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Ako na tom bola nemocnica 2. februára 2012

Dňa 2. februára sa v obradnej sále
MsKS v Zlatých Moravciach konalo
12. zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva.

Jedným z dôležitých bodov
programu bolo pozastavenie trans-
formácie Mestskej nemocnice prof.
R. Korca, DrSc.

Primátor presadzuje príspev-
kovku

Oba prerokované problémy majú
obrovský dopad na konečné
výsledky práce primátorovania
Petra Lednára, ktorý je presvedčený
o veľkom chybnom kroku poslan-
cov.

Tí na 10. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva 10. októbra 2011,
okrem iného, rozhodli o transformá-
cii mestskej nemocnice na neziskovú
organizáciu.

Keďže sa s ich rozhodnutím
absolútne nestotožňuje a obrovskou
podporou mu je i novelizácia zákona
NR SR, ktorý transformácie
mestských nemocníc ako príspevko-
vých organizácií pozastavil, bolo
jednoznačnou samozrejmosťou
posunutie návrhu uznesenia, ktoré
dalo poslancom šancu nemocnicu,

podľa slov primátora, „zachrániť“. Je
presvedčený, že zmena právnej
formy nemocnice z príspevkovej
organizácie na neziskovú znamená
jej zánik, čo znovu potvrdili jeho
rázne vyjadrenia na adresu poslan-
cov, ktorí i napriek spochybneniu
vládnych činiteľov o transformácii
nemocníc, rozhodli predložený
návrh na zastavenie procesu trans-
formácie mestskej nemocnice v
Zlatých Moravciach neschváliť.

Spomínaný predložený návrh bol
podložený dostatočnou dlhodobou
argumentáciou a skutočnosťami
uvedenými hlavne v poslednej
dôvodovej správe.

Novelizácia zákona o tranfor-
mácii nemocníc

Zákonom č. 512/2011 Z.z., ktorým
sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o
poskytovateľoch zdravotnej starost-
livosti, zdravotníckych pracovní-
koch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov prišlo aj k
novelizácii zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej

správy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Podstatnú zmenu priniesla noveli-
zácia ustanovenia § 37 ods. 10
zákona č. 523/2004 Z.z., v ktorom sa
slová "do 31. decembra 2011"
nahrádzajú slovami "do 31.
decembra 2014". Táto zmena je
účinná od 30. decembra 2011.

Z uvedeného vyplýva, že podľa
zákona č. 512/2011 Z. z. schvále-
ného dňa 14.12.2011 sa zmenil
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách verejnej správy v
tom smere, že premenu príspev-
kových organizácií (tzv. transfor-
máciu nemocníc), vrátane
príspevkových organizácií
samosprávy, posúva až na termín
31.12.2014.

Vzhľadom na uvedené nebola
potrebná transformácia Mestskej
nemocnice v Zlatých Moravciach na
inú právnu formu a nemocnica
mohla pracovať v nezmenenom
režime ako príspevková organizácia
tak, ako fungovala doteraz, vrátane
spôsobu jej financovania, a to
príspevkom zriaďovateľa, ktorým je

v tomto prípade Mesto Zlaté
Moravce.

Napriek uvedeným skutočnos-
tiam, bol práve z tohto dôvodu
predložený návrh ponechať
Mestskú nemocnicu v Zlatých
Moravciach ako príspevkovú
organizáciu mesta, nakoľko táto
forma hospodárenia bola v
daných podmienkach tou
najvhodnejšou.

Spôsob na zachovanie nemocnice
ako príspevkovej, sa vedenie
Mestskej nemocnice i Mesta Zlaté
Moravce snažilo hľadať už od
septembra minulého roka. Napriek
tomu však dňa 2. februára poslanci
rozhodli celkom inak... Mestská
nemocnica v Zlatých Moravciach
bude i tak neziskovou organizáciou a
zodpovednosť za jej budúcnosť nesú:

Mgr. Milan Galaba, Ľudovít
Chládek, Vladimír Kľučiar, Ing. Peter
Lisý, Ivan Madola, PaedDr. Pavol
Petrovič, Mgr. Pavel Šepták, Ing.
Ladislav Boršč, Mgr. Denisa
Uhrinová, PharmDr. Bc. Ivona Vicia-
nová, Miroslav Záchenský, Eva
Dubajová

-lr-

S k u t o č n o s t i  e x i s t e n c i e  n e m o c n i c e
Fakty, ktoré potvrdzujú dobré

hospodárenie zlatomoraveckej
nemocnice ako príspevkovej
organizácie Mesta Zlaté Moravce a
tie, na ktoré je potrebné poukázať
z pohľadu do budúcnosti jej
existencie:

Z hľadiska zdravotných
poisťovní
• Podpísaná dohoda o vyplatení

všetkých pohľadávok voči
VšZP počas 1. polroka 2012 zo
strany nemocnice

• Poisťovne nezazmluvňujú
žiadne nové subjekty ani po
zrušení existujúceho subjektu
a znižujú náklady na poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti
o 3%, pričom nie je možný
prechod práv na novú nezis-
kovú organizáciu, prípadne
inú právnu formu

Nemocnica ako subjekt
hospodárskej mobilizácie
• Nemocnica ako príspevková

organizácia je na základe
rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva SR subjektom
hospodárskej mobilizácie v
zmysle zákona o hospodárskej
mobilizácii od 1.1.2010
(rozhodnutie 22109-6/2009-
OKM)

• Nemocnica musí nepretržite
vykonávať opatrenia hospo-
dárskej mobilizácie (zabezpe-
čiť lôžkový fond pre
príslušníkov ozbrojených
bezpečnostných zborov, hasič-
ského zboru a záchranných
zborov)

• Zabezpečuje požiadavky na
tvorbu mobilizačných rezerv

• Pri vyhlásení núdzového
stavu, výnimočného stavu,
vojnového stavu a vypovedaní
vojny, zvoláva krízový štáb a
zabezpečuje opatrenia na
distribúciu energií a dodávky
životne dôležitých výrobkov
alebo tovarov

• V roku 2012 má nemocnica
podanú žiadosť o príspevok vo
výške 70 tisíc € na zakúpenie
potrebného technického
vybavenia na strane zdravot-
níckych zariadení

V roku 2011 sa podarilo napriek
výpadku príjmov zo zrušeného
Oddelenia dlhodobo chorých vo
výške 218 tisíc € skončiť s mierne
kladným hospodárskym výsled-
kom. Podarilo sa uzatvoriť zmluvy
na dodávku energií s úsporou
vyše 25%. Momentálne je nemoc-
nica v rokovaní s Nadáciou

Ekofond SPP o poskytnutí dotácie
na rekonštrukciu tepelného
hospodárstva (jedná sa o zveľade-
nie mestského majetku).

Zákony, ktoré majú rovnako
vplyv na budúce hospodárenie
nemocnice
• Schválený zákon o platoch

zdravotných sestier, navýše-
nie miezd od 1.4.2012 

• Úprava platov lekárov od
1.7.2012

Národná rada SR novelizáciou
zákona o poskytovateľoch
zdravotných služieb posunula
termín transformácie príspevko-
vých organizácií a nemocníc do
konca roka 2014. Účinnosť tejto
novely je od 31.12.2011.

Podľa VZN o dotáciách schvále-
ného na poslednom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva,
nebude možné poskytnúť nezis-
kovej organizácii akúkoľvek
dotáciu alebo príspevok, nakoľko
žiadosti o dotácie sa podávajú do
konca februára, pričom nezis-
ková organizácia vznikne až
zápisom do obchodného registra.
Podľa zákona Mesto nemôže
poskytovať dotácie a príspevky
právnickým osobám na úhradu
ich režijných nákladov, môže

poskytovať iba účelovo viazané
dotácie na konkrétny účel.

Za posledný polrok sa podarilo
úspešne znížiť prevádzkové
náklady, je možný nákup novej
techniky bez príspevku Mesta a je
plánované pokračovať v náraste
miezd zamestnancov nemocnice.

Tieto fakty poslancov MsZ v
Zlatých Moravciach na 12. zasad-
nutí MsZ absolútne nezaujímali a
správu riaditeľa nemocnice
Michala Grujbára podľa slov
Milana Galabu ani nezobrali na
vedomie.

Podľa vyjadrenia primátora
Ing. Petra Lednára, CSc. v správe
pre médiá, nebolo potrebné
hľadať experimenty, ktoré v nej
nie sú odskúšané aj s podporou
novely zákona od 1.1.2012, ktorá
umožňuje aj naďalej fungovanie
nemocnice v Zlatých Moravciach
ako príspevkovej organizácie.

Mesto Zlaté Moravce v zmysle
uvedenej novely by už nebolo
sankcionované.

Je potrebné ešte raz podotknúť,
že i tak Mestské zastupiteľstvo
svojim hlasovaním na 12. zasad-
nutí nezastavilo proces transfor-
mácie nemocnice, aj keď

Pokračovanie na 3. str.
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Mesto Zlaté Moravce v spolu-
práci s Asociáciou samaritánov
Slovenskej republiky zavádza
novú sociálnu službu pre seniorov
- Domáce tiesňové volanie. Táto
služba funguje na princípe, že
zariadenie s tlačidlom nosí klient
na zápästí alebo na krku a slúži v
prípade potreby na odoslanie
poplachového signálu a spojenie
sa s dispečerom Asociácie samari-
tánov, ktorý posúdi stav a buď
vyšle do bytu záchranárov alebo

požiada o pomoc príbuzných či
susedov.

Služba sa poskytuje 24 hodín
denne 7 dní v týždni a môžu ju
využívať najmä osamelí seniori,
ktorí sa boja, že pri nečakaných
situáciách by si nedokázali sami
zavolať pomoc, ale aj občania,
ktorí sa starajú o svojich rodičov a
chodia do práce. Za pomoci
domáceho tiesňového volania
majú istotu, že senior si dokáže v
prípade potreby sám privolať
pomoc.

V rozpočte mesta na rok 2012
sú vyčlenené finančné prostriedky
na zakúpenie piatich takýchto
prístrojov, ktoré sa klientom
zapožičiavajú. Podmienkou pre
poskytovanie tejto služby je pevná
linka. Jedno zariadenie stojí 280 €,
zapojenie 25,90 € (tieto sumy
hradí Mesto). Občan si potom
mesačne platí 8,90 €.

Na žiadosť klienta je možné
zaistiť zdravotné poradenstvo,
ktoré funguje na princípe, že
užívateľ stlačí tlačítko a spojí sa s
dispečerom, ktorému oznámi
svoju požiadavku, dispečer
kontaktuje lekára, ktorý sa

následne spojí s klientom ohľadne
prejednania jeho zdravotných
problémov.

Dňa 5. marca sa domáce
tiesňové volanie zapojilo prvej
záujemkyni zo Zlatých Moraviec
Márii Havalovej. Tejto pre pani
Máriu významnej udalosti sa
zúčastnil aj primátor Peter
Lednár, ktorý sa o celý priebeh
zapojenia a fungovania systému
zaujímal. Po doriešení technickej
stránky si pani Mária „premié-

rovo“ odskúšala svoje prvé
samozrejme skúšobné tiesňové
volanie, ktoré prebehlo hladko a k
spokojnosti klientky.

Pani Havalovej bol zdarma
namontovaný aj trezor na kľúč.
Zavedením takejto sociálnej
služby sa znížia zdravotné a
sociálne riziká a umožnia pani
Márii samostatný a pohodlný
život bez obáv v jej domácom
prostredí.

-r-
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Poslanci ustúpili, nemocnica
znovu načas voľne dýcha

O situácii okolo zlatomoraveckej
nemocnici sa už veľmi veľa popísalo
a stále nie je jasná jej budúcnosť. I
keď rozhodnutia o jej samotnej
existencii v teoretickej rovine padli
niekoľkokrát, stále existujú pochyb-
nosti o jej prežití z dôvodu zmeny
jej právnej formy a rovnako pre
očakávaný, zatiaľ ešte neistý zásah
zo strany zdravotných poisťovní.

Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva Zlaté Moravce rozhodli o trans-
formácii zlatomoraveckej
nemocnice napriek zmene zákona
samotnou vládou (transformácie
pozastavené z dôvodu pochybností
ich ekonomickej efektívnosti). Tá
má dopad nielen na jej samotný
chod, ale bohužiaľ na poskytovanú
zdravotnú starostlivosť o občanov
celého zlatomoraveckého regiónu.

Prečo príspevkovka a nie
neziskovka ako si Mestský parla-
ment odsúhlasil

Jednoducho povedané...

Nemocnica je v súčasnosti a
zatiaľ, prosperujúca ako príspev-
ková organizácia Mesta. Je to
mestská nemocnica, ktorá je majet-
kom a v správe Mesta, čo znamená,
že je dotovaná Mestom, ktoré je za
jej existenciu zodpovedné.
Akonáhle sa jej stav zmení na
poslancami odsúhlasenú neziskovú
organizáciu, Mestu zostávajú vo
vlastníctve budovy a pozemky, ale
za jej činnosť a celkový chod už
nezodpovedá a nemá na ňu žiadny
vplyv. Riadiť ju budú poslanci,
ktorých do predstavenstva nezisko-
vej organizácie volilo Mestské
zastupiteľstvo.

Podpisová akcia zamestnancov
nemocnice ako prejav nesúhlasu
s rozhodnutím poslancov

Dňa 21. februára sa konalo v
zasadačke MsÚ stretnutie odborov
nemocnice, zástupcov jej
zamestnancov, poslancov MsZ a
vedenia Mesta.

Súčasťou rokovania bola nemoc-
ničná podpisová akcia ako nesúhlas
s rozhodnutím poslancov o zrušení

nemocnice ako príspevkovej
organizácie Mesta Zlaté Moravce k
31. marcu 2012.

Na pôde Mestského úradu padli
zo strany zástupcov nemocnice
rozvážne vyjadrenia k vzniknutej
situácii a niekoľkonásobné prosby
o zachovanie nemocnice ako
príspevkovej organizácie aspoň do
30. júna 2012, kedy sa o jej samot-
nej existencii do budúcnosti
rozhodne buď predĺžením jej
zazmluvnenia zo strany zdravot-
ných poisťovní, alebo určitým
obmedzením, ktoré vyrieši všetky
spory a transformovať nebude už
čo.

Nemocnica zatiaľ zostáva
príspevkovou organizáciou
Mesta

Aj napriek silnej snahe poslancov
nemocnicu ako p. o. zrušiť, malo
toto stretnutie za následok, že sa vo
štvrtok 23. februára na 13. zasad-
nutí Mestského zastupiteľstva
uznesenie o zrušení nemocnice ako
príspevkovej organizácie k 31.
marcu načas predsa len pozastavilo.

Nemocnica a jej zamestnanci tak
môžu načas znovu voľne dýchať
bez akýchkoľvek právnych zásahov
zo strany poslancov.

„Len sme sa snažili ochrániť
majetok Mesta“. - podal vyhlásenie
Milan Galaba za svojich ďalších
trinástich kolegov Mestského parla-
mentu. Pred kým, sme sa však z
jeho vyhlásenia nedozvedeli,
pretože v konečnom dôsledku bude
Nemocnica funkčná aj naďalej ako
príspevková organizácia, čo je v
súlade s predstavou primátora
Petra Lednára, ktorý príspevkovku
celý čas presadzoval. Paradoxom
celej situácie je, že si páni poslanci
stále zanovite tvrdili svoje, ani na
chvíľočku nezvážili presadzovanie
neziskovky v tomto najmenej
vhodnom čase, nerešpektovali
vysvetlenia riaditeľa nemocnice
Michala Grujbára, ani rázny postoj
primátora a jeho nesúhlas s ich
konaním a na zasadnutí MsZ podali
vyhlásenie, ktorým prehovárajú k
občanom Zlatých Moraviec akoby
zachraňovali nemocnicu oni.

-lr-

Ako je na tom nemocnica dnes

S k u t o č n o s t i
e x i s t e n c i e
n e m o c n i c e

Dokončenie z 2. strany
nemocnica v Zlatých Moravciach
ako príspevková organizácia
svojou činnosťou dokázala, že je
životaschopná pod priamym
vedením Mesta, čoho dôkazom je
aj jej vyrovnané hospodárenie v
rokoch 2010 a 2011 ako dobrou
východiskovou základňou pre rok
2012.

-lr-

J e d n o  s t l a č e n i e  t l a č í t k a  p r e  V a š u  b e z p e č n o s ť
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V roku 2003 sa začala reali-
zovať investičná akcia –
Rekonštrukcia námestia A.
Hlinku. Táto stavba však
nebola do dnešného dňa
skolaudovaná. Aj napriek
tomu, že sa výstavba tohto
projektu ukončila k 30.
septembru 2003, na základe
ústneho kolaudačného
konania vyzval Mesto Zlaté
Moravce príslušný stavebný
úrad na odstránenie niekoľ-
kých nedostatkov brániacich
vydaniu tohto kolaudačného
rozhodnutia.

10 dôvodov, pre ktoré
kolaudácia neprebehla

• ukončiť severnú stranu
námestia pozdĺž fasád budov
v súlade so schválenou
projektovou dokumentáciou
(realizáciou došlo k zmene

pohybu zásobovacích
vozidiel do pásu projektova-
ného pre peší pohyb)

• projektovaný dopravný
koridor bolo potrebné rozší-
riť až po okraj mreží
stromov nanovo vysadenej
aleje (4 m), odsun pohybu
zásobovacích vozidiel od
fasád budov mal byť 1,5 m

• zabezpečiť zásobovanie
obchodov na námestí len
počas stanovenej hodiny na
zásobovanie

• predložiť projektovú
dokumentáciu skutočného
realizovania verejného
osvetlenia

• predložiť projektovú
dokumentáciu skutočného
realizovania fontány

• podať správu o odbornej
prehliadke a skúške elektric-
kej inštalácie a prípojky

fontány a predajných
stánkov

• dodať protokol o skúške
elektrického zariadenia
rozvádzača NN

• predložiť záväzné stano-
visko Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva

• predložiť záväzné stano-
visko Krajského pamiatko-
vého úradu v Nitre
Z týchto dôvodov sa v roku

2003 kolaudačné konanie
prerušilo.

Námestie po ôsmych rokoch
Ubehlo 8 rokov, počas

ktorých sa tento problém
vôbec neriešil. Až príchodom
primátora Petra Lednára na
základe vykonaného auditu sa
v tejto veci začalo konať
okamžite.

Deväť z desiatich „závad“

bolo odstránených a jediné čo
ešte chýba, je zrealizovať výrub
siedmych prestárlych stromov,
pretože projektová dokumen-
tácia a stavebné povolenie bolo
vydané za predpokladu, že sa
vysadí náhradná výsadba,
ktorá bude mať lepšie podmi-
enky pre rast. Keďže sa celých
osem rokov nekonalo a nové
stromy, ktoré boli za týmto
účelom vysadené si s tými
starými navzájom prekážajú v
raste, je potrebné zrealizovať
výrub čo najskôr. A následne
nato dotiahnuť vydláždenie a
úpravu terénu v rámci projek-
tovej dokumentácie, ako aj
zmenu dopravného značenia
koridoru pre motorové vozidlá
na zásobovanie s obojstranným
chodníkom, v súlade so
zákonom.

Ľ. Rosinská

Vyhlásenie poslanca Milana
Galabu zo dňa 23. marca 2012 -
13. zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Zlatých Moravciach,
pod ktoré sa podpísali poslanci:
Milan Galaba, Ladislav Boršč,
Eva Dubajová, Vladimír Klučiar,
Dušan Husár, Ľudovít Chládek,
Pavol Petrovič, Denisa Uhrinová,
Peter Lisý, Miroslav Záchenský,
Pavol Šepták, Ivona Vicianová,
Ivan Madola, Viliam Rumanko:

„Navrhujeme:
Na základe nčinnosti primátora

a vedenia mesta, ktorí nekonali v
súlade s uznesením č. 198/2011 z
11. zasadnutia Mestského zastu-
piteľstva (zrušiť bod č. 1 v
uznesení č. 198/2011 - Mestské
zastupiteľstvo zrušuje príspev-
kovú organizáciu mesta –
Mestská nemocnica prof. Dr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce, IČO: 17 336 015 ku
dňu 31. 3. 2012 Mesto Zlaté
Moravce ako zriaďovateľ tejto
príspevkovej organizácie v
zmysle zákona preberá všetky
záväzky a pohľadávky zrušenej
organizácie) a tým zabezpečiť
zachovanie funkčnosti nemocnice
po termíne 1.4.2012.

Odôvodnenie:
Poslanci MsZ v Zlatých Morav-

ciach sú za zachovanie nemocnice
a za poskytovanie zdravotnej
starostlivosti aj po 1. 4. 2012.
Poslanci mestského zastupiteľstva

pokladajú za prioritnú úlohu
naplnenia svojho mandátu zacho-
vanie činnosti nemocnice v Zlatých
Moravciach. Obvinenia zo skrytej
privatizácie sa nezakladajú na
pravde a neexistuje žiadny preuká-
zateľný fakt, ktorý by túto skutoč-
nosť potvrdzoval. Poslanci aj touto
cestou bojujú za ochranu majetku
mesta, k čomu sa zaviazali pri
sľube poslanca.

Poslanci vnímajú problematiku
transformácie v tejto situácii veľmi
citlivo. Svoje rozhodnutie založili
na zvážení postavenia a budúc-
nosti zamestnancov nemocnice, ale
predovšetkým na tom, že všetci ich
voliči sú potenciálnymi pacientmi.
Pri rozhodovaní o zachovaní
funkčnosti nemocnice musí byť
prvoradým záujmom záujem
pacienta. Poslanci preto nemôžu
pripustiť, aby boli občania Zlatých
Moraviec zbavení adekvátne
dostupnej zdravotnej starostli-
vosti.

Stanovisko k interpretácii
rozhodnutí MsZ:

Ako poslanci Mestského zastupi-
teľstva sa zásadne ohradzujeme
proti kampani, ktorá je proti nám
vedená. Naše spájanie s nekalými
praktikami a prirovnávaním ku
gorilám pokladáme za absolútne
neprípustný útok voči právoplatne
zvolenému zastupiteľskému
orgánu. Náš mandát nám dali voliči
a len oni majú morálne právo

posudzovať našu činnosť.
MsZ je právoplatne zvolený

orgán, ktorý rozhoduje v zmysle
zákonov tejto republiky hlasova-
ním a právoplatnosť rozhodnutia
je určená počtom hlasov za a proti.
Preto vyjadrujeme zásadné odmie-
tavé stanovisko k tomu, aby boli
používané vyjadrenia, ktoré
obviňujú menovite poslancov za
ich názor pri hlasovaní.  V
demokratickej spoločnosti a
právnom štáte má poslanec právo
ale aj povinnosť hlasovať podľa
svojho svedomia. Pritom za svoje
rozhodnutie sa zodpovedá svojim
voličom. Každé rozhodnutie
voleného orgánu je rozhodnutím
celého orgánu, či už bol poslanec za
alebo proti. Vyjadrenia vedenia
mesta, o tom, že niečo chce úzka
skupina poslancov, sú absolútne
neprípustné. Každé rozhodnutie sa
stáva po odsúhlasení hlasovaním
rozhodnutím celého MsZ.

Výzva:
My poslanci MsZ v Zlatých

Moravciach:
1. vyzývame primátora mesta,

aby upokojil situáciu a zvážil ďalšie
zotrvanie Michala Grujbára vo
funkcii povereného riaditeľa, ktorý
uvedenú funkciu vykonáva v
rozpore so Zákonom č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme. Zároveň žiadame primá-
tora o vypísanie výberového

konania na funkciu riaditeľa
nemocnice a predloženie podmie-
nok výberového konania na schvá-
lenie Mestskému zastupiteľstvu

2. vyzývame primátora mesta,
aby rešpektoval Zákon o obecnom
zriadení č. 369/1990 Zb., §11, čl.4
,písmeno l - ,,obecné zastupiteľstvo
rozhoduje o základných otázkach
života obce, najmä je mu vyhra-
dené zriaďovať, zrušovať a kontro-
lovať rozpočtové a príspevkové
organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať
ich vedúcich (riaditeľov), zakladať
a zrušovať obchodné spoločnosti a
iné právnické osoby a schvaľovať
zástupcov obce do ich štatutárnych
a kontrolných orgánov, ako aj
schvaľovať majetkovú účasť obce
v právnickej osobe

3. žiadame primátora mesta p.
Lednára, aby nepolarizoval spoloč-
nosť a rešpektoval názor poslan-
cov mestského zastupiteľstva,
ktorí sú volenými zástupcami
občanov mesta a nechal ich
vykonávať svoj mandát v zmysle
svojho vlastného uváženia.

4
U ž  l e n  v y k o n a ť  v ý r u b  s t r o m o v
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N á v š t e v a  z  P o ľ s k a

Minulý týždeň mesto Zlaté
Moravce a Mestský úrad
navštívili zástupcovia družob-
ného mesta v Poľsku – Sierpc:
starosta miestnej samosprávy
Sierpc (niečo podobné ako u
nás prednosta okresného
úradu, pozn. red.) - Marek
Gasiorowski a projektové
manažérky – Anna Witkowska
a Renata Bedzikowska.

Dôvodom ich návštevy bolo
podpísanie zmluvy o medziná-
rodnej spolupráci medzi
oboma mestami.

Poliaci sa uchádzajú o finan-
cie z eurofondov cez projekt s
názvom „Miestne partnerstvo
pre ekonomický rozvoj subre-
giónu Sierpc“ (celkové náklady
projektu - 208 569, 62 €).

Hlavným cieľom projektu je
zlepšenie hospodárskej a
sociálnej súdržnosti prostred-

níctvom vytvárania partner-
stiev okresu Sierpc na subre-
gionálnej a nadnárodnej
úrovni v spoločnej vízii ich
vzájomného rozvoja v období
december 2011 až júl 2013.

Toto partnerstvo prispeje k
určeniu potrieb miestneho
rozvoja s cieľom prebudiť
sociálne iniciatívy v okrese
Sierpc. Spolupráca v takejto
nadnárodnej oblasti zaručí
výmenu skúseností, prijatie
riešení na posilnenie ekono-
micky rozvinutých krajín a
vývoj nových riešení pre
krajiny s podobnými problé-
mami ako Slovensko, s organi-
zovaním 2 – dňových
workshopov, seminárov,
študijných návštev a konferen-
cií v réžii Poliakov.

-lr-

Snehová nádielka v rámci
Technických služieb

V posledných dňoch čelil primátor
Peter Lednár spolu s Technickými
službami nespokojnosti obyvateľov
mesta Zlaté Moravce, ohľadne
údržby cestných komunikácií.

Napriek tomu, že sú k dispozícií
zastarané stroje a autá (ich
priemerný vek - 30 rokov), svoju
prácu sa zamestnanci Mesta snažia
vykonávať v rámci svojich možností
najzodpovednejšie, ako sa dá.

V uliciach ste mali možnosť vidieť
vozidlo Liaz, ktoré odhŕňa sneh a
zároveň slúži aj na posyp ciest. Sneh
pomáhali odhŕňať aj tri traktory, z
toho jeden z nich je majetkom
Technických služieb a dva boli zabez-
pečené dodávateľsky. S traktorom je
pri takýchto prácach problém,
pretože jeho technický stav je naozaj
veľmi zlý a na odhŕňanie snehu je už
takmer nepoužiteľný a navyše bez
predného náhonu, čo naozaj kompli-
kuje prácu. Aj keď sa vozidlá takmer
stále a pravidelne opravujú, na
kvalite práce to určite stopy
zanecháva, pretože s takýmto
technickým vybavením nie je možné
robiť zázraky.

No i napriek tomu, keď sa zo
stredy na štvrtok (17. - 18. 2.) začal
sypať sneh, sa okamžite v noci od
tretej hodiny pohotovostne zareago-

valo a robilo sa non – stop. Do ulíc
boli okrem áut vyslaní i zamestnanci
pracujúci ručne. Za takých ťažkých
podmienok a s vybavením, ktoré
majú k dispozícii, je ich vykonaná
práca nadpriemerná. Reagujú
promptne a najrýchlejšie, ako sa len
dá.

Možno stojí za zmienku podotk-
núť, že neodhrnuté a komplikovanej-
šie miesta, ako sú napr. parkovisko
Billa, okolie Lidla, Jednoty, ďalej ulice
Župná, Sládkovičova, Chyzerovecká,
Ul. SNP, Továrenská, Bernolákova,
Tehelná, Prílepská a Hviezdoslavova,
nespadajú pod údržbu Technických
služieb mesta Zlaté Moravce.

Je potrebné povedať, že informácie
o zlom technickom stave vozidiel
Technických služieb, ktoré boli
zverejnené už niekoľkokrát a
dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, sú
tichým ospravedlnením a nie
výhovorkami, prečo sa nejaké práce
nedajú vykonať. No predovšetkým je
to konštatovanie niečoho, čo žiaľ
existuje a čo je príčinou nespokoj-
nosti občanov tohto mesta a čo sa
nedá zmeniť po toľkých rokoch
stagnácie a zanedbaného stavu
okamžite.

-lr-

V y s t a v e n á  k r á s a
a  k r e h k o s ť  s k l a

V našom okolí sa v minulosti
nachádzali tri sklárske pece a to v
obciach Obyce, Velčice a Skýcov.
Stali sa známe tým, že sa tam
voľakedy vyrábali jedinečné sklár-
ske výrobky. V múzeu v Zlatých
Moravciach sú vystavené originály
skla práve zo spomínaných troch
sklárskych hút. Najviac „úlovkov“
vlastní múzeum z Obyckej sklárne,
napr. pálenkovú fľašu a poháre. Na
fľaši zaujme znak, ktorý bol typický
pre Obyckú hutu, známu aj výrobou
krásneho brúseného skla. Vo Velči-
ciach sa vyrábalo okrem iného aj
sklo farebné, pričom vo vitrínkach
môžete nájsť ukážky modrého a
zeleného skla. Špeciálnym bonusom
je kus sklárskej pece. Na konzumá-

ciu alkoholu slúžili tzv. mierky,
ktoré sa vyznačovali svojou typic-
kou výškou a štíhlosťou, môžeme
ich vidieť ako súčasť vzácnej expozí-
cie. Na vyfukovanie skla sa používali
sklárske píšťale a jedna z nich je
vystavená na obdiv všetkým
návštevníkom, ktorí obľubujú
krehký svet sklárskych výrobkov.
Všetky výrobky sú staré cca. 150
rokov.

Víziou múzea sa stala túžba
uskutočniť výstavu skla pochádza-
júceho práve z týchto sklárskych
hút, pretože od návštevníkov, ktorí
patria medzi obdivovateľov zbierky
v zlatomoraveckom múzeu, počuť,
že obyvatelia Obýc, Velčíc a Skýcova
sú sami vlastníkmi zaujímavých

výrobkov zo skla. Múzeum chce
požiadať starostov spomínaných
obcí o spoluprácu súvisiacu s
oslovením obyvateľov na zapožiča-
nie zachovaných výrobkov do
expozície výstavy, ktorá by trvala

dva mesiace a uskutočnila by sa vo
výstavných priestoroch mestského
múzea. Pokiaľ by mal niekto záujem,
kontaktujte priamo múzeum v
Zlatých Moravciach.

-mp-

� primátor Peter Lednár a starosta miestnej samosprávy Sierpc
- Marek Gasiorowski

� vystavené exponáty v múzeu
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Bábiky v Požitavských krojoch

Prvý februárový deň sa v múzeu
Zlatých Moraviec otvorila a širokej
verejnosti sprístupnila výstava
bábik v Požitavských krojoch,
ktoré šije Mária Pekárová. Obdivu-
hodná je jej precíznosť a do detailu
prevedená ručná práca. Kroje,
ktoré majú bábiky oblečené, sú
originálnou miniatúrnou kópiou
tých, ktoré sa nosia v skutočnosti
ako neoddeliteľná súčasť našich
tradícii. Pani Pekárová oblieka
bábiky už 15 rokov. Jej vášeň
odštartovala prvá bábika, ktorá
patrila vnučke a ktorú sa rozhodla
pred vyhodením zachrániť tým, že
jej zhotoví háčkovaný čepček a
potom jej ušila celý kroj. Práve
prvá bábika sa stala aj srdcovou
záležitosťou pani Pekárovej.
Okrem výlučne Požitavských
krojov zhotovuje aj čepce pre
dospelých, no v prvom rade pre

členky súboru Chyzerovčanka, v
ktorom sama pôsobí. Rukami jej
prešlo už toľko bábik, že sama
presne nevie, koľko ich vyhotovila.
Patrí medzi stále vyhľadávané
vystavovateľky a jej dielami sa
mohli pokochať aj v Bruseli, aj na
rôznych podujatiach v širokom
okolí. Jej diela môžete nájsť v
Rakúsku, Nemecku a tiež v Južnej
Amerike, kde sa stali ozdobnou
súčasťou domácností. Veľa
záujemcov ju navštívi súkromne,
kde načerpávajú od zhotoviteľky
informácie a jej šikovnosť si
zvečnia na fotografiách. Za výškovo
ojedinelú sa z celej zbierky pokladá
bábika, ktorá dosahuje 95 centi-
metrov a výnimočnosťou ju dopĺňa
bábika odetá v kroji nevesty, ktorý
si pani Pekárová zhotovila ako
spomienku na svokru a spomien-
kou zostane aj pre jej deti a

vnúčatá. V práci stále pokračuje a
aj v súčasnosti má doma rozrobený
ďalší originálny Požitavský  kroj.

Výsledky jej trpezlivej a hodnot-
nej práce pretkanej našimi

ľudovými tradíciami si stále
môžete osobne prezrieť na výstave
v múzeu, ktorá potrvá do
15.marca.

-mp-

Výstava miniatúr
Počas minuloročných Cyrilome-

todských dní v Zlatých Morav-
ciach ste mali možnosť vzhliadnuť
prvopočiatky prác na miniatúre
Nitrianskeho hradu. Zmenšená
verná kópia známej historickej
pamiatky sa po desiatich mesia-
coch rozrástla a zdokonalila do
dnešnej podoby, ktorú ste videli
pri návšteve výstavnej plochy
galérie v nákupnom centre Mlyny
v Nitre takmer po celý február až
do 4. marca 2012. Za jej súčasným
stavom sa skrýva nespočetne veľa
nepretržitej, doslova mravčej
práce od začiatku troch, neskôr
štyroch až piatich ľudí, ktorí sú
členmi občianskeho združenia
„Múzeum historických budov“.

Toto združenie vzniklo
3.decembra 2010 v Bratislave. Je
to vyústenie vyše 7-ročného
štúdia a príprav pre tento projekt.
Jeho členovia osobne navštívili

expozície v Holandsku, Nemecku,
Poľsku, Taliansku, Švajčiarsku,
Španielsku, Francúzsku a plánujú
navštíviť ďalšie v rámci EU, za
účelom čo najkomplexnejšej
prípravy podkladových materi-
álov a oboznámenia sa s výrob-
nými procesmi. Medzi ich hlavné
ciele patrí vytvorenie trvalej
expozície kultúrnych pamiatok a
budov, ktoré sa nachádzajú na
území Slovenskej republiky a
zároveň vytváranie pozitívneho
vzťahu k pamiatkam u mladej
generácie. Medzi vystavované
expozície budú patriť hrady,
kostoly, zámky, drevenice,
kaštiele a iné, svojím spôsobom
zaujímavé kultúrne pamiatky a
rôzne objekty. Za pomoci najmo-
dernejšej techniky, ako aj skvelej
zručnosti členov združenia, sa
vytvoria verné kópie pamiatok v
mierke 1:25, ktorá je celosveto-

vým štandardom.
Miloš Lukáč (Žitavany) je

hlavným aktérom a predstavite-
ľom veľdiela Nitrianskeho hradu
a ako nám prezradil, bol by rád, ak
by sa jeho pracovný tím aj naďalej
rozrastal o ďalších zanietencov
pre takúto skvelú vec, ktorá
pomáha tej súčasnej generácii

aspoň takýmto spôsobom zacho-
vať naše kultúrne pamiatky pre
generácie budúce.

Reportáž z výstavy nájdete na
webovej stránke
http://www.zlatemoravce.info/2
012/02/vystava-miniatur-v-
nitre/

Ľ. Rosinská

C a r m i n a  V o c u m  ď a k u j e
Zmiešaný spevácky zbor

Carmina Vocum pod vedením
zbormajsterky Mgr. Z. Molná-
rovej srdečne ďakuje za
prekrásnu atmosféru všetkým
svojim poslucháčom, ktorí sa
zúčastnili na koncerte
15.1.2012 v kostole Tešiteľov.

Zazneli diela Čajkovského,
Trnavského, Palestrinu, Lassu,
Ravenscrofta, Marhulu,
Franca, Lassu, Prášila, Cikkera
a iných. Hosťami koncertu boli
T. Bödör, ktorý hral na fagot
(učiteľ ZUŠ J. Kráľa v Zl.
Moravciach) a Mgr. S. Meňher-

tová (zást. riad. ZUŠ J. Kráľa),
ktorá zaspievala Panis Angeli-
cus a Ave Maria. Klavírny
doprovod zaznel v podaní
Márie Kukučkovej (uč. ZUŠ J.
Kráľa) a Ing. Patrika Slováka
(člen zboru CV). Program
oživili malí flautisti A. Molná-

rová a Š. Kováč. Počas
koncertu sa prítomní dozve-
deli aj o nezvyčajnom hudob-
nom nástroji - fagote. Zásluhu
na kvalite koncertu má pán A.
Martinovič, ktorému i touto
cestou ďakujeme.

Mgr. J. Ertlová

� Mária Pekárová a jej bábika

� Ing. Jozef Škvarenina a Miloš Lukáč
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Medzinárodný veľtrh

Modernizácia SOŠ polytechnickej – Investícia
do budúcnosti Vašich detí

Každoročne tretiaci zo Strednej
odbornej školy obchodu a  služieb
v  Zlatých Moravciach, študujúci
odbor obchod a podnikanie, sa
„zahrajú“ na nejakú cvičnú firmu,
ktorá má prezentovať ponúkané
výrobky alebo služby. Cieľom je
osvojovanie zručností pri zakla-
daní a riadení podnikov.

Minulý rok bola 3. A trieda v
bratislavskom PKO na veľtrhu
cvičných firiem pozrieť sa na
žiakov našej školy – vtedajších
tretiakov. Mali sme sa inšpirovať
od svojich rovesníkov, ako to má
približne vyzerať a získať tak
predstavu a skúsenosti pre naše
podnikanie. Tento veľtrh sa koná
koncom novembra a príprava trvá
takmer tri mesiace.

A tak sme sa pustili do práce.
Netušili sme, čo nás čaká a koľko
ťažkej driny máme pred sebou.
Najskôr sme vytvorili dve cvičné
firmy: Hotel Independence s. r. o. a
CK Life s. r. o., v  ktorých budeme
podnikať. Dokonca sme si navzá-
jom konkurovali. Bolo treba
vymyslieť vhodné a najmä zaují-
mavé logo a slogan.

„Chcete zažiť luxus a wellness?
Navštívte náš hotel Indepen-
dence!“ S takýmto nápadom
prišiel náš hotel. „Malta, Kuba,
Jamajka či Kréta? S nami hoc aj na

kraj sveta!“ A takto chcela zaujať
cestovná kancelária. Vybavili sme
všetky poisťovne a iné nevyh-
nutné „papierovačky“ potrebné
pre každú firmu.

Začali sme pracovať na letákoch
a vizitkách. Navrhli sme a zhoto-
vili stánok podľa predpísaných
kritérií. Pri vytváraní prezentácie
a webovej stránky nám pomohli
naši profesori informatiky.
Najviac práce sme mali s kataló-
gom. Na rôznych dokumentoch
sme museli dokonca pracovať aj
doma! Vymyslieť čo najlepšiu
reklamu tiež nebolo jednoduché.
Každý nápad bol vítaný. Piekli
sme, napr. medovníky, vytláčali
kalendáriky, menovky pre
každého zamestnanca, letáky, či
zľavy. Práce bolo stále neúrekom
a času čoraz menej. Nakoniec sa
všetko podarilo. Stihli sme všetko,
čo sme si zaumienili. 

Konečne sme skoro ráno vyces-
tovali na Medzinárodný veľtrh
cvičných firiem, ktorý sa konal v
Národnom tenisovom centre v
Bratislave. Museli sme tam byť
skôr, aby sme stihli ešte pred
príchodom návštevníkov postaviť
naše dva stánky. Všetko prebie-
halo bez väčších komplikácií. Ešte
doladiť detaily na kostýmoch,
pekne sa usmievať, byť prívetivý

a  získať čo najviac zákazníkov.
Nikto predsa nevedel, za čo sa
presne prideľujú body a kto je
vlastne porota. Obidve firmy
zvládli svoje prezentácie aj v
angličtine perfektne a úspešne
sme obstáli v medzinárodnej
konkurencii. Získali sme cenné
skúsenosti, či už v riadení firmy
alebo  komunikácii v cudzom
jazyku. Mohli sme sa porovnať s
ostatnými školami, pretože sa
zúčastnilo až 89 cvičných firiem.
Boli sme neuveriteľne šťastní a
hrdí, keď sme pri vyhodnotení
počuli: „ ...a druhé miesto za
katalóg získava Hotel  Indepen-
dence zo Zlatých Moraviec.“ 

Nedá sa opísať slovami, čo sme

v tom okamihu pocítili. Naozaj
veľký úspech! Bolo len počuť
výkriky šťastia, vidieť slzy radosti
a obrovské zadosťučinenie za
vynaloženú námahu a úsilie.
Dokázali sme si, že vieme byť
súdržní, pracovať v tíme a rešpek-
tovať sa. No keby nebolo našej
pani profesorky Ondrejmiškovej,
ktorá nás dokázala správne
motivovať a usmerňovať,
podobnú životnú skúsenosť by
sme nezažili.

Ďakujeme všetkým za túto
krásnu príležitosť!

E.Víglaská, 
D. Galovičová, P.Losová z 3. A

Modernizácia školstva je už
existenčnou podmienkou pre
každú školu, ktorej cieľom je
zvýšenie kvality vzdelávania . Aj
SOŠ polytechnická sa zapojila do
tohto procesu prostredníctvom
schváleného projektu z euro
fondov v objeme 1,8 milióna
Eur. Projekt je zameraný na
rekonštrukciu a modernizáciu
školy vrátane obstarania jej
vybavenia. Na hlavnej budove
školy dôjde k výmene okien,
oprave strešných systémov, jej
zatepleniu, maľbe stien, výmene
podláh , rekonštrukcii všetkých
toaliet. Bežné a špecializované
učebne budú vybavené novým
interiérovým vybavením, odbor-
nými pomôckami a informačno-
komunikačnými technológiami.
Len do učební výpočtovej
techniky pribudne 50 nových
počítačov a interaktívne
tabule. V súčasnosti prebieha
tvorba novej učebne s 20-timi

notebookmi, v ktorej bude
prebiehať vzdelávanie učiteľov
z rôznych škôl pod záštitou MPC
v Bratislave a Nitre. 

Nakoľko SOŠ polytechnická sa
snaží podporiť rozvoj mesta a
regiónu prostredníctvom
výchovy kvalitných odborníkov,
v budúcom školskom roku
ponúka vzdelávanie žiakov v
nových pripravovaných študij-
ných a učebných odboroch :

2682 4 Mechanik počítačo-
vých sietí - Absolvent má
vedomosti a zručnosti z oblasti
spôsobu, používania, spracova-
nia a prenosu informácií, infor-
mačných technológií, hardvéru,
softvéru počítača a počítačových
sietí. Ovláda obsluhu zariadení
pre spracovanie informácií,
návrhy a realizáciu komunikač-
ných systémov, diagnostikovanie
a odstraňovanie chýb a porúch
na týchto zariadeniach. 

3447 4 Grafik digitálnych

médií - Absolvent vie spracová-
vať grafické návrhy, ovláda
postupy grafického spracovania
digitálnych médií (fotografia,
video, zvuk, tvorba www
stránok) . Uplatní sa vo firmách
zaoberajúcich sa zhotovovaním
digitálnych médií, v reprodukč-
ných a grafických štúdiách, v
reklamných agentúrach, vo
vydavateľstvách, redakciách
periodík. 

4210 6 17 Agropodnikanie –
chov koní a jazdectvo a učebný
odbor 4580 2 02 Chovateľ,
chov koní a jazdectvo - Absol-
vent pozná základné princípy a
metódy chovu koní, plemenitby,
reprodukcie a odchovu koní,
výživy a kŕmenia koní, výcviku
koní a jazdcov, ekonomiku,
princípy a metódy manažovania
a prevádzkovania chovateľ-
ského, resp. jazdeckého zariade-
nia. Pozná zásady zoohygieny a
prevencie chorôb a zranení koní,

technické pomôcky, mechanizmy
a stavby používané v chove a
výcviku koní, základy podkováč-
skej starostlivosti, základy
sedlárstva a remenárstva.
Dokáže zvládnuť základnú
obsluhu poľnohospodárskych
mechanizmov. 

Veríme, že všetci žiaci sa budú
cítiť v našej novej, modernej
škole čo najlepšie a získajú nové
poznatky prostredníctvom
kvalitnej výučby.

Pripravil: Ing. Vaškovičová,
SOŠ polytechnická

� 3. A - Stredná odborná škola obchodu a služieb
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Dňa 17. februára o 16.
hodine odštartoval v divadel-
nej sále MSKŠ kultúrny
program pod názvom Fašiangy
so Zlatňankou, ktorému
predchádzal krst prvého CD
tohto známeho detského
folklórneho súboru. Na CD
nájdete ukážky nielen z nášho
Tekovského regiónu, ale z
Liptovského, Horehronského a
Zemplínskeho.

Krstným otcom „cédečka“
Tancuj, tancuj vykrúcaj... sa stal
prednosta mesta Zlaté
Moravce, Ing. Ján Jamrich,
ktorý poprial, aby sa Zlatňanke
darilo, aby mali veľa posluchá-
čov, aby počet detí v súbore
narastal a samozrejme, aby ich
ľudia v našom meste a širokom
okolí mali veľmi radi. Krstilo sa
zlatými lupeňmi a manželia
Hruškoví, choreografi a
zároveň vedúci súboru, si
zaželali, aby sa na túto hudbu
všetkým dobre tancovalo a aby
za prvým CD nasledovali
ďalšie. Zároveň poďakovali
Mestu Zlaté Moravce a osobne

primátorovi Petrovi Lednárovi
za to, že im poskytol finančné
prostriedky na nahratie a
celkovú réžiu tohto CD.

Po úspešnom krste súbor
predviedol prítomným
divákom svoj bohatý tanečný
program sprevádzaný spevom.
Milým spestrením bolo vystú-
penie detí z materskej školy
Slniečko.

Súbor založil v roku 1991
Ing. Lazúr s manželkou a po
10-tich rokoch fungovania
vstúpili do súboru manželia
Hruškoví ako noví choreografi
a po ďalších piatich rokoch
fungovania sa stali vedúcimi
súboru.

Aktuálne má súbor 35
účinkujúcich detí, pričom
nových záujemcov prijímajú
nielen na začiatku školského
roka, ale aj počas neho.

Zlatňanku si môžete najbliž-
šie pozrieť až po uplynutí
tradičných 40-tich dňoch
pôstu, ktorý sa aj u nich začal
pochovaním basy.

-mp-

Zlatňanka krstila

Už každoročne patrí mesiac január
súťaži v prednese slovenských povestí
Šaliansky Maťko. Aj tento rok sa 18.
januára zišli víťazi školských kôl v
obvodnom kole, ktoré bolo opäť v ZŠ
na Mojmírovej ulici v Zlatých Morav-
ciach. 40 žiakov zo 16 škôl sa stretlo v
troch kategóriách a porota mala veľmi
ťažkú úlohu vybrať tých najlepších,
ktorí budú náš okres reprezentovať v
krajskom kole, lebo úroveň súťažia-
cich bola vyrovnaná. 

V I. kategórii zvíťazil Andrej Drgoňa
zo ZŠ a MŠ Tekovské Nemce, 2. miesto
obsadil Marek Brenkus zo ZŠ Čaradice
a 3. miesto získal Adam Kanyiscka zo
ZŠ na Pribinovej ul. v Zlatých Morav-
ciach.

V II. kategórii získal 1. miesto opäť
žiak zo ZŠ a MŠ Tekovské Nemce
Marek Kotora, 2. miesto obsadila
Dominika Poláková zo ZŠ Obyce a na 3.
mieste skončil Andrej Kocian zo ZŠ na
Pribinovej ul. v Zlatých Moravciach.

V III. kategórii sa na 1. mieste
umiestnila Sofia Pravdová zo ZŠ sv.
Don Bosca, 2. miesto patrilo Petrovi
Gážimu zo ZŠ na Robotníckej ul. v
Zlatých Moravciach a 3. miesto získala
Viktória Lipnická zo ZŠ Š. Moysesa v
Tesárskych Mlyňanoch.

Všetkým srdečne blahoželáme a
víťazom želáme veľa úspechov v
krajskom kole.

-r-

Šaliansky Maťko opäť u nás

Nová kniha o histórii
nášho regiónu

Vydavateľstvo SB Press Tlmače
sa v prvom polroku tohto roku
podujalo vydať knihu spisovateľa
Miroslava Piusa: Zvonovina –
tragický život tekovského majstra
Urbana.

Piusov historický román
podáva a detailne mapuje situáciu
v Tekovskej župe počas obdobia
tureckých vojen, osudy jednotli-
vých Požitavských a Pohronských
dedín a miest, príbeh jednotlivých
bitiek s Turkami, ale aj osudy
jednoduchých ľudí. Z tekovských
miest, kde sa dej románu
odohráva, treba jednotlivo spome-
núť: Topoľčianky, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Pukanec, Nitru,
Novú Baňu, Žarnovicu, Nové
Zámky. Z miestnych hrdinov, ktorí
vystupujú v románe treba spome-
núť kpt. Bartakoviča, veliteľa
posádky v Pukanci, opáta a priora
svätobeňadického kláštora,
Štefana Koháryho, obrancu Levíc,
Rataiudda de Souchesa, generála a

osloboditeľa Levíc, Juraja Selepčé-
nyho, primáša Uhorska, Avilija
Čelebiho, arabského učenca,
mladých Esterházyovcov, z
ktorých štyria zahynuli na veľko-
vozokanskom poli...

Piusov nový historický román je
v každom prípade prínosom pre
poznanie daného obdobia a situá-
cie počas protitureckých vojen na
Požitaví, Pohroní a Ponitrí,
pretože sa tohto územia dej
románu priamo dotýka. Odbor
školstva NSK ho vrelo odporúča
ako pomocný učebný text na
výuku dejepisu, regionálnej histó-
rie a literatúry. Kniha by nemala
chýbať v žiadnej obecnej a
mestskej knižnici. 

Knihu si možno objedať vo
Vydavateľstve SB Press Tlmače,
Továrenská 210, 935 28 Tlmače,
tel: 036/6382087, e-maill:
sbpress@ses.sk

-r-

� Ako Zlatňanka pochovala basu
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Pohotovosť lekární

Občianske združenie Život a
zdravie v spolupráci s Denným
centrom Zlaté Moravce Vás
srdečne pozýva na pokračovanie
8. ročníka cyklu prednášok spoje-
ných s ochutnávkou zdravých
jedál a potravín: 14. marec 2012 -
O zdraví vážne aj s humorom -
popredná slovenská karikatu-
ristka a knižná ilustrátorka Olga
Pazerini, 28. marec 2012 - Menej
známe potraviny a ochucovadlá -
lektorka Zlatica Novotová.

Každú druhú stredu o 17.00 h,
Denné centrum (klub dôchodcov)
Zlaté Moravce.

Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Kontakt: www.zivotazdravie.sk

, 0915 276 958; j.novota@slova-
net.sk

Oľga Pazerini sa narodila 13.
apríla 1954 v Žiline. Vyštudovala
Strednú školu umeleckého
priemyslu v Bratislave, odbor

propagačné výstavníctvo. Praco-
vala ako výtvarníčka v Dome
kultúry v Bratislave. V súčasnosti
pôsobí ako výtvarníčka v slobod-
nom povolaní. Venuje sa karika-
túre, knižnej ilustrácii a
propagačnej grafike. Pracuje tiež
ako lektorka v organizácii Život a
zdravie, kde za pomoci svojich
karikatúr prednáša nielen dospe-
lým, ale aj žiakom v školách a
škôlkach o zdravom životnom
štýle. Je členkou Slovenskej únie
karikaturistov a Klubu bratislav-
ských karikaturistov. Svoje práce
vystavovala na viacerých
samostatných a mnohých kolek-
tívnych výstavách na Slovensku i
v zahraničí. Žije a tvorí v Ostrave
a Bratislave. Ilustrovala napr.
knihy: MUDr. I. Bukovský – Hľadá
sa zdravý človek, E. Mühlan – Buď
O.K. otec! a iné.

Jaromír Novota

V dňoch 5. – 18. 3. Lekáreň U
ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, v
pracovné dni od 7.00 do 21.00,
sobota 10. 3., 17. 3. od 8.00 do

20.00, nedeľa 11. 3., 18. 3. od 8.00
do 20.00. V dňoch 19. – 25. 3.
Lekáreň TULIP, Hviezdoslavova
64 A, v pracovné dni od 18.00 do

21.00, sobota 24. 3. od 12.00 do
20.00, nedeľa 25. 3. od 8.00 do
20.00. V dňoch 26. – 31. 3 Lekáreň
IRIS, Nám. A. Hlinku 28, v

pracovné dni od 7.00 do 21.00,
sobota 31. 3. od 8.00 do 20.00.

N á v š t e v a  z n á m e j  k a r i k a t u r i s t k y
ZMVS na plenárnom zasadaní

zhodnotil činnosť v uplynulom
roku 2011 a vytýčil plán hlavných
úloh na rok 2012. Plenárne zasad-
nutie, na ktorom sa zúčastnilo 60
členov spolku, sa nieslo v družnej
debate pri dobrej večeri a pohári
vínka. O zábavu sa postaral
harmonikár Ing. Ján Ďurech z
Autoskla Prílepy. V pláne činností
na rok 2012 kladú vinári dôraz na
výstavu vín v zlatomoraveckom
regióne. Konkrétne termíny
výstav sú nasledovné:

3. 3. – Žitavany, 14. 4. – Chyze-
rovce, 20. - 21. 4. – Topoľčianky,
27. 4. – Zlaté Moravce, 28. 4. –
Vráble a v mesiaci máj sa výstava
uskutoční v Nemčiňanoch.

V tomto roku by chcel Zlatomo-
ravecký vinohradnícky spolok
dokončiť výstavbu sochy svätého
Urbana, patróna vinohradníkov,

pod Kalváriou v Zlatých Morav-
ciach spojenú so slávnosťou
kolaudácie a oslavu svätého
Urbana v Penzióne u Vlčka a to
dňa 26. mája.

Rez viniča – praktická ukážka sa
bude konať 25. februára priamo v
teréne vo viniciach pod Kalváriou.
V tomto roku zabezpečíme škole-
nie na tému spracovanie a ošetro-
vanie vína.

Zájazd do vinohradníckej
oblasti chceme zrealizovať podľa
záujmu vinárov ako i nečlenov.

V závere roka sa vinári schád-
zajú na ochutnávke mladých vín,
kde odborní posudzovatelia, ktorí
majú certifikát degustátorov z
radu členov ZMVS, radia vinárom
ako odstrániť chyby vína a pripra-
viť ich na budúce súťaže.

predseda Jozef Valent

Z l a t o m o r a v e c k ý  v i n o h r a d n í c k y  s p o l o k

2/016/2012/PČ, 2/016/2012-59/SZ
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V týchto dňoch už prežívame
obdobie 40 - dňového pôstu, ktoré
sa zavŕšilo popolcovou (škaredou)
stredou (22. februára 2012).

Symbolicky, pochovaním basy, sa
v nedeľu 19. februára s dňami
plných plesov a zábav rozlúčili
tradičnými zvykmi našich prasta-
rých mám Prílepy aj Chyzerovce.

Ich kultúrne podujatia boli naozaj

štedro obohatené ľudovými
zvykmi, scénkami, piesňami,
tancom a bolo cítiť a vidieť, že do
prípravy týchto podujatí dobrovoľ-
níci a členovia jednotlivých
združení vložili od srdca  naozaj
všetko.

Je úžasné, ak napriek tomu, že
nás táto hektická doba núti poväč-
šine z duchovna a z ostatných

mimopracovných aktivít poľaviť, sa
ešte stále nájdu ľudia, ktorí k zacho-
vávaniu ľudových tradícií veľkou
mierou nezištne prispievajú a
dokonca svojím prístupom k životu
dokážu zlepiť dokopy ľudí bez
prihliadnutia na susedské spory,
vierovyznania alebo politické ciele.

Je krásne, ak ľudí spája spev a
radosť zo stretnutia na slávnos-

tiach, akými boli aj tohtoročné
Prílepské a Chyzerovecké fašiangy.

Reportáže si môžete pozrieť na
webových stránkach
http://www.zlatemoravce.info/20
12/02/fasiangy-v-prilepoch/,
http://www.zlatemoravce.info/20
12/02/fasiangy-v-chyzerovciach-
2/.

-lr-

10
Basa pochovaná

Ani členovia združenia Jednoty
dôchodcov nezaostali pri tradič-
nom organizovaní pravej fašiango-
vej zábavy. Ich energiu, vytrvalosť
a chuť zabávať sa do skorých
ranných hodín im môžu závidieť
všetky mladšie generácie. Predsed-
kyňa Emília Páleníková všetkých
slávnostne privítala a jej prianie
skvelej zábavy padlo na úrodnú
pôdu. Ak sa stretnú spriaznené
duše rovnako zladené, so vzájom-
ným porozumením, s cieľom
uvoľniť sa a zabaviť naplno, ani
skromné podmienky nie sú
prekážkou. Dňa 27. januára 2012
sa v kultúrnej sále SOŠ technickej u
riaditeľa Dušana Husára, zabávalo
totiž do samého rána. K veselšej
nálade nemalou mierou prispela
folklórna skupina „Babička“, už
neodmysliteľne spätá s Jednotou
dôchodcov, s ktorou si všetci veľmi
radi znovu zaspievali.

http://www.zlatemoravce.info/

2012/01/zlatomoravcania-sa-cez- vikend-zabavali-video/ -lr-

Fašiangová zábava Jednoty dôchodcov
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Zatepliť – ale

ako...? nová firma
v Zlatých Morav-

ciach
V mesiaci február bola vyško-

lená nová aplikačná firma pre
aplikovanie celulózovej tepelnej
izolácie CLIMATIZER PLUS zo
Zlatých Moraviec firma DIMImax,
spol. s r..o., ktorá sa venuje staveb-
nej činnosti už dlhšie obdobie s
komplexnou činnosťou v oblasti
strešných systémov a výstavbe
krovov či striech. Pre obyvateľov
Zlatých Moraviec je to dobrá
správa, pretože domáca firma vie
pomôcť pri zateplení či už starších
domov alebo historických objek-
tov. CLIMATIZER PLUS ako jediná
celulózová fúkaná izolácia má na
Slovensku viac ako dvadsať ročnú
históriu a pre staviteľa sa už stáva
bežnou tepelnou izoláciou s tradí-
ciou používania v spomínaných
historických alebo rekonštruova-
ných stavbách. Zatepliť je možné
či už starší strop, v ktorom je
dutina, prípadne rekonštruované
podkrovie alebo nové podkrovie a
v neposlednom rade aj domy
modernejšej doby (nízkoenerge-
tické alebo pasívne stavby) a

taktiež možnosť nafúkania tepel-
nej izolácie do dvojplášťových
striech rodinných domov či
panelových bytoviek. Devízou pre
staviteľov zo Zlatých Moraviec a
okolia je, že odborníci v oblasti
výstavby krovov a podkroví Vám
budú vedieť poskytnúť ďalšiu
službu spojenú s prácou svojho
doterajšieho remesla, ktorej sa
venujú viac ako desať rokov.

Kontakt na aplikačnú firmu
zo Zlatých Moraviec: DIMImax,
spol. s r.o., 1.mája 22, 953 01
Zlaté Moravce, tel.: 037 – 64 22
101, 0915 – 454 546, 0917 –
385 371, e-mail:
d i m i m a x @ m a i l . t - c o m . s k ,
zmdimimax@gmail.com. 

výhradný dovozca
pre SR VUNO HREUS, s.r.o.,

Kvačalova 1207/47, 010 04
Žilina, tel.: 041 – 56 26 799,

e-mail: vuno@vuno.sk, 
www.climatizer.sk 

Spomienka na kanonika Emila Scheimera
4. februára 2012 uplynulo

päť rokov od odchodu do
večnosti vzácneho človeka,
kanonika Emila Scheimera,
prenasledovaného kňaza a
mariánskeho ctiteľa, ktorý 42
rokov pôsobil v Topoľčiankach,
ale istý čas aj v Zlatých Morav-
ciach.

Rodák z Banskej Hodruše (v
súčasnosti Hodruša – Hámre)
pochádzal z rodiny siedmich
chlapcov. Narodil sa
31.decembra 1923, otec praco-
val ako baník a matka bola
školníčkou a upratovačkou
kostola. Do ľudovej školy chodil
sedem rokov v rodnej Hodruši.
Osem rokov dochádzal pešo 10
km tam i späť do Gymnázia v
Banskej Štiavnici.Počas zimy,
ak bol sneh, sa dali použiť na
cestu späť aj doma vyrobené
lyže. 

Od roku 1945 študoval teoló-
giu v Bratislave. Počas štúdia
mu zomrela matka. Za kňaza
bol vysvätený v ťažkom období

pre cirkev takmer tajne 6. mája
1950 biskupom Ambrózom
Lazíkom. Odmietol vstúpiť do
vzniknutej organizácie vlaste-
neckých kňazov, a preto bol
poslaný do vojenského pracov-
ného tábora. Tri a pol roka
pracoval na rôznych prácach v
českej Mimoni, v Míloviciach a
inde. Zažil tu nielen ťažkú
prácu, ale aj ponižovanie a
nádavky. Ako hovorieval, len s
dobrou mysľou a Božou
pomocou sa to dalo prežiť.

V rokoch1954 – 1957 pôsobil
ako kaplán v Banskej Štiavnici.
Osobne sa podieľal na oprave
známej kalvárie, ktorú mal
mimoriadne rád. Veď v tom
období aj bola skvostom
Banskej Štiavnice. Krátky čas
pôsobil ako kaplán Zlatých
Moravciach a potom ako
správca fary v Jedľových Kosto-
ľanoch  a vo Veľkom Záluží. 

14. marca 1962 nastupuje
ako správca fary v Topoľčian-
kach. Počas ťažkého obdobia

pre cirkev mal zásluhu na
každoročnej púti, ktorá sa v
Topoľčiankach koná od roku
1686 v nasledujúcu nedeľu po
sviatku Panny Márie Škapuliar-
skej (16. júl). Prekonával
ťažkosti, ktoré každý rok
pripravili vtedajší funkcionári.
Zvelaďoval a udržiaval toto
známe pútnické miesto, kde v
dňoch púte príde niekoľkotisíc
veriacich z celého Slovenska.
Po roku 1989 zaviedol v
predvečer Škapuliarskej púte
sviečkovú procesiu, ktorá sa
koná po sobotnej omši od
kostola do kaštieľa. 

Kňazi s doprovodom
prichádzajú na balkón v
priečelí kaštieľa a veriaci zostá-
vajú s horiacimi sviečkami na
lúke pred kaštieľom. Po
modlitbe litánií  najvyšší
prítomný cirkevný hodnostár
dáva požehnanie monštranciou
so Sviatosťou Oltárnou
zhromaždením pútnikom.

Škapuliarska púť vyvrcholí v

nedeľu niekoľkými omšami a
koncelebrovanou biskupskou
omšou na kalvárii v priestoroch
cintorína.

Vdp. kanonik Emil Scheimer
bol správcom farnosti v Topoľ-
čiankach do 1. augusta 2004,
teda 42 rokov. Zomrel 4.
februára 2007 v Zlatých Morav-
ciach , pochovaný je v Topoľči-
ankach.

PaedDr. Ondrej Valach

2/017/2012/PČ, 2/017/2012-60/SZ
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Prenájom voľných nebytových priestorov a pozemkov
Mesto Zlaté Moravce na základe

§ 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov a v nadväznosti na
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpi-
sov a na Zásady hospodárenia s
majetkom mesta poskytne do
priameho prenájmu
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na prízemí nehnuteľ-
nosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
voľný nebytový priestor č. 002 o
celkovej  výmere 13,24 m²
(12,24 m² sklad  + 1,00 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: sklad
■ nebytové priestory

nachádzajúce sa na I. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
voľný nebytový priestor č. 106 o
celkovej výmere 22,20 m² (18,40
m² kancelária  + 3,80 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na I. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
voľný nebytový priestor č. 110 o
celkovej výmere 44,13 m² (36,57
m² kancelária  + 7,56 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na I. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
voľný nebytový priestor č. 114, o
celkovej výmere 19,51 m² (16,17
m² kancelária  + 3,34  m² ostatné
nebytové  priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa  na III. poschodí
nehnuteľnosti   –  budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce  so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 303 o celko-

vej výmere 22,34 m² (17,50 m²
kancelária  + 4,84  m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 304, o celko-
vej výmere 22,34 m² (17,50 m²
kancelária  + 4,84 m² ostatné
nebytové  priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa  na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 305, o celko-
vej výmere 22,34 m² (17,50  m²
kancelária  + 4,84  m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 306, o celko-
vej výmere 22,34 m² (17,50 m²
kancelária  + 4,84  m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel  využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce  so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 307 o celko-
vej  výmere 22,34  m² (17,50 m²
kancelária  + 4,84  m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 308, o celko-
vej výmere 22,34 m² (17,50 m²
kancelária  + 4,84 m² ostatné
nebytové  priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia

prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 309a, o celko-
vej  výmere 22,81 m² (17,87  m²
kancelária  + 4,94  m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce  so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 309b, o celko-
vej  výmere 22,81 m² (17,87  m²
kancelária + 4,94 m² ostatné
nebytové  priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce  so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 310, o celko-
vej výmere 22,98 m² (18,00 m²
kancelária + 4,98 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 311m o
celkovej výmere 22,66 m² (17,75
m² kancelária + 4,91 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu  priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 312, o celko-
vej výmere 22,34 m² (17,50 m²
kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.

Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 313, o celko-
vej výmere 22,34 m² (17,50 m²
kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti  – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 314, o celko-
vej výmere 22,34 m² (17,50 m²
kancelária + 4,84  m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na III. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 /administratívna budova/,
nebytový priestor č. 315, o celko-
vej výmere 22,34 m² (17,50 m²
kancelária + 4,84  m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachád-

zajúce sa na 1. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 64, Zlaté
Moravce /CENTRUM ŽITAVA/, so
súpisným číslom 2087, (bývalý
HILTON BAR) o celkovej výmere
75 m², účel využitia prenájmu
priestorov: obchodné priestory

■ pozemok – časť parcely KN
„E“ číslo 2589, druh pozemku:
trvalé trávne porasty /LV č.
4419/, ktorý sa nachádza v
lokalite Sigeť v Zlatých Morav-
ciach o výmere 369 m², účel
využitia pozemku: prenájom na
poľnohospodárske účely 
■ pozemok – časť parcely KN

„E“ číslo 2730, druh pozemku:
trvalé trávne porasty /LV č.
6425/, ktorý sa nachádza v
lokalite Sigeť v Zlatých Morav-
ciach o výmere 76 m², účel
využitia pozemku: prenájom na
poľnohospodárske účely
■ pozemok – časť parcely KN

„E“ číslo 2731, druh pozemku:
trvalé trávne porasty /LV č.
6425/, ktorý sa nachádza v

Pokračovanie na str. 13
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Spomienka na 310. výročie Adolfa Nemčana

Pri príležitosti 310. výročia
narodenia nášho rodáka Adolfa
Nemčana bola slávená svätá
omša dňa 18. februára 2012 o
17.00 hod. vo farskom chráme
sv. Michala Archanjela v
Zlatých Moravciach za účasti P.
Jána Kováča SchP. provinciála
rehole piaristov a ďalších
otcov piaristov, Mons. Mariana
Javora okresného dekana a
farára duchovných otcov z
dekanátu Zlaté Moravce. Na sv.
omši účinkoval spevácky zbor
Cantus a po nej boli všetci
pozvaní na malé agapé do
Ponitrianskeho múzea (kaštieľ
Migazziovcov) v MSKŠ, kde k
príjemnej atmosfére prispela
svojim spevom folklórna
skupina „Chyzerovčanka“.

Adolf Nemčan (Nemčok,
Nemčéni) od sv. Benedikt
Schp.

(narodený 19.2.1702 v
Zlatých Moravciach, zomrel
22.4.1757 v Nitre),

Pedagóg, básnik. Do rehole

piaristov vstúpil 3.10.1720 v
Prievidzi, kde zložil aj rehoľné
sľuby dňa 3.10.1722. Filozofiu
študoval vo Svätom Jure v r.
1726 – 1727, teológiu v Nitre
1728 – 1730. Za kňaza ho
vysvätili 24.9.1728, svätiteľom
bol biskup Andrej Berkes,
vádcovský veľprepošt. V r.
1723 – 1727 vyučoval v nižších
ročníkoch vo Vespréme, v roku
1731 v Pešti rétoriku a
poetiku. V roku 1732 bol lekto-
rom filozofie a prefektom školy
v Nagy Károly. V roku 1733
vyučoval filozofiu v diecéznom
seminári vo Váci, v r. 1734 –
1735 bol lektorom filozofie a
prefektom školy vo Svätom
Jure. V r. 1736 – 1741 vyučoval
dogmatickú teológiu v Rábe. V
roku 1742 viedol konvikt v
Nitre a prednášal dogmatickú
teológiu, v roku 1743 bol
rektorom piaristického domu v
Nitre, v rokoch 1744 – 1748
bol provincionálnym asisten-
tom, v r. 1749 bol v Prievidzi

vymenovaný za predstaveného
uhorskej provincie piaristov.
Tento úrad vykonával v rokoch
1750 – 1751 v Brezne, 1752 –
1754 v Nitre. V rokoch 1755 –
1756 pôsobil v Segedíne ako
viceprovinciál. Od roku 1757
žil v Nitre. Zabezpečil dobudo-
vanie kolégia, školy a kostola v
Nitre. V dobe, v ktorej žil, bol
považovaný za jedného z
najvýznamnejších literátov v
Uhorsku. Tlačou vyšlo viacero
jeho diel, napr. Sanguinis et
nominis ilustre decus (krvi a
mena vznešená ozdoba, Brati-
slava 1727), Primus rudoris ac
noveli vatis partus sub allo
nomine (Prvé pokusy a
básnicke prvotiny, Budín
1730), Invectissima Christi
Amazon (Najslávnejšia
Kristova Amazonka, Budín
1730), Eucharisticon Stephano
Zidanich, dicatum (ďakovná
reč Štefanovi Zidaničovi, Budín
1732), Spirituali hymne
(Duchovné hymny, Bratislava

1732), Marci Aurelii vita
ilustris (Život vznešeného
Marka Aurelia, Bratislava
1739), S Bernandi epistolae
(Listy sv. Bernarda, Ráb 1750).
Tlačou vyšli aj jeho básne,
ktoré napísal pri významných
udalostiach známych
osobností v tej dobe, napr.
Peter Szapázy, Anton Grassal-
kovič, Imrich Esterházy.
Napísal aj báseň na počesť sv.
Kataríny Alexandrinskej
(1731), v roku 1750 vyšlo
tlačou jeho posledné dielo
Sancti Benedicti epistolae,
mnohé jeho práce ostali v
rukopise.

Marian Tomajko
Použitá literatúra: Ján Babjak

SJ, Rehole a kongregácie na
Slovensku, Trnava 1998, Luděk
Jirásko, Cirkevní řády a kongre-
gace zemích českých, Kláštor
premonstrátů na Strahově
1991, Rajmund Ondruš SJ, Blízki
Bohu i ľuďom, Spolok sv. Vojte-
cha, Tatran 1991

Prenájom voľných nebytových priestorov a pozemkov
Dokončenie z 12 strany

lokalite Sigeť v Zlatých Morav-
ciach o výmere 71 m², účel
využitia pozemku: prenájom na
poľnohospodárske účely
■ pozemok – časť parcely KN

„E“ číslo 2732, druh pozemku:
trvalé trávne porasty /LV č.
6425/, ktorý sa nachádza v
lokalite Sigeť v Zlatých Morav-
ciach o výmere 152 m², účel
využitia pozemku: prenájom na
poľnohospodárske účely
■ pozemok – časť parcely KN

„E“ číslo 2658, druh pozemku:

orná pôda /LV č. 6406/, ktorý sa
nachádza v lokalite Sigeť v
Zlatých Moravciach o výmere 31
m², účel využitia pozemku: prená-
jom na poľnohospodárske účely
■ pozemok – časť parcely KN

„E“ číslo 2659, druh pozemku:
trvalé trávne porasty /LV č.
6406/, ktorý sa nachádza v
lokalite Sigeť v Zlatých Morav-
ciach o výmere 55 m², účel
využitia pozemku: prenájom na
poľnohospodárske účely
■ pozemok – parcely KN „E“

číslo 2708, druh pozemku :

trvalé trávne porasty /LV č.
5417/, ktorý sa nachádza v
lokalite Sigeť v Zlatých Morav-
ciach o výmere 17596 m², účel
využitia pozemku: prenájom na
poľnohospodárske účely
■ pozemok – parcely KN „E“

číslo 2720, druh pozemku:
trvalé trávne porasty /LV č.
5417/, ktorý sa nachádza v
lokalite Sigeť v Zlatých Morav-
ciach o výmere 3621 m², účel
využitia pozemku: prenájom na
poľnohospodárske účely

Lehota na predkladanie
návrhov nájomných zmlúv končí
dňa 23. 03. 2012 o 13.00 hod.

Bližšie informácie o prenájme
vyššie uvedených nehnuteľností
získate na úradnej tabuli a  inter-
netovej stránke Mesta Zlaté
Moravce → www.zlatemoravce.eu,
/Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA
MESTA 2012, INÉ INFORMÁCIE/,
prípadne na č. tel. 037/6923922
alebo 037/6923927 (oddelenie
správy majetku mesta).

primátor mesta
Ing. Peter  Lednár, Csc.

� folklórna skupina "Chyzerovčianka" � hostia spomienkovej slávnosti v múzeu
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Dňa 25.02.2012 uplynulo 10

rokov,

čo nás navždy opustil náš drahý

manžel, otec, dedko

PaedDr. Jozef Dudáš
zo Zlatých Moraviec

S láskou spomínajú manželka a

dcéry s rodinami.

14
Prílepský rigol

Mexikoplac sa neruší a v roku 2012
sa neplánuje so žiadnou výstavbou

na tomto mieste

Do mestského rozpočtu na rok
2012 sa zahrnuli okrem iného aj
výdavky na vybudovanie odvod-
ňovacieho kanálu v prímestskej
časti Prílepy, ktorý má slúžiť na
zachytenie vôd v období topia-
ceho sa ľadu a snehu a pri prívalo-
vých dažďoch. Už teraz sa začína s
prípravnými prácami vrátane

dohôd s vlastníkmi pozemkov,
pozdĺž ktorých by sa spomínaný
rigol mal budovať a ktorý by mal
byť Prílepčanom obrovským
odľahčením od starostí ohľadne
prác po pravidelne ničených
pozemkoch a príbytkoch vplyvom
vôd z polí nad nimi.

-lr-

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až §
288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA ODKÚPE-
NIE NEHNUTEĽNOSTÍ
• p o z e m k u, ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v

Zlatých Moravciach, zapísaného na liste vlastníctva č. 3453,
katastrálne územie Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce ako
parcela KN registra „C“ , číslo parcely 1 364/1 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1 485 m², vo výlučnom
vlastníctve mesta Zlaté Moravce

• pozemku, ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých
Moravciach, zapísaného na liste vlastníctva č. 3453, katastrálne
územie Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce ako parcela KN
registra „C“, číslo parcely 1 364/2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 189 m², vo výlučnom vlastníctve
mesta Zlaté Moravce
Znenie súťažných podmienok je možné získať na Mestskom úrade

v Zlatých Moravciach, oddelenie správy majetku mesta, 2. poschodie,
č. dverí 59, kompetentná osoba Ing. Mesková alebo na internetovej
stránke www.zlatemoravce.eu, /Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA,
2012, INÉ INFORMÁCIE/.

Obhliadku predmetných nehnuteľností je možné vykonať  v
pracovných dňoch od 27.02.2012 do  ukončenia predkladania
návrhov súťaže, t.j. do 02.04.2012 na základe telefonického
dohovoru  (037/6923922, 037/6923927, mobil: 0904681343).

Ďalšie informácie môžete získať osobne na Mestskom úrade v
Zlatých Moravciach, oddelenie správy majetku mesta, 2. poschodie, č.
dverí 59.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 02.04.2012
o 13.00 hod.

primátor mesta Ing. Peter  Lednár, CSc.

Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta
Ing. Petrom Lednárom, Csc. oznamuje všetkým daňov-
níkom – platcom dane za užívanie verejného
priestranstva /užívateľom verejného priestranstva/,
ktorí osobitným spôsobom užívajú verejné priestran-
stvo mesta Zlaté Moravce na Ul. Sama Chalúpku v
Zlatých Moravciach /TRŽNICA – sektor A/ umiestne-
ním predajného zariadenia – stánku, v ktorom
prevádzkujú podnikateľskú činnosť na základe
platného živnostenského oprávnenia, že „Dohody o
užívaní verejného priestranstva“ v tejto lokalite budú
uzatvorené na obdobie celého kalendárneho roka
2012. Mesto Zlaté Moravce na uvedenom verejnom
priestranstve v roku 2012 neplánuje realizovať žiaden
investičný zámer. Uvedenú informáciu mesto Zlaté
Moravce zverejňuje z dôvodu  zamedzenia šírenia
dezinformácií rôzneho druhu. Bližšie informácie
ohľadne uzatvárania „Dohôd o užívaní verejného
priestranstva“ na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Morav-
ciach, ale aj v ostatných častiach mesta Zlaté Moravce,
spôsob platenia uvedenej dane, prípadne ďalšie infor-
mácie  ohľadom zmien sadzieb dane, ktoré boli schvá-
lené VZN č. 10/2011 /účinné od 01.01.2012/  o
miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce,
Vám poskytne Oddelenie správy majetku mesta MsÚ
v Zlatých Moravciach osobne na č. 59 alebo na telefón-
nom čísle 037/6923922.

Predaj, kúpa
� Predám 3 – izbový byt s

vlastným plynovým kúrením,

garáž, záhradka, pivnica, alebo

vymením za 1 – izbový + doplatok.

Kontakt: 0915 849 814.
2/008/2012/PČ, 2/008/2012-25/DZ

� Predám 1000-l nádrže na

vodu.

Kontakt: 0904 158 259
2/010/2012/PČ, 2/010/2012-27/DZ

� Ubytovanie vašich domácich

miláčikov, vonkajšie a vnútorné

voliéry – PSÍ HOTEL

Kontakt: 0904 158 259
2/011/2012/PČ, 2/011/2012-28/DZ

� Predám 2 – poschodový RD v

obci Slepčany, podpivničený,

garáž, záhrada, vhodný aj na

podnikateľské účely.

Kontakt: 0918 248 716
2/012/2012/PČ, 2/012/2012-32/DZ

� Predám 8 – árový stavebný

pozemok v Dolných Sľažanoch –

smer Neverice. 

Kontakt: 0908 123 910
2/014/2012/PČ, 2/014/2012-46/DZ

Spomienka
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O p u s t i l i  n á s

J u b i l a n t i

PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
9. – 10. – 11. 3. Jack a Jill, USA

Jeden z najlepších komikov

sveta Adam Sandler vás pozýva na

jeho ďalšiu vydarenú zábavnú

komédiu, pri ktorej sa určite

zasmejete. Tentoraz sa snaží

vymyslieť plán ako dostať doslova

jeho trafenú sestru – dvojičku na

opačný koniec sveta!

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00,

vstupné 2,30 €, MN do 12 r.

13. 3. Twilight sága: Úsvit
Súmrak je tu znova a ak ste ho

ešte nevideli , tak si ho príďte

pozrieť. O tejto upírskej ságe vám

už vlastne nemusíme ani nič písať,

pretože diváci, ktorí milujú tento

film, poznajú jeho scenár úplne

podrobne.

Ut.: 17.00, vstupné 2,20 €, MN

do 12 r.

14. 3. Ide len o sex, USA
Jamie a Dylan sa rozhodnú brať

sex ako šport a nemotať do neho

žiadne city. Obidvaja však neskôr

pochopia, že mať, len sex bez

akýchkoľvek pravidiel sa asi

naozaj nedá. Poučný film pre

všetkých mladých ľudí, ktorí sa

oveľa ľahšie s niekým vyspia, než

sa do niekoho skutočne zamilujú.

St.: 18.00, vstupné 2 €, MN do

12 r.

16. – 17. – 18. – 19. 3. Alvin a
Chipmunkovia 3, USA

Alvin a jeho spievajúci

Chipmunkovia sú tu znova. Tieto

indivíduá vyrážajú na prázdniny s

luxusnou loďou a behom chvíle ju

obrátia naruby. Nové dobrodruž-

stvá týchto malých bláznov

nemajú chybu a preto by ste ich s

vašimi deťmi mali vidieť.

Pi., so., ne.: 17.00 , po.: 17.00 zľ.

2 €, vstupné 2,30 €, vhodné pre

všetky vekové skupiny malole-

tých.

20. – 21. 3. Nepriateľ pod ochra-
nou, USA

Exotické Kapské Mesto sa stane

dejiskom neobvyklej drámy, v

ktorej dominuje úžasný D.

Washington. Aktéri? Jeden z

najhľadanejších zločincov na

zemeguli a osamelý zelenáč z

tajných služieb, ktorý sa ho zúfalo

snaží udržať na žive.

Ut.: 18.00, st.: 17.00, vstupné

2,30 €

23. – 24. – 25. – 26. 3. Hugo a
jeho veľký objav, USA

Hugo je neobyčajný chlapec,

ktorý po otcovej smrti žije na

parížskom vlakovom nástupišti u

strýka alkoholika a je nesmierne

šikovný. Po otcovi zdedil nesku-

točný talent a jeho vynaliezavosť

nepozná skutočné hranice.

Doprajte si úžasnú dobrodružnú

výpravu v ktorej nájdete

množstvo citov a kopu fantastic-

kých hereckých výkonov.

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, po.:

18.00, zľ. 2 €, vstupné 2,30 €, MN

do 12 r.

28. – 29. – 30. – 31. 3. O bohoch
a ľuďoch, FRA

Slovensko je podľa štatistík

veriaca krajina a každý aspoň

50% kresťan by tento film mal

určite vidieť. Táto dráma, nakrú-

tená podľa skutočných udalostí

má svoje čaro a vy pri nej pocho-

píte, že život nie len o peniazoch,

ale aj o niečom inom. O odvahe,

vnútornom zápase, svedectve,

vernosti a hlavne o sile viery!

St.: 18.00, št.: 17.00, pi.: 18.00,

so.: 19.00, vstupné 2,50 €, MN do

12 r.

www.kinotekov.eu
www.jatt.szm.sk

25. 12. Ján Rafael, (N) Nitra
26. 12. Matej Gregor, (N) Levice
28. 12. Tiffany Kotlárová,

(N) Nitra
9. 1. Tomáš Blaško, (N) Nitra
9. 1. Amália Blašková, (N) Nitra
11. 1. Timea Rumanová, (N) Levice
16. 1. Ema Ondriašová, (N) Levice
17. 1. Zoe Tothová,

(N) Banská Bystrica
21. 1. Diana Malá, (N) Levice
24. 1. Naya Matulová,

(N) Bratislava
25. 1. Lukáš Obročník,

(N) Banská Štiavnica
28. 1. Roman Rafael, (N) Nitra
31. 1. Lea Turzová, (N) Nitra
2. 2. Simona Matejovová,

(N) Topoľčany
2. 2. Michaela Bieliková,

(N) Bratislava
11. 2. Daniela Koláriková,

(N) Banská Štiavnica

1. 2. Daniel Poláček, 1951,
Zlaté Moravce

4. 2. František Bóssi, 1950,
Zlaté Moravce

4. 2. Teodor Kühtreiber, 1934, 
Choča

4. 2. Július Demeter, 1931, Ladice
4. 2. Mária Klučiarová, 1942, 

Tekovské Nemce
8. 2. Dominik Bajan, 1950,

Zlaté Moravce
9. 2. Pavlína Čuláková,

1927, Zlaté Moravce
10. 2. Magdaléna Truchlíková, 

1939, Zlaté Moravce
12. 2. Mária Mušáková, 1929, 

Zlaté Moravce
13. 2. Zuzana Štullerová, 1970, 

Žitavany
15. 2. Karolina Bemová, 1928, 

Zlaté Moravce
16. 2. Štefan Šlosiar, 1958, Hostie
16. 2. Mária Kunkelová, 1927, 

Martin Nad Žitavou
18. 2. Zuzana Laukova, 1934,

Zlaté Moravce
22. 2. Alžbeta Štukovská, 1919, 

Machulince

8. 2. Helena Horvátová, Zlaté Moravce, 85 r.
8. 2. Tomáš Rajnoha, Zlaté Moravce, 80 r.
11. 2. Mária Godálová, Zlaté Moravce, 80 r.
26. 2. Rozália Čambalová, Zlaté Moravce, 85 r.
28. 2. Daniel Solárik, Zlaté Moravce, 80 r.
28. 2. Vojtech Štefanec, Zlaté Moravce, 80 r.

S p o m i e n k a

Povedali si áno
28. 1. Peter Šimeg, Čaradice a Dominika Chovancová, Čaradice
18. 2. Marcel Bravčok, Podkriváň a Stanislava Valachyová,

Hronský Beňadik

Odišiel si náhle niekam do diaľky,
nám zostal iba žiaľ a spomienky.

So žiaľom v našich srdciach
oznamujeme všetkým priateľom a
známym, že nás vo veku 60 rokov
dňa 1. februára 2012 opustil náš
drahý otec

Daniel Poláček

Ďakujeme jeho vedúcemu riadite-
ľovi Marianovi Tomajkovi, všetkým
kolegom, susedom a známym za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

Spomienka
Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo

svojom živote, veľká vo svojej láske a
dobrote.

Dňa 21. februára uplynulo piate výročie,
čo nás navždy opustila naša drahá
manželka, matka, stará matka, svokra

Mária Kuťková
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú

spomienku.
Manžel Štefan s deťmi

2/009/2012/PČ, 2/009/2012-26/DZ
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H o k e j o v ý  t u r n a j  I m a  C u p

Vyhodnotenie v basketbale žiakov a žiačok ZŠ a OG

Dňa 4. februára sa v čase od
7.30 h do 15.00 h uskutočnil na
zimnom štadióne v Zlatých
Moravciach v poradí už piaty
ročník hokejového turnaja. Na
ľadovej ploche predviedli svoje
umenie štyri mužstvá: HC Zlaté
Moravce B, Old Boys Levice,
Ekonom Bratislava a HC Zlaté
Moravce C. Turnaj bol organizo-
vaný práve prvým vymenova-
ným mužstvom HC Zlaté
Moravce B na čele s Jurajom
Minárom, ktorý okrem toho, že
je stále aktívnym hráčom,
vykonáva aj funkciu rozhodcu.
Nálada bola výborná a dravosť
jednotlivých mužstiev si prišli
pozrieť stáli priaznivci ľadového
hokeja, ktorí svojich favoritov
povzbudzovali. Poradie koneč-
ných výsledkov turnaja bol
nasledovný: 1. miesto obhájilo
mužstvo HC Zlaté Moravce B, 2.
miesto obsadil tím Old Boys
Levice, 3. miesto patrilo

mužstvu HC Zlaté Moravce C a 4.
miesto získalo družstvu HC
Bratislava. Za najlepšieho
obrancu bol vyhlásený Miloš
Klikáč z víťazného družstva,
najlepším brankárom sa stal
Marián Búry z Old Boys Levice a
najlepším útočníkom Roman
Michalička z HC Bratislava. Ceny
výherným družstvám a jednot-

livcom odovzdal primátor mesta
Peter Lednár, ktorý na úvod
poďakoval za pozvanie, účasť na
turnaji a samozrejme vyzdvihol
kvalitné športové výkony.

Víťazný hokejový klub Zlaté
Moravce B funguje od roku
1981. Celé družstvo má spolu 25
hráčov, vďaka čomu sa pri príle-
žitosti usporiadania turnajov

vytvorí  druhé družstvo Zlaté
Moravce C. Víziou je dopĺňanie
tohto družstva o mladých
hráčov. Medzi súperiacimi
družstvami sú vytvorené silné
priateľské putá, pričom podľa
slov Juraja Minára sa práve na
tomto ročníku turnaja prelomila
pravidelnosť výhier na hosťov-
skej pôde v Leviciach a víťazstvo
sa podarilo získať v domácom
prostredí. Ďalší turnaj sa bude
organizovať znovu o rok, pričom
všetci hráči a priaznivci
ľadového hokeja uvítali zlepše-
nie podmienok, ktoré sa stali
oveľa prijateľnejšími vďaka
rekonštrukcii priestorov
zimného štadióna. Po ukončení
napínavých zápasov sa hráči
družne a s dobrou náladou
stretli vo vynovenom bufete,
kde pokračovali v rozhovoroch
a oslavách.

-mp-

Dňa 14.2.2012 zorganizovalo
CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre
školské MO Zlaté Moravce v
basketbale žiakov ZŠ a OG. Počet
účastníkov podujatia: 42.

Výsledky zápasov:
ZŠ Mojmírova ZM – GJK Zlaté

Moravce 18 : 15
ZŠ Mojmírova ZM – ZŠ Robot-

nícka ZM 20 : 10
ZŠ Mojmírova ZM – ZŠ Tesárske

Mlyňany 6 : 3
ZŠ Robotnícka ZM – GJK Zlaté

Moravce 1 : 13
GJK Zlaté Moravce – ZŠ  Tesár-

ske Mlyňany 19 : 0

ZŠ Robotnícka  ZM – ZŠ  Tesár-
ske Mlyňany 14 : 3

Konečné poradie zúčastnených
škôl:

1. ZŠ Mojmírova ul., Zlaté
Moravce, 2. GJK Zlaté Moravce, 3.
ZŠ Robotnícka ul., Zlaté Moravce,
4. ZŠ Tesárske Mlyňany, 5. ZŠ
Pribinova ul., Zlaté Moravce, 6. - 7.
ZŠ Tekovské Nemce, ZŠ Červený
Hrádok.

Postup na MK si vybojovali žiaci
zo ZŠ Mojmírova ul.,  Zlaté
Moravce.

Dňa 16.2.2012 zorganizovalo

CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre
školské MO Zlaté Moravce v
basketbale žiačok ZŠ a OG. Počet
účastníkov podujatia: 42.

Výsledky zápasov
ZŠ Mojmírova ZM – GJK Zlaté

Moravce 11 : 2
ZŠ Mojmírova ZM – ZŠ Prílepská

6, Zl. Moravce 8 : 6
ZŠ Mojmírova ZM – ZŠ Červený

Hrádok 10 : 2
ZŠ Prílepská 6, Zl. Moravce ZM –

GJK Zl. Moravce 10 : 4
GJK Zlaté Moravce – ZŠ Červený

Hrádok 8 : 2
ZŠ Prílepská 6, Zl. Moravce  – ZŠ

Červený Hrádok 7 : 6
Konečné poradie zúčastnených

škôl: 
1. ZŠ Mojmírova ul., Zlaté

Moravce, 2. ZŠ Prílepská 6, Zlaté
Moravce. 3. GJK Zlaté Moravce, 4.
ZŠ Červený Hrádok, 5.- 6 ZŠ Pribi-
nova ul., Zlaté Moravce, ZŠ Robot-
nícka ul., Zlaté Moravce.

Postup na MK si vybojovali
žiačky zo ZŠ Mojmírova ul., Zlaté
Moravce.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ 
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