočných borovíc

Jelenec – od 12. decembra
Mestská tržnica v Zlatých 

Moravciach – od 18. decembra

Program Kina Tekov
24. - 25. 11. LOVE, FRA (130 min)

Láska je krásna, nedá sa slovami opísať a pritom je 

taká slepá. Vzrušujúca erotická melodráma o chlap-

covi, dievčati a ďalšom dievčati. Pri filmovej premiére 

v Cannes okamžite vyvolal búrlivé emócie.

Ut.: 18.00, st.: 17.00, vstupné: 3 €, MN do 15 r.

26. - 27. - 28. - 29. 11. DOBRÝ DINOSAURUS, 

USA (107 min)

Ďalší filmový hit v našom kine si môžete pozrieť od 

celoslovenskej premiéry. Príďte si vychutnať dob-

rodružnú výpravu do sveta dinosaurov, ktorá však vy-

zerá trocha inak, ako sme si to doteraz predstavovali.

Št., pi., so., ne.: 17.00, vstupné: 4 €, MP

4. - 6. 12. VIANOČNÝ KAMEŇÁK, ČR (100 min)

Starosta Pepa naozaj nemá pokojné Vianoce. Nepre-

slávi Kameňákov, pretože mu zatrhli unikátny projekt 

zjazdovky s veľkým skokanským mostíkom. Čim teda 

na Vianoce prekvapí Kameňákovčanov? Zázraky sa 

však dejú iba na Vianoce.

Pi: 17.00, so: 18.00, ne: 18.00, vstupné: 4 €, MN do 15 r.

5. - 6. 12. DOBRÝ DINOSAURUS, USA (107 min)

Konečne je tu Mikuláš a vy vašim deťom aspoň raz 

do roka doprajte ísť do kina. Tento animovaný film 

nemá chybu a naši dinosaury vám to určite dokážu.

So.: 16.00 h, ne.: 16.00, vstupné: 4 €, slov. dab.

7. - 9. 12. SPECTRE 007, USA (150 min)

Už niekoľko rokov prichádza tento fenomén na plát-

na našich kín a vždy úspešne. James Bond dostane 

záhadný odkaz z minulosti a musí ho bezodkladne 

vyriešiť. Ak ste tento film ešte nevideli, tak potom si 

ho v našom kine môžete pozrieť. Dobré filmy ako je 

Spectre 007 určite musíme reprízovať.

Po.: 17.00, St.:17.00, vstupné: 4 €, MN do 15 r.

10. - 13. 12. TAJOMSTVO ICH OČÍ, USA (115 min)

Každý má svoje tajomstvo a svoju predstavu o spra-

vodlivosti. Oscarová J. Roberts pátra v napínavej dra-

matickej krimi po vrahovi svojej dcéry.

Št., ne.: 19.00, vstupné: 4 €, MN do 15 r.

10. - 14. 12. SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, RUS (78 min)

V tejto milej animovanej detskej komédii vás bude 

zabávať škriatok Orm a jeho verní kamaráti. Máme 

tu pokračovanie úspešnej animovanej rozprávky z 

roku 2014, v ktorej vašich obľúbených hrdinov čaká 

nová hrozba z ľadu a snehu.

Št.: 17.00, ne.: 15.00 a 17.00, po.: 17.00, vstupné: 4 €, 

slov. dab.

15. 12. EVA NOVÁ, SR a ČR (90 min)

Eva by urobila čokoľvek, aby znovu získala priazeň 

človeka, ktorého v živote ranila najviac, svojho syna. V 

hlavnej úlohe si zahrala nestarnúca Emília Vašáryová.

Utorok: 18.00, vstupné: 3,50 €, MN do 12 r.

Predpredaj vstupeniek vždy 1 h pred pred-

stavením v MSKŠ.


