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Po prvotnej expanznej 
radosti z postupu do 

prvej ligy, sa náležite o prejav 
pocty postaralo aj Mesto Zlaté 
Moravce.

Dňa 27. júna sme si ešte raz oživili 
veľký úspech dorastencov Požitavskej 
futbalovej akadémie ViOn z príležitosti 
udelenia špeciálnych ocenení 
primátorom mesta Petrom Lednárom 
všetkým hráčom, ktorí sa svojimi 
doterajšími výkonmi postarali počas 
budúcej sezóny o prvoligovú hru. 
„Táto partia má úspech zaslúžene, lebo 
naozaj patrili v súťaži medzi najlepších. 
Tento postup sa dá vnímať jedine 
pozitívne,“ - vyjadril sa tréner víťazného 
tímu II. dorasteneckej ligy PFA FC ViOn 

Marián 
Süttö, - 
„postúpili sme medzi 
dorasteneckú elitu a pocity sú naozaj 
príjemné. Verím v to, že si to chlapci 
užili, teraz sme si vychutnali ešte väčšiu 
slávu na tejto pôde počas rozdávania 
ocenení  a rozlezieme sa na dovolenky 
až do desiateho júla a potom sa 
začneme poctivo pripravovať na 

ďalšiu sezónu.“ 
Úspech v tímovom športe 

je založený na kvalitnej spolupráci a 
zohratosti všetkých hráčov, hoci za 
veľa vďačíme aj jednotlivcom. Medzi 
tých vytŕčajúcich z davu bezpochýb 

patrí celkovo najlepší strelec II. 
dorasteneckej ligy za uplynulú sezónu  
Lukáš Mihálik,

pokračovanie na str. 2

Autobus „FC Barcelona“ na počesť víťazom



TEKOVSKÉ NOVINY Strana 02

V poradí už 16. zasadnutie 
MsZ v Zlatých 

Moravciach trvalo od 14.00 
h do takmer ôsmej hodiny 
večer. Prerokovaných bolo 52 
bodov programu, na ktorých 
zamestnanci Mesta pracovali 
dlhodobo a nepretržite do 
neskorých hodín každý jeden 
deň.

Výsledkom ich úsilia a nekonečnej 
mravčej práce bolo v konečnom 
dôsledku prijatie a schválenie 
jednotlivých uznesení poslancami, 
aj keď sa dá povedať, že veľakrát s 
výhradami, určitými obmedzeniami 
a ako sa už stalo pravidlom, po 
búrlivých debatách a výmenách 
názorov jednotlivcov.

Galaba svojim návrhom 
na stiahnutie bodu na 
podporu rozvoju mesta 
neuspel

Snáď najväčším kameňom 
úrazu bol pokus poslanca Milana 
Galabu o stiahnutie „Návrhu na 
prefinancovanie investičných akcií 
z úverových zdrojov“.

Aby sa v našom meste mohlo 
konečne viditeľne s niečím pohnúť, 
aby sa mesto začalo meniť, aby sa 
problémy začali rýchlejšie riešiť ku 
prospechu jeho obyvateľov a veľa 
investičných akcií donekonečna 
nestagnovalo, je bezodkladne 

dôležité využiť čo najskôr možnosti 
poskytované bankami a siahnuť 
po úvere. V situácii, aká je teraz, 
iná možnosť neexistuje. Mesto 
celé roky prichádzalo o výhodné 
dotácie z eurofondov a v súčasnosti, 
keď už táto možnosť pre Zlaté 

Moravce neexistuje, je jediným 
východiskom úverová voľba. 
Poslanci dostali k dispozícii zoznam 
navrhnutých investičných akcií, do 
ktorých by sa malo zainvestovať a 
v budúcnosti práve oni rozhodnú 
o poradovníku ich dôležitosti. Ide o 
akcie: - okružná križovatka Prílepská 
– Ul. 1. mája – Sládkovičova, 
okružná križovatka Bernolákova 
– Župná – SNP, Ulica Murgašova, 
komunikácia Hviezdoslavova 
(Lídl – Tesco), chodník J. Kráľa I. 
etapa, chodník J. Kráľa II. etapa, 
komunikácia Migazziho, parkovisko 
S. Chalúpku, Palárikova ulica, Ulica 

B. S. Timravy, parkoviská na uliciach 
Obrancov mieru, Martina Benku, 
Hviezdoslavova, Nádvorie Ul. 1. 
mája 6 – 8, obnova zemného rigolu 
v Prílepoch, nákup prevádzkových 
strojov – kotol MŠ Žitavské nábrežie, 
rekonštrukcia kanalizácie – MŠ 

Kalinčiakova.
Po primátorovom vyjadrení 

sa k postoju poslanca Galabu 
a ostatných, ktorých poslanec 
menoval, že koná v ich mene, o 
marení nielen úsilia primátora, ale 
aj práce všetkých zamestnancov 
úradu a tak bránení rozvoju mesta 
Zlaté Moravce, Galaba nakoniec 
svoj návrh o vyňatie pôvodného 
zaradeného návrhu do programu 
rokovania stiahol. Parlament potom 
schválil prípravu prefinancovania 
investičných akcií z úverových 
zdrojov do výšky 1 000 000 € a 
zároveň určil šesťčlennú komisiu 

na vyhodnotenie prijatia úveru 
(Mgr. Milan Galaba, Mgr. Pavel 
Šepták, Ing. Viliam Rumanko , Ing. 
Jozef Škvarenina, PaedDr. Ľubomír 
Martinka, MBA a Ing. Iveta Szobiová).

(Pozn. red. - záznam z emočnej 
diskusie ohľadne tohto bodu 
programu si môžete pozrieť 
na webovej stránke www.
zlatemoravce.info, zverejnenej 29. 
júna 2012)

Z výmenníkovej stanice 
bude detský kútik - 
zavážila reportáž

Spestrením rokovania 
posledného zastupiteľstva bola 
videoanketa s občanmi Zlatých 
Moraviec vyrobená našou 
redakciou na podporu schválenia 
rekonštrukcie starej výmenníkovej 
stanice (medzi nákupnými centrami 
Tesco a Tekov), pretože ani tento 
návrh sa poslancom nepozdával. 
Mesto by malo vynaložiť len 
minimum finančných prostriedkov 
na obnovu tejto budovy, pretože 
už teraz primátor prisľúbil investora 
sponzorsky a mala by slúžiť ako 
vysunuté pracovisko MsÚ na 
overovanie listín, no hlavne ako 
detský kútik na pomoc mamičkám, 
ktoré si potrebujú svoje dieťa odložiť 
počas nákupov a iných činností.

Viac zo 16. zasadnutia MsZ v 
budúcom čísle.

-lr-

Zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

pokračovanie zo str. 1 

ktorého 34 gólov konečný 
výsledok ovplyvnilo 
jednoznačne najviac.

Hráčsky káder: Matúš Boroš, 
Martin Školník, Igor Bakaľár, 

Peter Baumeister, Martin Blaho, 
Jozef Bernát, Michal Béger, Peter 
Hlaváč, Mário Kajaba, Karol Kováč, 

Lukáš Mihálik, Dominik Obert, 
Lukáš Pacalaj, Michal Pintér, Igor 

Schröner, Marek Lysay, Mário Müller, 
Erik Rumanko, Jozef Holečka, René 
Víglaský
Primátor zo srdca ďakuje Viliamovi 

Ondrejkovi a všetkým, ktorí sa zo 

svojich vedúcich pozícií o realizáciu 
futbalovej akadémie starajú, no 
predovšetkým chlapcom futbalového 
tímu U18 PFA ViOn za skvelú 
reprezentáciu mesta Zlaté Moravce. 
Ako svoj prejav úcty k nim všetkým 
udelil ocenenia, hráčom aj futbalové 
dresy a sprostredkoval spanilú jazdu 
mestom autobusom „FC Barcelona“, 
ktorým sa mali možnosť previesť 
aj mnohí ďalší priaznivci futbalu. O 
tom, že túto ponuku ľudia privítali, 
svedčí účasť a radosť takmer 550 ľudí 
všetkých vekových kategórií.

Ľ. Rosinská

Autobus „FC Barcelona“ na počesť víťazom



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 03

Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov
SPOLUPRÁCA MESTO ZLATÉ MORAVCE - OBČAN
Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, 

CSc. ponúka možnosť všetkým občanom, ktorí užívajú pozemkové 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce /netýka sa užívania 
pozemkových nehnuteľností na podnikateľské účely/, požiadať  Mesto 
Zlaté Moravce o odkúpenie nižšie špecifikovaných pozemkových 
nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce do osobného 
vlastníctva za kúpnu cenu schválenú pre tento účel /podľa jednotlivých 
lokalít/ uznesením Mestského zastupiteľstva č. 333/2012 z 16. zasadnutia  konaného 
dňa 28.06.2012.

Jedná sa o nasledovné užívané pozemkové nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce:

• pozemky, ktoré sú buď priľahlé – funkčne prislúchajúce k pozemkom v ich 
vlastníctve, resp. ktoré užívajú a taktiež si ich oplotili, ale nemajú ich usporiadané 
na svojom LV /liste vlastníctva/, čiže sú užívané bez právneho vzťahu

• uvedená pozemková nehnuteľnosť je využívaná ako prístup na pozemok 
v osobnom vlastníctve,  predzáhradka alebo je súčasťou dvora, prípadne sa 
nachádza pod stavbou v ich vlastníctve

• výmera týchto pozemkových nehnuteľností je do 150 m² /v ojedinelých 
prípadoch do 250 m²/

• Mesto Zlaté Moravce nemá v súčasnosti záujem, resp. plánovaný zámer využiť 
vyššie uvedené pozemkové nehnuteľnosti iným spôsobom.

Náklady spojené s geometrickým zameraním vyššie uvedených pozemkových 
nehnuteľností   a vyhotovením geometrického plánu ako aj náklady súvisiace 
s úhradou správneho poplatku  /Správa katastra/ pri prevode vlastníckych práv hradí 
kupujúci.

PLATNOSŤ uvedenej ponuky je len v roku 2012, t.j. do 31.12.2012.

URČENIE LOKALÍT PRE STANOVENIE KÚPNEJ CENY PRE 
UVEDENÝ ÚČEL

Lokalita č. 1 – centrum mesta
Nám. A. Hlinku, Ul. A. Kmeťa, Bernolákova ul. (po Robotnícku ul.), Robotnícka ul., 

Župná ul., Poštová ul., Migazziho ul., Ul. S. Chalupku,  Ul. J. Kráľa, Hviezdoslavova ul. (po 
Dukliansku), Duklianska  ul. a časť Ul. 1. mája (po Dukliansku), Nám. Hrdinov

Lokalita č. 2 – okolie centra mesta
zvyšná časť Bernolákovej ul., Ul. Tekovská, Lúčna ul., Ul. SNP, Štúrova ul., Ul. M. Urbana, 

Štefánikova   ul., Tolstého ul., Kollárova ul. , Vajanského ul., Dlhá ul. a Ul. J. Jesenského; 
zvyšná časť ulice Hviezdoslavovej, Ul. E. M. Šoltésovej, Hečkova ul., Ul. Slovenskej 
armády, Krátka ul., Inovecká ul., Krížna ul., Rázusova ul., Dobšinského ul., Potočná 
ul., Nitrianska ul., Murgašova ul., Čajkovského ul., Hollého ul., Továrenská ul. (po 
futbalové ihrisko vo vlastníctve mesta), Mojmírova ul., Ul. Mládeže, Brezová ul., Školská 
ul., Kalinčiakova ul., Ul. Obrancov mieru, Rovňanova ul., Staničná ul., Ul. M. Benku, 
Radlinského ul. a zvyšná časť Ul. 1. mája (od Duklianskej ul. po Staničnú ul.), Ul. Prílepská, 

Ul. Ľ. Podjavorinskej, Spojovacia ul., Tribečská ul., Poľná ul., Slnečná ul., Tajovského ul., 
Pod dielami, Sládkovičova ul., Pribinova ul., Svätoplukova ul., Moyzesova ul., Smetanova 
ul., Ul. J. C. Hronského, Kukučínova ul., Ul. T. Vansovej, Záhradnícka ul., Železničiarska ul. 
a Nábrežie za majerom;

Lokalita č. 3 – širšie okolie
Ulice - Martinský breh, Do Remanancií, Pod hájom, Hájová, Za hájom, Do Pelúsok, 

Nad Šafranicami, Šafranická ul., Viničná ul., Do Kratín, Dolné vinice;
Lokalita č. 4 – širšie okolie, priemyselná časť mesta
zvyšná časť ulice Továrenská (od zimného štadióna po obec Žitavany), Ul. 

Hoňovecká, Zelená, Priemyselná a Tehelná;
Lokalita č. 5 – ostatná časť mesta
extravilán mesta – poľnohospodárska, lesná a ostatná pôda;
Lokalita č. 6 – mestská časť Chyzerovce
intravilán mestskej časti – ulice Chyzerovecká, Slavianska, M. Pružinského, Baničova, 

Bottova, M. M. Hodžu, Hurbanova, Karola Kuzmányho, Janka Matúšku, Kraskova, 
Družstevná, B. S. Timravy a Palárikova;

extravilán mestskej časti – poľnohospodárska, lesná a ostatná pôda;
Lokalita č. 7 – mestská časť Prílepy
intravilán mestskej časti – ulice Hlavná, Nová, Obecná a Parková;
extravilán mestskej časti – poľnohospodárska, lesná a ostatná pôda vrátane Čiernej 

doliny, Horného Majera a Beňadickej cesty;
Tabuľka kúpnych cien podľa lokalít:

L o k a l i t a  
číslo

Kúpna cena do  
výmery  150 m2

Kúpna cena od výmery  151 
m2 do 250 m2

1 11,00 €/m² možnosť navýšenia až o 30% 
(podľa veľkosti pozemku)

2 9,00 €/m² možnosť navýšenia až o 30%
(podľa veľkosti pozemku)

3, 4, 5, 6, 7 7,00 €/m² možnosť navýšenia až o 30%
(podľa veľkosti pozemku)

V prípade, že vyššie uvedené pozemky  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce tvoria 
okrajové časti využiteľných pozemkov /nevhodné na výstavbu/ - okrajové časti pri 
potokoch, bez možného prístupu autom,  okrajové časti mesta - možnosť zníženia 
kúpnej ceny max. do 30 %, pokiaľ  mesto Zlaté Moravce neplánuje využiť  uvedené 
pozemky iným spôsobom.

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta

V Ý Z V A

Dňa 26. júna sa pod záštitou 
Rádu svätého Lazara (Saint Lazarus 
of Jerusalem) konala v poradí už 
tretia „Primátorská kvapka krvi“ v 
spolupráci s Mestom Zlaté Moravce.

Vzácnu tekutinu prišlo tentokrát 
darovať 46 ľudí, z toho 10 
prvodarcov, ktorým sa venoval 
pracovný tím Národnej transfúznej 
stanice SR z Nitry a Červený kríž. 
Na všetko dohliadala MUDr. Mária 

Končálová, primárka interného 
oddelenia Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. R. Korca, DrSc.

Všetkým darcom a všetkým 
zúčastneným, ktorí prispeli k tejto 
úctyhodnej akcii, primátor Peter 
Lednár zo srdca ďakuje, zvlášť 
vzácnemu hosťovi a zároveň 
darcovi zastupujúceho spomínaný 
Rád, Róbertovi Bodorovi (riaditeľ 
humanitárnej záležitosti KMFAP na 

Slovensku).
Pozn. red.:
Rád svätého Lazara – je rytiersky 

rád v celosvetovom zastúpení, 
ktorého členovia podporujú a bránia 
kresťanskú vieru, pomáhajú chorým 
a zraniteľným, presadzujú kresťanské 
princípy rytierstva a podieľajú sa na 
humanitárnej pomoci na celom svete.

-lr-

Primátorská kvapka krvi
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Dňa 19. júna sa všetci, 
ktorí sú v súčasnosti bez 

práce, mohli zúčastniť akcie, 
ktorá ešte v našom meste 
nemala obdobu. V tento deň 
sa v priestoroch Mestského 
strediska kultúry a športu 
práca ponúkala vo veľkom.

Organizátorom bolo Mesto 
a to, že ponúk bolo nadostač 
a akcia splnila svoj účel, svedčí 
37 uzatvorených pracovných 
zmlúv okamžite na mieste, z 
toho 19 ľudí sa zamestnalo 
zo Zlatých Moraviec, 783 ľudí 
vypísalo dotazníky a žiadosti, 
ktoré predchádzajú výberovým 
konaniam vo firmách, ktoré 
prácu ponúkali vo svojom 
zastúpení priamo na mieste alebo 
prostredníctvom pracovných 
agentúr.

Dňa ponuky práce sa zúčastnilo 
podľa vykonaného štatistického 
prieskumu okolo 3500 ľudí nielen 
zo Zlatomoraveckého regiónu, ale 
aj z okresov Nitra, Levice, Žiar nad 
Hronom, Prievidza a Trnava.

O prácu však nemali záujem 
len toho času nezamestnaní, ale 
snaha jednotlivcov o posun v  
profesionálnom živote dotiahla 
i ľudí, ktorí už prácu v súčasnosti 
majú a ako sme sa dozvedeli, 
väčšinou z pocitu stagnácie z 
rôznych dôvodov. Prišli i takí, 
ktorí momentálne pôsobia vo 
sfére podnikania a svoju živnosť 
by mali záujem obohatiť aj inou 
činnosťou. Pozornosti neunikli ani 
ponuky zo zahraničia. Dopyt po 
nich bol nad očakávanie.

Pre veľký úspech, záujem, 
spokojnosť a snahu Mesta znížiť 
celkovú nezamestnanosť hlavne v 
našom regióne, sa plánujú ďalšie 

Dni ponuky práce, ktoré budú 
obohatené aj o iné pracovné 
pozície zo sféry administratívy, 
stavebníctva, zdravotníctva, rôzne 
robotnícke profesie a iné služby, 
ako napríklad opatrovateľstvo. Už 
počas tohto prvého trhu práce 
prejavili o nich záujem všetky 
zúčastnené firmy.

Vám, ktorí ste si prostredníctvom 
tejto akcie prácu našli, gratulujeme, 
iným držíme palce v úspešnom 
absolvovaní výberových konaní 
a tých ostatných pozývame na 
druhý Deň ponuky práce v Zlatých 
Moravciach už v septembri.

-lr-

Prácu si našlo 37 ľudí

Deti, berte bicykle, kolobežky, 
korčule a príďte sa zabaviť do 
bezpečného prostredia!

Primátor mesta Peter Lednár a 
majiteľ dopravného ihriska Milan 
Škorík srdečne pozývajú po celé leto 
všetky deti, ktoré milujú jazdu na 
kolesách na vyplnenie voľného času 
počas prázdnin na ihrisko na Ulici 1. 
mája, ktoré sa slávnostne otvorilo 28. 
júna o 17.00 h.

Síce predbežná úprava terénu 

ihriska v spolupráci s Mestom 
prebehla, ale celkové jeho 
dokončenie je naplánované k 
prvému septembru, kedy bude 
doplnené aj o dopravné značenie, 
vďaka ktorému sa majú deti možnosť 
naučiť dopravným predpisom 
cestnej premávky a prispieť tak k 
väčšej bezpečnosti na bežných 
cestách a chodníkoch v meste.

Ľ. Rosinská

Dopravné ihrisko znovu funkčné

Od 10. hodiny doobeda 
dňa 22. júna nám 

Námestie A. Hlinku zdobí 
pestrá a zároveň nevšedná 
kvetinová pyramída, o ktorú 
sa sponzorsky postaral 
primátor Peter Lednár.

Obrovský kvetináč s dlhodobo 
kvitnúcimi kvietkami je osadený 

za pomoci mestského podniku 
Technické služby a bude spestrovať 
naše mesto až do neskorej jesene 
rovnako ako kvetinová výzdoba 
na stĺpoch verejného osvetlenia 
pozdĺž chodníka od hornej časti 
Župnej ulici až po dolnú svetelnú 
križovatku.

-lr-

Kvetinová pyramída

SZZ ZO 11- 22 
Zlaté Moravce 

organizuje zájazd
 

do družobného 
mesta Bystřice 
pod Hostýnem. 

Termín zájazdu: 
11. 8. 2012,  sobota. 

Záujemcovia sa 
môžu záväzne prihlásiť 

do 5. augusta 
u pani 

Kudrejovej na tel. 
0910 411 650. 

Cena zájazdu – 15 €. 

Odchod  autobusom
z  parkoviska 

LÍDL o 6.00 h.
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Usporiadanie  
vlastníckych vzťahov

Mesto Zlaté Moravce 
zastúpené primátorom mesta Ing. 
Petrom Lednárom, CSc. ponúka 
možnosť všetkým fyzickým 
a právnickým osobám, ktoré 
užívajú rôzne stavby, prístavby, resp. 
dostavby vo svojom vlastníctve 
bez právoplatného stavebného 
povolenia alebo bez oznámenia 
príslušného stavebného úradu 
o tom, že k jednoduchej stavbe 
nemá námietky a súčasne takéto 
stavby nie sú ani predmetom 
dane z nehnuteľností, aby si 
tieto stavby zlegalizovali za 
nasledovných podmienok:

- Fyzická osoba alebo právnická 
osoba môže požiadať Mesto 
Zlaté Moravce ako príslušný 
stavebný úrad o dodatočné 
povolenie stavby, pričom 
na základe podanej žiadosti za 
predpokladu splnenia podmienok 
stanovených v príslušných 
právnych predpisoch (najmä v 
zákone č. 50/1976 Zb. o stavebnom 
plánovaní a stavebnom poriadku) 
vydá rozhodnutie o dodatočnom 
povolení stavby. Súčasne bude 
takejto fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe za porušenie 
stavebného zákona (t.j. spáchanie 

priestupku resp. správneho deliktu 
tým, že uskutočnil jednoduchú 
stavbu bez povolenia alebo tým, 
že uskutočnil novú stavbu bez 
povolenia) uložená symbolická 
pokuta v najspodnejšej hranici 
zákonnej sadzby (t.j. od 1 € 
pre fyzické i právnické osoby), 
a to s prihliadnutím na záujem 
mesta o usporiadanie vlastníckych 
vzťahov a dobrovoľné konanie 
takejto osoby.

Za uvedených podmienok budú 
akceptované tie žiadosti, ktoré 
budú doručené Mestu Zlaté 
Moravce do 31. 12. 2012.

Po uvedenom období, t.j. od 
1. 1. 2013, v prípade, že Mesto 
Zlaté Moravce zistí na základe 
vlastnej činnosti (najmä na základe 
informácií z ortofotomáp, miestnej 
ohliadky a pod.) existenciu 
nepovolených stavieb, nebude 
pri uložení pokuty za spáchanie 
priestupkov alebo správneho 
deliktu podľa stavebného zákona 
prihliadať na záujem mesta 
o usporiadanie vlastníckych 
vzťahov, pričom pokutu za  
uskutočnenie novej stavby bez 
povolenia môže uložiť pri fyzických 
osobách až do výšky 33 193,92 € 
a pri právnických osobách až do 
výšky 165 969,59 €.

-red-

SPOLUPRÁCA MESTA 
ZLATÉ MORAVCE – OBČAN

Primátor mesta Peter Lednár v rámci vyhlásenia Európskeho roku 
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami podporí v športových, 
pohybových, kultúrnych a spoločenských aktivitách seniorov vo veku 65 
rokov a viac, ktorí sú na starobnom dôchodku a majú trvalý pobyt v meste, 
nasledovnými akciami a aktivitami v roku 2012:

- každý senior vo veku 65 rokov a viac má zdarma /po predložení 
občianskeho preukazu/ voľný vstup na kúpalisko a klzisko

- každý senior vo veku 65 rokov a viac má možnosť prihlásiť 
sa na nasledovné jednodňové výlety spojené s kultúrnymi a 
spoločenskými aktivitami:

a.) návšteva Valticko-Lednického /Česká republika/ areálu 
zapísaného do UNESCO, návšteva skvostného zámku, parku a pamiatok 
regiónu

– termín 21.7.2012, kapacita jeden autobus - 45 osôb, možnosť prihlásenia 
sa na sekretariáte primátora do 11. 7. 2012, resp. do naplnenia kapacity 
autobusu, plánovaný odchod 21. 7. 2012 o 7.00 h spred MsÚ, Ulica 1.mája 2

b.) návšteva Wadovíc – Poľsko, rodisko svätého otca Jána Pavla II.
– termín 11. 8. 2012, kapacita jeden autobus - 45 osôb, možnosť 

prihlásenia sa na sekretariáte primátora do 3. 8. 2012, resp. do naplnenia 

kapacity autobusu, plánovaný odchod 11. 8. 2012 o 5.00 h spred mestského 
úradu Ulica 1.mája 2

c.) návšteva ZOO Lešná /Česká republika/, ktorá svojou scenériou 
patrí medzi TOP najkrajšie ZOO v strednej Európe

- termín 25.8.2012, kapacita dva autobusy – 90 osôb, možnosť 
prihlásenia sa na sekretariáte primátora do 17.8.2012, resp. do naplnenia 
kapacity autobusov, plánovaný odchod 25.8.2012 o 7.00 h spred 
mestského úradu Ulica 1.mája 2

UPOZORNENIE: Každý senior si môže vziať na tento výlet aj jedno 
dieťa, vnuka, vnučku, ktorí navštevujú základnú školu.

Primátor Peter Lednár hradí finančne komplet dopravu 
autobusom tam a späť a pitný režim počas cesty. Podmienkou 
možnosti účasti na výlete je, že záujemca o výlet nemá 
nedoplatok na komunálnom odpade. Pri veľkom záujme budú 
uprednostňovaní tí, ktorí neboli na predchádzajúcom výlete.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE  
Ľubomír Martinka – prednosta MsÚ.

-red-

Rok 2012 – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Zlatomoravecké kúpalisko už od piatku 29. júna otvorené 
nasledovne:

Pondelok – od 12.00 do 18.30 h, Utorok – Piatok – od 10.00  
do 18.30 h, Sobota, Nedeľa – od 9.00 do 18.30 h

Vstupné: 1,50 €, deti do 10 rokov – 1 €, deti do 3 rokov -  
v sprievode vstup voľný

Možnosť zakúpenia pernamentky: 
20 vstupov – 24 €, 10 vstupov – 12 €

KÚPACIA SEZÓNA  
OTVORENÁ!
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Žiaci Základnej školy 
na Pribinovej ulici sa 

v dňoch 6. až 8. júna zúčastnili 
na celoslovenskom finále 
Školského pohára v Nitre – vo 
futbale mladších žiakov.

Trojdňovú akciu pre našich 
športovcov pripravil Slovenský 
futbalový zväz. Prvý deň sme sa 
ubytovali, navečerali a dostali 
pokyny na porade vedúcich 
družstiev. Druhý deň ráno sme 
odišli na štadión FC Nitra a 
strávili sme tam celý deň. Tu 
sa zišlo 16 chlapčenských a 16 
dievčenských družstiev z celého 
Slovenska. Boli sme zaradení 
do skupiny ,,E“. Prvé postupové 
boje o každú loptu a každý kúsok 
ihriska začali až poobede. Našu 
skupinu sme vyhrali a postúpili 
sme do štvrťfinále, kde nás 
čakal favorizovaný Trenčín. 
Náš postupový zápas začal až 
v piatok 13:25, kde sme prehrali 

so silnejším súperom. Naši 
protihráči postúpili až do finále, 
tam sa stretli s výborne hrajúcimi 
hráčmi z Trnavy, ktorí sa stali aj 
celkovými víťazmi Školského 
pohára. Výborne pripravená akcia, 
so sprievodným programom, 
ponúkla futbalové vyžitie nielen 
hráčom, ale všetkým, ktorí majú 
radi futbal a počas troch dní  
prišli na FC Nitra. Chlapcov prišiel 
podporiť a pozdraviť slovenský 
reprezentant Miroslav ,,Miňo“ 
Stoch. Niekoľko hodín sedel za 
stolom a neúnavne sa podpisoval 
na klubové i reprezentačné 
„podpiskarty“, tričká a kopačky. 
Odfotografoval sa so všetkými 
družstvami a pri slávnostnom 
otvorení turnaja stál po boku 
nitrianskeho primátora Jozefa 
Dvonča. Naši žiaci predviedli 
disciplinovaný výkon, spojený 
s peknou kombinačnou hrou. Po 
prehratom štvrťfinálovom zápase 
som videl v ich očiach sklamanie, 

ale nebol na to ani najmenší 
dôvod. Zo všetkých prihlásených 
škôl , viac ako 1000 z celej SR, sa 
naši chlapci umiestnili v skupine 
na 5. až 8. mieste. Pohár, diplom 
a spomienkové predmety im 
prišiel osobne odovzdať prezident 
SFZ Ján Kováčik, ktorý osobne 
zablahoželal všetkým účastníkom 
turnaja. V ten podvečer určite 
prekonal rekord v podávaní rúk.

Všetci sme na našich chlapcov 
z „Pribinky“ hrdí, veď bojovali za 
nás. Som presvedčený o tom, že 
už aj v Galante, vo Vranove nad 
Topľou, v Bratislave a v Trenčíne 
vedia, kde sú Zlaté Moravce 
a akých tam majú šikovných 
futbalistov.

 
Mgr. Tomáš Herda

foto: Mgr. Ivona Gáliková

Školský pohár prišiel podporiť aj Miňo Stoch

Ešte na chvíľu sa vrátime 
do posledných dní 

školského roka 2011/2012 z 
príležitosti Dňa rodiny, ktorý 
v jedno júnové pracovné 
popoludnie, aspoň načas 
v tejto uponáhľanej dobe, 
nenásilnou formou a hravým 
spôsobom spojil deti s rodičmi 
a ich pedagógmi. 

Milé vystúpenia detí a súťaže, ktoré 
boli prichystané, nenechali pasívneho 
ani jedného člena rodiny a s veľkou 
radosťou jednotlivé úlohy so svojimi 
ratolesťami prekonávali. Odmenou im 
bola medaila a rodičom skvelý pocit 
pri pohľade na spokojné úsmevy 
svojich detí. Už neodmysliteľnou 
súčasťou všetkých vystúpení 
v rámci Pribinky sú mažoretky 
všetkých vekových kategórií pod 
vedením učiteľky Marty Košútovej 
a samozrejme, výnimkou nebol ani 
tento deň. No naše srdiečka pookriali 
i pri tých ostatných, či už hudobných, 
tanečných alebo hraných, s 
prednesom poézie a prózy. Bez 
pochýb konštatujem, že všetci učitelia, 

ktorí akokoľvek k takýmto podujatiam 
svojimi nápadmi a trpezlivosťou 
mimo svojich pracovných povinností 
prispievajú, to robia nezištne a svoju 
spokojnosť nachádzajú v radosti 
ostatných. Výnimkou nie je ani riaditeľ 
školy Ivan Röhman, ktorému vďačíme 
za možnosť realizácie rôznych 
projektov a podporu pri rozličných 
akciách. K ľuďom, bez ktorých si 

deti na Pribinke snáď už ani nevedia 
predstaviť chod školy, mnohým 
je nielen učiteľkou, ale aj druhou 
mamou a zároveň priateľkou, je 
zástupkyňa riaditeľa Lucia Tomajková. 
Už pár rokov mám možnosť sa s ňou 
stretávať ako rodič a samozrejme, aj 
z pracovnej pozície. Preto si s istotou 
dovolím povedať, že za jej prácu a 
prístup ku žiakom mi všetci, ktorí ju 

poznajú, dajú bez pochýb za pravdu. 
Tomuto skromnému človeku, ktorý 
nikdy nestál o publicitu, chválospevy 
a vyzdvihnutie a ktorý sa po celý čas 
snaží byť len potichúčky v zákulisí, 
chcem v mene všetkých, ktorí so 
mnou súhlasia, vyjadriť najväčšiu 
vďaku.

 
Ľ. Rosinská

Deň rodiny na Pribinke
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Kto? – Základná škola na 
Mojmírovej ulici. Kde? – v DS MSKŠ. 
Kedy? – 14. júna . O koľkej? – 15.00 
h. Čo? – Slávnostná akadémia, TV 
Mojmírova.

Dostavil sa každý, kto mal čas 
a chuť na zábavu. Malí aj veľkí 
sa pohodlne usadili do kresiel 
a živé vysielanie sa mohlo 
spustiť. Pútavým programom 
nás sprevádzali moderátorky 
a nechýbala ani povestná klapka, 
ktorá nás vždy upozornila na 
nový filmový zostrih. Televízny 
program bol poskladaný len 
z toho najlepšieho, čo si žiaci pod 
krídlami svojich triednych učiteliek 
pre divákov pripravili. Básne, tance, 
spev, scénky, vtipy a nechýbala ani 
aktuálna predpoveď počasia. Veľký 
ohlas malo číslo pod záhadným 

názvom Kalendárium, vďaka 
ktorému predviedol svoj talent 

Samko, žiak tretieho ročníka. Pri 
vyslovení akéhokoľvek mena vedel 
pohotovo priradiť dátum, pod 

ktorým sa meno ukrýva v kalendári. 
Súčasťou slávnostnej akadémie 
bolo aj prezentovanie výsledkov 
a úspešnosti žiakov v rôznych 

olympiádach a súťažiach. V hľadisku 
sedel okrem riaditeľky školy Mgr. 
Dagmar Chrenkovej aj primátor 

mesta Zlaté Moravce Ing. Peter 
Lednár, CSc. a viceprimátor Ing. 
Jozef Škvarenina. Na záver poprial 
primátor deťom krásne prázdniny 
a s poďakovaním obdaroval 
riaditeľku školy kyticou kvetov.

Ako sa hovorí „koniec dobrý, 
všetko dobré“, žiaci majú za sebou 
úspešne zvládnutý školský rok, 
o ktorom sme získali rýchly prehľad 
vďaka vystaveným materiálom 
vo vstupnej hale. Na paneloch 
sme videli práce žiakov Základnej 
školy na Mojmírovej ulici (diplomy, 
písomky, projekty, kresby a aj 
profil najúspešnejšej žiačky školy 
a zlatomoraveckého okresu 
Johany Ďurišovej z IX.B). S prianím 
slnečných a bezproblémových 
letných prázdnin sa pripájame aj my 
a dovidenia pri ďalšom školskom 
zvonení.

-mp-

Spolu dokážeme viac

Pri príležitosti ukončenia školského 
roka 2011/2012 usporiadala dňa 20. 
júna Základná škola na Robotníckej 
ulici Slávnostnú akadémiu so 
začiatkom o 9. h. Programom nás 
sprevádzali dve „uvádzačky“, ktoré 
predviedli veľkú dávku profesionality. 
Program ponúkol široké spektrum 
zaujímavých vystúpení zahŕňajúcich 
tanec, spev, recitáciu a hru na fujaru.

Zaujímavou bola aj videoprojekcia, 
ktorá prezentovala úspechy 
a aktivity žiakov počas celého 
školského roka. V rámci programu 
prebehlo aj ocenenie žiakov, ktorí 
sa zúčastňovali rôznych olympiád 
a súťaží. Významným momentom 
bolo vyhlásenie Učiteľa roka, ktorým 

sa stala Mgr. Mária Zelenková a Žiaka 
školského roka 2011/2012 Šimona 
Zaťka.

Pomaly sa blížil koniec Slávnostnej 
akadémie a spolu s ním aj rozlúčka 
s učiteľkami, ktoré svoju dráhu 
učiteľstva dotiahli do úspešného 
konca a v nasledujúcom školskom 
roku sa za katedru nepostavia. Tieto 
boli obdarované kyticou kvetov, 
ktoré im odovzdal spolu s Mgr. 
Danušou Hollou (Školský úrad) 
viceprimátor mesta Zlaté Moravce 
Ing. Jozef Škvarenina. Menovite sa 
so žiakmi aj pedagogickým zborom 
rozlúčila Mgr. Mária Zelenková, Mgr. 
Terézia Valkovičová a Mgr. Anna 
Bieliková, ktorým želáme veľa zdaru. 

Deťom prajeme usmievavé 
prázdniny a veľa skvelých letných 

zážitkov.
-mp-

Dovidenia a veselé prázdniny

V piatok 15. júna vládla 
v Materskej škole na 
Kalinčiakovej ul. napätá 
atmosféra. Deti sa nevedeli 
dočkať, kedy budú môcť 
súťažiť s podporou svojich 
rodičov.

Po výdatnom oddychu sa 
spoločne stretli pri amfiteátri 
v areáli MŠ, kde na nich 
čakali dvaja veselí šaškovia. 
Spoločne sa rozcvičili, aby 
ľahšie zvládli náročné úlohy.

Deti absolvovali rôzne 

súťaže, kde na nich čakala 
stonožka, včielka, motýlik, 
žabka, trpaslíci i pirát.

Za úspešné zvládnutie 
všetkých disciplín dostali 
medailu získanú za pomoci 
projektu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.

Po skončení športových 
súťaží sa konala „opekačka“ s 
prítomnými rodičmi.

-red-

Športový deň v Slniečku

Kristínka Rudzanová

Vystúpenie detí zo ZŠ - Robotnícka

Deti MŠ - Kalinčiakova
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Dňa 28. júna sa žiakom 
prvého stupňa zo 

základných škôl (Robotnícka, 
Mojmírova, Pribinova) 
prezentoval projekt pod 
názvom „Environmentálna 
výchova a vzdelávanie 
zástupcov samospráv 
a občanov Slovenskej 
republiky v oblasti separácie 
komunálneho odpadu“. 

Jeho cieľom je podporiť 
separovaný zber komunálneho 
odpadu v samosprávach Slovenskej 
republiky. Projekt bol realizovaný 
spoločnosťou MUNTech, s.r.o. pre 
Združenie miest a obcí Slovenska 
a bol podporený z prostriedkov 
Environmentálneho fondu. 

Deti svetom separácie 
komunálneho odpadu hravou 
formou previedla Dagmar 
Palovčíková, ktorá deťom 
starostlivo vysvetľovala, ako sa 
správne separuje odpad. Vďaka jej 
prezentácii deti zistili, čo všetko sa 
dá následne z neho ešte vyrobiť. 
Dozvedeli sa, a niektorí si len 
potvrdili fakt, že papier sa odhadzuje 

do modrých, plasty do žltých, sklo 
do zelených a kov do červených 
zberných vriec a kontajnerov. Pri 
zbere nápojových kompozitných 
obalov (VKM), sa tieto umiestňujú 
do zberných vriec a kontajnerov na 
to určených. Nezabudlo sa ani na 
biologicky rozložiteľný komunálny 
odpad, ktorý sa najlepšie spracuje 
kompostovaním, čo deťom nebolo 
cudzie. Potom, čo si školáci vypočuli 
súvislosti s odpadom, prišlo na 
rad menšie preskúšanie, deti mali 
správne vyseparovať predmety, 
ktoré sú bežnou súčasťou 
komunálneho odpadu domácností 
(papier, sklenené fľaše, PET fľaše, 
obaly z mlieka, kelímky alebo obaly 
z cukríkov). Dagmar Palovčíková 
spolu s kolegom Jánom Valkom 
na záver všetkým rozdali sladké 
maškrty.

Popoludní sa tím spred MSKŠ 
presunul do priestorov základnej 
školy na Mojmírovej ulici, kde sa 
pokračovalo v environmentálnej 
výchove detí –  „Ježko Separko“ aj 
formou čítania rozprávky, súťaže 
a príjemnou bodkou bolo maľovanie 

plagátov (projektov) na tému 
„Zemeguľa a separácia“.Na tejto 
zaujímavej akcii sa zúčastnili deti zo 
školských klubov, ktoré ukázali svoju 
šikovnosť, vedomosti a záujem 
o ochranu životného prostredia. 
V rámci tohto projektu dostala škola 
do daru „Envirokútik“ (informačný 

kútik s environmentálnou 
tematikou zameranou na separáciu 
komunálneho odpadu), na ktorom 
je napísaný zaujímavý odkaz 
a my veríme, že jeho znenie „Deti, 
separujte s úsmevom“ sa aj do 
bodky naplní.

-mp-

Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne

Ocenenie  najúspešnejších žiakov
Dňa 12. júna sa konalo 

v DS MSKŠ ocenenie 
najúspešnejších žiakov okresu 
a 13. júna prijatie najlepších 
žiakov a pedagógov 
zlatomoraveckých škôl 
Mestom v obradnej sále MSKŠ. 

Po privítaní a úvodných 
slovách predniesol svoj príhovor 
viceprimátor Ing. Jozef Škvarenina 
v ktorom vyjadril svoju vďaku a úctu 
za ich svedomitú prácu. Všetkým 
poprial veľa síl, elánu a hlavne 
zdravia pri ďalšom štúdiu, aby sa 
im splnili všetky túžby a plány, ktoré 
chcú premeniť na realitu. Následne 
zvečnili spomienku na túto slávnosť 
svojím podpisom do Pamätnej 
knihy a zároveň prijali spomienkové 
darčeky, ktoré im budú tento deň 
pripomínať.
Zo Základnej školy na 

Mojmírovej ul. Johana Ďurišová, 
za 1. miesto v krajskom kole a postup 
do celoštátneho kola dejepisnej 
olympiády, za 1. miesto v obvodnom 
kole a 2. miesto v krajskom kole 
olympiády zo slovenského jazyka a 
literatúry, za 1. miesto v obvodnom 
kole a postup do krajského kola 
Hviezdoslavovho Kubína, za 2. 
miesto v obvodnom kole v kategórii 
E a úspešná riešiteľka krajského 
kola geografickej olympiády, 
úspešná riešiteľka obvodného kola 
biologickej olympiády

Juraj Gajdoš, za 3. miesto v 
obvodnom kole v kategórii H a 
úspešný riešiteľ krajského kola 
geografickej olympiády, úspešný 
riešiteľ okresného kola matematickej 
olympiády a úspešný riešiteľ 
školského kola Pytagoriády 

Mgr. Denisa Šegedová, za 
úspešnú každoročnú prípravu žiakov 

na Olympiádu v Slovenskom jazyku 
a literatúre, na recitačné súťaže 
Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky 
Maťko, v rámci ktorých dosahujú 
žiaci vynikajúce úspechy. So žiakmi 
sa zapája aj do rôznych tvorivých 
súťaží v rámci Slovenského jazyka, 
napr. Európa v škole. Organizuje a 
zabezpečuje priebeh súťaží v rámci 
školy i v rámci okresu. Je členkou 
odbornej komisie v rámci školského, 
ale aj okresného kola uvedených 
súťaží. Spolu so žiakmi sa aktívne 
zúčastňuje rôznych akcií, pričom 
u žiakov rozširuje ich poznatky 
a prispieva k ich všeobecnému 
rozhľadu. 

Riaditeľka školy Mgr. Dagmar 
Chrenková

Zo Základnej školy na  
Pribinovej ul. Daniel Škula, 
za 1. miesto v obvodnom kole a 
úspešný riešiteľ v krajskom kole 

geografickej olympiády v kategórii 
F, za 1. miesto v obvodnom kole 
a úspešný riešiteľ v krajskom kole 
biologickej olympiády v kategórii 
C, za 1. miesto v obvodnom kole 
fyzikálnej olympiády v kategórii 
F, za 3. miesto v obvodnom kole 
Pytagoriády v kategórii P8, za 4. 
miesto v obvodnom kole dejepisnej 
olympiády v kategórii D

Filip Veľký, za 1. miesto v 
obvodnom kole a úspešný 
riešiteľ v krajskom kole dejepisnej 
olympiády v kategórii D, za 2. 
miesto v obvodnom kole a 2. 
miesto v krajskom kole geografickej 
olympiády v kategórii G s postupom 
do celoslovenského kola, za 2. 
miesto v obvodnom kole a úspešný 
riešiteľ v krajskom kole biologickej 
olympiády v kategórii C

pokračovanie na str. 09
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pokračovanie zo str. 08

 Mgr. Anna Hasprová, za 
úspešnú každoročnú prípravu 
žiakov na Geografickú olympiádu 
a matematickú Pytagoriádu. 
Žiaci pod jej vedením pravidelne 
obsadzujú prvé miesta v obvodnom 
a v krajskom kole, rovnako ako 
sa stávajú úspešnými riešiteľmi v 
jednotlivých kategóriách. Tento rok 
jeden jej žiak dosiahol aj postup do 
celoslovenského kola v geografickej 
olympiáde. 

Riaditeľ školy: PaedDr. 
Ivan Röhman

Zo Základnej školy na 
Robotníckej ul.

Lucia Brunclíková, za 1. miesto 
v obvodnom kole biologickej 
olympiády v kategórii C – projektová 
časť: „Ako sme zachránili korelu Edo“ a 
6. miesto v krajskom kole biologickej 
olympiády

Šimon Zaťko, za 1. miesto v 
obvodnom kole a 10. miesto v 
krajskom kole dejepisnej olympiády v 
kategórii C, za 3. miesto v obvodnom 
kole fyzikálnej olympiády

Miroslav Gubov, za dlhoročnú 
prípravu žiakov na športové súťaže, 
úspešnú reprezentáciu školy v 
oblasti športu, za získané tituly 
„Športová škola roka“, za každoročné 
umiestnenie školy na prvých dvoch 
miestach v okrese ZM v športových 
súťažiach, za každoročnú organizáciu 
plaveckého a lyžiarskeho výcviku a 
za vedenie 4 športových krúžkov na 
škole s najväčším počtom žiakov. 

Riaditeľka školy: Mgr. 
Zuzana Hatiarová

Zo Základnej školy sv. Don 
Bosca

Mária Jenisová, za 1. miesto v 
diecéznom kole Biblickej olympiády 
s postupom na celoslovenské kolo, 
za úspešné riešenie Chemickej 
olympiády v obvodnom kole, za 
výborný prospech a správanie počas 
celých 9 rokov školskej dochádzky

Monika Šurínová, za 1. miesto 
v celoslovenskej súťaži v prednese 
poézie „Slovom o Tvojej láske“, 
za 1. miesto v diecéznom kole 
Biblickej olympiády s postupom 
na celoslovenské kolo, za výborný 
prospech a správanie

Mgr. Ján Očovay, za vzornú 
prípravu a umiestnenie žiakov na 

Biblickej olympiáde. 
Riaditeľka školy: Ing. 

Marta Lazúrová

Zo Základnej umeleckej školy
Filip Németh, za úspešné 

účinkovanie na verejných 
koncertoch a reprezentovanie školy 
v rámci medzinárodnej spolupráci 
so ZUŠ Česka a Poľska, za najlepšieho 
absolventa ZUŠ v školskom roku 
2011/2012

Alexander Gajdoš, za získané 
zlaté pásmo na medzinárodnej súťaži 
v Považskej Bystrici, účinkovanie 
na koncertoch a úspešné 
reprezentovanie ZUŠ

Mgr. Tomáš Kečkéš, za prípravu 
žiakov na koncerty, súťaže a 
mimoškolské účinkovanie. 

Riaditeľ školy. Gejza Hlavatý

Z Gymnázia Janka Kráľa
Žofia Frajková, za 2. miesto 

v celoslovenskej literárnej súťaži 
„Literárna Senica“, za výborné 
umiestnenia v literárnych súťažiach 
v minulých rokoch, za aktívnu prácu 
v Žiackej školskej rade pri GJK, za 
spoluprácu pri organizovaní všetkých 
študentských akcií – imatrikulácia, 
študentský ples, vianočná akadémia

Dominika Lipčeyová, za 1. 
miesto v krajskom kole a 14. miesto 
v celoslovenskom kole geografickej 
olympiády, rovnako výborné 
umiestnenia v jednotlivých kolách 
dosahovala aj v minulých rokoch

Mgr. Jana Magdolenová, za 
každoročnú úspešnú prípravu 
žiakov na literárne súťaže, recitácie 
a dejepisné olympiády. Vedie 

kroniku školy. Je svedomitá, čestná, 
spoľahlivá, má veľmi dobrý vzťah k 
deťom, zverené úlohy plní vždy načas 
a dôsledne.

RNDr. Marián Bátora

Z Obchodnej akadémie
Karol Šedivý, 4-násobný majster 

Slovenskej republiky v autokrose, 
3-násobný víťaz AUTOSLIDE

Hana Palušková, za 2. miesto na 
Majstrovstvách Západoslovenského 
tenisového zväzu, za 1. miesto v 
krajskom kole v behu na 400 m, za 1. 
miesto – Topdancing 

Riaditeľ školy: RNDr. 
Vladimír Gubiš

Zo Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb

Jana Páleníková, za 2. miesto 
na 14. medzinárodnom veľtrhu 
cvičných firiem v Bratislave v kategórii 
„Najlepší katalóg“, kde sa zúčastnilo 
89 cvičných firiem zo Slovenska i 
zahraničia

Ľubica Šabová, za 2. miesto v 
celoslovenskej súťaži v Bratislave 
SKILLS SLOVAKIA v odbore kaderník v 
kategórii „MARILYN MONROE“ 
Ing. Gabriela Ondrejmišková, 
za každoročnú úspešnú prípravu 
žiakov na medzinárodný veľtrh 
cvičných firiem v Bratislave. V tomto 
školskom roku sa v rámci prezentácie 
firemného katalógu pod jej vedením 
umiestnili žiaci na 2. mieste. Vo 
výchovno-vzdelávacom procese 
využíva moderné vyučovanie 
prostredníctvom internetového 
portálu a Online učebnice v 
rámci projektu organizácie Junior 

Achievement 
Slovensko.
Mgr. Andrea Dubcová, za 

každoročnú úspešnú prípravu žiakov 
na rôzne kadernícke súťaže. V tomto 
roku v celoslovenskej súťaži SKILLS 
SLOVAKIA 2012 v Bratislave pod 
jej vedením získali žiačky školy 2. 
miesto. V súčasnosti pripravuje žiačky 
na titulnú stránku kaderníckeho 
odborného časopisu ABSOLUT 
LOOK.

Riaditeľka školy: Mgr. 
Mária Šmálová

Zo Strednej odbornej školy 
polytechnickej

Tomáš Hlinka, za 1. miesto v 
súťaži družstiev a 1. miesto v súťaži 
jednotlivcov v Medzinárodnej súťaži 
praktických zručností a odborných 
vedomostí v učebnom odbore murár

Peter Zrasták, za 1. miesto v 
obvodnom kole v behu na 1500 
m, za 3. miesto v obvodnom kole 
v behu na 100 m, za reprezentáciu 
školy vo volejbale v krajskom kole, 
za reprezentáciu v ekologickej 
súťaži Deň Zeme – inovácia v 
elektrotechnike, za účasť v krajskom 
kole v súťaži Zenit v elektrotechnika

Lukáš Meňhert, za 1. miesto 
(100% úspešnosť) v celoslovenskom 
kole súťaže Matematický klokan

Mgr. Dušan Turčan, za prípravu 
a realizáciu medzinárodných 
projektov Sokrates, Leonaro da Vicni 
a Komenius.
Riaditeľ školy: Ing. Ján Solčiansky

Zo Strednej odbornej školy 
technickej

Alexej Molnár, za 1. miesto v 
krajskom kole súťaže ENERSOL 
SK, za 1. miesto v celoslovenskom 
finále súťaže ENERSOL SK a postup 
do medzinárodného finále, kde 
spomedzi 50 súťažiacich z celej 
Európy obsadil 13. miesto

Pavol Goga, za reprezentáciu 
v krajskom kole súťaže Zenit v 
elektrotechnike a za vynikajúce 
študijné výsledky

Igor Brunclík, za propagáciu 
školy na verejnosti, za prípravu prác 
žiakov na súťaže (Zenit a Enersol), za 
organizovanie Európskych solárnych 
dní. 

Riaditeľ školy:  
PaedDr. Dušan Husár

-red-

Filip Veľký, Jozef Zlatňanský
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Centrum voľného času v Zlatých 
Moravciach malo tento rok veľký 
úspech. Tanečný krúžok CVČ, 
tanečná skupina Piruett pod 
vedením Nikolety Szegényovej 
a tanečná skupina New Dance 
Company pod vedením Dominiky 
Obickej sa v tomto kalendárnom 
roku zúčastnili na tanečných 
súťažiach takmer po celom 
Slovensku. Neostalo však len pri 
účasti. Tanečníkom z centra sa 
podarilo obsadiť hneď niekoľko 
krásnych miest. Tento rok sa 
prihlásilo do tanečného krúžku 
v CVČ viac ako 250 tanečníkov od 
2,5 do 21 rokov. V centre si všetci 
taneční priaznivci prídu na svoje, 
nakoľko sa v rámci choreografií 
nevenujú iba jednému tanečnému 
štýlu, ale vyučujú sa rôzne. Či 
už break dance, hip-hop, latino, 
jazz, scénika i prvky nabraté z 
orientálnych tancov.

Prvá súťaž, na ktorej sme sa 
zúčastnili v tomto kalendárnom 
roku, bola v Malackách, nasledoval 
Dolný Kubín a posledná súťaž, 
na ktorej sme sa zúčastnili, bola 
v Považskej Bystrici. 

Deti zo skupiny Piruett (pod 
vedením Nikolety Szegényovej) 
sa umiestnili s choreografiou 
Aladinova Lampa na 2. mieste 
v show kategórii v Považskj Bystrici, 
duo Stracená bloudím obsadilo 
1. miesto v Dolnom Kubíne a 3. 

miesto v Považskej Bystrici, trio 
Sweet dreams 2. miesto taktiež 
v Považskej Bystrici, Example dance 
crew s choreografiou MASKS (ktorú 
si vytvorili samé) obsadili 3. miesto 
v Malackách, 2. miesto v Považskej 

Bystrici, 1. miesto v Dolnom 
Kubíne a duo PYT získalo 1. miesto 
v Dolnom Kubíne a 2. miesto 
v Považskej Bystrici.

Deti zo skupiny New Dance 
Company (pod vedením 
Dominiky Obickej) získali 3. miesto 

v Malackách s choreografiou 
Neprestávaj veriť a tri špeciálne 
ceny v Považskej Bystrici za 
choreografie Letušky, Upíry verzus 
vlkolaci, Neprestávaj veriť.

Chlapci zo skupiny Flying 

Element ś Crew, ktorú vedie 
L. Ruttkay s break-dancovou 
choreografiou duo, obsadili dve 
1. miesta v Malackách a Považskej 
Bystrici a jedno 2. miesto v Dolnom 
Kubíne. 

Taktiež tanečnej skupine ZmElita 
pod vedením Simony Droppanovej 
sa podarilo obsadiť 2. miesto na 
Top Dancingu v Topoľčanoch 
s choreografiou Búrka.

Na súťažných choreografiách 
deti pracujú pod vedením svojich 
choreografov po celý rok. Pracuje 
sa nielen na tanečnom prevedení 
po technickej stránke, ale aj na 
emocionálnom znázornení toho, 
čo deti tancujú. Každá choreografia 
je niečím výnimočná. Má v sebe 
skrytú myšlienku, ktorú tanečníci 
musia vyjadriť pohybom, mimikou 
a rytmom tak, aby to divák 
pochopil. Tento proces je veľmi 
zložitý a namáhavý, vyžaduje si 
množstvo úsilia a tréningov. Iba 
tak sa dá dosiahnuť krásny efekt 
dokonalej choreografie.

Nikoleta Szegényová, 
vedúca tanečnej skupiny Piruett

Účasť tanečného krúžku a tanečných skupín CVČ na súťažiach v roku 2012

Dňa 20.6.2012 uskutočnilo CVČ v spolupráci s mestom Zlaté 
Moravce 2. ročník volejbalového turnaja dievčat ZŠ o Pohár 
primátora mesta Zlaté Moravce. Podujatia sa zúčastnili 
dievčatá zo základných škôl a osemročného gymnázia mesta 
Zlaté Moravce. Turnaj sa hral v ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce 
systémom každý s každým.

Výsledky zápasov:
ZŠ Mojmírova, ZM - ZŠ Pribinova, ZM 2 : 0, GJK-osemročné, 

ZM - ZŠ Prílepská 6, ZM 2 : 1, ZŠ Prílepská 6, ZM - ZŠ Pribinova, 
ZM 2 : 0, GJK-osemročné, ZM - ZŠ Mojmírova, ZM 2 : 0, ZŠ 
Mojmírova, ZM - ZŠ Prílepská 6, ZM 1 : 2, GJK-osemročné, ZM 
- ZŠ Pribinova, ZM 2 : 0

Konečné poradie:
1. GJK-osemročné, Zlaté Moravce, 2. ZŠ Prílepská 6, Zlaté 

Moravce, 3. ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 4. ZŠ Pribinova, 
Zlaté Moravce

Víťazom 2. ročníka volejbalového turnaja o Pohár 
primátora mesta Zlaté Moravce sa stalo družstvo dievčat 
z osemročného gymnázia J. Kráľa, Zlaté Moravce, ktoré za 1. 
miesto získalo diplom a Pohár primátora mesta.

Dňa 21.6.2012 uskutočnilo CVČ v spolupráci s mestom Zlaté 
Moravce 2. ročník volejbalového turnaja chlapcov ZŠ o Pohár 
primátora mesta Zlaté Moravce. Podujatia sa zúčastnili 
chlapci základných škôl mesta Zlaté Moravce. Turnaj sa hral 
v ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce systémom každý s každým.

Výsledky zápasov:
ZŠ Mojmírova, ZM - ZŠ Pribinova, ZM 2 : 0, ZŠ Robotnícka, 

ZM - ZŠ Mojmírova, ZM 2 : 1, ZŠ Robotnícka, ZM - ZŠ Pribinova, 
ZM 2 : 0,

Konečné poradie:
1. ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce, 2. ZŠ Mojmírova, Zlaté 

Moravce, 3. ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce
Víťazom 2. ročníka volejbalového turnaja o Pohár primátora 

mesta Zlaté Moravce sa stalo družstvo chlapcov zo ZŠ 
Robotnícka, Zlaté Moravce, ktoré za 1. miesto získalo diplom 
a Pohár primátora mesta.

Mgr. Jozef Zlatňanský, riaditeľ CVČ

Druhý ročník volejbalového turnaja ZŠ o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce
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Dňa 8. júna sa v priestoroch 
Mestskej knižnice konala 

beseda so súčasnou slovenskou 
spisovateľkou a autorkou 
bestsellerov Evou Evitou 
Urbaníkovou. 

Vedúca knižnice Anna Šútorová 
všetkých prítomných úvodom privítala 
a samotnú Evu Urbaníkovú predstavila 
stručným životopisom. Na rad prišlo 
malé prekvapenie vo forme krátkeho 
predčítavania zo spisovateľkinej 
tvorby, čo všetci s radosťou privítali. 
Následne sa rozprúdila beseda, kde 
sa čitateľky dozvedeli všetko, čo ich 
v súvislosti s autorkou a jej knihami 
zaujímalo. V knižnici panovala príjemná 
atmosféra a spokojnosť, ktorá sa dala 
vyčítať z vysmiatych tvárí všetkých žien. 
Záver patril predaju kníh a očakávanej 
autogramiáde, na ktorú sa všetci tešili 
a spolu s knihou a podpisom si domov 
odniesli len tie najpozitívnejšie pocity 
a zážitky z tohto stretnutia.

Zopár zvedavých otázok sme mali aj 
my. Tieto si spolu s odpoveďami môžete 
prečítať v nasledujúcom rozhovore.
Kedy ste začali písať a čo vás 
k tomu doviedlo?

Začala som písať dávno, mám pocit, 
že to bolo od chvíle, keď som pochopila, 
že písanie ma baví a že to celkom viem, 
tak som písala stále, niečo do šuplíka 
a niekedy som sa s tým prezentovala 
na rodinnom fóre, tak mi to zostalo. 
Pamätám si z detstva, to som už mala 12 
-13 rokov, moja voľba bola úplne jasná, 
že študovať pôjdem len písmenká na 
žurnalistike a robiť budem len novinárku 
alebo niečo, čo bude súvisieť so slovom, 
nič iné som si nepripúšťala.
Okrem novinárky a 
moderátorky ste robili aj 
fantastickú glosátorku. Prijali 
by ste ešte takúto výzvu?

Keby to bolo v podobnom zložení 
alebo s tými istými ľuďmi, tak by som 
neváhala, lebo to nebola práca, to bola 
zábava. Stretli sme sa raz alebo dvakrát 
do týždňa, sadli sme si za stôl a tým, že 
sa poznáme aj v súkromí, či boli kamery 
zapnuté alebo nie, komunikovali sme 
rovnakým spôsobom, takže pre mňa to 

bol oddych od práce, ktorú mám, bolo 
to úplne skvelé, neváhala by som ani 
sekundu.
Čo sa týka obsahu kníh, 
čerpáte inšpiráciu zo 
súkromného života, života 
priateliek alebo sa jedná 
o fikciu?

Čerpám zo života úplne každého, koho 
stretnem, aj z toho svojho, lebo nie som 
ten typ autorky, ktorá by vedela vymyslieť 
veci, ktorá by mala bohatú fantáziu a v nej 
by si to vedela poskladať. Skôr som typ 
autorky, ktorá chodí po svete a ktorá 
pozoruje, sleduje. Mám takú vlastnosť, že 
ľudia alebo teda ženy v mojom okolí, sa 
veľmi často vyžalujú práve mne s tým, 
že možno ani nechcú odo mňa radu. 
Nemám právo niekomu radiť alebo 
rozprávať, aké je to správne rozhodnutie 
pri probléme, ale tým pádom mám 
prehľad o mnohých problémoch a keď 
ich potom skombinujem a dám do 
knižky, tak z toho vyjde celý text. Fikcia mi 
nejde, keď si sadnem za počítač s tým, 
že idem niečo napísať, pozerám len tak 
do obrazovky, alebo skončím úplne 
niekde inde na internete. Skôr ide o to, 
že keď mám v hlave niečo odžité alebo 
odsledované, viem si to pospájať a z toho 
urobím knižku.

Vaše knihy sa vydali okrem slovenského 
aj v jazyku českom. Plánujete do budúcna 
vyjsť aj v inom jazyku po prípade presadiť 

sa za hranicami?
Je to veľká výzva premýšľať o tom, 

že by naša, moja kniha vyšla v poľštine, 
taliančine maďarčine, či ruštine, aj keď 
trochu na tom robíme. Sú knižné veľtrhy 
alebo literárne kanály, agentúry, cez ktoré 
sa to dá ponúknuť, ale mať veľké oči, že 
vydavatelia po tom skočia, lebo u nás na 
Slovensku je to bestseller, prípadne, že sa 
to v Čechách dobre predáva, to by bolo 
naivné. Naivná by bola aj predstava, že 
na to skočí anglosaský trh, že by sa niekto 
v Amerike nadchol pre slovenskú knižku, 
preložil by ju a tam by sa predávala na 
milióny, tam som skončila hneď, vedela 
som, že tam vôbec nie. Ale stredná 
Európa, kde máme rovnakú mentalitu, 
tam by sa možno dala urobiť, ale tam je to 
o tom, že za tým treba tvrdo ísť, lobovať, 
treba mať správne známosti a musím 
povedať, tým, že mám doma dve malé 
deti a že sa venujem hlavne slovenským 
knižkám a slovenskému trhu, nezostáva 
mi na to čas.
Vieme, že máte záštitu nad 
vydavateľstvom Evitapress, 
ako sa mu darí?

Evitapressu sa darí dobre, musím povedať, 
že tak, ako sme si vytýčili úplne jasný cieľ, 
že naše knihy budú ľahké, konzumné, 
svieže, moderné, že sa budú opierať 
o skutočné veci, skutočné ženy, touto 
cestou ideme. Nejdeme na kvantitu, skôr 
sa venujeme tomu, aby texty boli také, na 
aké sú už čitateľky zvyknuté. 

Žijeme si tam ako jedna veľká rodina, kde 
pracujeme a plánujeme do budúcna. My 
sme také šťastné vydavateľstvo.

Čo by ste odkázali svojim 
skalným čitateľkám?

Snáď, aby čítali ďalej, aby našli vo svojom 
živote aspoň na pár okamihov denne 
pocit šťastia, aby sa čo najmenej trápili 
a všetku zlú energiu, ktorá sa niekedy 
v našom živote vyskytne, dokázali 
od seba odohnať. Tých odkazov mi 
napadne veľmi veľa, ale všetky mi prídu 
dosť „klišoidné“. Hlavne nech sú zdravé, to 
im odkazujem.
Čo si pre čitateľky 
pripravujete do budúcna?

Pomaly skladáme celý edičný plán 
na jeseň. V lete budeme mať pauzu, 
v júli a auguste nevydávame knižky, 
to nech si dievčatá dočítavajú všetko, 
čo sme vydali na jar. Už skladám 
jeseň, dopisujú sa knižky, myslím si, 
že to bude veľmi zaujímavé. Vlastne, 
ani vám to ešte nepoviem, lebo 
chcem, aby to zostalo tajomstvom.

Eve Urbaníkovej želáme veľa úspechov, 
dobrého písania a narastanie počtu 
čitateliek.

A na rozlúsknutie spomínaného 
tajomstva si, samozrejme, s radosťou 
počkáme.

-mp-

Oznam
Mestská knižnica v 
Zlatých Moravciach 

oznamuje svojim 
čitateľom, že v 

mesiaci júl 
bude z dôvodu 
rekonštrukcie 

knižnica zatvorená.

Kontakt: 037/6323051

Krížovkársky krúžok Zelenáči Zlaté Moravce 
Vás pozýva na 

VII. ročník turnaja Zelenáčov, 

ktorý sa uskutoční 21. júla 2012 (sobota) od 
9.00 h v Reštaurácii Rio na Sládkovičovej ul. v 
Zlatých Moravciach

Program:
09:00 – 10:30 Krížovky pre začiatočníkov

10:45 – 12:30 
Sudoku v dvoch kategóriách, aj pre 

začiatočníkov
13:15 – 15:00 Súťaž dvojíc v sudoku, 

hlavolamoch a krížovkách

Štartovné sa neplatí, vek ani pohlavie nie 
sú rozhodujúce. Priniesť si treba iba ceruzku 
a gumu.

Informácie vám poskytneme na 
tel. č. 0904 139 888

HĽADÁME NOVÉ TALENTY!

Beseda s Evou Evitou Urbaníkovou
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Dňa 16. júna 2012 
zorganizoval Klub 

slovenských turistov Mestská 
organizácia Zlaté Moravce 4. 
ročník turistického podujatia 
Cyklokolo Okolo Veľkého 
Inovca. 

Tohto roku prišlo na štart 74 
nadšencov cykloturistiky a okrem 
domácich aj turisti z Dunajskej 
Stredy, Žiliny, Nitrianskeho Rudna, 
Štiavnických Baní, Dolných Vesteníc, 
Trnavy, Topoľčianok, Žitavian, 
Machuliniec, Hostí, Čiernych 
Kľačian, Volkoviec, Čaradíc, Neveríc, 
Viesky nad Žitavou a Obýc. 

Významné športové podujatie 
KST MO prišiel podporiť primátor 
mesta Ing. Peter Lednár, CSc. 
Organizátor podujatia pripravil 
aj tohto roku dve turistické trasy. 
Náročnejšia 85 km viedla cez 

Topoľčianky, Machulince, Obyce, 
Malú Lehotu, Veľkú Lehotu, Starú 
Hutu, Novú Baňu, Orovnicu, 
Hronský Beňadik, Kozárovce, 
Nemčiňany, Malé Vozokany, Veľké 
Vozokany - Lev, Čierne Kľačany 
a cez Prílepy do Zlatých Moraviec. 
Druhá 60 km turistická trasa 
pokračovala z Hronského Beňadika 
cez Tekovské Nemce, Čaradice 
a Olichov do Zlatých Moraviec. 
Turistické podujatie sprevádzalo 
krásne slnečné počasie. Viedlo 
obdivuhodnými prírodnými 
krásami Veľkej Lehoty, Starej 
Huty a poskytovalo z Novej Bane 
a Orovnice nádherný výhľad na 
Štiavnické vrchy. Na záver akcie sa 
všetci účastníci Cyklokola Okolo 
Veľkého Inovca stretli pod Kalváriou 
v penzióne U Vlčka, kde organizátor 
vyhodnotil športové podujatie, 
odovzdal diplom každému 

účastníkovi a ceny najmladšiemu 
účastníkovi turistického podujatia, 
ktorým sa stal 9-ročný Timotej 
Laktiš z Topoľčianok a najstaršiemu 
69-ročnému Štefanovi Šabovi zo 
Zlatých Moraviec. 

Za vydarené turistické podujatie 
patrí poďakovanie predsedovi KST 
MO Tiborovi Hučkovi a celému 
výboru klubu, sponzorom za 
ceny do tomboly a Mestskej 

polícii za bezpečnosť účastníkov 
športového podujatia pri prejazde 
mestom. Poďakovanie patrí aj 
všetkým návštevníkom Zlatých 
Moraviec z celého Slovenska, ktorí 
prišli spoznávať na dvoch kolesách 
prírodné krásy Pohronského Inovca 
a organizátor sa už teraz teší na ďalší 
ročník Cyklokola Okolo Veľkého 
Inovca. 

Anton Kaiser

Okolo Veľ kého Inovca

S tvorbou Štefana Doskoča zo 
Zlatna sme sa už mali možnosť 
stretnúť v regióne horného Požitavia 
na rôznych kultúrnych podujatiach, 
ktoré dekoratívne skrášľuje svojimi 
ľudovými umeleckými prácami. 
Patrí k rezbárom, ktorým učarovalo 
drevo a už dlhé roky hľadá 
v prírodných materiáloch ukrytú 
krásu, ktorú pretvára do umeleckej 
podoby pre radosť z vytvoreného 
diela.

Svojou zaujímavou rezbárskou 
tvorbou sa predstavil na 

samostatnej výstave v Mestskom 
múzeu v Zlatých Moravciach, ktorej 
súčasťou boli Dni tvorivých dielní 
v dňoch 12. – 13. júna 2012. Žiakov 
z okolitých škôl zasvätil do tajov 

rezbárskeho umenia praktickými 
ukážkami spracovania dreva. Opísal 
rozmanité vlastnosti najvhodnejších 
materiálov na vyrezávanie 
umeleckých predmetov, ku ktorým 
patrí najmä lipa. Predstavil ďalšie 
často používané druhy dreva na 
spracovanie, ku ktorým patrí orech, 
dub, čerešňa, hruška a topoľ. Ako 
bývalý starosta obce a zakladateľ 
obecného múzea v Zlatne so 
zbierkami protifašistického odboja, 
historického roľníckeho náradia 
a saní, ktoré používali partizáni, 

motivuje sa stvárňovaním 
makiet lietadiel a strelných zbraní 
používaných v 2. svetovej vojne. Je 
autorom makety Čierneho hradu, 
ktorý sa nachádza v priestoroch 
Obecného úradu v Zlatne. Krásu 
drevených výtvorov na ľudovú 
tému ako sú koníky, rôzne dedinské 
povozy, kolovrátok, betlehem, 
figurálnu tvorbu a iné predmety si 
návštevníci múzea majú možnosť 
pozrieť do 30. júna 2012.

Anton Kaiser

Drevorezba Štefana Doskoča

V tretiu júnovú slnečnú sobotu sa 

v Chyzerovciach uskutočnil už tretí 

ročník súťaže vo varení gulášu.

Do súťaže sa zapojilo celkovo 15 

súťažných družstiev a každý tím mal 

svoje tajomstvo ako pripraviť ten 

najchutnejší. Podvečer, keď už všetci 

mali svoje pokrmy dovarené, zasadla 

odborná porota, ktorá všetky súťažné 

vzorky vtipne vyhodnotila za jedlé a 

preto bolo veľmi ťažké určiť celkového 

víťaza najlepšieho gulášu. Ceny 

najlepším kuchárom odovzdal primátor 

mesta Zlaté Moravce Peter Lednár 

spoločne s organizátormi – zástupcami 

Občianskeho združenia Chyzerovce. 

Na atmosféru horúceho letného dňa 

nasýteného vôňou gulášu v kruhu 

známych a priateľov budú zúčastnení 

ešte dlho spomínať.
(autor foto: Juraj Vician).

-red-

Vôňa gulášu sa 
šírila Chyzerovcami
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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 právnych 
predpisov a Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce 
(VZN č. 6/2011 účinné od 11.07.2011 
v znení dodatku č. 1 účinného 
od 02.12.2011 ) poskytne do 
priameho prenájmu
 nebytové priestory 

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

 pozemok – časť parcely KN 
registra „C“ číslo 2507/1, druh 
pozemku: ostatné plochy  /LV č. 
3453/, ktorý sa nachádza  na Ul. 
1. mája v Zlatých Moravciach /
vedľa bytového domu súp. č. 1119/ 
o výmere 429 m², účel využitia 
pozemku: údržba verejnej zelene 

Lehota na predkladanie návrhov 
nájomných zmlúv končí dňa 
13.07.2012 o 13.00 hod.

Bližšie informácie o prenájme vyššie 
uvedených nehnuteľností získate na 
úradnej tabuli a internetovej stránke 
Mesta Zlaté Moravce 
 www.zlatemoravce.eu, 
/Mesto, 
ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2012, INÉ 

INFORMÁCIE/, 
prípadne na č. telef. 037/6923922 

alebo 037/6923927 (oddelenie 
správy majetku mesta).

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Obec Veľké Vozokany zastúpená starostkou obce 
Ing. Justínou Pálkovou

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  VÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie riaditeľa/ky Materskej školy Veľké Vozokany, 951 82, 
s nástupom od 01.09.2012

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti 
podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované kvalifikačné predpoklady: - ukončené vzdelanie 
v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení 
vyhlášky MŠ SR č. 170/2010 Z.z., - najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

Ďalšie požiadavky a kritéria: - bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, 
ovládanie štátneho jazyka, vykonanie prvej atestácie ( pozri § 61 ods. 12 
zákona č. 317/2009 Z. z.), znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej, 
pracovnoprávnej legislatíve materskej školy, znalosť práce na PC (World, 
Excel, internet), osobnostné a morálne predpoklady, organizačné 
schopnosti a komunikatívnosť, absolvovanie ďalšieho vzdelávania 
riadiacich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po nástupe do 
funkcie).

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, overená kópia 
dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, profesijný životopis, výpis 
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, lekárske potvrdenie o telesnej 
spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti, overený doklad o absolvovaní prvej 
atestácie, doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti, koncepčný 
zámer rozvoja školy (1- 2 strany / A4 ), písomný súhlas na použitie osobných 
údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z.

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej 
obálke s označením:

„ Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ Veľké Vozokany – neotvárať “, 
najneskôr do 20. 7. 2012 do 15.00 h na adresu: Obec Veľké Vozokany, Obecný 
úrad, 951 82 Veľké Vozokany

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.
Termín konania výberového konania bude prihláseným uchádzačom 

oznámený najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom. Ďalšie informácie: Obec 
Veľké Vozokany, tel.: 037/634 22 93
Ing. Justína Pálková, starostka obce            7 / 046 / 2012 /PČ ,07 / 035 / 2012 - 129/SZ

Prenájom voľného nebytového 
priestoru a pozemku

 Slnečný rockový 

festival

14. 7. od 10.00 do 16.00 h

Nádvorie MSKŠ

 Diskotéka DJ KUKO 

14. 7. od 16.00 do 03.00 h 

Amfiteáter

 Súťaž krížovkárov 

 21. 7. o 9.00 h

 Reštaurácia Rio, 

Sládkovičova ul.

 Benefičný koncert 

Hope & Change

21. 7. o 15.00 h 

Divadelná sála MSKŠ

Pozvánky

 Predám 8 – árový stavebný pozemok 

v Dolných Sľažanoch – smer Neverice.  

Kontakt: 0908 123 910

7/040/2012/PČ, 6/028/2012-101/DZ

 Predám 1000-l nádrže na vodu. Kontakt: 

0904 158 259

7/041/2012/PČ, 6/029/2012-105/DZ

 Ubytovanie vašich domácich miláčikov, 

vonkajšie a vnútorné 

voliéry –  PSÍ HOTEL Kontakt: 0904 158 259

7/042/2012/PČ, 6/030/2012-106/DZ

 Predám 50-l sklenené fľaše s kovovým 

košom. Kontakt: 0904 158 259

7/043/2012/PČ, 6/031/2012-107/DZ

 Ponúkame na predaj pozemok a rod. 

dom v tichom,  peknom prostredí za dedinou. 

Prístupová cesta, elektrina, voda, vlastné 

studne.  Vhodné na celoročné bývanie alebo 

rekreáciu, cena dohodou.

Kontakt: 0908 708 359

7/044/2012/PČ, 7/033/2012-126/DZ

P r e d a j ,  k ú p a
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9. 7. Bojová loď, USA
V tomto akčnom sci-fi sa pripravte na veľkolepý zážitok plný úžasných 

trikových scén, ale aj humoru, v ktorom hrajú prím Taylor Kitsh 
a popová hviezda Rihanna. Obaja sa vám v tomto filme predstavia 
ako nedisciplinovaní a problémoví námorníci. Boj o Zem sa začne 
paradoxne na vode!

Št., pi.: 18.00, so., ne.: 19.00, po.: 17.00, zľ. 2,20 €, vstupné 2,50 €, MN 
do 12 r.

10. – 11. 7. Líbáš jako ďábel, ČR
Tri roky po diváckom hite Líbaš jako Bůh posiela režisérka M. 

Poledňáková v novom filme kvarteto hlavných hrdinov do nových 
životných situácií. V exotickom Maroku sa odohráva ďalší príbeh plný 
humoru, romantiky a lásky.

Ut.: 19.00, st.: 18.00, vstupné 2,50 €, MN do12 r.

13. – 14. – 15. – 16. 7. Muži v čiernom 3, USA
Agenti v čiernych oblekoch – J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) – 

sú späť a opäť včas. J počas svojich 15- tich rokov s Mužmi v čiernom 
už videl veľa nevysvetliteľných vecí, ale nič, ba ani mimozemšťania ho 
nedokážu tak zmiasť, ako jeho sarkastický, tajnostkársky partner K.

Pi.: 18.00, so., ne.: 19.00, po.: 17.00, zľ. 2 €, vstupné 2,30 €, vhodné pre 
všetky vekové skupiny maloletých.

17. – 18. 7. Príliš mladá noc, ČR
Neuveriteľný príbeh dvoch 12 – ročných chlapcov, ktorí sa deň 

po Silvestri náhodne ocitnú na zvláštnej oslave v byte mladej ženy 
a v spoločnosti dvoch dospelých mužov. Deti sa v byte zabudnú 
a stretávajú svoje prvé stretnutie s láskou a sexualitou.

Ut.: 19.00, st.: 18.00, vstupné 2 €, MN do 12 r.

20. – 21. – 22. – 23. 7. Madagaskar 3, USA
Tento detský filmový trhák si po mesiaci opäť zopakujeme, pretože sa 

to naozaj oplatí. Preneste sa aj so svojimi deťmi do ríše zvierat a príďte 
si pozrieť ďalší počítačovo animovaný zázrak. Neváhajte, pretože je to 
úžasne milé, zábavné a originálne!

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, po.: 17.00, zľ. 2 €, vstupné  2,30 €, 
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých.

24. – 25. 7. Diktátor, USA
Tento film je menej satirický a improvizačný než Borat, zato oveľa 

nápaditejší a provokatívnejší než Bruno. Ďalší bláznivý a politicky 
nekorektný úlet britského komika. Milovníci hrubozrnného humoru si 
to určite vychutnajú.

Ut.: 19.00, st.: 18.00, vstupné 2,30 €, MN do 15 r.

26. – 27. – 28. – 29. – 30. – 31. 7. 
Snehulienka a lovec, USA
Zlá kráľovná Ravenna vyslala drsného lovca Erica po stopách 

Snehulienky, ktorá unikla z jej područia a môže ju pripraviť o moc. 
Potrebuje totiž jej srdce, aby si čiernou mágiou zachovala nesmrteľnosť 
a večnú mladosť. Magicky temné „fantazy“ o žiarlivosti a túžbe po 
nesmrteľnosti.

Št., pi.: 18.00, so., ne.: 19.00, po.:17.00, zľ. 2,20 €, ut.: 18.00, vstupné 
2,50 €, MN do 12 r.

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

Program Kina Tekov
Narodili sa
4. 6. Tamara Kabátová, (N) Nitra
7. 6. Sebastián Dukai, (N) Nitra
9. 6. Tobias Štrba, (N) Nitra
11. 6. Eliška Belicová, (N) Levice

Jubilanti
9. 7. Matilda Kerešová, 
Zlaté Moravce, 85 r.
9. 7. Margita Laurincová, 
Zlaté Moravce, 90 r.
10. 7. Jozef Farkaš, 
Zlaté Moravce, 90 r.
14. 7. Juliana Kováčová, 
Zlaté Moravce, 85 r.
15. 7. Mária Valachyová, 
Zlaté Moravce, 80 r.
15. 7. Mária Matejová, 
Zlaté Moravce, 85 r.
24. 7. Mária Bačíková, 
Zlaté Moravce, 85 r.

Povedali si áno
26. 5. Mgr. Miroslav Grzyb, 
Zlaté Moravce a Ing. Alena Jančová,  
Zlaté Moravce

2. 6. Jozef Hollý, Bratislava a 
Ivana Kováčová, Bratislava
9. 6. Jozef Pecho, Zlaté Moravce 

a Albína Paulová, Zlaté Moravce
9. 6. Bc. Peter Harčarik, Košice 

a Mária Ščibrániová, Zlaté Moravce
16. 6. Ing. Martin Dušička, Vráble 

a Mgr. Zuzana Levická, 
Tesárske Mlyňany

Opustili nás
7. 6. Peter Marko, 1949, Volkovce
8. 6. Alexander Kordoš, 1952, 
Žitavany
10. 6. Štefan Laurinc, 1952, 
Čaradice
12. 6. Pavel Herc, 1944, 
Nemčiňany
14. 6. Paulína Petrovičová, 1943
Obyce
14. 6. František Ondriaš, 1950, 
Zlaté Moravce
15. 6. Anton Urminský, 1942, 
Zlaté Moravce
16. 6. Jozef Šabo, 1933, Žitavany
16. 6. Belo Danóci, 1934, Volkovce
18. 6. Katarína Ondriašová, 1929,
Žitavany

Poďakovanie
So žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, 

priateľom a známym, že nás dňa 7. 6. 2012 opustil náš drahý 

Ján Rajnoha
zo Zlatých Moraviec

Zároveň úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 
poslednej rozlúčky s našim drahým manželom a otcom.

Ďakujeme za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a pomoc v našom hlbokom žiali.

Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.

7/045/2012/PČ, 7/034/2012-128/DZ

Spoločenská kronika
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Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce, ako nájomca priestorov 
určených na prenájom, na základe § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta poskytne do priameho prenájmu 
nebytové priestory v Dome služieb na Sládkovičovej ul. č. 1, Zlaté 
Moravce, 85 m² - obchodné priestory /kancelárie a sklad/ - na poschodí

nebytový priestor  v budove SOV, na poschodí Duklianskej ul. č. 2/A, 
Zlaté Moravce, 84,84 m² - obchodné priestory

nebytové priestory v budove SOV, na poschodí Duklianskej ul. 
č. 2/B, Zlaté Moravce, 54 m² - kancelárske priestory, 35 m² - kancelárske 
priestory, 35 m² - kancelárske priestory, 45,89 m² - obchodné priestory, 18 m² 
- skladový priestor

nebytové priestory v budove SOV, na prízemí Duklianskej ul. č. 2/B, 
Zlaté Moravce, 43,41 m² - obchodné priestory

nebytové priestory na Viničnej ul. č. 1, Zlaté Moravce, 16,30 m² - kancelárske 
priestory, 11,90 m² - kancelárske priestory, 97,90 m² - dielňa

Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov určená v súlade so 
zákonom č. 116/1990  Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a Zásadami hospodárenia s  majetkom mesta platnými od 01.01.2005, 
34,- €/m² ročne - obchodné priestory (kancelárie), 17,- €/m² ročne - priestory 
využívané ako sklad

Predpokladaná doba prenájmu: Doba určitá
Ostatné podmienky prenájmu: V cene podnájmu nie je zahrnutá spotreba 

elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné a odvoz odpadu
Podmienky predloženia cenovej ponuky
Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce, ako nájomca,  stanovuje lehotu 

na doručenie návrhov nájomných zmlúv rešpektujúcich uvedené podmienky 
pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku Mesta Zlaté Moravce do 
20. 7. 2012, najneskôr do 15.00 h, a to do kancelárie Záhradníckych 
služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č. 1, 953 01 Zlaté 
Moravce, na poschodí v Dome služieb

Návrhy prenájomných zmlúv obsahujúce najmä konkrétny účel prenájmu 
a konkrétnu výšku nájomného je potrebné doručiť v určenom termíne 
v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom „Prenájom–ZsM/2012 
– Neotvárať!“ na Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce, Sládkovičova 
ul. č. 1 , 953 01 Zlaté Moravce (rozhodujúci je čas prijatia obálky do dňa 20.7. 2012 
do 15.00 h Informácie na tel. č. 037/6421145.

Marian Tomajko, riaditeľ ZSM

Prenájom voľných nebytových priestorov

Pohotovosť lekární
V dňoch 9. – 15. 7. 

Lekáreň IRIS, Nám. A. Hlinku č. 
28, v pracovné dni od 7.00 do 

21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 
h. V dňoch 16. – 29. 7. Lekáreň 
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, 

počas pracovných dní od 7.00 do 
21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 

h. V dňoch 30. – 31. 7. Lekáreň 
U ZLATÉHO HADA, Župná 54, 

v čase od 18.00 do 21.00 h.

Dňa 29.5.2012 zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ 
v Nitre školské MO vo vybíjanej žiačok ZŠ. Počet 
účastníkov podujatia: 48.

Výsledky zápasov:
ZŠ Topoľčianky – ZŠ Žitavany 11 : 16, 
ZŠ Mojmírova, ZM – ZŠ Žitavany 6 : 13, 
ZŠ Topoľčianky – ZŠ Sľažany 16 : 9, 
ZŠ Sľažany – ZŠ Žitavany 6 : 17, 
ZŠ Sľažany – ZŠ Mojmírova, ZM 8 : 14, 
ZŠ Mojmírova, ZM – ZŠ  Topoľčianky 13 : 10

Konečné poradie: 
1. ZŠ Žitavany, 2. ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 
3. ZŠ Topoľčianky, 4. ZŠ Sľažany, 5. ZŠ Tesárske 

Mlyňany, 6. - 8. ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce, 
ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce, ZŠ Tekovské Nemce,
9. ZŠ Sv. Don Bosca, Zlaté Moravce, 
10. OG GJK, ZM, 11. ZŠ Obyce, 12. ZŠ Beladice
Postup na MK si vybojovali dievčatá zo ZŠ 

Žitavany.
Mgr. Jozef Zatňanský, riaditeľ CVČ

Vyhodnotenie školské MO ZM vo vybíjanej žiačok ZŠ
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CVČ Zlaté Moravce zorganizovalo v šk. roku 2011/2012 
okresnú streleckú ligu v športovej streľbe zo vzduchovej 

pušky vzor Slávia. Súťaže sa zúčastnili žiaci a žiačky základných 
škôl okresu Zlaté Moravce v piatich súťažných kolách. Súťažilo 7 
družstiev zo základných škôl, 46 žiakov a žiačok. 

Kategória družstiev mladších žiakov:
1. ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. ZŠ Mojmírova, ZM, 3. ZŠ Topoľčianky, 4. CVČ 

ZM, 5. ZŠ Robotnícka, ZM
Kategória družstiev starších žiakov:
1. ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. ZŠ Obyce, 3. ZŠ Mojmírova, ZM, 4. ZŠ 

Pribinova, ZM, 5. ZŠ Topoľčianky, 6. ZŠ Robotnícka, ZM

Celkové vyhodnotenie všetkých jednotlivcov

Kategória mladší žiaci:
1. Miloš Šabo, ZŠ Jedľové Kostoľany, 880 b., 2. Jakub Kunský, ZŠ 

Mojmírova, ZM, 874 b., 3. Samuel Robeš, ZŠ Topoľčianky, 830 b., 4. Matúš 
Kováč, CVČ ZM, 827 b., 5. Tomáš Beliansky, ZŠ Jedľové Kostoľany, 825 b., 6. 
Kristián Krpala, ZŠ Topoľčianky, 801 b., 7. Jakub Bánsky, CVČ ZM, 794 b., 8. 
Filip Žiga, ZŠ Mojmírova, ZM, 771 b., 9. Alexander Jelínek, ZŠ Mojmírova, 
ZM, 760 b., 10. Benjamín Melenec, ZŠ Jedľové Kostoľany, 738 b., 11. Adrián 
Sojka, ZŠ Robotnícka, ZM, 575 b., 12. Roman Drienovský, ZŠ Topoľčianky, 
523 b., 13. Ján Henryk Košt, ZŠ Robotnícka, ZM, 477 b., 14. Dávid Makán, 
ZŠ Topoľčianky, 137 b., 15. Sebastián Fašánok, ZŠ Robotnícka, ZM, 51 b.

Kategória mladšie žiačky:
1. Alžbeta Pustajovská, ZŠ Robotnícka, ZM, 137 b.

Kategória starší žiaci:
1. Adam Dubec, ZŠ Mojmírova, ZM, 916 b., 2. Andrej Šabo, ZŠ Obyce, 

910 b., 3. Lukáš Cigáň, ZŠ Jedľové Kostoľany, 860 b., 4. Filip Fejfar, ZŠ 
Mojmírova, ZM, 828 b., 5. Filip Mikla, ZŠ Pribinova, ZM, 802 b., 6. Lukáš 
Kučera, ZŠ Topoľčianky, 731 b., 7. Patrik Mladý, ZŠ Topoľčianky, 693 b., 8. 
Martin Minár, ZŠ Obyce, 665 b., 9. Andrej Gregora, ZŠ Robotnícka, ZM, 
626 b., 10. Adam Šútor, ZŠ Topoľčianky, 599 b., 11. Roman Šimovič, ZŠ 
Robotnícka, ZM, 597 b., 12. Lukáš Káčer, ZŠ Obyce, 546 b., 13. Miroslav 
Šabo, ZŠ Obyce, 486 b., 14. Matúš Hitka, ZŠ Pribinova, ZM, 464 b., 15. 
Adam Horvát, ZŠ Mojmírova, ZM, 432 b., 16. Andrej Laktiš, ZŠ Mojmírova, 
ZM, 418 b., 17. Martin Bielik, ZŠ Robotnícka, ZM, 371 b., 18. Peter Almáši, 
ZŠ Obyce, 230 b., 19. Ondrej Lukáš, ZŠ Mojmírova, ZM, 154 b., 20. David 
Ševce, ZŠ Mojmírova, ZM, 143 b., 21. Filip Šimovič, ZŠ Robotnícka, ZM, 
133 b., 22. Tobiáš Lacko, ZŠ Pribinova, ZM, 131 b., 23. Roman Rafael, ZŠ 
Robotnícka, ZM, 0 b.

Kategória staršie žiačky:

1. Karolína Krnáčová, ZŠ Pribinova, ZM, 989 b., 2. Linda Laurincová, ZŠ 
Jedľové Kostoľany, 922 b., 3. Hana Kazimírová, ZŠ Jedľové Kostoľany, 921 
b., 4. Sabína Šutková, CVČ ZM, 824 b., 5. Viktória Čižmáriková, CVČ ZM, 
689 b., 6. Adriana Biela, ZŠ Jedľové Kostoľany, 192 b.

Najlepší nástrel v kategórii zmiešaných družstiev starších žiakov 
dosiahla ZŠ Jedľové Kostoľany - 2661 bodov. Najlepší nástrel v kategórii 

zmiešaných družstiev mladších žiakov dosiahla tiež ZŠ Jedľové Kostoľany 
- 2434 bodov. Najlepší nástrel zo starších žiakov dosiahol Adam Dubec 
zo ZŠ Mojmírova, ZM – 251 bodov. Najlepší nástrel z mladších žiakov 
dosiahol Miloš Šabo zo ZŠ Jedľové Kostoľany – 245 bodov. Najlepší nástrel 
zo starších žiačok dosiahla Karolína Krnáčová zo ZŠ Pribinova, ZM – 269 
bodov. Najlepší nástrel z mladších žiačok dosiahla Alžbeta Pustajovská 
zo ZŠ Robotnícka, ZM – 136 bodov. Najlepšie družstvá a jednotlivci 
v jednotlivých kategóriách boli ocenení diplomami a medailami.

Mgr.Jozef Zlatňanský, riaditeľ CVČ

Vyhodnotenie Okresnej streleckej ligy žiakov a žiačok ZŠ


