
w w w . z l a t e m o r a v c e . i n f o

Skutočnosti  
o nemocnici

JUDr. Ing. Martinom 
Cimrákom
str. 07

Rozhovor s riaditeľom 

pamätný 
deň

str. 02 - 04

Číslo: 1-2  •  Ročník: XXIV  •  Január - Február 2014  •  Cena: 1,00 €

Mesto štrajkuje
str. 08

Milí naši čitatelia 
a priatelia!

Je mojou povinnosťou Vás informovať o ďalšej 
existencii Tekovských novín. 

Na podnet poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach Milana Galabu, ktorý počas 
zasadnutia finančnej komisie a Mestskej rady navrhol 
skresať rozpočet Tekovských novín v jeho celkovej 
výške 15 000 € (čo znamenalo ich zánik), rozhodlo 
Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok 20. februára 2014 
v rámci prerokovania mestského rozpočtu o ďalšej 
existencii mestských novín. S prihliadnutím na návrh 
poslanca Viliama Rumanka o znížení rozpočtu „len“ 
o 5 000 €, ktorý bol Mestským zastupiteľstvom 
schválený, budú po prepočte celoročných výdavkov 
vychádzať noviny raz mesačne a to koncom mesiaca 
o počte 12. strán. Výnimkou je toto dvojčíslo, ktoré 
vychádza podľa pravidiel predchádzajúceho roka a 
s oneskorením z dôvodu rozpočtového provizória, v 
ktorom sa kvôli našim poslancom Mesto nachádzalo 
až do minulého februárového týždňa.

Aj na našej práci sa táto skutočnosť odzrkadlila 
a to tým spôsobom, že keďže nemôžeme mať 

zazmluvnené súčinné strany (grafika a tlač), nenašli 
ste ani Tekovské noviny na pultoch v predajniach. 
Od januára tohto roku sme dostali niekoľko žiadostí 
o inzerciu, ktoré však nemohli byť v požadovanej 
lehote zverejnené, čím sa Mesto ukrátilo o zisk. 
Podobný problém je aj s predplatiteľmi, ktorým sme 
doposiaľ nedokázali do dnešného dňa vyjsť v ústrety, 
keďže bola naša existencia a neistá budúcnosť novín 
ohrozená už po niekoľkýkrát za posledné volebné 
obdobie.

Prečo je dobré mať mestské noviny?  
Zákonnou povinnosťou Mesta je zverejňovanie 

podnájmov, prenájmov, predajov, výberových konaní, 
výziev, upozornení, povinne zverejniteľných vecí 
vyplývajúcich zo zmlúv, projektov a iných príspevkov 
v regionálnom tlačovom periodiku. Rovnakú 
povinnosť majú Mestské podniky, základné školy, 
materské škôlky..atď. Všetci majú len tri možnosti, 
akým spôsobom to urobia. V našom regióne to 
môžu byť len Tekovské noviny, Slovenská brána a 
Nitrianske noviny. Najskôr spomeniem, ako vychádza 
v ústrety týmto subjektom Mesto Zlaté Moravce 
prostredníctvom redakcie Tekovských novín. Za 
zákonom dané príspevky určené k povinnému 

pokračovanie na str. 10
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Deň 24. január 2014 sa stal pre naše mesto 
zaujímavým svojou nevšednou a výnimočnou 
udalosťou. Židovským občanom bola pri 
príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky 
o meste Zlaté Moravce odhalená pamätná 
tabuľa za ich zásluhy o všestranný ekonomický, 
hospodársky a spoločenský rozvoj mesta.

Z najvýznamnejších protokolárnych hostí 
prijali pozvanie primátora Petra Lednára 
veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike 
J. E. Alexander Ben-Zvi, riaditeľka Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Helena Psotová a 
predseda Ústredného zväzu židovských 
náboženských obcí v SR Igor Rintel.

Slávnostný ceremoniál odhalenia 
pamätnej tabule, ktorá bola umiestnená na 

Schlesingerovom dome na Ulici Janka Kráľa, 
pokračoval výstavou fotografií so židovskou 
tematikou v múzeu a kultúrnym programom, 
ktorého súčasťou bolo odovzdávanie čestných 
občianstiev a plakiet.

O nádherný hudobný zážitok, ktorý pozdvihol 
sviatočnú atmosféru tohto piatkového 
popoludnia, sa postarali žiaci, bývalí absolventi 
a pedagógovia Základnej umeleckej školy 
v Zlatých Moravciach, spevácky zbor Zuzky 
Molnárovej Carmina Vocum, František Ďuriač 
(rodák zo ZM, sólista opery SND, pedagóg 
na VŠMU v Bratislave) a hudobná skupina 
Kresťanského centra zo Zlatých Moraviec.

Toto zaujímavé, zriedkavé a jedinečné 
stretnutie so židovskou komunitou a 

spomienky ostatných prítomných hostí na 
obdobie, kedy žili židovské a nežidovské 
rodiny vo vzácnej a prirodzenej zhode bez 
prihliadnutia na ich vierovyznania, urobili túto 
váženú udalosť o to výnimočnejšou a boli tak 
dostatočným zadosťučinením pre celé mesto 
Zlaté Moravce. Otcom prvotnej myšlienky je 
poslanec MsZ Ľudovít Chládek, ktorý nadviazal  
na spoluprácu s Kresťanským centrom v 
Zlatých Moravciach. Nápad slávnostne 
prejavenej úcty židovským spoluobčanom 
podporil primátor Peter Lednár, ktorého návrh 
našiel v konečnom dôsledku podporu v celom 
Mestskom zastupiteľstve.

Zo spísaných pamätí, archívov, dokumentov 
a listín je isté, že na hospodárske, spoločenské 
a kultúrne pomery v druhej polovici 19. 
storočia vplývali do veľkej miery, nielen v 
Zlatých Moravciach, naši vtedajší židovskí 
obyvatelia obchodom a výrobou, ktorou sa 
zaoberali. Do osudu židov však zasiahla ľudská 
tragédia, ktorá sa pod názvom Holokaust 
navždy hlboko vryla veľkými písmenami do 
dejín ľudstva a tak zvrátila životy mnohých 
našich blízkych predkov. V celom svete a 
predovšetkým na Slovensku sú historici, ktorí 
sa snažia o analýzu toho, čo sa stalo, o hľadanie 
príčin vzniku genocídy, o popísanie minulosti 
a zachovanie pamiatky miliónov zavraždených. 
Na druhej strane existujú spoločenské sily, 
ktoré sa snažia tie isté udalosti relativizovať, 
spochybňovať alebo dokonca popierať ich 
samotnú existenciu. Len ľudia, ktorých sa 

Významný pamätný deň



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 03

bytostne táto tragédia ľudstva dotkla, môžu 
sprostredkovane ovplyvniť záznamy dejín 
a navždy svojimi pamäťami zabrániť, aby sa 
podobná vec už nikdy nezopakovala. Aj keď 
už len ťažko nájdeme priamych pamätníkov 
týchto čias, pamätná tabuľa židovským 
spoluobčanom plní účel odkazu zo spomienok 
na dôležitý dejinný fakt pre naše budúce 
generácie.

Nie je správne hodnotiť udalosti Holokaustu 
tak, ako keby išlo len o prírodnú katastrofu 
bez konkrétneho vinníka a osobnej 
zodpovednosti. Za Holokaust nenesie 
zodpovednosť národ, má svoje obete a má 
aj svojich politikov, ktorí boli a sú nositelia 
zodpovednosti za dianie v štáte. Preto, my všetci, 

dbajme o to, aby sa už podobná tragédia nikdy 
v budúcnosti neopakovala a aby vo vedúcich 
funkciách boli len zodpovední a dobrí ľudia, 
ktorí už nikdy podobnú tragédiu nedopustia a 
aby už nikde na svete neexistovali kresťanské 
rozdiely, ktoré sa v nesprávnych rukách stávajú 
len obhajobou nesprávnych skutkov.

„Veľmi si vážim všetkých obyvateľov tohto 
mesta, bez ohľadu na to, či sú už len jeho 
minulosťou. Zároveň sa dnes hlboko skláňam 
pred všetkými zosnulými a potomkami 
zlatomoraveckej židovskej komunity a som 
vďačný tým, ktorí sa starajú o ich večnú 

spomienku. Som veľmi rád, že sa pri príležitosti 
900. výročia prvej písomnej zmienky o našom 
meste venovala pozornosť aj židovskej 
problematike, pretože si to bez pochýb 
zaslúži,“ zaznelo v príhovore primátora Petra 
Lednára. Slávnostný ceremoniál dotvorili 
ďalšie dva príhovory významných osobností, 
sprievodné slovo Táni Kováčovej a Michala 
Klučiara (predseda kresťanského centra v 
Zlatých Moravciach), ktorí túto významnú 
udalosť povýšili na jedinečný a veľmi dôležitý, 
pomyselný, pamätný most spájajúci rôzne 
skupinky ľudí, ktorých v minulosti rozdelila 
spoločnosť a jednotlivci, ktorí jej vládli.

Veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej 
republike J. E. Alexander Ben-Zvi spomenul 

vo svojom príhovore vďačnosť súčasnej dobe, 
ktorá podporuje triezvy postoj k židovskej 
problematike a ktorá sa snaží o nápravu 
spáchaných chýb a krívd: „Už to, že sme sa tu 
dnes zišli, je dôkazom toho, že sa spoločnosť 
snaží vyriešiť skutky svojej minulosti a že je 
oveľa dôležitejšie poukazovať na to, čo nás 
spája, ako na to, čo nás rozdeľuje. Preto som za 
celú židovskú komunitu rád a osobne si veľmi 
vážim iniciatívu Mesta a je mi cťou, že som bol 
na tejto slávnosti prítomný a spoločne s vami 
odovzdal odkaz našej budúcej generácii. Preto 
v mene mojom a v mene štátu Izrael srdečne 
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Udelenie čestných občianstiev a pamätných plakiet
Dňa 24. januára 2014 boli počas sláv-

nostného ceremoniálu odhalenia Pamät-
nej tabule židovským spoluobčanom 
udelené dva tituly Čestného občana mes-
ta Zlaté Moravce a dve pamätné plakety.

Najvyššie ocenenie „Čestný občan mesta 
Zlaté Moravce“ za mimoriadne plodnú 
literárnu a básnickú činnosť, za dlhoročnú 
vedeckú prácu, za činnosť na vysokých 
akademických, spisovateľských a politických 
postoch, za úspešnú novinársku činnosť, za 
literárne ocenenia doma a v zahraničí, sa udelilo 
Prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD., Litt. 
D.

Narodil sa v roku 1955 v Zlatých Moravciach 
a v súčasnosti žije v Bratislave. Po štúdiách na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave pracoval ako novinár vo viacerých 
redakciách, naposledy ako šéfredaktor Gama 
magazínu (v tom čase najrozsiahlejšieho 
časopisu v Československu). Dve funkčné 

ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili 
o toto podujatie. Napriek krutosti minulosti, 
práve vďaka vašej odhodlanosti, vašim 
iniciatívam, nezanikajú spomienky na minulosť 
a nie sú pred svetom navždy ukryté.“

Príhovor predsedu Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí v SR Igor 
Rintel bol o niečo osobnejší, vzhľadom k jeho 
rodinným väzbám ku svojim predkom žijúcim 
práve v našom meste: „Výstava fotografií mi 
ponúkla oživiť spomienky nielen na môjho 
pradeda Rintela, prababičku a ostatných 

príbuzných a ich známych, ale vyvolala vo mne 
oveľa väčšiu hrdosť na ľudí, ktorých som priamy 
potomok a ku ktorým sa vďaka mestu Zlaté 
Moravce hrdo hlásim. Práve potomok Zlatých 
Moraviec je známy ako nositeľ Nobelovej 
ceny za objav modrej tabletky, ktorú celý svet 
pozná pod názvom Viagra. Rovnako ďalší môj 
príbuzný, brat môjho pradeda Gejza Rintel, patrí 
medzi najväčších a najznámejších sochárov 
19. storočia, ktorý svojimi dielami vyzdobil 
napríklad Mexickú operu, Operu v Sydney, 
Operu v Detroite, ako aj jedného z najkrajších 

palácov v Budapešti... atď. Rodina mojej matky, 
keď bola odvlečená do Osvienčimu, prišla o 
svoj rodný dom, ktorý bol zbúraný. Matrika, 
v ktorej boli zapísaní, zhorela. Príbuzní, ktorí 
neprežili, nemajú ani hrob... nezostal uchovaný 
dokument, záznam, predmet, hračka, ktoré by 
dokázali ich existenciu.  Moja mama prežila a 
po niekoľkých rokoch ma požiadala, aby som 
s ňou navštívil jej rodný kraj. V storočnom 
starčekovi, ktorý sedel na priedomí domu v 
jej rodnej dedinke, spoznala svojho dávneho 
suseda, ktorý nám porozprával spomienky na 
minulosť, na život mojej rodiny. A vtedy som 
pochopil, aké sú spomienky veľmi dôležité. 
Chcem poďakovať za túto krásnu slávnosť 
všetkým, vďaka ktorým sa uchovávajú, pretože 
veľakrát môžu byť jediným dôkazom, že sme tu 
boli a ako sme žili.“

Životné príbehy zachytené na fotografiách 
v múzeu a tie, ktoré sme si mohli v rámci 
krásneho spomienkového stretnutia vypočuť 
priamo z úst pamätníkov, sú úžasnými dôkazmi 
o nepopierateľnom vplyve židovskej komunity 
na celkový rozvoj nášho mesta v minulosti.

„Židia a kresťania zdieľajú spoločné 
korene a dialóg je preto kľúčom 
k budovaniu spoločnej budúcnosti,“ 
pápež František.

Ľ. Rosinská

n Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.
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obdobia bol predsedom najvyššieho 
spisovateľského zoskupenia na Slovensku – 
Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. 
Obnovil Malú galériu Smeny, založil Malú 
galériu Pravdy, Galériu Salla Terena, Galériu 
na schodoch a Galériu Karola Kállaya, ktorú aj 
vedie.

V súčasnosti je predsedom Klubu spisovateľov 
literatúry faktu na Slovensku, predsedom 
Spoločnosti Jozefa Krónera, predsedom Klubu 
umelcov a historikov Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov. Niekoľko rokov 
pracuje ako vedecký pracovník Historického 
ústavu Slovenskej akadémie vied. Pracoval v 
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, kde 
bol riaditeľom tlačového odboru a zároveň 
hovorcom prezidenta republiky. Neskôr bol 
osobným poradcom prezidenta. V súčasnosti 
je dekanom Fakulty Paneurópskej vysokej 
školy v Bratislave. Nebol a nie je členom žiadnej 
politickej strany, ani hnutia.

Píše poéziu a literatúru faktu. Je hlavným 
autorom kolektívnych monografií a je Čestným 
občanom mesta Tornaľa.

„Stáť tu, na tomto javisku a dostať takéto 
ocenenie, je pre mňa naozaj zážitok, česť 
a záväzok. Dostal som veľmi veľa ocenení 
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, 
ale toto ocenenie má pre mňa naozaj iný 
význam... iný začiatok kruhu alebo tzv. 
koniec kruhu. Napísal som 50 kníh a boli 
vydané v 15-tich krajinách. Na každej 
záložke alebo v doslove je napísané moje 
meno, rok môjho narodenia a mesto, v 
ktorom som sa narodil, Zlaté Moravce. 
Svoje rodisko si nosíme všade so sebou, 
nech sme kdekoľvek na svete. Je mi ľúto, 
že tu dnes so mnou už nemôžu byť moji 
rodičia. Ale je tu moja sestra, ktorá vždy 
pri mne stála, ako aj celá moja rodina a 
ja verím, že budú rovnako pri mne stáť 
aj naďalej, ako moje rodné mesto Zlaté 
Moravce. Ďakujem,“ - úprimne poďakoval 
svojim blízkym profesor Leikert a zároveň 
prejavil svoju úctu mestu, v ktorom sa narodil, 
kde vyrástol, zažil prvé lásky, kde odpočívajú 
jeho milovaní rodičia a všetkých ubezpečil, že 
sa naspäť domov bude vždy vracať s láskou v 
srdci.

Čestné občianstvo mesta Zlaté Moravce 
pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste patrí aj Dr. Imrichovi 
Chlamtacovi za vedecké úspechy v oblasti 
informatiky a telekomunikácií na celosvetovej 
úrovni a výsledky ich zavádzania do praxe.

Imrich Chlamtac sa narodil v roku 1949 v 
Zlatých Moravciach. V roku 1979 získal titul PhD. 

In Computer Science (počítačová veda), ktorý 
získal na Univerzite v Minesote. Tituly B.Sci. a 
M.Sci. z matematiky s najvyšším vyznamenaním 
získal na Univerzite v Tel Avive (1977).

V súčasnosti je prezidentom Create – Net, 
prezidentom European Alliance of Innovation 
(Európska aliancia pre inováciu) a predsedajúci 
profesor University v Trento.

Univerzita Minesota o ňom píše: „Profesor 
Chlamtac patrí do triedy absolventov, ktorých 
kariéra vzlietla dramatickým spôsobom, jeho 
tvorivé výsledky majú významný vplyv na 
akademickú a obchodnú oblasť na celosvetovej 
úrovni.“

Dr. Viktor Bahl, profesorov bývalý konzultant 
doktorantského štúdia Univerzity v 
Massachusetts – Amherst, hlavný a zakladajúci 
manažér Skupiny pre výskum sietí v spoločnosti 

Microsoft, charakterizoval Chlamtaca 
nasledovne: „Imrich je exemplárnym príkladom 
akademického podnikateľstva. Je energický 
a charizmatický vodca, ktorý vytvoril také 
príležitosti pre mladých výskumníkov, ako 
žiaden iný vedec, o ktorom viem.“

Jeho vynález konceptu svetelnej cesty sa stal 
základným mechanizmom smerovania vlnovej 
dĺžky, čo je základnom dnešných optických 
WDM sietí. Na základe svojich vedeckých 
úspechov bol Dr. Chlamtac v roku 1993 zvolený 
spoločníkom asociácie IEEE za jeho prácu na 
protokoloch prístupu ad hoc.

Bol prvý, kto zaviedol základné koncepty 
multishop networking, objasňujúc 
problematiku medzikanálových konfliktov, 
skrytých problémov na termináloch, 
smerovania a vysielania. V roku 1997 sa stal 
členom združenia Association for Computing 
Machinery (ACM) pre zavedenie konceptu 
lighpaths, svetelné, resp. optické cesty. Ako 
jeden z najmladších vedcov sa stal členom 
súbežne dvoch najprestížnejších spoločností. 

V roku 1994 získal USA Fulbright Scholarship. 
Získal ocenenia ACM Award za mimoriadne 
príspevky v oblasti výskumu mobility (r. 
2011), IEEE Award za mimoriadny technický 
prínos v bezdrôtovej osobnej komunikácii, 
niekoľkonásobné ocenenia ACM a SPIE. Ako 
víťaz Nových talentov ceny Simulations Award 
spoločnosti Society of Computer Simulation 
za sieťové koncepty, sa stal najmladším 
vedcom, ktorý toto ocenenie získal. Vyučoval 
celosvetovo ako významný lektor IEEE (1993 a 
2000 – 2001).

Je čestným Profesorom University of Trento, 
Tel Aviv University, Pekingskej univerzity v 
Budapešti. Publikoval vyše 400 odborných prác.

Dr. Chlamtac patrí vďaka svojim vedeckým 
a praktickým úspechom na poli informatiky a 
telekomunikácií na celosvetovej úrovni medzi 

najvýznamnejších rodákov zo Zlatých Moraviec.
„Hoci som vítaný s otvorenou náručou 

vo viacerých krajinách na celom svete, 
môj začiatok bol vždy tu. Môj život bol 
usmernený vďaka tým ľuďom, ktorí mi 
ukázali, aké možnosti človek má. Preto 
by som chcel poďakovať nielen môjmu 
prastarému otcovi, ale aj dvom zvláštnym 
učiteľom, doktorovi Pinterovi a doktorovi 
Bittnerovi. Bez nich by som hádam nevidel 
svet tými očami, akými som ho videl. 
Pomohli mi dostať sa tam, kde som dnes. 
Ďakujem,“ zaznelo srdečné poďakovanie z 
úst významného a váženého človeka v celom 
svete, Imricha Chlamtaca.

Pamätné plakety udelilo Mesto Zlaté 
Moravce za zachovávanie židovských 
náboženských tradícií v meste Zlaté Moravce 
Alici Agátovej a za literárnu činnosť a 
zdokumentovanie osudov židovskej komunity 
Kláre Chlamtacovej.

Ľubomíra Rosinská

n Dr. Imrich Chlamtac
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Mestský web 
má nový dizajn
Dňom 13. januára 2014 sa 

spustila nová stránka Mesta 
Zlaté Moravce 

www.zlatemoravce.eu. 
Je predovšetkým jednoduchá 

pre užívateľov, prehľadná, 
umožňuje ľahšiu orientáciu 
pri hľadaní informácií, má 
moderný dizajn a spĺňa všetky 
zákonom dané atribúty.

O vytvorenie a spustenie 
novej stránky sa vedenie 
mesta snažilo už dlhší čas, 
nakoľko si bolo vedomé jej 
nedostatkov. Jej vizuálna 
modernizácia a vylepšenie si 
však vyžadovali technicky aj 
časovo náročnejšie zásahy, ako 
sa na začiatku predpokladalo. 
Tvorcom nového oficiálneho 
mestského webu je 
spoločnosť MEDIALINK s.r.o., 
ktorá dokázala ponúknuť 
najprijateľnejšie finančné 
podmienky a ktorej sa za 
vykonanú prácu vyplatilo 

1 180 €. V súčasnosti stále 
prijímame podnety na jej 
doplnenie, resp. zefektívnenie 
a vítame každý konštruktívny 
návrh.

strnadek@zlatemoravce.eu

Námestím A. Hlinku sa 
v sobotu 1. februára šírila 
vôňa zabíjačkových dobrôt, 
priťahujúca zvedavcov a 
prepletená s ľudovou hudbou, 
ktorá znela počas tohto 
fašiangového obdobia v podaní 
folklórneho súboru Inovec. 
Tradícia sa zachovala a v Zlatých 
Moravciach sa tak konala 
v poradí už tretia Primátorská 
zabíjačka. Oficiálnym otvorením 
sa k prítomným od mikrofónu 

prihovoril primátor Peter 
Lednár, ktorý všetkých privítal, 
prizval k zábave a skvelému 
jedlu.

Široký výber zabíjačkových 
jedál a špecialít spracovaných 
zo štyroch ošípaných pripravil 
Penzión u Adama. Pochutnať 
ste si mohli na klobáskach 

(65 kg), jaterniciach (25 kg), 
ovarovej slanine, tlačenke, 
oškvarkoch, kapustnici (2 kotle), 
guláši pripravenom z diviny (1 

kotol), perkelte a samozrejme, aj 
na tom najzákladnejšom a pre 
zabíjačku najtypickejšom jedle 
– zabíjačkovej, žobráckej kaši (3 
kotle).

V chladnom počasí prišiel 
vhod nielen teplý čaj, mnohých 
ešte viac rozohrialo varené 
víno. Dopoludnie venované 
zabíjačke prebehlo vo výbornej 
atmosfére, ku ktorej prispel 
každý, kto sa jej zúčastnil.

M. Petrovičová

Dňa 21. januára 2014 navštívil 
mesto Zlaté Moravce ukrajinský 
investor Taratorin Jurij Michajlovič 
(generálny riaditeľ UTSB – 
Kyjev, Ukrajina), so zámerom 
podnikania v našom meste. 
Keďže ide o vytvorenie takmer sto 
pracovných príležitostí, stretnutia 
sa zúčastnila aj poslankyňa MsZ, 
vedúca Okresného úradu práce 
Denisa Uhrinová, ktorá vysvetlila 
možnosti spolupráce zo svojej 
pozície z pohľadu zákonov o 
zamestnanosti.

Primátor Peter Lednár 
oboznámil návštevu o meste 
všeobecne, s podnikaním a 
školstvom, ktoré je podstatným 

zázemím pre pôsobiace firmy 
u nás. Podal informácie o 
priestoroch, oboznámil sa s 
plánmi investora a dal prísľub 
ústretovosti v sprostredkovaní 
ďalších rokovaní dotknutých 
strán v rámci svojich možností. 
Súčasťou stretnutia bola 
návšteva priemyselného parku 
a dvoch moderných prevádzok 
firiem Axson Central Europe a 
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., 
ktoré v Zlatých Moravciach 
pôsobia niekoľko rokov a 
ktorých investori našli v našom 
meste spokojnosť. Práve vďaka 
ich výrobným technológiám 
a vytvorením výhodných 

podmienok zamestnávajú stovky 
ľudí nášho regiónu už dlhodobo 
a ich renomé zviditeľňuje Zlaté 
Moravce po celom svete. Zatiaľ 
sú rokovania len v počiatočnom 

štádiu riešenia a preto sú bližšie 
informácie o plánovanom 
projekte ešte obchodným 
tajomstvom investora.

Ľ. Rosinská

Tretia Primátorská zabíjačka

Stretnutie primátora s ruským investorom
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Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce už viac ako 100 
rokov poskytuje dostupnú 
zdravotnú starostlivosť obča-
nom mesta Zlaté Moravce, 
ako aj obyvateľom širšieho 
regiónu. Nakoľko v poslednej 
dobe je okolo nemocnice veľa 
mediálneho rozruchu, požia-
dali sme jej riaditeľa JUDr. Ing. 
Martin Cimráka o nasledujúci 
rozhovor. 

l Ako sa na funkciu ria-
diteľa nemocnice v Zlatých 
Moravciach môže dostať mla-
dý právnik z Nitry? Kto Vás 
vybral?

„Funkcia mi bola ponúknutá p. 
primátorom, nakoľko mal mož-
nosť si ma odskúšať počas tých 
dvoch rokov, čo som pre nemoc-
nicu robil advokáta. Pravdepo-
dobne usúdil, že mi môže dôve-
rovať a že nemocnicu zachránim, 
pričom sa nebudem báť robiť aj 
nepopulárne kroky. V tomto sme-
re s ním musím súhlasiť. Nízky vek 
je v tomto prípade skôr výhodou, 
keďže nemusím brať ohľad na 
rôzne záujmy a skupinky na úkor 
nemocnice. Zároveň mám znalos-
ti a skúsenosti tak z ekonomické-
ho, ako aj právnického prostredia, 
čo je pre riaditeľa v dnešnom pro-
stredí oveľa výhodnejšie.“

l V poslednej dobe ste sa 
podujali riešiť krízovú situáciu 
v nemocnici aj prostredníc-
tvom znižovania platov alebo 
prepúšťaním. Sú tieto kroky 
nevyhnutné?

„Nemocnica si v súčasnosti žije 
nad pomery, čo je spôsobené 
jednak samotným nastavením 
zdravotníctva na Slovensku, vyso-
kými mzdovými nákladmi, ako aj 

neefektívnym energetickým hos-
podárstvom. Od septembra 2013, 
kedy som bol poverený riadením 
nemocnice, som sa pokúšal nájsť 
iné rezervy v oblasti nákladov, čo 
sa aj sčasti podarilo. Napriek tomu 
však mesačne vzniká nový dlh na 
liekoch a energiách. Preto som 
pristúpil k zrušeniu nadbytoč-
ných miest a u sestier k redukcii 
platov o 10%. Sú to nepopulárne 
opatrenia a nerobím ich rád, ale je 
potrebné ich urobiť pre záchranu 
nemocnice. Sám by som si neskôr 
vyčítal, keby som len nečinne 
čakal na zázrak, ktorý viem že 
nepríde, pričom by to mohlo mať 
oveľa horší následok ako súčasné 
opatrenia.“    

l Je pravdou, že sestrám sa 
znižuje plat, aby ste ho mohli 
lekárom zvýšiť?

„Samozrejme, že to nie je pravda. 
Lekárom sa plat zvyšuje zo zákona, 
ktorým som ako riaditeľ nemoc-
nice viazaný. Prostriedky na toto 
zvýšenie som našiel prostredníc-
tvom vyrokovania lepších pod-
mienok od zdravotných poisťovní. 
K znižovaniu platov a k prepúšťa-
niu by došlo tak či tak. Pre porov-
nanie treba ušetriť mesačne cca 
20 tis. Eur a nárast platov všetkých 
lekárov znamenal zvýšenie platov 
o cca 4,5 tis. Eur. Aj tu je vidieť, že 
úspory treba v oveľa väčšej miere, 
a že zvýšenie platov lekárov na to 

nemá vplyv.“
l Aké má nemocnica 

v súčasnosti dlhy? 
„Nemocnica má v súčasnosti 

dlh pred splatnosťou a po splat-
nosti v celkovej sume cca 1,2 mil. 
Eur. Aby sa tento dlh nezvyšoval, 
je potrebné pristúpiť k spomenu-
tým úsporným opatreniam. Uspo-
rené prostriedky nebudú  určené 
na splácanie dlhu, ale iba na bež-
né každomesačné výdavky.“

l Ovplyvňujú dlhy nemoc-
nice, resp. avizované úsporné 
opatrenia, kvalitu poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti ?

„Verím, že v nemocnici sú pro-
fesionáli, ktorí jej v nejednom 

prípade obetovali celý profe-
sionálny život, preto som pres-
vedčený a urobím všetko preto, 
aby sa problémy nemocnice 
pacienta nedotkli. Nemocnica sa 
dlhodobo umiestňuje v rebríč-
koch spokojnosti pacientov na 
popredných miestach v rámci 
Nitrianskeho kraja, ako aj celého 
Slovenska, čo sa budeme snažiť 
udržať.“

l Riešite nejako aj nez-
rovnalosti v účtovníctve, kto-
ré po sebe zanechal bývalý 
riaditeľ? 

Samozrejme, trestné oznámenie 
je na polícii evidované od sep-
tembra 2013 a pred Vianocami 

som po skončení vnútorných kon-
trol zaslal na políciu dokumenty, 
aby mohlo vyšetrovanie plynule 
prebiehať, aby bol zistený vin-
ník a aby bola nahradená škoda. 
Doteraz som však zo strany polície 
nebol požiadaný o spoluprácu.“ 

l Opýtam sa trochu 
otvorene: Má nemocnica 
v Zlatých Moravciach šancu na 
záchranu a nehrozí jej zruše-
nie ?

„Nemocnica nepotrebuje    zach-
raňovať, potrebuje len stabilitu 
a aby nebola predmetom politic-
kých hier alebo ako nejaká trafika, 
kde sa po voľbách dosadí vyslúžilý 
straník. V prípade, ak manažment, 
či už súčasný alebo budúci, 
bude postupovať profesionálne, 
nie je dôvod uvažovať o zruše-
ní nemocnice. Samozrejme, je 
potrebné, aby si aj mesto Zlaté 
Moravce, resp. poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva, určili priority. 
Nie je v mojej povahe sa sťažovať, 
a preto pracujem za podmienok, 
aké mám a nelamentujem. Nedá 
mi však nepodotknúť, že mestská 
nemocnica s 200 zamestnancami 
má o 40 tis. Eur nižší príspevok 
od mesta ako Záhradnícke služby 
s 19. zamestnancami. Zároveň je aj 
voči zamestnancom nemocnice 
nespravodlivé, keď musia absolvo-
vať úsporné opatrenia a ostatné 
mestské podniky prijímajú nových 
zamestnancov namiesto šetrenia 
a neznižujú svoje náklady.“     

l Aké sú Vaše ďalšie plány 
v nemocnici ?

„Po dokončení úsporných opat-
rení sa budem sústrediť na rokova-
nia s poisťovňami tak, aby mohlo 
prísť k ďalšiemu nárastu príjmov. 
Zároveň plánujem otvoriť novú 
kardiologickú ambulanciu, ktorá 
zlepší dostupnosť tohto druhu 
starostlivosti v zlatomoraveckom 
regióne. Naďalej budeme praco-
vať aj na malých vylepšeniach, 
ktoré uľahčia prácu zamestnan-
com a ponúknu pacientom vyšší 
štandard.“

Ľ. Rosinská

Skutočnosti o nemocnici z prvej ruky

n riaditeľ Mestskej nemocnice Martin Cimrák 
autor fotografie: Tomáš Holúbek
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Mestu Zlaté Moravce bol 15. januára 2014 
doručený zámer navrhovateľa WFF Drevotes, spol. 
s r.o., Palackého 3, Nitra s názvom „Energetické 
zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“, ku ktorému 
primátor Peter Lednár, ako štatutárny zástupca 
mesta predložil podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, svoje stanovisko (4. februára 
odoslané Ministerstvu životného prostredia SR).

Mesto Zlaté Moravce zásadne nesúhlasí 
s uvedeným zámerom a týmto stanoviskom 
vyjadruje svoj negatívny a zamietavý postoj.

Oficiálnemu stanovisku Mesta predchádzalo 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom 
sa poslanecký zbor zjednotil s primátorovým 
postojom a názorom a spoločne jednoznačne 
zaujali k plánovanému projektu „Energetické 
zhodnotenie plastov“ nesúhlasné stanovisko. Všetci 
volení zástupcovia tohto mesta zastávali názory a 
požiadavky väčšiny obyvateľov Zlatomoraveckého 

regiónu, ktorí na protest voči realizácií projektu 
iniciovali podpisovú akciu. Šiesteho februára sa 
konal na čele s primátorom Petrom Lednárom 
protestný pochod mestom v sprievode verejnosti 
a táto protestná akcia pokračovala pred budovou 
Ministerstva životného prostredia SR.

„Chcem Vám všetkým, ktorí ste svojím 
podpisom alebo svojou účasťou pred 
Ministerstvom prejavili svoju nespokojnosť, za 
Mesto Zlaté Moravce poďakovať. Chcem Vám 
poďakovať aj za Vašu trpezlivosť a zároveň 
Vás znovu ubezpečujem, že sme náš spoločný 
nesúhlas odovzdali tam, kde je to potrebné 
a že sme na začiatok podnikli všetky náležité 
kroky, aby sa plánovaný zámer v našom meste 
nezrealizoval,“ povedal na margo protestu 
primátor Peter Lednár. Petičné hárky s 10 000 
podpismi nespokojných ľudí boli po ukončení 
petičnej akcie 19. februára zaslané na Ministerstvo 
životného prostredia SR.

Ľ. Rosinská

Mesto štrajkuje „plasty tu nechceme“

Pozvánky 
n Občianske združenie Život a 

zdravie v spolupráci s Denným 
centrom Zlaté Moravce Vás 
srdečne pozýva na pokračovanie 
10. ročníka cyklu prednášok o 
zdravom životnom štýle - 
program NEW START®: 26. 
február o 17.00 h - Vitamín 
D - reklama alebo skutočná 
potreba? ( Viac ako „len“ pevné 
kosti, Vitamín D - „zo slnka“, 
Vitamín D v strave - kde a koľko 
ho nájdeme, Vitamín D - prečo 
výživový doplnok, Kto, kedy a 
koľko ho potrebuje doplniť). 
Prednášky vedú lektori OZ 
Život a zdravie. Odborným 
garantom vzdelávacieho 
procesu lektorov je Loma 
Linda University (Kalifornia, 
USA). Ďalšie stretnutia: 12. 
marec o 17.00 h, 26. marec 
o 17.00 h. Každú druhú 
stredu v Dennom centre (klub 
dôchodcov) Zlaté Moravce. 
Vítaní sú všetci bez rozdielu 
veku. Kontakt: 0915 276 958; 
n o v o t a @ z i v o t a z d r a v i e . s k ; 
www.zivotazdravie.sk.
n Kandráčovci – 28. 

február o 18.00 h v DS 
MSKŠ v Zlatých Moravciach, 
vstupné 8 €, držitelia preukazu 
ŤZP 1 €, predpredaj – kancelária 
MSKŠ, rezervácie vstupeniek: 
037/6426422, mskszm@szm.sk
n Veselé Fašiangy budú 

aj v Prílepoch, dňa 2. marca 
o 15.00 h v kultúrnom dome. 
V programe vystúpia prílepské 
deti, materská škola a spevácky 
súbor Kolovrátok. Po pesničkách 
a tancoch príde na rad scénka 
„Drotár“. Po občerstvení asi – 
bude aj pochovávanie – basy. 
Srdečne Vás pozýva Obecný 
výbor Prílepy. Nastala nám veľmi 
smutná hodina, už nám naša milá 
basa umrela. Zatvárajte dvere na 
cintoríne, lebo nám tá basa zas 
domov príde. Nepríde, nepríde, 
sa ti vykašle, lebo si jej nedal ani 
na mašle.
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Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. 
Peter Lednár spolu s vedúcim oddelenia 
investičnej výstavby a hospodárskej činnosti 
a s právničkou Mestského úradu sa dňa 
18.2.2014 zúčastnili na prerokovávaní rozsahu 
hodnotenia navrhovanej činnosti  „Energetické 
zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“, 
ktoré sa konalo na Ministerstve životného 
prostredia SR. Tohto prerokovávania sa 
ďalej zúčastnili zástupcovia investora, ako aj 
odborní zamestnanci Ministerstva ŽP odboru 
odpadového hospodárstva a odboru ochrany 
ovzdušia, ako aj  zamestnanci Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva Nitra. 
Zástupkyňa Okresného úradu Zlaté Moravce, 
odboru starostlivosti pre životné prostredie, 
svoju neúčasť ospravedlnila.

Predmetom tohto prerokovávania v zmysle 
príslušných predpisov bolo oboznámenie 
sa s pripomienkami, ktoré podali Mesto 
Zlaté Moravce, ostatné dotknuté inštitúcie, 
ako aj verejnosť a občianske združenia 
voči navrhovanému zámeru. Pripomienky 
k predmetnému zámeru okrem Mesta Zlaté 
Moravce a verejnosti, podali aj MŽP – odbor 
odpadového hospodárstva, MŽP – odbor 
ochrany ovzdušia, Nitriansky samosprávny 
kraj, Okresný úrad Nitra – oddelenie štátnej 
správy vôd, Okresný úrad Zlaté Moravce – 
odbor starostlivosti o ŽP, Štátna správa ochrany 
ovzdušia, Štátna vodná správa, Štátna správa 
odpadového hospodárstva, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, Slovenská inšpekcia 
ŽP. Bez pripomienok k predmetnému zámeru 
doručili svoje stanoviská Okresný úrad Zlaté 
Moravce - odbor krízového riadenia, Okresné 
riaditeľstvo HaZZ Zlaté Moravce, ako aj Úrad 
NSK. Zo strany verejnosti bolo podaných až 76 
negatívnych stanovísk a pripomienok. 

Na základe uvedených pripomienok bol 
Ministerstvom zostavený návrh rozsahu 
hodnotenia, ktorý obsahuje podmienky 
a špecifické požiadavky, ktoré bude navrhovateľ 
zámeru povinný podrobnejšie rozpracovať 
a doplniť. Jedná sa o takmer 50 požiadaviek, 
medzi ktorými budú napríklad: bližšie 
špecifikovať zloženie surovín vstupujúcich 
do zariadenia a zabezpečenie kontroly 
tohto zloženia, odôvodniť potrebu dovozu 
odpadov zo zahraničia, identifikovať miesto, 
kde bude vysypaný koks,  definovať všetky 
výstupy z procesov a upresniť nakladanie 
s nimi, upresniť, kde sa budú likvidovať toxické 
a škodlivé odpady, bližšie analyzovať možný 
únik škodlivých látok zo skladových priestorov 
a analyzovať vhodné opatrenia zabraňujúce 
tomuto javu, podrobnejšie popísať princíp 
kogenerácie a predovšetkým prepracovať 
štúdie priložené k zámeru (hluková, 
emisno-technologická, imisno-prenosová, 
zhodnotenie zdravotných dopadov). 

Definitívne znenie rozsahu hodnotenia určí 
ministerstvo v nasledujúcich dňoch.

O tomto rozsahu bude  Mesto i verejnosť 
následne informovaná v súlade so zákonom. 
Na doplnenie požiadaviek nebol investorovi 
daný žiadny časový rámec. Teda závisí iba 
na investorovi, kedy uvedené požiadavky 
spracuje a vznesené pripomienky zohľadní 
v správe o hodnotení, ktorú následne opäť 
doručí Ministerstvu.

Na tomto rokovaní boli prítomní oboznámení 
s tým, že Slovenská inšpekcia ŽP uviedla, že 
vzhľadom na rozsah povoľovacej činnosti, 
ona nebude povoľujúcim orgánom, ale 
povoľujúcim orgánom bude príslušný 

stavebný úrad, teda Mesto Zlaté Moravce.

Zástupcovia Ministerstva ŽP ďalej informovali 
o tom, že ministerstvo nemá kompetenciu 
tento zámer zamietnuť.  Ministerstvo iba môže 
vydať stanovisko, v ktorom odporučí alebo 
neodporučí uvedený zámer.

Primátor mesta na tomto rokovaní okrem 
iného uviedol, že je sklamaný z toho, ako 
investor nepravdivo informuje o tom, že má 
súhlas od Mesta k tomuto zámeru a že o tomto 
zámere spolu už dlho rokovali. Primátor 
uviedol, že investor prišiel iba so zámerom 
využívania štiepky. Až oveľa neskôr svoj zámer 
zmenil na spaľovanie plastov. Primátor uviedol, 
že investorovi vtedy oznámil, že s takýmto 
ničím ako je spaľovanie plastov v Moravciach 
súhlasiť nikdy nebude.

Zástupca investora uviedol, že činnosť, 
ktorú chce robiť, je posudzovaná predpismi 
ako alternatívny zdroj energie a ako tzv. 
„zelená energia“ a že zo štiepky by bolo viac 
odpadu a viac negatívnych vplyvov na životné 
prostredie ako z plastov.

Po dohode s Ministerstvom budú originály 
petičných hárkov doručené Ministerstvu, ktoré 
ich následne pripojí k ostatným stanoviskám 
doručeným k predmetnému zámeru.

Na záver rokovania zástupcovia MŽP 
uviedli, že po doručení Rozsahu hodnotenia, 
bude ešte priestor na jeho prípadné ďalšie 
pripomienkovanie. Rokovanie trvalo približne 
dve hodiny.

informácie poskytla hovorkyňa a 
právnička Mestského úradu v Zlatých 

Moravciach JUDr. Mária Vozárová

Rokovanie na Ministerstve životného prostredia 
aj za účasti zástupcov nášho mesta

n Vedúci Oddelenia výstavby Štefan Nociar, primátor mesta Peter Lednár, právnička MsÚ Mária Vozárová
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pokračovanie zo str. 01

zverejneniu účtujeme nulu. Ak nás poprosí 
o pomoc  akákoľvek organizácia alebo iný 
právny subjekt, je to vec dohody v rámci našich 
možností. Ako príklad uvediem strednú školu, 
ktorá dostala finančný príspevok na projekt 
z eurofondov. Projektom bolo vyčlenených 
60 € na povinne zverejniteľnú informáciu v 
tlačovine, ktorej veľkosť však uvedenú sumu 
presahovala dvakrát, ale financií viac nemali. 
Aj takto si však v rámci nášho mesta dokážeme 
vzájomne pomôcť.

Za spomienku stoja čísla výdavkov, ktoré 
by ste museli do rozpočtu zahrnúť, pokiaľ by 
Tekovské noviny neexistovali. Do pozornosti 
dám rok 2012. Z Tekovských novín som 
zrátala všetky zákonom povinné zverejnenia 
a budete prekvapení, ako hlboko by si Mesto 
muselo siahnuť do vrecka - napr. v roku 2012 
bolo takých povinných príspevkov zo strany 

Mesta zverejnených 17 strán, čo je v prepočte 
na inzerciu v Tekovských novinách 3400 € 
(farebná tlač), v Slovenskej bráne – 5100 € a 
v Nitrianskych novinách 50 235 € (hovoríme 
len o čiernobielej tlači v akciovom balíku). 
Samozrejme, do prepočtu neboli zaradené 
povinné zverejnenia v tlačovine Mestských 
podnikov, škôl, škôlok a ostatných súčastí 
Mesta, ktoré sú rovnako momentálne o tieto 
výdavky odľahčené a mestské články, ako sú 
napríklad aj oznamy, platenie daní, informácie, 
upozornenia, pozvánky na mestské akcie a 
pod.

Grafici, vizáž novín, počet strán a periodicita 
sa v priebehu týchto rokov menili. Volebný rok 
sa začínal s čiernobielymi novinami s ôsmimi 
stranami, ktoré postupne prechádzali na 12 
– stranové,16 až 24 stranové. Do pracovnej 
náplne redakcie Tekovských novín pribudla 
pred tromi rokmi starostlivosť o webový 
informačný portál www.zlatemoravce.
info a pod našu spoločnú tímovú prácu sa 
podpisujú traja ľudia – Ľubomíra Rosinská, 
Richard Horný a Mária Petrovičová. Napriek 
finančným problémom sa snažíme o dôslednú 
informovanosť verejnosti za akýchkoľvek 

okolností.
Naša práca na webovej stránke je naviazaná 

na prenos internetových dát, s ktorými pre 
ich veľkosť  a náročnosť programov nejde 
pracovať iba v pracovnom čase, na Mestskom 
úrade, ani na mestských počítačoch a 
internete.

Neoddeliteľnou súčasťou sú čísla, ktoré mám 
najradšej a na ktoré som hrdá najviac a kvôli 
ktorej sa naháňame pracovne po večeroch, 
sobotách, nedeliach a počas sviatkov a ktoré 
sú naozajstnou odmenou našej trojročnej 
práce.

Do dnešného dňa sme na webe spracovali 
a zverejnili 1377 článkov. Podotýkam, okrem 
reportáží, nami spracovaných pozvánok, 
upútaviek, banerov, plagátov a veľmi veľa 
článkov zverejnených v Tekovských novinách, 
ktoré neboli na stránke zverejnené a naopak.

Počet vyrobených reportáží predstavuje 
číslo 194. Sprostredkovali sme 24 on – 

line prenosov zo zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva s archiváciou šiestich z nich.

A ako bonus sme vyrobili zdarma pre Mesto 
Zlaté Moravce polhodinový dokument o 
našom krásnom meste pri príležitosti 900. 
výročia. Robili sme niekoľko ankiet a medzi 
iným aj pre záchranu Tekovských novín, keď 
ich naše zastupiteľstvo v roku 2012 zrušilo.

Aby ste mali predstavu, čo obnáša výroba 
reportážneho videa, ktoré má v priemere 13 
minút... je to niekoľko hodinová, až pár dňová 
práca mimo našich povinných jázd.

Do tohto mesta vkladáme veľmi veľa zo 
svojich vlastných finančných prostriedkov 
a ponúkame naše služby nezištne, zo srdca 
a s láskou ako len môžeme. Naša práca však 
nespočíva len vo zverejnených článkoch. 

Ja s kolegom sme pracovali na povzdvihnutí 
kultúry, keď bolo najťažšie, na plagátoch 
mesta, na tlačových výstupoch, kým nebola 
poverená hovorkyňa, podieľali sme sa na 
organizovaní rôznych kultúrnych akcií, ako 
napr. program Rockového festivalu, on-line 
prenos na Námestí z Majstrovstiev hokeja, 
Medzinárodný deň detí minulý rok, pripravili 
sme pre Vás celý program na námestí 

osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky 
o meste, sprostredkovávali sme v rámci 
našich priateľských vzťahov rôzne služby pre 
Mesto zadarmo alebo cenovo výhodnejšie, 
naháňali sme sponzorov na akcie, aby sme 
mesto odľahčili a ľudia necítili stratu pri 
nezrealizovaní kultúrnych podujatí, keď to 
rozpočet neumožňoval.

Svoju prácu milujeme a preto Vám 
prisaháme, že akékoľvek pokusy o zmarenie 
našej práce zo strany niektorých poslancov, 
nás tento rok nedokážu odradiť ani zabrzdiť.

Osobne si myslím, že obhajoba existencie 
redakcie Tekovských novín bola takmer 
zbytočná, pretože práve čísla sledovanosti 
sú do oka bijúce a všetci veľmi dobre vieme, 
čo sa skrýva za obmedzeným rozpočtom v 
poslednom volebnom roku.

Štatistika sledovanosti počas celého 
obdobia existencie redakcie infa:  
návštevnosť stránky – 546 698 ľudí a 
počet zobrazených článkov, na ktoré 
si čitatelia klikli – 1 492 426. Na kanáli 
You tube boli naše videoreportáže (194) 
prehrávané 100 144 krát.  

Netreba zabúdať na fakt, že len Tekovské 
noviny tu zanechávajú stopu v histórii 
nášho mesta a odkazu pre naše budúce 
generácie s ich archiváciou v národných 
knižniciach. Len Tekovské noviny 
informujú o iniciatívach občianskych 
združení, organizácií, klubov, kultúry 
a dávajú priestor všetkým, ktorí si to 
najviac zaslúžia a ktorí sú z pohľadu 
cudzích médií nezaujímavými. Podľa 
našich novín sa píše Kronika mesta 
Zlaté Moravce a len Tekovské noviny 
odovzdávajú odkaz do budúcnosti 
o skutočných ľudských a životných 
hodnotách zlatomoravčanov a ich 
nezištných iniciatívach.

A verte... nás kontaktujú naši kolegovia a 
záujmové konkurenčné skupinky a s nemým 
úžasom nám vyjadrujú hlboký obdiv. Pretože 
podľa ich slov nie je proste možné, aby traja 
ľudia robili toľko práce v takých podmienkach 
a bez zazmluvnenia o spolupráci iných 
informačných médií.

Osobne sama za seba Vám skutočne môžem 
zodpovedne a čestne prehlásiť, že pre Mesto 
Zlaté Moravce poskytujeme maximálne 
nadštandardné služby v rámci svojich 
možností. Viem to, lebo som svojej práci 
zasvätila celé tri roky nonstop práce na úkor 
svojho všetkého voľného času.

Veľká vďaka Vám, naši čitatelia. Bez 
Vás by naša práca stratila svoj zmysel. 
Ďakujem, že ste!

šéfredaktorka Ľubomíra Rosinská
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„V mene celého kolektívu Zariadenia 
opatrovateľskej služby, a aj v mene jej klientov, 
by som sa chcela veľmi pekne poďakovať 
vedeniu Mesta a zamestnancom Mestského 
úradu, ktorí nám pripravili milý darček v 
podobe hodnotných praktických vecí a 
týmto spôsobom tak citeľne spríjemnili naše 
prostredie.

Veľmi nám pomohli. To, čo nám peniažky z 
rozpočtu nepokryli a čo sme si už zopár rokov 
kúpiť nemohli, nám týmto spôsobom bolo 
aspoň sčasti dopriate.“

Za ZOS z celého srdca ďakuje Jana Bošiaková.
Finančnú zbierku za účelom spríjemnenia 

prostredia v mestskom zariadení, ktoré 
starostlivo pomáha našim seniorom v ich 
opatere, inicioval Štefan Nociar a Janka 
Križanová z Oddelenia investičnej výstavby 
a hospodárskej činnosti a podieľali sa na 
nej zamestnanci Mestského úradu. Zároveň 
sa chcú aj oni verejne poďakovať všetkým 

zamestnancom MsÚ, ktorí boli ochotní 
prispieť, ako aj Danielovi Oravcovi za promptné 
vyriešenie zapojenia zakúpeného televízneho 
prijímača, vďaka ktorému sa podarilo dotvoriť 
pohodlie ich náhradného domova ešte počas 
Vianočných sviatkov.

Redakcia Info s podporou primátora 
Petra Lednára a Mesta Zlaté Moravce 
prosí všetkých empatických ľudí dobrej 
vôle o pomoc Zariadeniu opatrovateľskej 
služby, ktorá v poslednom čase v rámci 
svojich možností nahrádza zaniknuté 
nemocničné oddelenie dlhodobo 
chorých.

Keďže existencia domovov a zariadení 
opatrovateľských služieb je nepopierateľne 
celoslovenský problém a tieto zariadenia so 
štátnymi, mestskými príspevkami a financiami 
klienta nedokážu pokryť všetky svoje základné 
výdavky na ich chod, je momentálne jedinou 
riešiteľnou cestou verejná prosba o pomoc.

Náš právny a sociálny systém v súlade so 
životnou úrovňou k pomeru priemerných 
dôchodkov robí starosti najmä tým, ktorí 
nemajú už svojich blízkych, alebo ktorých 
opora niekde zlyhala a sú tak odkázaní, v 
prípade zhoršenia ich zdravotného stavu 
vzhľadom k pokročilému veku, na pomoc 
opatrovateľských zariadení.

Verte, ak by ste tento domov navštívili, 
videli a počuli na vlastné oči, čo všetko si 
opatera o našich seniorov vyžaduje a za akých 
podmienok personál zodpovedne a celým 
svojím srdcom pracuje, uverili by ste, ako veľmi 
by bola akákoľvek pomoc z vašej strany vítaná.

Vďaka obetavosti ľudí na tom správnom 
mieste môže Mesto poskytovať služby 
seniorom, ktorí to naozaj potrebujú, ale kvôli 
výške ich starobného dôchodku si nemôžu 
dovoliť súkromné zariadenie.

Pomôcť sa dá rôznymi spôsobmi. Zariadenie 
opatrovateľskej služby by privítalo napríklad 
aj čistiace, dezinfekčné prostriedky, praktické 
vybavenie kuchyne, obliečky, ošatenie 
(povolené je iba nové), kancelárske potreby, 
niektoré druhy potravín, elektroniku, bielu 
techniku a iné. Ak máte možnosť pomôcť, 
prípadne máte nejaké iné nápady, ktoré by 
akýmkoľvek spôsobom pomohli zvýšiť životnú 
úroveň klientov a skvalitniť poskytované 
opatrovateľské služby, volajte na telefónne číslo 
redakcie: 0915 751 777 alebo pani Bošiakovej, 
vedúcej ZOS na tel. č.: 0905 848 025 / 037 642 
23 90, ktorá zodpovie na všetky vaše otázky.

Keďže ZOS nie je právny subjekt a toto 
zariadenie je súčasťou našej samosprávy, 
finančné príspevky môžu byť poskytnuté len 
po vyplnení zmluvy, ktorú si môžete stiahnuť 
pomocou odkazu pod článkom. Je potrebné 
ju priniesť na Mestský úrad do redakcie 
Tekovských novín a po podpise oboch 
dotknutých strán môže byť finančná podpora 
zrealizovaná.

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME
 

Ľubomíra Rosinská

Mesto Zlaté Moravce oznamuje poplatníkom, 
že na základe usmernenia primátora mesta 
Ing. Petra Lednára, CSc. poskytne zníženie 
poplatku za komunálny odpad pre rok 2014 
v nasledovných prípadoch:

a) o 30 % z poplatku pre poplatníka, ktorý 
k 1.1.2014 dovŕšil 70 rokov

b) o 50 % z poplatku pre poplatníka, ktorý je 
občanom v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu (zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov)

Podľa § 82 ods. 3 zák. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady je možné poplatok znížiť iba na 
základe žiadosti poplatníka. Tlačivá žiadosti 
Vám poskytne oddelenie miestnych daní 

a vymáhania pohľadávok, žiadosti je možné 
podávať priebežne v termíne do vystavenia 
rozhodnutia na zaplatenie poplatku (apríl 
2014).

Zníženie poplatku nemožno poskytnúť 
poplatníkovi, ktorý neuhradil poplatok za 
predchádzajúce kalendárne roky.

Oddelenie miestnych daní a vymáhania 
pohľadávok

Akákoľvek pomoc je vítaná

Zníženie poplatku za komunálny odpad

n Jana Križanová, Peter Lednár, Jana Bošiaková
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Nová mestská 
kamera 
potvrdila kto 
kradol

Rozšírením kamerového 
systému v Zlatých Moravciach 
sa zvýšila bezpečnosť občanov 
v našom meste. Správnym 
potvrdením a zadosťučinením 
poslednej investície do tohto 
projektu je objasnenie lúpeže 
vďaka kamere, ktorá mapuje 
prímestskú časť Chyzerovce.

Dňa 7. januára 2014 približne 
o 19:45 h došlo k lúpežnému 
prepadnutiu na bočnej ceste, 
ktorá prepája Palárikovu 
a Chyzeroveckú ulicu.

51-ročná žena si v blízkom 
pohostinstve všimla muža, 
ktorému sa snažila votrieť 
do priazne. Blahoželala mu 
k novému roku a žiadala, aby jej 
zaplatil alkohol. 65-ročný muž 
ju však ignoroval a po zaplatení 
sa pobral domov. Žena ho 
prenasledovala a na spomínanom 
mieste ho zozadu zvalila na zem. 
Z vrecka nohavíc mu ukradla  
80 € a ušla. Na základe informácií 
od poškodeného a záznamov 
z mestských kamier bola zakrátko 
páchateľka obvinená zo zločinu 
lúpeže. V prípade dokázania viny 
jej v zmysle trestného zákona 
hrozí trest odňatia slobody na 7 
až 12 rokov.

Informácie poskytla mjr. Mgr. 
Renáta Čuháková, hovorkyňa KR 
PZ v Nitre

Ľ. Rosinská

Neziskové občianske združenie 
Asociácia sestier a pacientov 
(ASAP) usporiadalo v spolupráci 
s Mestom Zlaté Moravce verejnú 
diskusnú prednášku na tému: 
Starostlivosť o bezvládneho 
pacienta v domácom prostredí, 
prevencia preležanín. Prednáška 
sa konala popoludní dňa 28. 
januára v priestoroch MSKŠ.

Cieľom stretnutia bolo 
predstavenie myšlienky, ktorá 
vznikla približne pred 2 – 3 
rokmi, ale v dnešnej dobe je už 
plne zrealizovaná. Jednalo sa 
o vytvorenie projektu „Slovensko 
bez preležanín“ a práve cestou 
prednášky chceli usporiadateľky 
priblížiť laickej verejnosti 
problematiku, ktorá je veľmi 
závažná.

Ako prvá bola odprezentovaná 
Ing. Mgr. Ľubicou Kočanovou 
prezentácia Mgr. Petry Polákovej 
a Gabriely Pannetty venovaná 
preležaninám.

Preležanina (lat. dekubitus) je 
oblasť miestneho poškodenia 
kože a podkožného tkaniva, 
ktorá vznikla následkom vlhka, 
tlaku, trenia, trhacích síl alebo ich 
kombináciou. Preležaniny sa pri 

domácom ošetrovaní vyskytujú 
u 7 -12 % pacientov. Približne  
70 % všetkých preležanín vzniká 
u ľudí starších ako 70 rokov, 
aj to sú informácie a údaje, 
ktorými sa samotná prezentácia 
odštartovala. Súčasťou prednášky 
bolo priblíženie a odstupňovanie 

samotnej problematiky 
zahŕňajúcej stupne preležanín, 
miesta ich vzniku, prevenciu 
vzniku preležanín, hygienickú 
starostlivosť, vybavenie 
domácností, ergonómiu 
priestoru (zariadenie priestoru), 
polohovanie, výživové faktory 
a samotnú liečbu preležanín. 

Predsedkyňa ASAP Ľubica 

Dovoľte mi, aby som čo najsrdečnejšie poďakovala pánovi Krajniakovi, 
ako aj pracovníkom záchrannej služby a pracovníkom OAIM nemocnice 
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce, ktorí dňa 7. decembra 
2013 zachránili život môjmu manželovi.

E. Mazanková

Predaj, kúpa
l Predám 4 – izbový dom 

so záhradou v Ladiciach. Cena 
dohodou.

Kontakt: 037/6334142 v čase od 
17.00 do 18.00 h.

1/003/2014/PČ, 1/003/2014 – 37/DZ

Starostlivosť o bezvládneho pacienta
v domácom prostredí, 
prevencia preležanín

Kočanová po prvom vstupe 
pokračovala prednáškou 
„Univerzálne ľudské právo“ o 
priblížení vzniku myšlienky, 
ako aj samotnej iniciatívy, 
ktorá predchádzala vytvoreniu 
celosvetového dňa „Stop 
preležaninám“. Projekt deň „Stop 
preležaninám“ beží už tretí rok a 
táto myšlienka sa vďačne rozšírila 
ďalej, po celej Európe. Minulý rok 
(2013) sa tento deň uskutočnil 
u nás na Slovensku formou 
tlačovej konferencie a iných 
aktivít, pričom  v predchádzajúci 
rok (2012) to bola prezentácia 
medzi ľuďmi na verejnosti 
pomocou informačných tlačovín. 
O filozofii, stratégii a samotnej 
ceste, ktorou sa OZ ASAP vydalo, 
viac porozprávala Zuzana 
Sopková.

Záver patril prezentácii 
a názornému predvedeniu 
pomôcok určeným bezvládnym 
pacientom, ako aj tým, ktorí 
majú obmedzenú mobilitu, 
zástupcami firmy THUASNE SK, 
s.r.o.

Celosvetové prieskumy 
dokazujú, že v 95% 
prípadov by preležaniny 
nemuseli vzniknúť, keby 
nevládni pacienti dostali 
potrebnú prevenciu, ktorá 
je podľa prednášajúcich 6x 
lacnejšia a nebolestivá, ako 
samotná liečba preležanín. 
Vedeli ste, že na predpis 
pomôcok a vybavenia 
predchádzajúceho vzniku 
preležanín má pacient trpiaci 
obmedzenou pohyblivosťou 
nárok už pri odchode 
z nemocnice do domáceho 
prostredia?

Asociácia sestier a pacientov 
ASAP www.asapoz.eu pripravuje 
ďalšie verejné prednášky 
v Banskej Bystrici, Bratislave 
a iných častiach Slovenska.

Spracovala Mária Petrovičová

Poďakovania
Veľká vďaka poctivému 

nálezcovi, Mestskej polícii za 
nájdený, uskladnený zväzok 
kľúčov na Továrenskej ulici.

potešená obyvateľka 
Zlatých Moraviec

n Ľubica Kočanová
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Dňa 15. 01. 2014 sa v Základnej 
škole na Robotníckej ul. 25 
v Zlatých Moravciach uskutočnilo 
okresné kolo olympiády 
v anglickom jazyku. Do súťaže sa 
zapojilo 10 škôl z okresu. Spolu 
19 súťažiacich si zmeralo svoje 
vedomosti a komunikatívne 
zručnosti v dvoch kategóriách: 
1A a 1B.

Výsledky sú nasledovné:
Kategória 1A: 1. miesto a postup 

do krajského kola si vybojoval 

Samuel Valovič z GJK, ZM, 2. 
miesto získala Adela Verešpejová 
zo ZŠ Sľažany, 

3. miesto patrí Emme Lacovej zo 
ZŠ Robotnícka, ZM

Kategória 1B: 1. miesto a postup 
do krajského kola si zabezpečil 
Miroslav Holý zo ZŠ Pribinova, ZM, 
2. miesto obsadil Marko Čepec 
z GJK, ZM, 

3. miesto získala Tamara 
Behulová zo ZŠ Mojmírova, ZM

Odborná porota a predsedkyňa 
OK OAJ víťazom srdečne blahoželá 
a praje veľa šťastia a úspechov 
v krajskom kole, ktoré sa bude 
konať dňa 10. 2. 2014 v Gymnáziu 
vo Vrábľoch.

Mgr. E. Strapáčová,  
predsedkyňa OK OAJ  
v Zlatých Moravciach

Deti sa dozvedeli, 
ako sa vyrába teplo

Dňa 24. 1. 2014 sa deti z MŠ - Kalinčiakova zúčastnili exkurzie v Prvej 
energetickej a teplárenskej spoločnosti s. r. o v Zlatých Moravciach. 
Exkurzia bola zameraná na to, aby sa deti dozvedeli, ako sa vyrába 
teplo a dostáva do našich bytov. Vďaka odbornému výkladu vedúceho 
tepelného hospodárstva p. Ľuboša Kubicu sa deti oboznámili s tým, čo 
je biomasa, ako sa spracúva a spaľuje v kotloch. Deti boli zvedavé, všetko 
ich zaujímalo, pozorne počúvali a mali veľa otázok, na ktoré im p. vedúci 
odpovedal. Prekvapením bola čistota prostredia a celého zariadenia, 
zážitkom bolo aj spoločné váženie na veľkej váhe. Na záver dostali 
sladkú odmenu za návštevu. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 
konateľovi spoločnosti JUDr. Jánovi Vereskému, že nám umožnil 
nahliadnuť do priestorov spoločnosti.

kolektív MŠ Kalinčiakova

Sprechen Sie Deutsch? (Rozprávate po nemecky?) Ako ste na 
tom s cudzími jazykmi vy? Zistili sme, že mladí študenti z tejto 
školy sa vo svete veru nestratia.

Na pôde Strednej odbornej 
školy polytechnickej v Zlatých 
Moravciach sa začiatkom januára 
(7. – 12. 1. 2014) stretli v rámci 
projektu Comenius – „Meine Stadt 
– eine multikulturelle Heimat“ na 
výmennom pobyte študenti škôl 
z Belgicka, Nemecka, Talianska, 
Holandska, Rakúska a všetci mali 
jedno spoločné – nemecký jazyk, 
ktorý je zároveň komunikačným 
jazykom projektu.

Študenti z partnerských škôl, 
vrátane tých slovenských, sa po 
srdečnom privítaní riaditeľom 
Ing. Jánom Solčianskym a Mgr. 
Zuzanou Čižmárikovou dňa 9. 
januára v aule školy prezentovali 
v nemeckom jazyku spracovanými 
filmami z ich rodných miest 
na usporiadanom filmovom 
festivale „Ukáž mi, kde bývaš“. 
Spracovanie filmov, stanovené 
určitými kritériami, pripravili 
študenti kompletne sami a okrem 
základných informácií (geografia, 
počet obyvateľov, vlajka, hymna) 
do nich zahrnuli tie najkrajšie 
a najcharakteristickejšie miesta 
z ich rodiska, nepovšimnutá 
nezostala ani história a typická 
miestna kuchyňa. Pred samotným 
premietaním filmu sa zhotovitelia 
spolu s ich pedagógmi 
prítomným predstavili, ako inak, 
než v nemeckom jazyku. Nálada 

bola skvelá a sem-tam nechýbala 
aj menšia rozpačitosť, ktorá však 
pri vládnucej príjemnej atmosfére 
zmizla ako mávnutím čarovného 
prútika. Študenti si na svojich 
nápaditých filmoch dali naozaj 
záležať a tak sa všetci za sprievodu 
plynulej nemčiny ocitli v prostredí 
krajín partnerských škôl. Ako 
posledný bol prezentovaný ten, 
ktorý zhotovili slovenskí študenti, 
nechýbal v ňom videorecept na 
tradičné, pravé, slovenské a chutné 
bryndzové halušky. Po jeho 
skončení sa z radov pedagógov 
určená porota vzdialila, aby filmy 
zhodnotila a dospela k verdiktu, 
ktorý z nich bol ten naj. Informáciu 
o tom, že zvíťazil práve ten 
slovenský, nám sprostredkovala 
spracovateľka projektu, zároveň 
učiteľka nemeckého jazyka, Mgr. 
Zuzana Čižmáriková. V úvode dňa 
vyslovené prianie pána riaditeľa 
sa naplnilo, filmový festival bol 
naozaj zaujímavý a úspešný. 
Ním sa však nič nekončilo. Pre 
20 študentov a 10 pedagógov 
z partnerských škôl bol počas 
celého ich pobytu pripravený 
program zavŕšený víkendovými 
aktivitami prebiehajúcimi v našich 
krásnych Vysokých Tatrách. 
Záverom snáď už len jedno: Auf 
Wiedersehen!(Dovidenia!)

M. Petrovičová

Výsledky  okresného kola 
olympiády v  anglickom jazyku

Filmový festival 
v Strednej odbornej škole 
polytechnickej
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Tak znie názov novej knihy - 
encyklopédie, za ktorej zrodom 
stojí Anna Minárová z Obýc. Jej 
veľkou vášňou a koníčkom je práve 
ľudová hudba, z čoho pramení, že 
sa folklóru aj venuje a to priamo 
z pozície vedúcej folklórnej 
skupiny Drieňovanka z Obýc 
vychádzajúcej z autentickosti 
minuločasových tradícií. Ako nám 
sama prezradila, spolu so súborom 
pravidelne vystupujú snáď vo 
všetkých regiónoch Slovenska, 
kde spoznávajú nové súbory 
hrdo sa prezentujúce rôznym 
propagačným materiálom. Presne 
tu sa zrodila myšlienka, ktorá stála 
za vznikom knižnej novotiny. 
Ukrýva v sebe prezentáciu 
existujúcich aj zaniknutých 
kultúrnych telies nášho kraja 
formou slova a fotografií z radu 
folklórnych skupín, folklórnych 
speváckych súborov, folklórnych 
tanečných súborov, detskej 
dychovej hudby, dychovej hudby, 
hudobných skupín, speváckych 
zborov, tanečných skupín, 
ľudového hovoreného slova a 
divadelných súborov.

Sobota 11. januára bol významný 
jej uvedením do spoločenského 

života, ktoré sa konalo v divadelnej 
sále zlatomoraveckého Mestského 
strediska kultúry a športu za 
prítomností hostí – primátora 
Zlatých Moraviec Ing. Petra 
Lednára CSc., poslankyne NSK Ing. 
Serafíny Ostrihoňovej, starostov 
obcí, vedúcich kultúrnych telies 
s ich členmi a všetkých tých, ktorí 
sú srdcom nášho rodného kraja. 
V rámci príhovorov k prítomným 
prehovoril primátor Peter Lednár, 
ktorý v prvom rade poďakoval 
za pozvanie a vyzdvihol fakt, že 
súbory svojou činnosťou dobíjajú 
pozitívnou energiou nielen jeho, 
ale zároveň aj sami seba. Dielo bolo 
pokrstené spolu s prianím: „nech 
láskavý Boh dá, aby takýchto kníh 
bolo ešte viac, nech tak, ako ste 
jednotné, lásky moje, vo folklóre, 
v hudbe, v tanci, vo všetkom, nech 
ste celému Slovensku príkladom“, 
rukami krstnej mamy Ing. Serafíny 
Ostrihoňovej, šampanským.

Po oficiálnej časti príjemného 
popoludnia sa všetci ponorili 
do čara folklóru vytvoreného 
vystupujúcimi a zároveň 
v knihe figurujúcimi skupinami: 
Drieňovanka (Obyce), Rocháň 
(Sľažany), Babička (Zlaté Moravce), 

Kultúrne dedičstvo 
Horného Požitavia

Cerianka (Lovce), Chočanka 
(Choča), Chyzerovčanka 
(Chyzerovce), Lupienok 
(Chyzerovce), Trnky (Chyzerovce), 
Kamenec (Machulince), Kolovrátok 
(Prílepy), Skerešovanka (Obyce), 
Sľažianka (Sľažany), Zlatňanka 
(Zlaté Moravce), pričom vedúcim 
za jednotlivé súbory bola 
odovzdaná kniha. Nezabudlo sa 
ani na hovorené slovo, ktoré nám 
v podaní strýca Izidora predviedol 
Milan Barabáš. Kniha poputovala 
aj do rúk vedúcich súboru 
Vozokanka (Veľké Vozokany), Lipa 
(Veľké Vozokany), Topoľanček 
(Topoľčianky), Ochotníckemu 
divadlu (Veľké Vozokany) 
a prítomným hosťom.

Po ukončení programu bolo 
pre prítomných pripravené 
občerstvenie, pri ktorom sa 
v uvoľnenej atmosfére medzi 
prítomnými spustila neviazaná, 
smiechom okorenená konverzácia.

Veľké poďakovanie patrí 

vydavateľke a spracovateľke Anne 
Minárovej, ktorá na stránkach 
knihy z celého srdca ďakuje 
tým, ktorí jej pomohli vydanie 
knihy zrealizovať bez nároku na 
odmenu, na úkor svojho voľného 
času, ako sama napísala, pre 
spoločný cieľ „vytvoriť dielo o nás 
a pre nás.“ Jej poďakovanie patrí 
menovite Ing. Petrovi Poljovkovi, 
PaedDr. Beáte Poljovkovej, Jánovi 
Kozolkovi, Jozefovi Hudecovi, 
Marte Benčaťovej, dcére Bc. Lucii 
Minárovej, vedúcim kultúrnych 
telies a starostom obcí.

Kniha Kultúrne dedičstvo 
Horného Požitavia v sebe ukrýva 
mravenčiu prácu a vďaka nej sa, 
podľa pani Minárovej, hrdo nesie 
štafeta kultúry do budúcna pre 
naše deti, vnukov a pravnukov. 
Napriek tomu, že vyšla v náklade 
50 ks, už vo februári by ste ju 
mali nájsť na pulte niektorých 
kníhkupectiev vďaka dotlače.

M. Petrovičová
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Fašiangy 
v Dennom centre

V priestoroch Denného centra každého, kto prišiel, srdečne privítala 
na posedení usporiadaného z príležitosti Fašiangov, Iveta Hritzová. Ako 
sama povedala, fašiangy sú o zábave a pri tomto stretnutí aj o priateľstve. 
Po smutnej nálade, ktorá k tomuto obdobiu kvôli pochmúrnosti viac, 
či menej prináleží, tak nebolo ani stopy. Miestnosťou sa niesla vrava, 
smiech a dobrá nálada, ktorú podčiarklo vystúpenie speváckeho súboru 
Babička. Stoly boli plné rôznych nápojov vhodných na ovlaženie hrdla 
a maškŕt, vrátane tých, ktoré sa spájajú s fašiangovým obdobím (fánky, 
smažené šišky). Nechýbala ani voňavá káva, ukazujúca na pohodlie 
a pohodu panujúcu medzi seniormi a to nielen pri tejto príležitosti. 
S prítomnými sme sa lúčili s prianím pekného a určite nie posledného 
spoločného posedenia.

M. Petrovičová

A opäť je tu plesová sezóna v plnom prúde a pozadu nezostávajú ani 
tí skôr narodení. Už veľakrát organizovala Jednota dôchodcov Slovenska 
Zlaté Moravce v našom meste Fašiangový ples dôchodcov. Tento rok 
sa uskutočnil v piatok 31. januára v spoločenskej miestnosti Strednej 
odbornej školy technickej, Zlaté Moravce. Asi sto seniorov sa prišlo 
zabaviť, stretnúť s priateľmi, zatancovať a zaspievať si.

Ples otvorila jej predsedníčka Emília Páleníková. Hudobná skupina 
FORMÁT hrala známe ľudové, staršie, ale aj moderné skladby a piesne. 
Veľmi dobrú a príjemnú atmosféru dokazoval neustále plný tanečný 
parket, kde sa do tanca pripájali aj nevidomí, či ťažšie telesne postihnutí 
seniori.

Počas večera sa žrebovala tombola, do ktorej prispeli svojimi 
výrobkami samotní dôchodcovia. K výbornej atmosfére prispel program 
tanec v maskách, do ktorých sa preobliekli mnohí prítomní seniori. Ich 
vystúpenie a originalita nápadov vyčarovala všetkým úsmev na perách. 
Zaskvel sa spoločný spev piesne „Na kráľovej holi“ všetkými prítomnými 
mužmi - dôchodcami zoskupenými pred pódiom a následne sa nedali 
zahanbiť spoločným spevom ani prítomné dôchodkyne – ako na 
revanš tiež zoskupené pod pódiom. V speve doprevádzal na mandolíne 
nestarnúci pán Tonka.

Bohatá tombola, občerstvenie a hlavne ochota a starostlivosť 
organizátoriek združenia Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce v popredí 

Štatistický úrad realizuje 
zisťovanie údajov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku 
rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 410/2013 Z. z. sa toto zisťovanie 
uskutoční aj v roku 2014. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať 
informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických 
osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú 
na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu 
Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, 
osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm 
životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac 

ako 230 obcí, medzi nimi aj mesto Zlaté Moravce. Do zisťovania je 
zaradených takmer 2000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. 
februára do 30. apríla 2014. V tomto období vybrané domácnosti 
v meste 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 a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu 
dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej 
republiky.

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Ing. Zlata Jakubovie, CSc., generálna riaditeľka sekcie zberu 

a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

s pani Páleníkovou, si zaslúžia poďakovanie za prípravu a organizáciu 
plesu. Týmto chceme v mene všetkých dôchodcov poďakovať aj 
riaditeľovi Dušanovi Husárovi za umožnenie prežitia krásneho a milého 
kultúrno – spoločenského posedenia fašiangovej zábavy. Toto vydarené 
podujatie bude prítomným fašiangového plesu ešte dlho rezonovať 
v srdciach. Určite sa o rok opäť spoločne stretneme.

 
Ing. Helena Šteklová, za výbor ZO JDS

Fašiangový ples zlatomoraveckých dôchodcov
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„Dal som si záväzok, že sa raz do mesiaca 
stretnem so Zlatomoravčanmi na pôde 
Mestského strediska kultúry a športu, buď 
tu, v divadelnej sále alebo v priestoroch 
bývalej knižnice pri šálke čaju, aby sme sa 
navzájom porozprávali a urobili si náladu. 
Keď som sa posledné týždne prechádzal po 
našom meste a všímal som si ľudí, ktorí mali 
väčšinou depresívnu náladu, napadlo mi, že 
stretnutie pri dobrej muzike by bolo tentoraz 
tým najideálnejším riešením pre toto sychravé 
a ponuré obdobie. V ústrety mi vyšiel Radko 
Bakaľár, šéf nášho fantastického folklórneho 
súboru Inovec a spoločne sme sa dohodli, 
že našim občanom vylepšíme náladu. A to 
sa aj stalo. Všetci odchádzali zo sály spokojní, 
vysmiati, pretože nielen podľa mňa bolo ich 
vystúpenie geniálne,“ - vyjadril sa na margo 
stretnutia na ľudovú nôtu primátor Peter 
Lednár.

Na pozvanie primátora sa folklórny súbor 
Inovec pod vedením Radovana Bakaľára 
podujal spestriť prvé nedeľné popoludnie v 
mesiaci február svojím repertoárom ľudových 
piesní a tancov.

„Bol som sa prejsť po vystúpení medzi ľuďmi 
a ďakovali mi, čo ma veľmi teší. Pýtajú sa ma, 
akým spôsobom sa k nám môžu dostať. 
Odpovedal som ako vždy... u nás sú dvere 
otvorené. Skúšame pravidelne v utorky a piatky 
a hlásia sa k nám mladí ľudia od 14 – 15 rokov. 
Tancovať a spievať s nami môže každý, pokiaľ 
bude chcieť a vládať. A ja mu za to budem vždy 
veľmi vďačný.“

„Pre nás je najväčšou odmenou, keď si divák s 
nami podupkáva, ujúka, spieva a keď sa pri nás 
usmieva. Snažíme sa našim divákom prinášať 
náladu, potešenie a radosť, ako tomu bolo aj 
dnes,“ prejavil úprimnú vďačnosť s úsmevom 
na perách Radovan Bakaľár. Prezradil, že 

repertoár jeho folklórneho súboru je prevažne 
inšpirovaný Horným Požitavím, ale zahŕňa 
v sebe aj stredné a východné Slovensko, 
od Liptova, Detvy až po Svidník, odkiaľ sám 
pochádza.

A rovnako, ako iné folklórne súbory, skupiny 
a rôzne združenia v Zlatomoraveckom regióne, 
existujú a fungujú doteraz len vďaka tomu, 
že mu jeho členovia venujú svoj vlastný 
osobný čas, energiu, finančné prostriedky 
na úkor svojich rodín a iných každodenných 
povinností. Nebyť dobrých srdiečok týchto 
ľudí, ich nezištnosti, lásky k ľudovej hudbe a 
úcty k našim slovenským tradíciám, neexistoval 
by ani folklórny súbor Inovec, ktorého 
umelecká tvorba je balzamom na oči, uši, 
srdce aj dušu. Folklórny súbor Inovec pôsobí 
u nás už 31 rokov. Za ten čas absolvoval veľmi 
veľa menších, aj veľkolepejších vystúpení. 
Naše mesto zviditeľňuje nielen doma, ale aj 
v zahraničí a preto môžeme byť na všetkých 
jeho členov právom hrdí.

Ľubomíra Rosinská

Ako nám Inovec pohladil dušu
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„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Všetci masky oprášili a do kulturáku 

utekali...“

Riaditeľka MŠ prímestskej časti Prílepy 
Zuzana Šalingová v spolupráci so speváckym 
súborom Kolovrátok oprášili dávnu históriu, 
keď sa v tejto časti Zlatých Moraviec 
naposledy konal KARNEVAL pred vyše 22 
rokmi. 

Nedeľné popoludnie, vyzdobená sála, 
veselá muzika, konferencier - pani riaditeľka - 
alias „šašo“, pán Vencel – alias - „DJ ujo Jožko“ 
a členky skupiny Kolovrátok preoblečené za 
humorné postavičky s napätím očakávali, ako 
dopadne oprášená premiéra karnevalu pre 

deti z MŠ, všetky ostatné deti a obyvateľov 
Prílep. Na prekvapenie nás všetkých, sála 
praskala vo švíkoch, preplnená maskami, 
ktorých veková kategória sa pohybovala od 
1,5 roka až do cca 70 rokov. Podporiť svojich 
najbližších prišlo veľa zvedavých občanov. 
Mali sme čo robiť, aby sa všetci pomestili. 
Šašo všetkých prítomných – masky, rodičov, 
pána poslanca Hritza s manželkou, priateľov 
a známych privítal básňou na úvod a pani 
Vencelová – alias - „cigánka“ priblížila 
v skratke históriu karnevalov v Prílepoch. 
Uviedla, že posledný karneval sa konal 
21. februára 1992 a zúčastnilo sa ho 45 
masiek, z toho 16 detí bolo z MŠ. V krátkom 
kultúrnom programe vystúpilo tanečné 

duo Hanka a Dominika a spevácky súbor 
Kolovrátok. Svojimi básňami prispeli aj deti 
z Materskej školy.

Čo sa to dnes stalo s detičkami v našej časti 
Prílepy? Gargamel vraj začaroval šmolkov 
a treba ich šikovnosťou odkliať. Všetci 
šmolkovia sa premenili na princezné, víly, 
motýliky, lienky, šaškov, princov, spidermanov, 
batmanov, pirátov, morskú pannu, zajkov, 
krtkov, indiánov, Mini a rôzne iné zvieratká. Aby 
sa nedostali Gargamelovi do rúk, museli plniť 
úlohy, súťažiť a riešiť hádanky. Na prekvapenie 
nás navštívil aj čertík – Bertík s čerticou, cigánky 
a Mafián s manželkou Evelínou. Spoločenská 
sála kultúrneho domu sa premenila na krajinu 
rôznych rozprávkových i filmových hrdinov, či 
zvieratiek. V kole sa vykrúcali masky a sálou 
zneli piesne ako: Daj pravú ruku vpred..., Keď 
si šťastný..., Štyri kroky dopredu...Rafaelo 
stonožka.... a mnoho iných známych piesní. 
Zahanbiť sa nedali ani rodičia, ktorí zdieľali 
zábavu, dobrú náladu a radosť spolu so svojimi 
deťmi. Spoločný tanec masiek s rodičmi, tanec 
s učiteľkami a následné predstavovanie masiek, 
množstvo súťaží, aby sa šmolkovia vyslobodili, 
ako napríklad – deti kŕmili jogurtom rodičov, 
ktorí mali zaviazané oči, ukladanie zápaliek do 
škatuľky jednou rukou, tanec s balónom medzi 
hlavami a mnoho iných, slovne doprevádzal 
šašo a o hudobnú produkciu sa výborne staral 
DJ ujo Jožko.

Členky skupiny Kolovrátok a rodičia detí 
sa postarali o bohaté občerstvenie a sladká 
odmena neminula ani jednu masku. Každý 
súťažiaci si tiež čo to odniesol, no určite si každý 

prítomný odniesol skvelý zážitok z výborne 
prebiehajúceho popoludnia. 

Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu 
krásnych karnevalových masiek a šikovným 
speváčkam a mamičkám za chutné dobroty, 
ktoré pre nás pripravili. Poďakovanie patrí 
rodine Krausovej a rodine Juraja Kabáta za 
zakúpenie sladkostí pre všetkých.

Deti svojou šikovnosťou a vyriešením 
všetkých úloh pomohli odčarovať Šmolkov 
a Gargamel na svojom hrade zostal sám. A 
zazvonil zvonec, rozprávky bol koniec...

...Bol tu karneval, detský karneval, hádaj, kto 
bol princezná a kto bol zasa kráľ....

 
Zuzana Šalingová

Otvárajte brány a uličné šragy, začína 
sa karneval a Prílepské Fašiangy
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Rôzne vekové kategórie 
rozprávkových bytostí, filmových, 
ako aj bežným životom 
inšpirovaných postáv, sa zbehli 
v Chyzerovciach na tradičný 
karneval, ktorý organizovalo 
OZ „Chyzerovce“. Pozvanie 
prijali aj členovia Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých 
– rodič, dieťa, mládež a dospelí, 
vrátane predsedníčky Júlie 
Búryovej. Karneval sa konal 8. 
februára v Kultúrnom dome 
v Chyzerovciach a po jeho 
otvorení sa na túto parádu prišiel 
pozrieť aj primátor Peter Lednár.

Rodičia boli právom hrdí na 
svoje deti, ktoré sa dychtivo 
a s úsmevom zapájali do hier, súťaží, 
spevu, či tancovania. Súťažilo 
sa o najlepšieho „nafukovača“ 
balónov, v najrýchlejšom pití 
gumidžúsu, na lyžiciach si pri 
zdolávaní kratšej dráhy masky 
museli ustrážiť pingpongové 
loptičky. Tancu vládol známy 
stoličkový tanec, pričom dospelí 
aj deti ani na chvíľu nezaváhali 
byť súčasťou vláčiku, ktorý musel 
zdolať na svojej ceste prekážku, čo 

sa všetkým aj podarilo. Pri každej 
novej úlohe asistovali a zároveň 
rozdávali sladké maškrty šašo 
spolu s Červenou čiapočkou 
Karkulkou v podaní Márie 
Ďurčekovej a Simony Poliakovej. 
Pestré popoludnie plné radosti, 
hravosti a príjemnej nálady zavŕšilo 
vyhodnotenie najlepších masiek 
(1. Snehulienka a sedem trpaslíkov, 
2. ježibaba, 3. horár) a najlepších 
tanečníkov (1. nindža, 2. nindža 
2, 3. lienka). Pokračovaním 
neskoršieho popoludnia bola 
diskotéka, na ktorej sa do víru tanca 
mohli zapojiť všetky prítomné, 
krásne masky bez rozdielu. Pre 
prítomných bolo počas celého 
karnevalu pripravené chutné 
občerstvenie, ktoré po toľkom 
tancovaní a šantení padlo veľmi 
vhod. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k hladkému priebehu 
akcie. Už teraz sa tešíme, aké 
masky zaplavia Chyzerovce na 
fašiangovom karnevale na budúci 
rok.

M. Petrovičová

Chyzerovce zaplavili 
farebné masky



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 19

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
n nebytové priestory 

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

nachádzajúce sa v 
nehnuteľnosti – budova na 
Ul. Viničná č. 1, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 3283, 
o celkovej výmere 58,60 
m², účel využitia prenájmu 
priestorov: obchod, sklad, 
výrobné priestory, a pozemok /
prislúchajúca časť dvora/
n nebytové priestory 

nachádzajúce sa na III. 
poschodí nehnuteľnosti 
– budova na Ul. 
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté 
Moravce so súpisným číslom 
1330 /Administratívna 
budova/, kancelária č. 303, č. 
304, č. 305, č. 306, č. 307, č. 
308, o celkovej výmere 22,34 
m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytové priestory 

nachádzajúce sa na III. 
poschodí nehnuteľnosti 
– budova na Ul. 
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté 
Moravce so súpisným číslom 
1330 /Administratívna 
budova/, kancelária č. 

309a, č. 309b, o celkovej 
výmere 22,81 m², účel využitia 
prenájmu priestorov: kancelária, 
sklad,
n nebytové priestory 

nachádzajúce sa na III. 
poschodí nehnuteľnosti 
– budova na Ul. 
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté 
Moravce so súpisným číslom 
1330 /Administratívna 
budova/, kancelária č. 310, 
o celkovej výmere 22,98 
m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytové priestory 

nachádzajúce sa na III. 
poschodí nehnuteľnosti 
– budova na Ul. 
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté 
Moravce so súpisným číslom 
1330 /Administratívna 
budova/, kancelária č. 311, 
o celkovej výmere 22,66 
m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytové priestory 

nachádzajúce sa na III. 
poschodí nehnuteľnosti 
– budova na Ul. 
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté 
Moravce so súpisným číslom 
1330 /Administratívna 
budova/, kancelária č. 312, č. 
313, č. 314, č. 315, o celkovej 
výmere 22,34 m², účel využitia 
prenájmu priestorov: kancelária, 
sklad,
n nebytové priestory 

nachádzajúce sa na I. 
poschodí nehnuteľnosti 
– budova na Ul. 
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté 
Moravce so súpisným číslom 
1330 /Administratívna 
budova/, kancelária č. 110, 
o celkovej výmere 44,13 
m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, sklad,

n nebytové priestory 
nachádzajúce sa na I. 
poschodí nehnuteľnosti 
– budova na Ul. 
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté 
Moravce so súpisným číslom 
1330 /Administratívna 
budova/, kancelária č. 106, 
o celkovej výmere 22,20 
m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, sklad,
n časť pozemku – z parcely 

KN reg. „E“, č. parcely 5633, 
druh pozemku: ostatné plochy, 
vedenej na LV č. 5417

Účel využitia prenájmu 
časti pozemku: umiestnenie 
reklamného zariadenia
n časť pozemku – z parcely 

KN reg. „E“, č. parcely 5611, 
druh pozemku: ostatné plochy, 
vedenej na LV č. 5417

Účel využitia prenájmu 
časti pozemku: umiestnenie 
reklamného zariadenia
n časť pozemku – z parcely 

KN reg. „E“, č. parcely 5616, 
druh pozemku: ostatné plochy, 
vedenej na LV č. 5417

Účel využitia prenájmu 
časti pozemku: umiestnenie 
reklamného zariadenia

Lehota na predkladanie 
návrhov nájomných zmlúv končí 
dňa 28.02.2014 o 13.00 hod.

Bližšie informácie o prenájme 
vyššie uvedených nehnuteľností 
získate na úradnej tabuli a 
internetovej stránke Mesta 
Zlaté Moravce n www.
zlatemoravce.eu, /Mesto, 
ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2014, 
INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na 
č. telef. 037/6923922 (Oddelenie 
pre stavebné konanie a správu 
majetku mesta MsÚ Zlaté 
Moravce).

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Program 

Kina Tekov
21. – 22. 2. Futurologický 

kongres, FRA
Tento film originálnym 

spôsobom kombinuje herecké 
výkony s animovanými pasážami 
a zápletku ponecháva otvorenú 
rôznym interpretáciám. Po 
formálnej a obsahovej stránke 
ide o veľmi ambiciózny film, ktorý 
útočí na zmysly diváka plejádou 
vnemov a očakáva od neho 
dôvtip a predstavivosť.

Pi: 17.00, so.: 18.00, vstupné 3 €, 
MN do 12 r.

23. 2. Hurá do Afriky!, NEM
Veľmi milá detská animovaná 

rozprávka, v ktorej hrajú hlavné 
úlohy úžasne zlaté zvieratká. Na 
nič sa nesťažovali, žili si veľmi 
dobre, ale keď sa stratila voda, 
vznikol veľký problém. Logicky 
pochopili, že bez vody sa nedá žiť 
a preto ju išli hľadať. Ich cesta za 
vytúženou vodou nebola vôbec 
jednoduchá, ale určite splnila 
svoj účel.

Ne.: 17.00, vstupné 1,50 €, MP.
28. 2. Diana, VB
Lady Dianu, princeznú z Walesu 

pozná takmer každý. Len málokto 
však pozná skutočnú Dianu 
Spencerovú a preto sa tento 
film zameriava na posledné dva 
roky jej života, keď opustila svoju 
rodinu. Tieto dva hektické roky 
žila život, v aký už ani nedúfala. 
Len je veľká škoda, že netrval 
dlho.

Pi.: 18.00, vstupné 2,50 €, MN do 
12 r.

http://kinotekov.webs.com/

INFORMÁCIA 
o prenájme voľných 
nebytových priestorov
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Štefan Horvát (Čierna dolina – Prílepy) by sa dožil 100 rokov. 
Narodil sa v roku 1913. Jeho mladosť bola strastiplná, pretože 
ako päťročný stratil svoju matku a ako šesťročný aj otca. Žil 

v chudobe  u svojich príbuzných raz tu, raz zasa inde. Prežil. Dospel 
však k názorom, že bude celý život venovať tomu, aby chudoba 
nekvárila a deti viac nestihol osud ako mal on.

Po vychodení základnej a meštianskej školy pracoval na rôznych 
miestach, pretože ho pre rôzne hospodárske krízy ako slobodného 
všade prepúšťali. Stal sa členom odborov, ktoré bojovali proti 
nezamestnanosti. Zúčastňoval sa rôznych štrajkov a demonštrácií. 
Po skončení základnej vojenskej služby sa v roku 1937 stáva jedným 
z vedúcich funkcionárov za práva chudobných.

Po obsadení Slovenska Nemcami sa otvorene stavia proti fašistom. 
Agituje, vysvetľuje a získava odporcov proti Nemcom, režimu a jeho 
prisluhovačom, za čo bol aj odsúdený na 2 roky väzenia, ktoré si 
odpykal v Nitre a v Ilave.

Po vypuknutí SNP sa aktívne zapájal do prác. Jeho zásluhou 
odchádzajú príslušníci žandárskej stanice zo Zlatých Moraviec do 
povstania a v Hronskom Beňadiku sa pripájajú k ozbrojenému oddielu. 
Stará sa a ubytováva v ilegálnych bytoch ľudí, ktorých hľadá gestapo 
najprv v Zlatých Moravciach a potom ich premiestňuje na Zlatno, kde 

Jeden z mnohých...
sa pripájajú k rôznym partizánskym jednotkám. Tak zaistil aj bezpečnosť 
bulharských vysokoškolákov, ktorí sa na Zlatne pridali k partizánom, 
hlavne ku skupine kpt. Maximova, ale aj k iným.

Keď bola jeho bezpečnosť v Zlatých Moravciach ohrozená, odišiel 
aj on na Zlatno, kde zakladá spolu s plk. Františkom Lipkom a kpt. J. 
Stančíkom partizánsku skupinu „Tríbeč,“ neskôr premenovanú na 
„Smrek – Bohuš“, v ktorej sa stáva politickým komisárom. Táto skupina 
slúžila hlavne na získavanie informácií o pohybe Nemcov, zadovažovala 
potravu a ostatné potreby pre partizánske oddiely, napr. lieky, obväzový 
materiál, cigarety, baterky do vysielačky a pod. Spolupracovala najmä 
so skupinou kpt. Maximova, ale aj s partizánskym oddielom npor. 
Mičudíka a plk. Avdejeva.

„Kto život prácou uchoval, ten môže šťastný byť.“
A on bol. Dožil sa oslobodenia a práca pokračovala ďalej, ale už 

v podmienkach bez prenasledovania fašistami. V mieri a pokoji 
riadi Okresný národný výbor v Zlatých Moravciach, stáva sa členom 
Slovenskej Národnej Rady, pomáha všade, kde jeho pomoc potrebujú. 
Jeho snahu určite ocenili obyvatelia vypálenej obce Skýcov, ktorých 
uprednostňoval pri prideľovaní stavebného materiálu, aby si svoju obec 
mohli čím skôr postaviť znovu. A mnoho, mnoho iných. Spoluzakladá 
Zväz Slovenských partizánov. Stáva sa členom SPROV, neskôr SZPB, 
potom je jeho tajomníkom a niekoľko rokov aj predsedom. Za túto 
činnosť bol ocenený najvyššími zväzovými vyznamenaniami.

Za svoju bojovú činnosť bol odmenený: 
l medailou ZSSR – za „pabiedu“ nad Germanmi vo Veľkej vlasteneckej 

vojne 1941 – 1945, 
l medailou – Rád SNP II. stupňa, 
l odznakom Nitrianskej partizánskej brigády – 1975, 

l čestnou medailou Nitrianskej partizánskej brigády – 1988, 
l medailou k 40. výročiu SNP, 
l medailou k 50. výročiu SNP – Ministerstvo obrany SR a SZPB
Za mierovú činnosť dostával mnoho štátnych, krajských, 

okresných a odborových vyznamenaní a desiatky pamätných 
medailí: 
l čestná medaila I. stupňa ČsZPB – Federálny ÚV ČsZPB – 1988, 
l medaila Slovenský bojovník proti fašizmu – ČsZPB, 
l čestný odznak ÚV SZPB, 
l medaila M. R. Štefánika I. stupňa – ÚV SZPB BA – 1995, 
l za vernosť – predsedníctvo ÚR SZPB BA – 1998, 
l bronzový, strieborný a zlatý odznak ÚR odborov Praha, 
l medaila za zásluhy o výstavbu
So svojím boľavým srdcom sa dožil 87 rokov. So svojou manželkou 

prežil 52 rokov. Vychovali 3 deti, zanechal 5 vnúčat a teraz by mal aj 4 
pravnučky.

ODIŠIEL PRACOVNÍK, NO PRÁCA JEHO RÚK A UMU
TU OSTALA S NAMI AKO NEZVRATNÝ DÔKAZ JEHO
VEĽKEJ LÁSKY K ŽIVOTU A K ĽUĎOM, LEBO
PRE ICH ŠŤASTIE ŽIL A 
PRACOVAL.
MILOVAL ŽIVOT, PRE PRÁCU 
ŽIL A PRE DOBRO VŠETKÝCH SA 
OBETOVAL.
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Spoločenská    
kronika

Narodili sa
15. 12. 2013 Tifany Rafaelová, (N)
Nitra
19. 12. Maximilian Marcus
Hoppan, (N) Nitra
19. 12. Veronika Šteklová, (N)
Topoľčany
21. 12. Oskar Kolomazník, (N)
Nitra
21. 12. Sebastian Rafael, (N) Nitra
25. 12. Mia Zsebiová, (N) Nitra
28. 12. Lena Hollá, (N) Nitra
28. 12. Lukáš Ivanička, (N) Levice
30. 12. Patrik Suchý, (N) Nitra
18. 01. 2014 Tifany Rafaelová, (N)
Nitra
24. 01. Chanel Bihariová, (N) Nitra
29. 01. Andrej Valašík, (N) Nitra
31. 01. Viktória Buxarová, (N) Nitra
Povedali si áno
18. 01. Erik Šusták, Kozárovce
a Anna Komžíková, 
Zlaté Moravce
Jubilanti
11. 01. 2014 Mária Havettová,
Zlaté Moravce, 85 r.
17. 01. Mária Pavlendová, 
Zlaté Moravce, 80 r.
21. 01. Terézia Madolová, 
Zlaté Moravce, 80 r.
22. 01. Priska Martinovičová,
Zlaté Moravce, 85 r.
22. 01. Terézia Tonková, 
Zlaté Moravce, 85 r.
23. 01. Viktória Šušeková, 
Zlaté Moravce, 90 r.
26. 01. Mária Šebíková, 
Zlaté Moravce, 80 r.
04.02. Oľga Bronišová, 
Zlaté Moravce, 80 r.
05. 02. Kamil Lach, Zlaté Moravce,
80 r.

09. 02. Božena Mihálová, 
Zlaté Moravce, 80 r.
09. 02. Mária Švecová, 
Zlaté Moravce, 80 r.
13. 02. Jozef Hudák, 
Zlaté Moravce, 90 r.
17. 02. Jozef Vitek, Zlaté Moravce,
80 r.
20. 02. Serafína Tomová, 
Zlaté Moravce, 85 r.
22. 02. Mária Suchoňová, 
Zlaté Moravce, 85 r.
25. 02. Anna Janáková, 
Zlaté Moravce, 80 r.
27.02. Michal Krajči, 
Zlaté Moravce, 80 r.
27. 02. Anna Lopušeková, 
Zlaté Moravce, 85 r.
27. 02. Oto Varga, 
Zlaté Moravce, 80 r.

Poďakovanie

Súčasťou života sú nielen krásne 
veci, ktoré možno odstupom 
času stratia lesk a berieme ich 
ako samozrejmosť, ale aj tie 
nečakané a veľakrát bolestivé 
situácie, ktoré nám do života 
zasiahnu nepredvídavo, ako blesk 
z jasného neba. Podobnej situácii 
bola vystavená rodina Justová, 
ktorej dôležitý člen rodiny, 

tvoriaci nenahraditeľné ohnivko 
v rodine, skončil v starostlivých 
rukách lekárov a personálu 
Mestskej nemocnice Prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 
Moravciach. V týchto chvíľach si 
uvedomili, ako sú vďační za to, 
že tu naše malé mestečko má 
k dispozícii takéto zariadenie, 
čím boli ušetrení cestovania 
mimo Zlatých Moraviec a tým 
mohli každú voľnú chvíľu tráviť 
s pacientom. Doktori, ako aj 

personál, preukázali nielen svoju 
odbornosť, ale aj pochopenie 
a ľudský prístup, ktorý je 
k prekonaniu ťažkých životných 
chvíľ priam nevyhnutný. 
Svoju prácu si vykonávajú 
svedomito a najlepšie ako vedia. 
Prostredníctvom týchto riadkov 
vyslovuje rodina všetkým zo 
zlatomoraveckej nemocnice 
svoje oprávnené a úprimné 
poďakovanie (ĎAKUJEME!).

spracovala M. Petrovičová

Poďakovanie

Dňa 15. decembra 2013 nás vo 
veku 70 rokov navždy opustil 

manžel, otec a starý otec

Štefan Néma  
z Chyzeroviec

Posledná rozlúčka so 
zosnulým sa konala  

17. decembra 2013 v cintoríne 
v Chyzerovciach. Ďakujeme 

všetkým príbuzným, kamarátom 
a známym za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými sa 

snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

1/001/2014/PČ, 1/001/2014 – 12/DZ

Posledná 
rozlúčka
„Kto žije v našich 

srdciach, nezomrel“
So zármutkom oznamujeme, 
že dňa 2. januára 2014 sa na 
zlatomoraveckom cintoríne 

uložil na večný odpočinok náš 
manžel, otec a starý otec

Michal Just,
ktorý nás opustil 30. decembra 

2013 vo veku 64 rokov. V mene 
celej rodiny vyslovujeme 

úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, 

priateľom a známym za účasť 
na poslednej rozlúčke, za 

kvetinové dary, prejavy sústrasti 
a spolupatričnosti, ktorými 
sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina 
1/002/2014/PČ, 1/002/2014 – 14/DZ

Opustili nás
09. 12. 2013 Jozef Tóth, 1944,
Zlaté Moravce
11. 12. Katarína Ďuriačová, 1931,
Jedľové Kostoľany
11. 12. Michal Ivanič, 1933,
Machulince
12. 12. Zdenek Sofka, 1955,
Kostoľany pod Tribečom
14. 12. Anton Miškov, 1919,
Skýcov
15. 12. Štefan Néma, 1943, 
Zlaté Moravce
15. 12. Anna Šabová, 1932,
Žitavany
17. 12. Vojtech Cigáň, 1957, 
Malé Chyndice
18. 12. Václav Salač, 1941, Levice
19. 12. Ľudovít Elíz, 1927, 
Zlaté Moravce
21. 12. Milan Pienčák, 1955, 
Zlaté Moravce
22. 12. Helena Skladanová, 1957,
Zlaté Moravce
23. 12. Karol Ďurček, 1925, 
Vieska nad Žitavou
25. 12. Kristína Adamková, 1951, 

Malá Lehota
26. 12. Mária Šindlerová, 1922,
Zlaté Moravce
27. 12. Jozef Hruška, 1943,
Neverice
29. 12. Katarína Beňová, 1939,
Neverice
29. 12. Ľubomír Šabík, 1951,
Čierne Kľačany
30. 12. Michal Just, 1949, 
Zlaté Moravce
01. 01. 2014 Anna Petrovičová,
1929, Tekovské Nemce
01. 01. Mária Šabíková, 1932, 
Zlaté Moravce
02. 01. Alžbeta Ivaničová, 1923,
Choča
03. 01. Karol Odráška, 1949, Tajná
07. 01. Berta Šabová, 1939, 
Zlaté Moravce
13. 01. Katarína Rebová, 1929,
Nemčiňany
15. 01. František Bandúr, 1943,
Žitavany
16. 01. Danka Kučová, 1957, 
Zlaté Moravce
19. 01. Slavko Potocký, 1931,
Jedľové Kostoľany
20. 01. Helena Beličinová, 1951,
Žitavce
26. 01. Jozef Otrekal, 1927, 
Zlaté Moravce
27. 01. Jozef Paulík, 1934, Sľažany
28. 01. Jozef Klíma, 1978,
Hosťovce
29. 01. Paulína Debnárová, 1924,
Čaradice
30. 01. Helena Chrenová, 1922,
Žitavany
30. 01. Helena Jankulárová, 1933,
Kostoľany pod Tribečom
01. 02. Marta Puškáčová, 1951,
Zlaté Moravce
05. 02. Mária Havalová, 1963,
Hostie
05. 02. Alžbeta Malíková, 1930,
Slepčany
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Dňa 29. 1. 2014 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia Okresného úradu odbor školstva 
v Nitre školské Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce vo volejbale žiačok ZŠ. Podujatia sa zúčastnilo 
42 žiačok mestských a okresných základných škôl.

Výsledky finálových zápasov:
1. ZŠ Mojmírova, ZM – ZŠ Červený Hrádok 2:0, 
2. ZŠ Topoľčianky – ZŠ Robotnícka, ZM 2:0, 
3. ZŠ Mojmírova, ZM – ZŠ Topoľčianky 2:0, 4. ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ Červený Hrádok 2:1, 
5. ZŠ Mojmírova, ZM – ZŠ Robotnícka, ZM 2:0, 
6. ZŠ Topoľčianky – ZŠ Červený Hrádok 2:0
Konečné poradie: ZŠ Mojmírova - Zlaté Moravce, ZŠ Topoľčianky, ZŠ Robotnícka - Zlaté Moravce, 

ZŠ Červený Hrádok
Postup na majstrovstvá kraja si vybojovali dievčatá zo ZŠ na Mojmírovej ul. v Zlatých Moravciach.

Dňa 30. 1. 2014 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia Okresného úradu odbor školstva 
v Nitre školské Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce vo volejbale žiakov ZŠ. Podujatia sa zúčastnilo 
42 žiakov mestských a okresných základných škôl.

Výsledky finálových  zápasov: 
ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ Pribinova, ZM 2:1, 
ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ Topoľčianky 2:0, 
ZŠ Topoľčianky – ZŠ Pribinova, ZM 2:0
Konečné poradie: 
1. ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce, 
2. ZŠ Topoľčianky, 
3. ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce, 
4.-5. ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce, ZŠ Červený Hrádok 
Postup na majstrovstvá kraja si vybojovali chlapci zo ZŠ na Robotníckej ul. v Zlatých Moravciach.

 
Mgr. Jozef Zlatňanský riaditeľ CVČ

Školské majstrovstvá okresu vo volejbale žiačok

Školské majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov
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Dňa 11. januára 2014 sa v telocvični na mestskom štadióne v Zlatých 
Moravciach odohral 3. ročník turnaja o Pohár primátora vo futsale. 
Zúčastnilo sa ho desať mužstiev z celého Slovenska a pod organizáciu sa 
podpísali Branislav Králik a Michal Cimerman v spolupráci s Mestom Zlaté 
Moravce. Prvé miesto si zaslúžene vybojovali „Mamuti“ z Banskej Bystrice. 
Druhým najlepším tímom sa stal „Benfica“ z Volkoviec a tretí pohár 
v poradí zostáva na domácej pôde u mužstva „Saints“. Za najlepšieho 
strelca bol za svojich osem gólov vyhlásený Tomáš Bednár zo Saints 
a ocenenie najlepšieho brankára si odniesol Peter Butáš do Banskej 
Bystrice z víťazného mužstva Mamut.

„Oceňujem váš záujem o tento šport, zároveň Vás obdivujem, držím 
palce, ďakujem, že vďaka vám futsal v našom meste existuje a ak budete 
kedykoľvek moju pomoc potrebovať, v rámci mojich možností som tu 
vždy pre vás,“ pred vyhodnotením turnaja a odovzdaním cien sa týmito 
slovami všetkým účastníkom prihovoril primátor Peter Lednár.

Za pomoc a podporu s organizáciou turnaja sa úprimne poďakoval 
jeden z hlavných usporiadateľov Braňo Králik: „Veľmi pekne ďakujeme za 
ústretovosť primátora a Mesta, ktorí sa k nám zachovali veľmi pekne a 
korektne, zvlášť v tejto ťažkej dobe.“ Jeho poďakovanie patrí aj poslankyni 
MsZ Eve Dubajovej za občerstvenie, o ktoré sa postarala.

Turnaj, ktorý sa už pomaly, ale isto, stáva tradíciou a poslednou bodkou 
za ukončením hracej sezóny, prajeme všetkým oduševnencom tohto 
športu veľa entuziazmu, síl, šikovnosti, tie najlepšie výkony, veľa gólov v 
súperovej bránke, čo najviac fanúšikov a ľudí, ktorí tento živý šport budú 
aj naďalej podporovať a vyzdvihovať.

Ľubomíra Rosinská

Šachové kone v Topoľčiankach
V sobotu dňa 4. 1. 2014 sa v kultúrnom dome v Topoľčiankach 

uskutočnil novoročný šachový turnaj. Už v 21. ročníku sa šachom 
bavilo 16 hráčov. Turnaj sa hral švajčiarskym systémom na 7 kôl. 
Poradie najlepšej šestice bolo nasledovné: 1. Mgr. Ľuboš Debnár (Zlaté 
Moravce), 2. Ing. Marián Horváth (Zlaté Moravce), 3. Ing. Patrik Pinter 
(Zlaté Moravce), 4. Róbert Šabík (Tesárske Mlyňany), 5. Milan Augustín 

(Topoľčianky), 6. Peter Frajka (Zlaté Moravce).
Mgr. Ľuboš Debnár obhájil vlaňajšie prvenstvo. Najväčším 

prekvapením bolo piate miesto neregistrovaného dorastenca Milana 
Augustína. Organizátori Šachového oddielu Topoľčianky ďakujú 
sponzorom turnaja za podporu a spolu s účastníkmi sa tešia na ďalší 
ročník.

Vilo Matejov

Futsalový turnaj o Pohár primátora ukončil sezónu
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Všetkým oprávneným voličom mesta  
Zlaté Moravce  oznamujeme, že Voľby 
prezidenta SR sa budú konať:        
I. kolo - 15. 03. 2014 od 7.00 do 22.00 h

II. kolo - 29. 03. 2014 od 7.00 do 22.00 h

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho 
trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených 
voličov je zapísaný, môže požiadať mesto svojho trvalého pobytu 
o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis 
do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 
Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne 
na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky.

O vydanie voličského preukazu môže požiadať:
• osobne,
• prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie 

nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie 
voličského preukazu potvrdí svojim podpisom

• písomne alebo elektronicky (e-mailom) 
V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje:
• meno a priezvisko
• rodné číslo
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie 

korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má mesto voličský preukaz zaslať. 
Mesto zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou 
zásielkou „Do vlastných rúk“.

Mesto, ktoré oprávnenému voličovi vydalo voličský preukaz, takéhoto 
oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne.

 Vybavuje: oddelenie vnútornej správy a služieb občanov – evidencia 
obyvateľov č. dv. 23, tel  č. 037/6923 903, MsÚ - Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce

Voličský preukaz

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky

Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. 
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní 
o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení 
neskorších predpisov. Citovaný zákon v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba 
sa koná na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba 
poštou, hlasovanie na zastupiteľských úradoch, elektronické hlasovanie) 
zákon neupravuje.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania 
Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku 
a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky 
(oprávnený volič).
Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

hlasuje mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname oprávnených voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek 
volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského 
preukazu, ak si ho vyžiadal.
Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR 

Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a dostaví sa v deň voľby do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na 
území Slovenskej republiky, bude po predložení platného slovenského 
cestovného dokladu dopísaný do zoznamu oprávnených voličov. 
Dopísanie do zoznamu oprávnených voličov zaznamená okrsková 
volebná komisia v jeho cestovnom doklade.


