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O čom rokovalo Mestské zastupiteľstvo?
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 

na svojom 22. zasadnutí konaného dňa 28. 
februára 2013 prerokovalo a schválilo program 
rokovania so zmenou zaradenia dvoch bodov, 
poskytnutie informácií členov Slovenského 
futbalového zväzu o konaní Majstrovstiev 
Európy UEFA U17 na Slovensku a vystúpenie 
občanov mimo rokovacieho poriadku, čiže v 
priebehu rokovania.

Ďalej MsZ prerokovalo a schválilo:
- Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 

rok 2013 vrátane programov a podprogramov 
s výhľadom na roky 2014 a 2015

- Správu hlavného kontrolóra mesta 
k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 
rok 2013 vrátane programov a podprogramov 
s výhľadom na roky 2014 a 2015

- Návrh na použitie Rezervného fondu v roku 
2013 vo výške 60 000 € na čiastočné splácanie 

istín z bankových úverov a použitie Fondu 
rozvoja bývania v roku 2013 vo výške 

25 000 € na čiastočné splácanie istín z 
bankových úverov

- Návrh na zmenu účelu použitia úveru 
schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s. na 
financovanie technickej vybavenosti výstavby 
nájomných bytov, na účel financovania 
rekonštrukcie MK Murgašova ulica, Zlaté 
Moravce vo výške 100 000 € a rekonštrukciu 
a modernizáciu škôl a školských zariadení vo 
výške 100 000 €

- Návrh dodatku č.1, ktorým sa mení a 
dopĺňa VZN Mesta Zlaté Moravce č. 8/2012 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území mesta Zlaté Moravce

- Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Zlaté 

Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

- Návrhy na dodatky k zriaďovacím listinám 
mestských podnikov Službyt, Technické služby 
a Záhradnícke služby

- Návrhy na prevody nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta

- Návrh na začatie obstarávania Zmien 
a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta 
Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
informáciu o zmene sekretára Komisie 
mládeže, školstva, kultúry a športu, kde 
Mgr. Danušu Hollú nahrádza Mgr. Katarína 
Nociarová a zároveň ju schvaľuje ako zástupcu 
Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady

- Prijali sa opatrenia k zmene VZN Mestskej 
polície

Koniec rozpočtového provizória, Mesto má schválený rozpočet
Úvodom rokovania si primátor mesta Ing. Peter 

Lednár, CSc. pokladal za svoju povinnosť povedať 
zúčastneným občanom a poslancom zopár slov, 
z ktorých vyberáme:

… „Ako všetci veľmi dobre viete, momentálne 
fungujeme v rozpočtovom provizóriu. Existenčne 
a ekonomicky je veľmi ťažké udržať chod, či už 
Mestského úradu alebo Mestských podnikov 
za takýchto podmienok. Dnešným dôležitým 
bodom programu je schvaľovanie Mestského 

rozpočtu, to znamená, rozdelenie finančných 
prostriedkov čo najmúdrejšie a najefektívnejšie.

Ešte predtým, ako dnes začnete rozhodovať, 
by som Vás chcel ubezpečiť, že tento rozpočet 
bol navrhovaný a prerokovaný niekoľkokrát a 
že hlavná ekonómka Mestského úradu a celé 
ekonomické oddelenie má za sebou kus práce, 
že doň vložili všetko svoje úsilie a že sme sa všetci 
snažili čo najlepšie v rámci možností navrhnúť 
rozpočet taký, aký je.

Milí poslanci, niekoľkokrát sme sa Vám zúfalo 
spoločne s vedúcimi jednotlivých oddelení 
a riaditeľmi podnikov snažili vysvetliť zlú 
hospodársku situáciu. Na spoločnom stretnutí 
a predchádzajúcej Mestskej rade ste mali 
poslednýkrát možnosť počuť názory, zhodnotenie 
faktov, ako to všetko naozaj je a čo by mohlo v 
konečnom dôsledku ovplyvniť hlasovanie a 
Vaše rozhodovanie. Ale to ste odmietli. Odmietli 
ste si vypočuť ľudí, ktorí do veci vidia najlepšie a 
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ktorí na Váš záujem čakali pred dverami počas 
zasadnutia Mestskej rady zbytočne. Vy očakávate 
váženosť a úctu, aj keď si dovolím povedať, že 
svojím konaním, rozhodovaním, svojimi nárokmi 
a názormi si nevážite predovšetkým Vy všetkých 
zamestnancov Mesta. Jednak tým, ako pre Vás 
slovo odborníka nemá vôbec žiadnu váhu a 
jednak tým, že už dva roky sústavne maríte 
niekedy až niekoľkomesačnú prácu Mestského 
úradu a s ňou akúkoľvek moju snahu ako 
primátora tohto mesta.

Kedy už konečne prijmete fakt, že so krátenými 
podielovými daňami a fungovaním v rovnakom 
režime a systéme, nie je možné pohnúť sa vpred? 
Kedy už konečne budeme pracovať v súlade, 
kedy budete počúvať a komunikovať tak, aby 
aj bežní občania, ktorí Vás volili, boli konečne 
spokojní?

Je tu mnoho nespokojných ľudí, ktorí sa 
dožadujú lepších ciest, parkovísk, detských 
ihrísk, bývania, práce, lepšej bezpečnosti a 
pokojnejšieho života.

Toto všetko je vo Vašich rukách. Vy o všetkom 
rozhodujete. Ja mám nápady, zodpovedných a 
spoľahlivých zamestnancov a svoje ciele, ktoré sú 
z väčšej časti marené.

Bolo potrebné vziať úver. Nikto mi nikdy 
nevyhovorí, že bol zbytočný.Nevysvetlíte mi 
nikdy svoje obavy, svoje trojnásobné zamietavé 
rozhodnutie! Jednoducho to bola cesta vpred. 
Presne tak, ako vzkriesenie mestských podnikov 
ich zlúčením. Pretože v tomto meste, za týchto 
okolností inej cesty niet. Viem to, pretože som už 
s problémami tohto mesta tak zžitý a natoľko ich 
vnímam, že buď nájdeme čo najskôr spoločnú 
reč, alebo dopustíme zánik podnikov a ešte 
slabšie služby pre našich občanov.

A ešte niečo by som Vám rád pripomenul. 
Z decembrového zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva ste stiahli rozpočtové body z 
programu s odôvodnením, že ste nemali čas si 
preštudovať materiály. No ani s odstupom času 
som nenašiel zmysel v oddialenom rokovaní o 
rozpočte mesta.

Zlatomoravčania chcú mať lepšie cesty, chcú žiť 
kultúrne, očakávajú od Mesta veľakrát pomoc a 
podmienky na kvalitnejší a krajší život.

My sme mohli rozdeliť financie len tie, ktoré v 
skutočnosti sú, ktoré máme aj reálne isté.

Vy teraz môžete hlasovať a dvíhať ruky tak, 
ako Vám káže Vaše svedomie. Teraz spokojne 
rozhodnite o budúcnosti nášho mesta a 
pamätajte... Nech už akokoľvek dnes rozhodnete, 
ste za mesto Zlaté Moravce plne zodpovední.“

„Kozmetické“ úpravy 
rozpočtu
Dňa 28. februára Mestské zastupiteľstvo 

prerokovalo a schválilo mestský rozpočet, 
no ten bol schválený až po „kozmetických“ 

úpravách (vyjadrenie nezávislého ekonóma 
na zásah poslancov do niekoľkomesačných 
príprav rozpočtu). Čo znamenalo pre mesto Zlaté 
Moravce rozpočtové provizórium, sme už našim 
čitateľom v skratke priblížili. Tak len zopakujeme, 
že ekonomicky bolo v súčasnej hospodárskej 
situácii veľmi ťažké udržať chod Mesta, ako 
aj celkovo funkčnosť jednotlivých mestských 
podnikov v spojení so zákonne poskytovanými 
službami občanom.

Teraz sa budeme aspoň sčasti venovať 
jednotlivým poslaneckým návrhom na 
zmenu mestského rozpočtu a jeho konečnej, 
schválenej podoby po dvojmesačnej „stagnácii“ 
a neistote. Túto dobu mali poslanci na to, aby 
si mohli jednotlivé kapitoly navrhovaného 
rozpočtu lepšie naštudovať, pretože ako dôvod 
nerokovania o rozpočte v decembri udali krátky 
čas na ich dostatočnú prípravu.

V čom teda spočívala 
predĺžená dvojmesačná 
príprava poslancov 
k úprave rozpočtu?
Najskôr je potrebné podotknúť, že poslednému 

zasadnutiu Mestského zastupiteľstva 
predchádzali rokovania v jednotlivých komisiách 
a Mestskej rade. Aj mimo týchto stretnutí mal 
každý jeden z poslancov možnosť poskytnutia 
informácií a konzultácií s vedúcimi oddelení, 
riaditeľmi podnikov, samotného vedenia a 
ostatných odborných pracovníkov Mesta. A práve 
niekoľko posledných mesiacov tu bola možnosť 
podania poslaneckých návrhov na akékoľvek 
zmeny rozpočtu so zistením skutočností a 
vysvetlenia prípadných nedorozumení. No, 
ako už býva zvykom, veci sa riešili opäť za 
horúca, priamo na zasadnutí MsZ, kde by sa za 
„normálnych“ okolností mali odsúhlasovať už 
odporúčané, prerokované a odkomunikované 
uznesenia jednotlivými komisiami a Mestskou 
radou, aby neboli schválené protizákonné veci, 
ako tomu bolo v niekoľkých prípadoch i tentoraz.

Výsledok schváleného 
rozpočtu je nasledovný:
Poslanec Ľudovít Chládek podal svoj návrh na 

stiahnutie 7000 € z rozpočtovej položky, ktorá je 
určená pre dotáciu spoločnosti Veolia a.s., čiže 
pre mestskú autobusovú dopravu. Táto dotácia 
bola v minulom roku z rozpočtu mesta čerpaná 
vo výške 36 923 €. Po zásahu pána Chládeka, 
zostalo na rok 2013 k poskytovaniu týchto 
služieb Mestom 29 000 €. Keďže je poslanec 
Chládek predseda Komisie dopravy, tak určite 
vie, že Mesto Zlaté Moravce pravidelne rokuje s 
predstaviteľmi Veolia a že k poskytovaniu služieb 

občanom tohto mesta predchádzajú zmluvné 
dohody, čo po tomto jeho rozhodnutí už nie 
je možné dodržať. Je poskytovanie mestskej 
hromadnej dopravy v našom meste dostačujúce? 
Na to nájdu naši občania odpovede sami v sebe 
a predovšetkým tí, ktorí sú na autobusy odkázaní. 
Sedem tisíc EUR je nemalá suma a návrh poslanca 
Chládeka do cestovného poriadku MHD s istotou 
citeľne zasiahne. Nebolo preto potrebné najskôr 
rokovať s predstaviteľmi spoločnosti a potom 
upravovať rozpočet?

Čiastka 7000 € sa po ďalšom poslaneckom 
návrhu Ľudovíta Chládeka presunula do 
rozpočtu Mestského podniku Záhradnícke 
služby a to s klasifikovaním na dotáciu „šírenie 
publikácií a propagácie mesta“. Dobrý nápad, 
no zabudlo sa na takú protizákonnú maličkosť. 
Mesto môže prideľovať dotácie svojim 
príspevkovým organizáciám len na podporu 
hlavnej činnosti podniku. To znamená, že keď má 
podnik podľa zriaďovacej listiny vo svojej hlavnej 
činnosti „starostlivosť o verejnú zeleň, výsadbu a 
údržbu zelených plôch v meste, Pietny park, Park 
J. Kráľa, Park na Ul. 1. mája, časť Parku Mládeže, 
údržbu pieskovísk a detských ihrísk (33), pomníky 
padlých, sôch a iných kultúrnych pamiatok, 
prevádzkovanie a starostlivosť o cintoríny 
- Mestský, Chyzerovecký, Ul. SNP, Prílepský, 
Turisticko – informačné centrum, útulok pre 
psov, prenájom nebytových priestorov“, nemôže 
dať Mesto súčinne so zákonom Záhradníckym 
službám dotáciu, ktorá bola Mestským 
zastupiteľstvom schválená na návrh poslanca 
Chládeka.

Mestský rozpočet je schválený, Veolia 
prišla o svoju dotáciu, občania budú mať 
o nejaké spoje MHD menej a spokojný 
nebude ani Mestský podnik Záhradnícke 
služby, pretože nárok na túto presunutú 
dotáciu nemá. Finančné prostriedky 
sa vzhľadom na schválený rozpočet 
Mestským zastupiteľstvom presunúť 
museli, ale prakticky využité nemôžu byť.

Medzi ďalšie schválené poslanecké návrhy patrí 
„nájdenie“ dotácie vo výške 70 000 €, ktorá bola 
určená na podporu kultúrnych a športových 
organizácií... pôvodne!

Sedemdesiat tisíc EUR sa našlo vďaka poslancovi 
Mgr. Milanovi Galabovi.

Pán Galaba dal návrh na 5 % zníženie platov 
zamestnancov Mestského úradu (28 950 €), 
stiahol položku „Oslavy k 900. výročiu prvej 
písomnej zmienky o meste“, ktorá bola špeciálne 
začlenená do rozpočtu len pre tento rok (30 000 
€) a ide natoľko o výnimočnú udalosť, že si Mesto 
považovalo za povinnosť pomôcť nášmu mestu 
k jeho zviditeľneniu a podpore kultúry nášho 
regiónu. Ďalej podal návrh na zníženie výdavkov 
externých právnych služieb (6 000 €) a zníženie 
odmien poslancov – 10 % (5 050 €). Externé 
právne služby využíva každé jedno mesto. 
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Pretože je to potrebné, ničím výnimočné a pri 
toľkých problémoch samospráv nie je možné, 
aby sa externe právne služby nevyužívali. 
Zníženie odmien poslancov je šľachetný čin. No 
v súlade so siahnutím na platy zamestnancov 
neporovnateľný. Nikto, kto nezdieľa prácu 
zamestnancov Mestského úradu, netuší, ako 
zodpovedne pracujú, koľko si kto zaslúži a treba 
povedať, že zásah na mzdy zamestnancov je 
zásahom do niekoľkých rodinných rozpočtov. 
Poslanecké odmeny nie sú hlavným zdrojom 
príjmov poslancov, pretože poslaneckú prácu si 
každý jeden vykonáva popri svojom zamestnaní 
alebo podnikaní.

„Rezerva“ v rozpočte 
bola pridelená len špor-
tovým organizáciám
Podaním poslaneckého návrhu Dušana 

Husára sa celá „zozbieraná“ a schválená suma 
– 70 000 € preklasifikovala na konkrétny účel a 
to „Rekreačné a športové služby“, presnejšie na 
dotácie športových organizácií. Preto sa nesmú 
použiť pre iné kultúrne organizácie a tých 
nie je v našom meste málo.

Tento krok však Mesto Zlaté Moravce nie je 
schopné splniť, pretože ako zaznelo počas 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva a na čo 
upozorňovala hlavná ekonómka Mestského 
úradu, je protizákonný. Zákon 523 / 2004 Z.z. O 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
hovorí, že „Mesto nemôže poskytnúť 
dotáciu z rozpočtu mesta, pokiaľ nemá 
v rozpočte voľné zdroje“. To znamená, že 
prioritne si musí Mesto zafinancovať všetky svoje 
povinnosti (úvery, mzdy, záväzky vyplývajúce 
z obchodných zmlúv, musí byť zabezpečená 
prevádzka škôl, škôlok, poskytovania sociálnych 
služieb, budov v majetku Mesta, musí byť 
zabezpečená funkčnosť podnikov, ktoré musia 
poskytovať zo zákona základné služby svojim 
občanom atď.) Čiže, nie je v poriadku takéto 
rozhodnutie a schválenie rozpočtu s takýmito 
poslaneckými návrhmi, keď všetci poslanci 
bez výnimky vedia, aká je napätá finančná a 
hospodárska situácia v našom meste.

A aj keď bol schválený rozpočet, ktorý 
musel byť následne upravený podľa 
schválených uznesení, nie je možné 
zvýšiť celkový dlh obce poskytnutím tejto 
dotácie. Bolo by to protizákonné.

Poslanec Ivan Madola navrhol znížiť položku 
„Materiál“ o 13 000 €. Sú to finančné položky, 
ktorými sa zabezpečuje samotný chod 
úradu. To znamená, že ak nebudú potrebné 
financie v tomto „šuflíčku“, môže to mať 
dopad na spokojnosť občana v rámci zákonne 
poskytovaných služieb vyplývajúcich z 
kompetencií Mestského úradu. Na porovnanie... 

v roku 2012 sa odtiaľto vyčerpalo 51 000 € a boli 
pokryté len základné výdavky ako napríklad 
kancelárske potreby, kancelársky papier, 
tonery atď. (materiály k zasadaniu Mestských 
zastupiteľstiev sa poslancom dodávajú aj v 
tlačovej forme a majú priemerne 200 strán, 
poslancov je 19 a v minulom roku zasadali 
jedenásťkrát = 26 000 listov A4  tlačených 
obojstranne). Na rok 2013 sa táto položka do 
rozpočtu navýšila o 10 600 € z dôvodu, že je 
kvôli „storočnej“ výpočtovej technike natoľko 
ohrozený samotný chod úradu a plnenie jeho 
zákonných povinností, že je päť minút po 
dvanástej na postupnú ich revitalizáciu.

Ďalej sa pán Madola rozhodol „siahnuť“ 
na položku webovej stránky a verejného 
obstarávania, čo znamená, že návrhom na jej 
celkové zníženie o 7 000 €, porušil zákonom 
danú povinnosť Mesta o poskytovaní informácií 
občanom prostredníctvom internetu.

Takýmto spôsobom „našiel voľných“ 20 000 
€, ktoré následne navrhol priradiť Mestskému 
stredisku kultúry a športu (10 000 €) a Mestskému 
podniku Záhradníckym službám (10 000 €).

Viliam Rumanko podal návrh na zníženie 
odmeny pre zástupcu primátora až o 40 % 
(5 600 €) a Mestské zastupiteľstvo na jeho 
podnet následne schválilo túto sumu rozdeliť 
na dve polovice a prisúdiť MSKŠ a Zariadeniu 
opatrovateľských služieb.

Návrh poslanca Miroslava Záchenského 
nepadol na úrodnú pôdu (nebol v konečnom 
dôsledku po rozprave schválený), pretože 
vzhľadom na skutočnosti nemohol byť 
absolútne reálne braný do úvahy. Pokúšal sa 
totiž z položky „Nakladanie s odpadmi“ (transfer 
príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta) znížiť o 30 000 € a zároveň navýšiť 
príspevok Mesta Záhradníckym službám.

Mestské podniky melú z 
posledného
Aktuálna situácia príspevkových organizácií 

Mesta je katastrofálna. Riaditelia Mestských 
podnikov bili na poplach už niekoľko mesiacov 
pred schvaľovaním rozpočtu a posledné 
týždne počas zasadnutí jednotlivých komisií 
o to intenzívnejšie. No napriek tomu, že boli 
aj s vedúcimi oddelení MsÚ k dispozícii aj 
počas posledného zasadnutia Mestskej rady k 
prípadnému vypočutiu zo strany jej členov, po 
dvoch hodinách sedenia za dverami nebol nik z 
nich k rokovaniu prizvaný.

Následne na to boli až počas 22. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva urobené určité 
neprediskutované opatrenia zo strany 
poslancov, ktoré sme si postupne rozobrali a je 
už na posúdení občanov tohto mesta, či boli aj 
osožné.

Pomôže Mestkému podniku Záhradnícke 

služby navýšenie príspevku mesta (Madola) o 
10 000 €, keď príspevok, ktorý tomuto podniku 
prislúcha, nepokrýva ani dlžoby, ktoré podnik 
spláca a ktoré vyplývajú ešte z minulého 
volebného obdobia?

Pomôže 2 800 € (Rumanko) Zariadeniu 
opatrovateľských služieb, keď na svoju 
celoročnú prevádzku potrebujú o 40 000 € viac?

Pomôže Mestskému stredisku kultúry a športu 
12 800 € (Madola a Rumanko) po ostrých 
opatreniach v podniku, ako je prepustenie 7 
zamestnancov, citeľné zníženie platov jeho 
zamestnancov, plánovaného zavretia kúpaliska 
počas letnej sezóny, havarijného stavu strechy 
telocvične (nová by stála 33 000 €), chátrajúcich 
budov v ich správe, zrušenia finančných 
príspevkov jubilantom a k narodeniu detí atď.? 
Príspevok mesta napriek tomu nepokrýva ani 
základné potreby na prevádzkovanie. Kultúre 
a športu chýba najmenej 50 000 €, aby sa už 
o pár dní nedostali do platobnej neschopnosti 
pri prežívaní v rámci už vykonaných opatrení. 
Výhodou všetkých ostatných podnikov je 
podnikateľská činnosť, ktorá v tomto prípade 
nepomôže. Športoviská sa prenajali najviac 
užívajúcim prenajímateľom na podporu futbalu 
v našom meste za 1 € (schválené Mestským 
zastupiteľstvom v roku 2011) a bez pochýb všetci 
vedia, že zlúčenie dvoch neprosperujúcich 
podnikov v minulom roku (Správa športových 
zariadení a Mestské kultúrne stredisko), bol 
veľmi nešťastný ťah bez následne väčšej 
finančnej podpory mesta.

Pán Záchenský chcel zobrať Technickým 
službám 30 000 € pre záchranu Záhradníckych 
služieb. Ale na to, aby boli občania tohto mesta 
spokojní so službami a prácou tohto podniku, 
chýba 200 000 € na jeho ako-takú funkčnosť, 
odmysliac zastaralý vozový park (priemerný vek 
35-40 rokov).

Chýba všetkým podnikom, chýba základným 
školám a škôlkam, chýbajú financie celému 
mestu na zabezpečenie zákonne potrebných, 
poskytovaných služieb a celkovej údržby 
mestského majetku. Na to, aby Mesto začalo 
jedného dňa prosperovať, je nutných viacero 
opatrení, krokov, spoločnej reči a vzájomnej 
dôvery celého vedenia k jednotlivých 
odborným pracovníkom a primátorovi tohto 
mesta.

Odborné stanovisko s bližšími informáciami o 
predloženom Mestskom rozpočte podali ešte 
pred samotným jeho schválením počas 22. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva vedúca 
oddelenia financií a rozpočtu Ing. Iveta Szobiová 
a hlavný kontrolór Mesta Zlaté Moravce Ing 
Michal Borkovič.
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Rozpočet je navrhnutý 
ako prebytkový
Pani Szobiová uviedla, že na rokovanie bol 

predložený návrh Programového rozpočtu 
Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom 
na roky 2014 až 2015 (tzv. zdôrazňujúci vzťah 
medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými 
vstupmi a výsledkami realizovaných 
rozpočtových programov a podprogramov), 
ktorý bol zostavený na základe požiadaviek 
jednotlivých oddelení Mestského úradu a 
rozpočtových a príspevkových organizácií 
Mesta. Bol spracovaný v súlade so zákonom 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s VZN č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce, ktoré v článku 
4 - Rozpočtový proces, časť 4.3 Zostavovanie 
rozpočtu, bod 4.3.12 upravuje, že „MsZ schvaľuje 
rozpočet mesta v programoch, v ktorých bude 
Mesto realizovať výdavky bežného rozpočtu a 
kapitálového rozpočtu podľa platnej funkčnej 
klasifikácie a podľa ekonomickej klasifikácie na 
úrovni položiek“.

Bežné príjmy boli navrhnuté vo výške 
6 393 389 €, bežné výdavky vo výške 6 216 589 

€, prebytok bežného rozpočtu je vo výške  
+176 800 €. Kapitálové príjmy neboli 
rozpočtované, kapitálové výdavky sú 
rozpočtované vo výške 40 000 €. Prebytok 
bežného rozpočtu je použitý na splácanie 
istín z bankových úverov, ktoré sú zaradené do 
výdavkových finančných operácií a na nákup 
servera pre Mestský úrad, ktorý je zaradený ako 
kapitálový výdaj.

Príjmové finančné operácie obsahujú prevod 
prostriedkov z fondov Mesta (Rezervný fond, 
Fond rozvoja bývania) vo výške 85 000 € a 
zostatok prostriedkov z predchádzajúceho 
roka vo výške 30 011 €, ktoré sú účelovo 
určené zo štátneho rozpočtu v súlade so zák. č. 
583/2004 Z. z. Výdavkové finančné operácie sú 
rozpočtované vo výške 201 066 € na splátky istín 
z nesplatených úverov Mesta.

„Návrh Programového rozpočtu na rok 2013 
bol predložený ako prebytkový, t. j. rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, vrátane 
finančných operácií rozpočtu, je prebytok vo 
výške 50 745 €. Bol plánovaný na krytie splátok 
úveru a úrokov vo výške 42 000 € (investičný 
úver) a na krytie splátok úveru a úrokov vo výške 
8 745 € (úver na technickú vybavenosť bytovky),“ 
zdôraznila Szobiová.

Ďalej poukázala na výdavky mesta neriešené 
v návrhu rozpočtu na rok 2013, ako napríklad 
rekonštrukcia Murgašovej ul., energie, 
nedofinancovanie originálnych kompetencií 
školstva, nedofinancovanie sociálnych 
služieb. Všetky sú uvedené aj s podrobnejšími 

informáciami v materiáloch k zasadnutiu MsZ 
(www.zlatemoravce.eu).

Hlavná ekonómka uviedla, že na základe 
zverejnenia Východiskových štatistických 
údajov a podiel obci na výnose DPFO pre rok 
2013 na stránke Ministerstva financií SR, by 
mal byť podiel na dani z príjmov fyzických 
osôb pre Zlaté Moravce na rok 2013 vo výške 
2 897 944 €. Na základe tejto skutočnosti bolo 
navrhnuté zníženie v príjmovej časti bežného 
rozpočtu v položke podielových daní o sumu 
192 000 €. Na základe oznámenia zo zasadnutia 
prezídia Únie miest Slovenska zo dňa 25. 
januára 2013 ku konsolidácii verejných financií, 
pripravuje Ministerstvo novú prognózu - návrh 
na ďalšie zníženie výdavkov, nakoľko súčasný 
stav predpokladaných príjmov sa s veľkou 
pravdepodobnosťou nepodarí naplniť. Bude 
sa to týkať aj dane z príjmov FO a preto treba 
počítať s výraznejšou rezervou.

Rozpočet je odborná a 
ekonomická záležitosť
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič uviedol, že po 

posúdení predloženého návrhu rozpočtu Mesta 
Zlaté Moravce na rok 2013, ktorý bol spracovaný 
ako prebytkový v súlade so zákonnými 
opatreniami Slovenskej republiky a vnútornými 
organizačnými normami Mesta Zlaté Moravce, 
odporúča predložiť na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu spolu s prijatím príslušných 
opatrení na zreálnenie výdavkovej časti rozpočtu 
tak, aby boli zabezpečené všetky samosprávne 
funkcie mesta a služby pre obyvateľstvo.

Zdôraznil, že rozpočet je odborná, 
ekonomická záležitosť a minimálne na 
99% by mal byť pripravený tak, aby za 
neho vedelo Mestské zastupiteľstvo s 
dôverou zahlasovať.

Ďalej predložil systémové pripomienky k 
návrhu rozpočtu:

1. Spracovaniu návrhu rozpočtu 
nepredchádzala širšia odborná diskusia na 
úrovni vedenia mesta, útvarov Mestského 
úradu, poslancov a odborných komisií MsZ. 
Absentovalo aj prerokovanie a stanovenie 
koncepcií, priorít, zámerov a cieľov rozvoja 
mesta v roku 2013 a konkrétnych postupov pri 
ich napĺňaní. Preto zostalo hlavným zámerom 
spracovanie vyrovnaného návrhu rozpočtu.

2. Neboli dostatočne plnené ustanovenia 
článku č. 4 – Rozpočtový proces, VZN č.5/2012, o 
rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, 
hlavne, čo sa týka koordinácie prác a časového 
harmonogramu prípravy návrhu rozpočtu.

3. Finančná komisia prerokovala rozpočet 
mesta na rok 2013 a navrhla jeho predloženie na 
rokovanie MsZ s pripomienkami, ktoré sa budú 
riešiť na MsZ. Mestská rada sa rozpočtom na 
svojom zasadnutí vôbec nezaoberala.

4. Mestským podnikom bol navrhnutý 
finančný príspevok na činnosť bez analýzy 
tohto kroku na ekonomiku a zabezpečovanie 
ich základného poslania a činnosti v roku 2013.

Zároveň boli rozpočty príspevkových 
organizácií spracované len na Mestom určenú 
výšku finančného príspevku, bez prijatia 
účinných opatrení zo strany organizácie, ale 
aj zo strany mesta, na ich reálne naplnenie. 
Zníženie príspevkov podnikom na rok 2013 je 
skomplikované ich znižovaním aj v r. 2012.

Zlučovať, či nezlučovať
Hlavný kontrolór ďalej uviedol: „Chcem sa 

vyjadriť k záležitosti, o ktorej nikto nechce 
hovoriť, lebo je nepríjemná, a to je financovanie 
mestských podnikov. Téma zlučovať, či 
nezlučovať mestské podniky sa už preberala 
a návrh na reštrukturalizáciu mestských 
podnikov padol niekoľkokrát v minulom roku 
ako od vedenia mesta, tak aj od poslancov MsZ. 
Problémom je, že nemáme dostatočné finančné 
prostriedky, ktoré by potrebovali mestské 
podniky, aby mohli zabezpečovať kvalitné 
služby občanom. Nedostatok finančných 
prostriedkov na plný chod a zlé hospodárske 
výsledky sú fakty, z čoho vyplývajú záväzky a 
pohľadávky, ktoré mesto bude musieť riešiť 
(sanovať).“

Zdôraznil, že v najbližšej dobe sa budeme 
musieť touto problematikou zaoberať a hľadať 
riešenie. Navrhol, že keď prebehnú audity, 
rozbory hospodárenia za rok 2012, s jeho 
predpokladom v priebehu štvrtého mesiaca 
by mala po analýze mestských podnikov 
nasledovať vzájomná spolupráca v rokovaniach 
poslancov MsZ, vedenia mesta a riaditeľov 
mestských podnikov, kde by sa malo dohodnúť, 
akým spôsobom sa bude strata a záväzky 
príspevkových organizácií riešiť v prospech 
poskytovaných služieb občanom, ktoré nám, 
ako samospráve, vyplývajú zo zákona.

Viac informácií ohľadne rokovania nájdete v 
oficiálnej zápisnici na webovej stránke www.
zlatemoravce.eu, ktorá má tentokrát 80 strán a 
kde nájdete zvukové nahrávky nielen z celého 
22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Na 
internetovej stránke www.zlatemoravce.info 
si môžete pozrieť celý videozáznam a už tretí 
rok každé ďalšie zasadnutie online.

Súčasťou rokovania bolo aj vystúpenie 
vzácnych hostí, zástupcov Slovenského 
futbalového zväzu, ktorí prišli informovať o 
tohtoročných Majstrovstvách Európy vo futbale 
hráčov do 17 rokov. Viac sa dočítate v ďalšom 
čísle.

Šéfredaktorka Ľubomíra Rosinská
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V Zlatých Moravciach sme 
si 28. marca pripomenuli 68. 
výročie oslobodenia nášho 
mesta vtedajšou sovietskou 
armádou. Podujatie zorganizovali 
predstavitelia Základnej 
organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov za 
účasti poslancov ako aj občanov 
a predstaviteľov mesta Zlaté 
Moravce.

Spomienkové stretnutie prišiel 
podporiť aj predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Milan Belica, 
ktorý pri tejto príležitosti okrem 
iného pripomenul, že pred 68 rokmi 

sa práve v našom kraji, v neďalekej 
Kalnej nad Hronom, začala 
mohutná, takzvaná Bratislavsko-
brnenská operácia, ktorá následne 
viedla aj k oslobodeniu mesta Zlaté 
Moravce.

Zástupca primátora mesta 
Ing. Jozef Škvarenina zas 
vyzdvihol najmä tú skutočnosť, 
že oslobodenie mesta prinieslo 
koniec utrpenia tak civilnému 
obyvateľstvu, najmä ženám, deťom 
a starcom, ako aj novú nádej na 
pokojný život v mieri. „Preto sa pri 

soche partizána v hlbokej úcte 
skláňame na pamiatku tých, ktorí 
za našu slobodu položili svoje 
životy,“ povedal okrem iného Jozef 
Škvarenina.

Históriu samotného oslobodenia 
nášho mesta priblížil vo svojom 
príhovore Milan Skyva, člen 
Predsedníctva Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov. Uviedol, že v bojoch 
na území Slovenska svoje životy 
položilo 60 659 príslušníkov 
Červenej armády, 2 790 príslušníkov 
československého vojska, 10 
435 vojakov rumunskej armády, 
približne 42 000 nemeckých, 1 
725 maďarských vojakov a tiež 
množstvo partizánov. Tí pôsobili aj 
v okolí Skýcova, Obýc, Zlatna, Hostí 
a Jedľových Kostolian. Operovala 
tu napríklad jednotka Tribeč pod 
vedením pplk. Jana Stančíka 
a Štefana Horváta, skupina Smrek-
Bohuš pod vedením plk. Fr. Lipku, 
skupina kpt. Maximova Národný 
mstiteľ, ďalej Horno-nitrianska 
partizánska brigáda (Hostie) a časť 
brigády Jána Žižku (Lovce).

Dozvedeli sme sa tiež, že 
samotnému oslobodeniu Zlatých 
Moraviec predchádzalo 12. 
novembra 1944 bombardovanie 
železničnej stanice spojeneckými 
vojskami, pričom zničili vojenský 
vlak, partizáni následne zničili 
železnicu pri Jelenci a začiatkom 
januára 1945 zas Nemci zničili 
železničnú trať Kozárovce – Zlaté 
Moravce, aby zastavili postup 
Červenej armády.

Uviedol, že oslobodzovanie 
nášho okresu sa začalo 26. 
marca, po vytvorení predmostia 
v Kozárovciach.

„Úloha oslobodiť Zlaté Moravce 

a okolie pripadla 53. armáde II. 
ukrajinského frontu pod vedením 
generálporučíka  I. M. Managarova, 
spolu s vojskami 1. rumunskej 
armády generála Atanasiu. Prví 
sovietski vojaci do mesta prišli 
ráno o 9. hodine od Žitavian a o 11. 
hodine 28. marca vstúpili na most 
na hlavnej ulici, a tým oslobodili 
mesto Zlaté Moravce. Utekajúci 
vojaci nemeckej armády boli 
uzavretí na úseku Topoľčianky – 
Skýcov,  kde im bránili v ústupe 
partizánke jednotky z Tribečských 
hôr a od východu partizáni 
z Jedľových Kostolian, Hostí a Obýc. 
Tieto dediny boli oslobodené 

29. marca a zbytky hitlerovských 
vojsk boli zničené v okolitých 
lesoch Skýcova, a tým bol 30. 
marca oslobodený celý okres 
Zlaté Moravce,“ uviedol vo svojom 
príhovore Milan Skyva.

V rámci spomienkového 
programu sa ešte pred samotným 
aktom položenia vencov 
k pamätníku partizána kultúrnym 
programom v divadelnej sále 
MSKŠ slávnostným programom 
predstavili žiaci a pedagógovia 
Základnej umeleckej školy 
v Zlatých Moravciach.

-red-

Kvety za oslobodenie k pamätníku partizána

Pozvánka na besedu

Mestská knižnica v Zlatých  
Moravciach Vás pozýva na besedu 

so súčasnou  
slovenskou spisovateľkou

Andreou Boldišovou

Beseda spojená s predajom 
kníh a autogramiádou sa usku-
toční 10.4.2013 (t.j. v stredu) 

o 16.00 h. v priestoroch Mestskej 
knižnice na Robotníckej ulici.



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 07

Za obdobie roka 2012 
zaznamenal Okresný dopravný 
inšpektorát v Nitre zvýšený nárast 
dopravných nehôd s účasťou 
chodca. Rovnako bol evidovaný 
aj nárast dopravných nehôd 
s účasťou chodca – dieťaťa. 
Najčastejšou príčinou dopravných 
nehôd, zaevidovaných chodcom, 
bol náhly vstup do vozovky 
z chodníka (krajnice, okraja 
vozovky) bez rozhliadnutia 
a druhou najčastejšou príčinou bol 
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti 
vozidla. Z pohľadu situácie v mieste 
nehody bolo najčastejšou príčinou 
dopravných nehôd prechádzanie 
mimo priechodu pre chodcov.

Chodci patria medzi 
najzraniteľnejšiu skupinu 
účastníkov cestnej premávky 
a v záujme vlastnej bezpečnosti 
by si mali uvedomiť, že rovnako 
ako vodiči alebo cyklisti musia 
dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky:

- chodec je povinný používať 
predovšetkým chodník

- tam, kde chodník nie je alebo 
je neschodný, chodí sa po ľavej 
krajnici (§ 52 zákona č. 8/2009 
zákon o cestnej premávke...)

- chodci smú ísť po krajnici alebo 
po okraji vozovky najviac dvaja 

vedľa seba, ak tým za zníženej 
viditeľnosti alebo za zvýšenej 
premávky neohrozia alebo 
neobmedzia cestnú premávku

- za zníženej viditeľnosti mimo 
obec musí mať chodec na sebe 
umiestnené reflexné prvky alebo 
oblečený reflexný bezpečnostný 
odev

- pri prechádzaní cez cestu je 

chodec povinný prednostne 
použiť priechod pre chodcov, 
nadchod alebo podchod

- pred vstupom na vozovku sa 
chodec musí presvedčiť, či tak 
môže urobiť bez nebezpečenstva, 
nesmie sa tam bezdôvodne 
zdržiavať ani zastavovať

Chodec sa musí ako 
účastník cestnej premávky 

správať ohľaduplne, nikdy 
sa nespoliehať na druhých 
a hlavne si uvedomiť, že 
bezpečnosť cestnej premávky 
sa týka nás všetkých.

Oznámenie spracované 
Okresným dopravným 
inšpektorátom v Nitre, pplk. Mgr. 
Tibor Valentíny, riaditeľ okresného 
riaditeľstva PZ

Bezpečne na ceste do zla-
tomoraveckých škôl

Uvedená problematika sa úzko 
dotýka každého rodiča, ktorý sa 
úzkostlivo stará o bezpečnosť 
svojho dieťaťa. Pokiaľ sa jedná 
konkrétne o naše mesto, rodičia 
môžu byť aspoň počas ranných 
hodín, ktoré patria ceste do školy, 

pokojnejší. Okrem pravidelného 
monitorovania diania v meste 
vykonávajú Mestskí policajti 
aj dohľad na priechodoch pre 
chodcov a to výhradne v čase 
dochádzania detí do miestnych 
škôl. O „hladkosť“ a istejší krok 
detí na „zebrách“ sa starajú vždy 
dvaja zástupcovia Mestskej polície, 
ktorých nájdete každý školský deň 
striedavo na najfrekventovanejšie 
využívaných priechodoch. 
V prípade, že sú odvolaní 
k urgentnému a neodkladnému 
prípadu, sa deti musia spoľahnúť na 
svoje poznatky o bezpečnosti na 
cestných komunikáciách. Osvetu 
zastrešujú aj učitelia na školách, ale 
hlavne vy, milí rodičia, preto by ste 
túto skutočnosť nemali prehliadať 
a opakovane svoje deti pri 
pohybe na cestách usmerňovať, 
upozorňovať a vštepovať im 
základy bezpečnosti, ktoré si 
prirodzene osvoja, vďaka čomu 
bude v našich Zlatých Moravciach 
o niečo istejšie. Každý deň majú 
deti s rodičmi k dispozícii detské 
dopravné ihrisko na Ulici 1. mája, 
kde sa rýchlejšie a hlavne bezpečne 
zasvätia do praxe pravidiel cestnej 
premávky.

M. Petrovičová

Jarné 
upratovanie 2013
Dňa 02. 04. 2013 začína jarné 

upratovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu, 
t.j. konárov zo stromov, 
buriny a pod., nie však 
stavebného, komunálneho 
odpadu, elektroodpadu 
a nebezpečného odpadu.

Na jednotlivých stanovištiach 
budú na priebeh upratovania 
dohliadať zamestnanci TSm 
a zároveň bude v čase jarného 
upratovania na stanovištia dohliadať 
aj mestská polícia. Tá bude v prípade 
priestupkov Zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov udeľovať 
priestupkové pokuty vo výške od 
165 € (podľa §80 ods. 1 písm.b: 

„Priestupku sa dopustí ten, kto uloží 
odpad na iné miesto, než na miesto 
určené obcou“).

Jarné upratovanie potrvá od 02. 
04. 2013 do 16. 04. 2013, každý deň 
v čase od 7:00 do 18:00.

Občania môžu daný odpad 
ukladať na určené stanovištia podľa 
jednotlivých rajónov a zároveň na 
priestranstvo pred dom, pričom 
tento bude pracovníkmi 
technických služieb odvážaný na 
skládku KO.

Občania Zlatých Moraviec, 
ktorí sa preukážu občianskym 
preukazom, môžu vyviesť stavebný 
a komunálny odpad v čase jarného 
upratovania (t.j. 02. 04. – 16. 04. 
2013) vlastnými dopravnými 
prostriedkami, pričom za odpad 
v objeme do 150 kg neplatia 
poplatky spojené s uložením 

odpadu na skládke KO.
Stanovištia určené na zber 

konárov (02. 04. 2013 – 16. 04. 2013):
- ulica Tekovská, SNP (medzi 

domami), Bernolákova pri 
železničnom priecestí, Žitavské 
nábrežie - Murgašova, Chyzerovce 
– Družstevná ul. pri meste, Prílepy – 
Parková ul. v parku pri autobusovej 
zastávke, Pálenica, Zimný štadión

Stanovištia budú označené 
tabuľami.

Termíny a zoznam ulíc, 
z ktorých bude zbieraný 
biologicky rozložiteľný odpad 
spred domov:

Pondelok (08. 04. a 15. 04. 2013)
- Hollého, Čajkovského, 

Murgašova, Továrenská, Zelená, 
Hoňovecká, Stanica Rázusova, 
Potočná, Dobšinského, Odbojárov, 
Slovenskej armády, Hečkova, 

Inovecká, Krátka, Šoltésova
Streda (03. 04. 2013 a 10. 04. 2013)
- Podjavorinskej, Tajovského, 

Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, 
Urbanova, Štefánikova, Tolstého, 
Kollárova, Štúrova, Vajanského, 
Jesenského, Bernolákova, 
Robotnícka

Štvrtok (04. 04. 2013 a 11. 04. 2013) 
- Tekovská, A. Kmeťa, Nám. A. Hlinku, 
J. Kráľa, S. Chalupku, Priemyselná, 
Radlinského, Staničná, Do 
remanancií, Hájová, Dolné vinice, 
Do kratín, Martinský breh, Viničná

Piatok (05. 04. 2013 a 12. 04. 2013)
- Sládkovičova, Chyzerovecká, 

Palárikova, Pribinova, Železničiarska, 
Záhradnícka, Moyzesova, 
Svätoplukova, Smetanova, 
Hronského, Kukučínova, Vansovej, 
Pružinského, Bottova, Baničova, 
Hurbanova, J. Matušku, Kuzmányho

Dopravno – bezpečnostné opatrenia
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Dňa 8. marca privítal primátor 
mesta Ing. Peter Lednár, CSc. na 
Mestskom úrade Ing. Klaudiu 
Halászovú, PhD. – dekanku 
Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre (FZKI SPU v Nitre) a Prof. 
Ing. Ľubicu Feriancovú, PhD. 
– vedúcu Katedry záhradnej 
a krajinnej architektúry FZKI SPU 
v Nitre. Cieľom stretnutia bolo 
rozbehnutie spolupráce, ktorá 
bude riešiť návrhy dotvorenia 
vytypovaných priestranstiev 
mesta Zlaté Moravce nástrojmi 
a prostriedkami architektonicko 
- sadovníckej tvorby. Jedná sa o 
návrh revitalizačných zásahov 
do vegetačných prvkov, riešenie 
spevnených plôch, návrh 

zariadení pre aktívny relax rôznych 
vekových kategórií obyvateľov 
a návštevníkov mesta ako aj 
mobiliáru parku (osvetlenie, 
lavičky, informačný systém a i.). 
Tieto architektonicko –sadovnícke 
štúdie budú realizovať študenti 
záhradnej a krajinnej architektúry 
Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva SPU v Nitre v rámci 
Ateliérov krajinárskej tvorby 
a Ateliérov vyhradenej zelene.

Zástupkyne Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity si 
počas dňa za sprievodu primátora 
a prednostu Mgr. Mária Lénárta 
pozreli naše pekné mesto, čím 
získali prehľad o jeho krajinnom 
ráze.

-red-

Spolupráca Mesta so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou

Tento rok oslavuje Slovenský 
červený kríž 150 rokov svojej 
existencie. Jeho predstavitelia 
sa v januári 2013 stretli so 
zástupcami Knights of 

Malta, Federation of the 
Autonomous Priores (KMFAP), 
aby spolu uzatvorili zmluvu 
o vzájomnej spolupráci. Jej 
konečným výsledkom je záchrana 

ľudských životov vďaka krvným 
transfúziám.

Ľudská krv bola, je a aj bude 
najvzácnejšou tekutinou, ktorú je 
ochotný darovať stále sa zvyšujúci 
počet dobrovoľných darcov bez 
nároku na príspevok. O prepojenie 
spomenutých organizácií sa 
postaral Peter Lednár, ktorý 
sa zúčastnil aj Valentínskej 
(študentskej) kvapky krvi v našom 
meste. Konala sa dňa 26. februára 
na pôde Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v čase od 8.00 
do 13.00 h. Samotnému odberu 
krvi predchádzala registrácia 
(vyplnenie dotazníkov) darcov 
a ich zdravotné vyšetrenie 
(meranie krvného tlaku, 
hemoglobínu, určenie krvnej 
skupiny). Akcie sa zúčastnilo 91 
darcov (50 prvodarcov), pričom 
bolo uskutočnených 67 odberov. 
Pre všetkých bol zabezpečený 

potrebný pitný režim a niečo 
na zahryznutie. Výsledok akcie, 
ktorý vzišiel zo spolupráce Mesta 
Zlaté Moravce, KMFAP, Národnej 
transfúznej služby Nitra a miestnej 
Organizácie Červeného kríža, 
hovorí jasnou rečou a to, že nám 
záchrana ľudských životov stále 
nie je ľahostajná.

Pokiaľ aj vy chcete rozšíriť 
rady dobrovoľných darcov 
uvádzame termíny odberov 
krvi:

9. apríla – Transfúzna stanica 
nemocnice v Zlatých Moravciach

7. mája – Transfúzna stanica 
nemocnice v Zlatých Moravciach

4. júna – Transfúzna stanica 
nemocnice v Zlatých Moravciach

25. júna – Primátorská kvapka 
krvi, MSKŠ Zlaté Moravce

M. Petrovičová

Daruj krv, daruješ život

RTVS spustila infolinku na 
pomoc občanom, ktorí si 
uplatňujú nárok na úľavy z 
platenia úhrady za služby 
verejnosti poskytované RTVS. 

Infolinka s telefónnym číslom 
18288 je k dispozícii 7 dní v 

týždni od 8.00 do 20.00 h. RTVS 
bude tolerovať predkladanie 
požadovaných dokladov až do 
30. júna 2013.

Občania, ktorí v tejto lehote 
preukážu svoje nároky na 
úľavu, získajú túto úľavu 

spätne od začiatku roka 2013. 
Po tomto termíne už nebude 
možné so spätnou platnosťou 
akýmkoľvek spôsobom 
uplatňovať predmetné úľavy. 

Potrebné doklady je možné 
doručovať aj v elektronickej 

podobe na emailovú adresu 
uhrady@rtvs.sk.

Mgr. Richard Šümeghy
Hovorca Rozhlasu a televízie 

Slovenska
www.rtvs.sk

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom v súvislosti s úhradami
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Išlo o život
Dňa 15. marca 2013 o 16.58 h 

kontaktovala Mestskú políciu 
v Zlatých Moravciach žena, 
ktorá žiadala o pomoc so 
zabuchnutými dverami 
obývacej izby svojej priateľky 
v bytovom dome na treťom 
poschodí, na Rovňanovej ulici. 

Prosba o pomoc bola 
naliehavá o to viac, že sa v 
nešťastne uzavretej miestnosti 
nachádzala staršia pani, ktorá 
súrne potrebovala svoju dávku 
inzulínu. Život silnej diabetičky 
bol vo veľkom ohrození.

Pohotová reakcia Mestskej 
polície bola v privolaní 
pracovníkov Hasičského a 
záchranného zboru, ktorí po 

svojom príchode na miesto 
zistili, že dve ženy, ktoré v byte 
uviazli, mali zvnútra uzamknuté 
aj vchodové dvere do bytu.

Aby nevznikla žiadna škoda 
na majetku zásahom do 
vchodových dverí, pristúpilo 
sa k záchrane dvoch priateliek 
spôsobom, že susedia z vyššieho 
poschodia sprístupnili svoj byt, 
aby sa záchranári mohli spustiť 
do zamknutého bytu cez okná.

Záchranná akcia trvala 
približne dvadsať minút a jej 
výsledkom bol zachránený 
život vďaka urgentnej pomoci 
chlapcov Mestskej polície 
a šikovnosti záchranárov 
Zlatomoraveckého hasičského 
a záchranného zboru, za čo je 
pani Emília veľmi vďačná.

Ľ. Rosinská

Termíny výkupu a zberu 
papiera pre občanov 
Zlatých Moraviec

Vykupujú sa všetky druhy papiera, vrátane 
kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch 
(nie v kartónovej krabici a igelitke)! KARTÓNY SA 
NEVYKUPUJÚ! V menšom množstve vám ich ale 
bezplatne odoberú.

Výkup papiera výmenným spôsobom:
n 4 kg = 1 ks toaletného papiera Harmony, 

2-vrstvový
n 12 kg = 1 balík vreckoviek (10 ks malých 

balíčkov)
n 15 kg = 1 balík kuchynských utierok, 2-vrstvové
n 1 kg = 0,05 €

Výkup naplánovaný v pondelok  8.4.2013:
16:00 – 16:15 hod. - roh ulíc Dlhá, Štefánikova
16:15 – 16:30 hod. - roh ulíc Dlhá, Tolstého
16:30 – 16:45 hod. - roh ulíc Dlhá, Kollárova
16:45 – 17:00 hod. - roh ulíc Dlhá, Vajanského
17:00 – 17:15 hod. - roh ulíc Vajanského, J. 

Jesenského
17:15 – 17:30 hod. - roh ulíc Bernolákova, 

Vajanského
17:30 – 17:45 hod. - ul. Tekovská
17:45 – 18:00 hod. - roh ulíc Hollého, Čajkovského
18:00 – 18:15 hod. - roh ulíc Hollého, Murgašova
18:15 – 18:30 hod. - ul. A. Kmeťa
Výkup naplánovaný v stredu 10.4.2013:
16:00 – 16:15 hod. - roh ulíc Rázusova, Slov. armády

16:15 – 16:30 hod. - roh ulíc Rázusova, 
Dobšinského

16:30 – 16:45 hod. - roh ulíc Inovecká, Slov. 
armády

16:45 – 17:00 hod. - roh ulíc E. M. Šoltésovej, 
Mojmírova

17:00 – 17:15 hod. - roh ulíc Brezová, Mojmírova
17:15 – 17:30 hod. - roh ulíc Kalinčiakova, Brezová
17:30 – 17:45 hod. - roh ulíc Staničná, 1. mája
17:45 – 18:00 hod. - roh ulíc Mojmírova, 1. mája
18:00 – 18:15 hod. - roh ulíc Železničiarska, 

Svätoplukova
18:15 – 18:30 hod. - roh ulíc Záhradnícka, 

Moyzesova

Výkup naplánovaný vo štvrtok 11.4.2013:

Mestská časť Prílepy
16:30 – 17:00 hod. - roh ulíc Obecná, Parková
17:00 – 17:30 hod. - roh ulíc Obecná, Hlavná

Výkup naplánovaný v piatok 12.4.2013:

16:00 – 16:15 hod. - roh ulíc Sládkovičova, 
Spojovacia

16:15 – 16:30 hod. - roh ulíc Spojovacia, 
Ľ. Podjavorinskej
16:30 – 16:45 hod. - Pribinova, Smetanova
16:45 – 17:00 hod. - Pribinova, J. C. Hronského
17:00 – 17:15 hod. - Pribinova, Kukučínova
17:15 – 17:30 hod. - Hurbanova, Slavianska
17:30 – 17:45 hod. - Pod dielami, Ľ. Podjavorinskej
17:45 – 18:00 hod. - Družstevná, Chyzerovecká
18:00 – 18:15 hod. - Palárikova, Chyzerovecká
18:15 – 18:30 hod. - B. S. Timravy, Chyzerovecká

UPOZORNENIE 
pre právnické a 
fyzické osoby
Mesto Zlaté Moravce, v záujme 

ochrany zdravých podmienok, 
zdravého spôsobu života 
občanov, v zmysle § 4 ods.3 
písm. h) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, v zmysle 
Všeobecného záväzného 
nariadenia č. 1/2011 
o celoplošnej deratizácii, 
vychádzajúc z potreby 
koordinácie (zníženie počtu 
hlodavcov, najmä potkanov), 
nariaďuje celomestskú 
deratizáciu od 1. apríla do 30. 
apríla 2013.

Deratizáciu je potrebné 
vykonať od 01. 04. 2013 do 
30. 04. 2013. Po vykonaní 
deratizácie sú právnické 
a fyzické osoby s oprávnením na 
podnikanie povinné, doručením 
dokladu o vykonaní deratizácie, 
písomne informovať Mesto 
Zlaté Moravce, Mestský úrad - 
oddelenie výstavby.

 
Bc. Štefan Nociar 

vedúci oddelenia výstavby
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Ocenenie učiteľov
Pedagogika je umenie – najmä umenie 

nedať na sebe poznať ťažkosti povolania.
M. Benešová

Sálou obradnej miestnosti sa dňa 27. marca 
niesli slová recitované Barborkou, žiačkou zo 
ZŠ na Pribinovej ulici. 

Prednes prózy odznel ako úvod 
slávnostných chvíľ udeľovania Čestného 
uznania z príležitosti Dňa učiteľov v roku 
2013, ktorý pripadá na 28. marec. O úsmev 
a pozitívnu náladu sa postarali svojím 
vystúpením škôlkarky z MŠ Slniečko, ktoré po 
vystúpení dostali od primátora Petra Lednára 
sladkú „maškrtku“. Celým programom 
prítomných sprevádzali moderátori Mgr. 
Viera Striešková a Lukáš Belica, ktorí všetkým 
zúčastneným pripomenuli, že povolanie 
učiteľ/ka je jedno z najušľachtilejších 
povolaní a na ich prácu sa dnes kladú vysoké 

nároky.
„Opäť prichádzajú dni, keď si v širokej 

pedagogickej verejnosti pripomíname 
narodenie Jána Amosa Komenského – 
velikána ducha, označovaného ako učiteľa 
národov, nezabudnuteľného pedagóga, 
ktorého didaktické zásady a pedagogické 
požiadavky úspešnej výchovy a vzdelávania 
sú platné i dnes. Vy ste tí, ktorí denno-
denne, rok čo rok, realizujete jeho myšlienky, 
vždy v ďalších mladých srdciach zapaľujete 
iskričky poznávania, učíte deti porozumieť 
svetu, v ktorom žijú, i ľuďom, medzi ktorými 
žijú. 

Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za 
statočnú prácu, ktorú vykonávate v prospech 
mladej generácie. Pri príležitosti Vášho 
sviatku Vám želám veľa tvorivej energie, 
optimizmu, pokojnú myseľ, vzájomné 
porozumenie, trpezlivosť, ale predovšetkým 
lásku, zdravie a radosť,“ odzneli slová 
z príhovoru Petra Lednára, ktorý trinástim 
učiteľom odovzdal Čestné uznanie.

Čestné uznania prevzali a do kroniky 
sa podpísali:

- Margaréta Kocianová (MŠ Kalinčiakova), 
Zuzana Šalingová (MŠ Prílepy), Mgr. Eva 
Bieliková (MŠ Slnečná), Lídia Bajaníková (MŠ 
Štúrova), Tatiana Kováčová (MŠ Žitavské 
nábrežie), Mgr. Tomáš Kečkéš (ZUŠ), 
Bc. Dominika Obická (CVČ), Mgr. Mária 
Záhorcová (ZŠ Mojmírova), Mgr. Lenka 
Herdová (ZŠ Pribinova), Mgr. Erika Strapáčová 
(ZŠ Robotnícka), Mgr. Terézia Valkovičová (ZŠ 
Don Bosca), PaedDr. Ivana Skačanová (ZŠ 
Spojená), Mgr. Ján Štrba (ZŠ Spojená)

Medzi prítomnými bola referentka pre 
školský úrad Mgr. Katarína Nociarová. 
Hudobnou, veľmi príjemnou zložkou skladby 
programu, bolo individuálne, ale aj spoločné 
vystúpenie Soni Meňhertovej a Zuzany 
Molnárovej. Bodkou príjemne strávených 
chvíľ bolo malé občerstvenie a vzájomné 
rozhovory.

M. Petrovičová

Blíži sa „Deň učiteľov“. Dobre 
by bolo pripomenúť si, prečo 
práve 28. marec je určený pre tento 
sviatok. 

Všetci, čo sme chodili do 
školy, si pamätáme, že práve 
v ten deň sa narodil Ján Amos 
Komenský v r. 1592 na Morave. Bol 
najmladší z piatich detí, jediný syn 

manželov sedliackeho pôvodu. 
Patrili k Jednote českobratskej 
náboženskej skupiny založenej v 15. 
storočí. Sám Ján Amos Komenský 
študoval v Nemecku a zapájal sa 
do hnutia tzv. Kolegiantov, malej 
náboženskej skupiny založenej 
v 17. storočí v Holandsku. Títo 
členovia začali v tajnosti, bez 

pomoci akéhokoľvek duchovného, 
usporadúvať vlastné náboženské 
zhromaždenia tzv. „kolégie“ a tí, čo 
ich navštevovali, boli „Kolegianti“. 
Od tých čias je prevzaté oslovenie 
medzi učiteľmi „kolega, kolegyňa“. 
Do tejto skupiny patrili rôzni ľudia, 
sedliaci, básnici, tlačiari, lekári, 
remeselníci, napr. filozof Spinoza, 

pedagóg J.A. Komenský, maliar 
Rembrandt Harmenszoon van 
Rijn. Kolégiá vznikali v Roterdame, 
Amsterdame a ďalších mestách. 
Podľa jedného cirkevného historika 
z 19. storočia - Jacoba C. van Sleeho, 
kolegianti mali väčšie biblické 
poznanie ako iné náboženské 
skupiny tej doby, vedeli šikovne 
používať 

pokračovanie na str. 11  

Komenský – otec moderného vzdelávania
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Bibliu a dozvedeli sa, že niektoré 
dlhoročné náboženské náuky 
a zvyky vôbec nie sú založené na 
Biblii.

Po štúdiách sa vrátil J.A. 
Komenský do vlasti. Bolo to práve 
obdobie protireformácie v Európe. 
Komenský a príslušníci vyšších 
vrstiev dostali na výber – buď 
prijmú katolicizmus alebo opustia 
krajinu. Na túto výzvu urobil 
Komenský životné rozhodnutie 
a odsťahoval sa do Poľska, do 
mesta Lešno. Tam bol v exile 42 
rokov. Našiel si prácu ako učiteľ 
latinčiny. Školský systém bol v tom 
čase vo veľmi žalostnom stave. 
Vyučovanie nebolo prispôsobené 

študentom. Vládla prísna, niekedy 
až brutálna disciplína v školách.

Komenský navrhol systém, 
ktorý robil z učenia zábavu. 
Vzdelávanie podľa neho 
nemalo byť obmedzené len 
na obdobie dospievania, ale 
malo sprevádzať celý životný 
beh človeka.

Najslávnejším dielom 
Komenského bol „Svet 
v obrazoch“ – ilustrovaná 
čítanka pre deti. Toto dielo bolo 
míľnikom v dejinách vzdelávania. 
Istý profesor pedagogiky z 20. 
storočia hovorí, že tomuto dielu 
„sa v Európe ďalších 115 rokov 
nič nevyrovnalo a používalo sa 

ako úvodná učebnica takmer 200 
rokov“.

Komenského čoskoro oslavovali 
ako génia. Učenci z celej Európy 
ho považovali za svojho vodcu 
a vyhľadávali jeho rady. Jeho 
povesť sa natoľko rozšírila, že 
v roku 1654 dostal pozvanie stať 
sa rektorom na Hardvardskej 
univerzite v Cambridgi 
v Massachusetts. Komenský však 
túto ponuku odmietol, lebo 
nevyhľadával popularitu, slávu, 
ani vysoké postavenie.

Napríklad jedna zo zásad 
spôsobu jeho vyučovania:

„Vec by sme si mali prečítať 
raz preto, aby sme zistili, čo 

obsahuje, druhýkrát preto, 
aby sme ju pochopili, tretíkrát 
preto, aby sme si ju vštepili do 
pamäti, štvrtýkrát by sme si ju 
mali ticho zopakovať, aby sme 
sami seba vyskúšali, či sme ju 
skutočne zvládli“.

Pri úvahe o živote tohto „veľkého 
učiteľa“ mi prichádza na um, že 
učitelia, tak ako v minulosti i dnes, 
sú odtláčaní na okraj spoločnosti, 
bez patričného uznania a úcty. 
Keby nemali vzťah k deťom, tak 
by ich bolo poriedko aj v našej 
krajine. Že by sa dejiny opakovali?

Mária Homolová,  
učiteľka na dôchodku

Prvý jarný deň v materskej 
škole na Slnečnej ulici vôbec 
nebol poznačený jarnou 
únavou. 

Už od rána sa deti tešili na 
zúbkovú hliadku veveričiek 
Bibi a Bibiho, na spoločné 
majstrovanie s rodičmi, ale aj 
na vyprevadenie Moreny.

Začali sme práve „vyprevadením“ 
Moreny. Počasie nám prialo. Hneď 
po desiate sme sa poobliekali 
a vyniesli Morenu na dvor. Odtiaľ 
sme za spevu pokračovali ulicami 
až k potoku. Tu sme sa s Morenou 
ešte naposledy zahrali, zaspievali 
jej a potom už len zakývali 
a pozerali, ako pláva dolu Žitavou.

Popoludní nás čakali tvorivé 
dielne, ktorých témou bolo 
veľkonočné vajíčko. Vajíčka sme 
zdobili rôznymi technikami – 
maľovaním, lepením farebných 
papierových ozdôb, lepením 
koráliek, vyrábali sme a zdobili 
vajíčka z papiera. Mimoriadny 
úspech mala práca s farbami na 
sklo. Deti z nich vyrobili krásne 
farebné vajíčka na výzdobu 
okien. Nálada bola výborná, 
ozdobené vajíčka  skrášlili interiér  
a pripomenuli blížiace sa sviatky 
jari. 

Vyvrcholením spoločného 
popoludnia bola návšteva 
zúbkovej hliadky, veveričiek 
Bibi a Bibky, ktoré sú maskotmi 

projektu Veselé zúbky pre deti 
predškolského veku. Jeho cieľom 
je zaujímavou a hravou formou 
vzbudiť v deťoch záujem o čistenie 
zúbkov a výraznou mierou tak 
prispieť k vytváraniu návykov v 
oblasti správnej starostlivosti o 
zuby nielen u detí, ale aj u ich 
rodičov a pedagógov. 

Očakávaná návšteva prišla. Tak, 
ako sa na správne veveričky patrí, 
aj tie naše mali huňaté chvostíky 
a zdravé zuby. Deťom aj rodičom 
porozprávali, ako sa o  zúbky treba 
starať, čo zúbkom škodí, ako sa 
správne stravovať, kedy chodiť 
k zubnému lekárovi. Veveričky si 
s deťmi precvičili čistenie zúbkov 

a rodičom prehrali inštruktážne 
video. Potom deťom aj rodičom 
dali pár otázok, na ktoré deti 
hravo odpovedali. Na záver 
veveričkám zaspievali pesničku 
o zúbkoch a zarecitovali báseň 
o zubnej kefke. Za šikovnosť bolo 
každé dieťa odmenené medailou. 
Na podujatí boli okrem rodičov 
prítomné aj zástupkyne vyslané 
DM drogériou, ktoré zhodnotili 
podujatie veľmi kladne. Naozaj 
išlo o peknú akciu a vďaka patrí 
najmä pani učiteľkám, ktoré nielen 
bravúrne stvárnili veselé veveričky, 
ale s deťmi pracovali na projekte 
od prihlásenia sa do aktivity.

 
Mgr. Eva Bieliková

Spolu s príchodom jari navštívili škôlkarov zo Slnečnej aj veveričky
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„Zúbky, zúbky čisté zrazu mám,
zúbky zvládam umývať si sám,
od pondelka až do nedele,
zúbky nech sú zdravé, veselé!“

...spievali deti spolu 
s veveričkami Bibkou a Bibkom, 
ktorí si s deťmi precvičovali 
správne umývanie zúbkov.

Dňa 19.3.2013 sa celá materská 
škola na Kalinčiakovej ulici zapojila 
do pokračovania úspešného 
projektu „Veselé zúbky“, ktorý 
vyhlásila dm-drogérie markt.

V dopoludňajších hodinách 
pripravili učiteľky deťom 
divadielko „Ako veveričku 
Bibku zúbok rozbolel“ a musela 
navštíviť zubnú ambulanciu. 
Spoločne sme si pozreli videoklip 
s piesňou, vyfarbili omaľovánky, 
vystrihli obrázky a vyznačili 
na pracovnom liste nápoje 
a potraviny, od ktorých sa zúbky 
nekazia.

Pomocou inštruktážnej sady 
a obrázkov sme si nacvičovali 
správne umývanie zúbkov, veselo 
sme si zatancovali, za čo nás 

veveričky odmenili medailou dm 
drogérie.

Odpoludnia sme si pripravili 
pre rodičov kvíz, v ňom sa rodičia 
dozvedeli správny postup a ako 
dočisťovať zúbky svojich detí, 
ako často absolvovať preventívne 
prehliadky, potom si deti 
spoločne vyčistili zúbky.

Nakoniec deti rodičom 
zatancovali tanček „Hej, pani 
zubárka“. 

Na priebeh a plnenie projektu 
k nám zavítala aj zúbková hliadka 
z dm- drogérie a zástupkyňa 
firmy na výrobu zubných pást. 
Boli milo prekvapené účasťou 
rodičov a precíznou prípravou 
projektu zo strany učiteliek, ale 
aj záujmom detí, ktoré si určite 
zapamätajú, ako sa treba starať 
o svoje zúbky.

Ďakujeme dm-drogérii za 
poskytnutý materiál, rodičom za 
účasť na akcii a organizátorom, 
ktorý pripravili a koordinovali 
plnenie 2. ročníka projektu 
,,Veselé zúbky“.

Mgr. Jana Debnárová

Aj  t í  naj menší  z  Mater s kej  škol y 

na Štúrovej ulici  privítali jar
Dňa 21. marca zavítal do Materskej školy na Štúrovej ulici 

primátor Zlatých Moraviec Peter Lednár pri príležitosti vítania jari. 
Deti si spolu so svojimi učiteľkami pripravili pre rodičov, starých 
rodičov a súrodencov krásny program plný tancovania, spievania 
a recitovania. Všetkých prítomných vtiahli do tradícií a zvyklostí, ktoré 
sú typické pre jednotlivé dni veľkonočných sviatkov, ako aj samotnú 
Veľkú noc. Svojimi vystúpeniami sa postarali o  úsmevy a v duchu jari 
vyzdobená trieda sa rozjasnila skvelou náladou, ktorú nám spolu so 
slnkom prináša samotná jar. Deti spolu s pani učiteľkami a riaditeľkou 
mali oblečené tradičné kroje alebo krásne šaty, pričom dievčatám 
zdobili hlávky venčeky z kvetov a vlasy farebné stužky. V rámci 
jednotlivých tematických vystúpení použili scénické predmety ako 
je Morena, alebo baburiatka (bahniatka). Spokojní a hlavne hrdí 
rodičia povzbudzovali svoje deti malými gestami, ale aj potleskom. 
Po ukončení vydareného programu sa deti spolu s rodičmi osviežili 
pripraveným občerstvením. Na záver odovzdal Peter Lednár riaditeľke 
materskej školy Lídii Bajaníkovej pre deti tašku plnú sladkých maškŕt 
a knižku.

M. Petrovičová

Projekt“ Veselé zúbky“ v Slniečku
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Žiaci zo ZŠ 
Robotnícka 
na lyžiarskom 
výcviku
V poslednú februárovú nedeľu 

sa žiaci zo ZŠ na Robotníckej 
ul. vybrali na lyžiarsky výcvik 
do malebnej dedinky Ždiar 
ležiacej v Podtatranskej brázde. 
Zo severu ju ohraničuje Spišská 
Magura, z východu Východné 
Tatry a zo západu štátna hranica 
s Poľskom. Južnú bránu tvorí 
územie Belianskych Tatier. Ždiar je 
špecifický ľudovou architektúrou, 
goralským osídlením a typickou 
goralskou monoštruktúrou. Jej 
celé priľahlé územie je začlenené 
do chráneného územia TANAP-u, 
prírodnej rezervácie Goliasová, 
prírodnej rezervácie Belianske Tatry, 
UNESCA a PRĽA.

22 žiakov a 2 pedagógovia - 
Mgr. Miroslav Gubov a Mgr. Jana 
Lukáčová, nasadali do autobusu 
plní očakávania. V prvý deň 
nás privítal dážď, no ani ten nás 
neodradil od našich plánov 
zalyžovať si. V  pondelok sa začal 
tvrdý výcvik. „Nelyžiari“ sa učili, ako 
správne stáť na lyžiach a nespadnúť 
a lyžiari sa zdokonaľovali vo svojich 
lyžiarskych schopnostiach. Tretí 

deň vykuklo konečne slniečko, 
ktoré nás donútilo zhodiť zopár 
vrstiev odevu. A tak sa začala 
„jarná“ lyžovačka. Bola to riadna 
„makačka“, čo dokazuje aj to, že 
prestávky v bufete niektorí využívali 
na „šlofíka“ za stolom. Nesmieme 
zabudnúť ani  na naše večerné 

programy s názvom „Ročník baví 
ročník“. Zasmiali sme sa na vtipoch, 
súťažiach, hádankách. Po tvrdom 
tréningu sme sa v stredu vybrali do 
aquaparku Aquacity Poprad, aby 
sme zregenerovali svoje sily. Voda 
urobila svoje a po kúpaní, plávaní 
a toboganoch sme večer tvrdo 
zaspali. Lyžiarsky výcvik sa prehupol 
do svojej druhej polovice. Vo 
štvrtok sa už aj začiatočníci vyviezli 
sedačkou na kopec Ski Bachledova. 
Tu ich čakalo plno zábavy vo forme 

tanca, fotografovania i spúšťania 
sa na nafukovacom člne. Večer po 
vychádzke na čerstvom vzduchu 
na Strednicu sa začalo balenie. 
V piatok sme poslednýkrát vystúpili 
na kopec a po troch hodinách 
lyžovania sme sa rozlúčili so Ski 
Bachledova a Jezersko. Naložili 

sme lyže do skibusu a vrátili sa do 
penziónu Jánošík, ktorý sa na týždeň 
stal naším druhým domovom. 
Po dobrom obede sme dobalili 
posledné veci a „nalodili“ sa do 
autobusu. Plní smútku a nostalgie 
sme vyštartovali zo Ždiaru smerom 
k Zlatým Moravciam. Ostalo nám 
však plno spomienok, ktoré nám 
nikto nevezme. A fotografií, ktoré 
môžete vidieť na webovej stránke 
našej školy. V podvečer o 17.30 
hodine pristál náš autobus pred 

ZŠ na Robotníckej ul., kde nás už 
túžobne očakávali rodičia a rodinní 
príslušníci. To, či sme všetko priniesli 
naspäť, nám museli skontrolovať 
oni, pretože naše rozprávanie, ako 
sme sa na lyžovačke mali, čo sme 
povystrájali, čo stratili, čo našli, čo 
zažili, nemalo konca kraja.

Poďakovanie za týždeň plný 
krásnych zážitkov patrí vedúcemu 
lyžiarskeho výcviku Miroslavovi 
Gubovovi, ale aj rodičom Mgr. 
Kataríne Klukovej, ktorá sa starala 
o naše malé boliestky a pánovi 
Petrovi Kováčovi, ktorý bol 
naším „dvorným“ nakladačom 
a vykladačom lyží do a zo skibusov. 
Už teraz sa tešíme na ďalšiu 
lyžovačku! Takže o rok! Ozaj, všetci 
sa naučili lyžovať!

Mgr. Jana Lukáčová

Pozorovať chochláča severského, 
pochádzajúceho zo Škandinávie a 
Sibíri, nebýva častou príležitosťou, 
pretože tento vzácny druh vtákov 
prilieta na Slovensko v zimných 
mesiacoch zvyčajne iba raz za 
niekoľko rokov. Podľa štatistických 
údajov Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti BirdLife Slovensko, zimný 
hosť zo severu, tu bol naposledy 
v rokoch 2008/2009. Tohto roku opäť 
prilieta na Slovensko a pozorovanie 
početného kŕdľa vtákov v týchto 
dňoch v okrajových častiach Zlatých 
Moraviec prináša neobyčajný zážitok. 
Chochláč severský (Bombycilla 
garrulus) hniezdi v ihličnatých 
a brezových lesoch. Do južných krajín 
Európy prilieta vo veľkých kŕdľoch 
pravdepodobne iba v období 
nedostatku potravy na svojom území. 

Tvarom tela sa podobá na škorca, ale 
jeho nápadným vonkajším znakom 
je veľký chochol a pestrá farebnosť 
samca. Ide o kombinácie farieb 
kakaovohnedá, čierna, na krídlach so 
žltými, červenými a bielymi kresbami 
a žlto zafarbeným chvostom. Samica 
a mláďatá chochláča severského sa 
vyznačujú menšou farebnosťou. 
Živí sa prevažne dužinatými plodmi 
ako šípky, plody jarabiny, trnky, 
pozostatkami jabĺk, ale i hmyzom. 
Chochláč severský je zákonom 
chránený a patrí k ohrozeným druhom 
vtákov. V našich zemepisných šírkach 
ho možno vidieť do konca marca a 
jeho výskyt na hornom Požitaví patrí 
k zaujímavostiam pri poznávaní ríše 
vtákov v našej okolitej prírode.

Anton Kaiser

Zimný hosť zo severu

Chochláč severský (Bombycilla garrulus)
foto: Vlado Bošanský
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Príchodom prvých jarných 
dní sa už stalo tradíciou osláviť 
Svetový deň vody čistením našich 
vodných tokov. Pri tejto príležitosti 
sa dňa 23. marca 2013 zapojila 
do čistenia nášho najväčšieho 
vodného toku horného Požitavia 
v Zlatých Moravciach skupina 
dobrovoľníkov a milovníkov Žitavy 
pod vedením Bc. Miroslava Kráľa 
za podpory primátora mesta Ing. 
Petra Lednára CSc.

Úspešný projekt, ktorý pred troma 
rokmi odštartovalo Občianske 
združenie Fontis pod vedením 
manažérky Soni Trubíniovej s 
priaznivcami portálu Žitava.sk a 
jeho partnermi, pokračuje ďalším 
ročníkom tak, aby rieka Žitava 
nadobudla dôstojný vzhľad. 
Vďaka aj pracovníkom povodia 
Váhu, ktorí už veľkú časť vodného 
toku v mestskej časti Zlatých 
Moraviec prečistili od divokých 
porastov drevín. Do čistenia našej 
životodárnej rieky sa opäť zapojili 
ľudia, ktorým nie je ľahostajný 
stav nášho životného prostredia 

a nekultúrny vzhľad našej prírody. 
Veď k ozdraveniu súčasného stavu 
prírody priamo vyzývajú žalostné 
pohľady na vodné toky našich riek 
zanesené komunálnym odpadom. 
Medzi nami žije väčšina slušných 
ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah 
k prírode. Svetový deň vody je tu 
aj preto, aby sme si uvedomovali 
význam dôležitosti ochrany našich 
vodných tokov a nemuseli do 
vienka našej budúcej generácie 
odovzdávať zničené životné 
prostredie. Aby rieka Žitava patrila 
k najčistejším riekam Slovenska.

Problém znečisťovania 
prírody, vysporiadanie sa 
s týmto neduhom spoločnosti 
a zachovanie čistého životného 
prostredia by malo byť jednou 
z hlavných úloh, ako sa zaradiť 
medzi vyspelé kultúrne krajiny 
Európy. Aby sa Svetový deň 
vody stal oslavou čistoty a 
obdivuhodných prírodných krás aj 
na našom hornom Požitaví. 

Anton Kaiser

Čistenie Žitavy v Zlatých Moravciach

Vodný živel v posledný marcový 
deň ukázal svoju moc a ľudskú 
bezmocnosť aj v Zlatých Moravciach. 
Najkomplikovanejší stav bol v 
mestskej časti Prílepy, kde si ľudia 
svoje obydlia zachraňovali už 
od skorého rána. Topiaci sa sneh 
a k nemu pridružený dážď so 
striedajúcim sa snehom spôsobovali 
potopu v rôznych častiach mesta. 
Cez Tekovskú ulicu sa liala voda snáď 
až od Inovca a zaplavený bol celý 
priľahlý park. Našťastie okolo šiestej 
hodiny večer sa situácia stabilizovala 
a hladina riek pretekajúcich mestom 
ďalej nestúpala. Po celý deň mapoval 
zásah vody do obydlí aj primátor 
Peter Lednár, riaditeľ Technických 

služieb Branislav Varga, Mestská 
polícia a Hasičský a záchranný zbor 
Zlaté Moravce. Vedenie Povodia Váhu 
sa primátorovi mesta telefonicky 
už okolo tretej hodiny poobede 
vyjadrilo, že podľa ich zistení by 
nemali mať hladiny vodných tokov 
už stúpajúcu tendenciu, ale skôr 
opačnú.

„Keby sa bol v minulom roku schválil 
Mestským zastupiteľstvom úver, 
z ktorého sa plánoval vybudovať 
aj Prílepský rigol, nemusel som sa 
dnes bezmocne prizerať na toľké 
nešťastie,“ prejavil svoje rozhorčenie 
nad celou situáciou primátor.

Ľ. Rosinská

Ľady sa topili aj u nás
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Svetový deň obličiek – 14.3.2013
Pandemický nárast ochorenia obličiek v celom svete bol v r.2006 

podnetom pre Medzinárodnú nefrologickú spoločnosť na vyhlásenie 
Svetového dňa obličiek. Ide o celosvetovú zdravotnú kampaň, ku ktorej 
sa 2.štvrtok v mesiaci marec pripájajú národné spoločnosti vrátane 
Slovenska.

Najčastejšou príčinou zlyhania tohto orgánu je cukrovka 2. typu, ktorou 
trpí až 90% diabetikov a hypertenzia. Cieľom tohtoročného Svetového 
dňa obličiek je upozorniť laickú a odbornú verejnosť na súvislosť medzi 
diabetom, hypertenziou a obličkovou nedostatočnosťou. O to viac, 
že výskyt diabetu má neustále rastúci trend. Každý desiaty človek má 
choré obličky. Je našou snahou upozorniť verejnosť na uvedomenie si 
významu obličiek a uistiť ju, že aj keď sú chronické ochorenia obličiek 
bežné a nebezpečné, zároveň sú liečiteľné. Rozvoj ochorenia z prvého 
štádia až do zlyhania obličiek trvá niekoľko rokov. Pokiaľ sa však zachytí 
a cukrovka a vysoký tlak krvi sa správne liečia, nemusí dôjsť k zlyhaniu 
obličiek. Ochorenie obličiek je o to zradnejšie, že v začiatočnom 
štádiu vôbec nebolí. Až v pokročilejšom štádiu sa objavia nešpecifické 
príznaky, ako sú napr.: častejšie močenie, strata chuti do jedla, vracanie, 
nauzea, ospalosť, opuchy rúk alebo nôh, stmavnutie pokožky, svalové 
kŕče, pocit svrbenia, či stuhnutia. Laik nedokáže posúdiť, že sú to 
symptómy ochorenia obličiek. Je to však dôvod, aby zašiel za svojím 
ošetrujúcim lekárom a dal si zmerať tlak krvi a urobiť jednoduché 
laboratórne testy. Ak sa ochorenie obličiek včas zistí, lekári ho dokážu 
zastaviť a v niektorých prípadoch aj vyliečiť a tým predísť dialýze alebo 
transplantácii.

Každý jedinec by si mal uvedomiť význam obličiek pre zdravý 
život a urobiť maximum pre zníženie výskytu ochorenia a z nich 
vyplývajúcich dôsledkov. V Nemocnici Zlaté Moravce už pôsobí 
súkromné nefrologicko-dialyzačné centrum, ktoré Vám poskytne 
odborné vyšetrenie obličiek. Cieľom je včasný záchyt ochorenia 
obličiek, prevencia a liečba odborným lekárom-nefrológom.

 
MUDr. Dagmar Radimáková

Týždeň mozgu
Mozog patrí k najzložitejším 

častiam ľudského tela a váži 
približne 1,4 kilogramu. Týždeň 
trvajúci od 11. do 17. marca 2013 
bol venovaný práve mozgu a jeho 
výkonnosti, fungovaniu, činnosti 
alebo naopak zlyhávaniu.

Jedná sa o celosvetovú kampaň, 
do ktorej sa Slovensko tento rok 
zapojilo po šiestykrát. Z tejto 
príležitosti sa na Slovensku 
uskutočňovali rôzne prednášky, 
besedy a prezentácie. Výnimkou 
neboli ani naše Zlaté Moravce, 
ktoré dňa 11. marca navštívili 
za prítomnosti primátora Petra 
Lednára MUDr. Katarína Pešeková 
a Mgr. Ingrid Báreková (Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva 
Nitra, oddelenie podpory zdravia) 
v Dennom centre. Prednášky 
sa zúčastnil každý, kto sa chcel 

dozvedieť viac o mozgu, ako 
si ho udržať v kondícii (čítanie, 
krížovky, koncentračné cvičenia 
a pod.), pretože aj pri mozgu platí, 
že netrénovaná pamäť zlyháva. 
Je dôležité, nezávisle od veku, 
nepodceňovať možnosti a riziká 
jeho porúch, ako je Alzheimerova 
choroba (postihuje viac ženskú 
časť populácie), cievna mozgová 
príhoda, migrény, ale aj poruchy 
spánku a učenia.

Nezatvárajte pred touto 
problematikou oči a sledujte 
príznaky, ktoré môžu poukazovať 
na poruchy mozgu nielen 
u vás samotných, ale aj vašich 
blízkych. „Patronát“ nad akciou 
mala Slovenská Alzheimerova 
spoločnosť v spolupráci 
s Neuroimunologickým ústavom 
SAV, Nadáciou MEMORY 
a Centrom MEMORY.

-mp-

Výročná členská 
schôdza 
Červeného kríža

Každoročne sa stretávame 
na výročnej členskej chôdzi 
Červeného kríža, tak tomu bolo 
aj 27. februára 2013, kde sme 
boli oboznámení s činnosťou a 
hospodárením za uplynulý rok 
2012. Zároveň bol prednesený 
plán práce a hospodárenia na rok 
2013.

Veľmi radi sa spolu stretávame, 
vymieňame si skúsenosti a po 
oficiálnej časti radi posedíme 
a pookrejeme na tele a na duši.

Avšak táto schôdza nás 
sprevádzala smútkom 

a nečakaným ukončením 
našej predsedníčky a zároveň 
zakladateľky Vierky Rakovskej, 
ktorá takmer po 30-ročnej činnosti 
sa vzdala z vážnych rodinných 
dôvodov.

My jej za obetavú prácu 
posielame veľké Ďakujeme a 
prajeme jej veľa zdravia, rodinnej 
pohody, aby zvládala svoje 
starosti. Veríme, že keď bude 
môcť, v rámci svojich možností 
rada príde k nám spoločne s nami 
zaspomínať a podporiť nás svojimi 
skúsenosťami.

Ešte raz jej všetci ďakujeme za jej 
obetavú prácu. Vierka, nezabudni 
na nás a príď aspoň občas medzi 
nás.

Ing. Vlasta Lisá  
za ČK Zlaté Moravce
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V nedeľu 17. marca sa v kultúrnom 
dome Chyzerovce konala výročná 
schôdza Občianskeho združenia 
Chyzerovce, ktoré má aktuálne 
111 členov. Koncept jej programu 
bol nasledovný: 1. Otvorenie, 2. 
Voľba návrhovej komisie, 3. Správa 

o činnosti OZ za rok 2012, 4. Správa 
revíznej komisie o hospodárení za 
rok 2012, 5. Plán hlavných úloh na 
rok 2013, 6. Návrh rozpočtu na rok 
2013, 7. Diskusia, 8. Uznesenie, 9. 
Záver.

Úvodom boli všetci prítomní 
privítaní spolu s primátorom 
Zlatých Moraviec Petrom 
Lednárom, riaditeľom mestského 
podniku Záhradníckych 
služieb Marianom Tomajkom 
a inými hosťami. Po úvode sa 
pristúpilo k jednotlivým bodom 
programu. Počas schôdze 
prebehla výraznejšia zmena, 
ktorá sa odzrkadlí na zložení 
Rady Občianskeho združenia. Na 
vlastnú žiadosť odstúpil predseda 

a zároveň poslanec Mestského 
zastupiteľstva Jozef Tonkovič, 
svoje žezlo prenechal, ako sám 
povedal, mladšej krvi a to Jánovi 
Drahošovi mladšiemu (doterajšia 
funkcia – podpredseda), ktorému 
poprial všetko dobré. Dôvodom 

odstúpenia bola, ako povedal, 
stúpajúca výška náročnosti, 
vzhľadom k tomu, že má veľa 
iných funkcií. Nový predseda OZ 
poďakoval Jozefovi Tonkovičovi za 
jeho prácu a dúfa, že pôjde v jeho 
šľapajach a budú napredovať a to 
vo všetkých oblastiach. Úprimné 
slová vďaky vyslovil na adresu 
Jozefa Tonkoviča aj Peter Lednár.

Jozef Tonkovič je človek s veľkým 
srdcom, ktorý svoju funkciu po 
celý čas vykonával zodpovedne, 
ale hlavne s veľkým nasadením 
a chuťou. Svoju prácu vždy robil aj 
robí častokrát ako aj zástupcovia 
Rady a iní vždy nápomocní 
Chyzerovčania na úkor svojho 
voľného času.

Pod jeho taktovkou spolu 
v spolupráci s občanmi mestskej 
časti Chyzerovce, členmi združenia 
a Radou, Chyzerovce prekvitali a aj 
naďalej budú vo všetkých sférach 
od kultúrnych, športových až po 
spoločenské aktivity.

Pre všetkých je dôležitá 
komunikácia a pre Jozefa 
Tonkoviča o to viac, že je 
zároveň poslancom Mestského 
zastupiteľstva za tento volebný 
obvod. O pestrých, zaujímavých 
a inovatívnych aktivitách 
združenia vás pravidelne 
informujeme na internetovej 
stránke www.zlatemoravce.info, 
ako aj v mestských Tekovských 
novinách, podľa čoho všetci 
dospejú k záveru, že Chyzerovce 
sú a budú stále aktívne, čo vedie 
k udržaniu tradícií, ktoré sú pre 
terajšiu aj tie budúce generácie 
veľkým bohatstvom.

Zároveň želáme novému 
predsedovi veľa energie pri 

kolektívnej práci ako aj spoločných 
úspechov.

Od tejto schôdze bude Rada 
OZ fungovať v zložení:
n predseda – Ján Drahoš ml.
n podpredseda – Jozef Tonkovič
n tajomníčka – Veronika Furková
n hospodár – Ing. Dušan Madola
n členovia – Mária Ďurčeková, 

Viliam Tonkovič, Oľga Košútová, 
Adriana Doležajová a Patrik Pecho

Revízna komisia:
n predseda – Ing. Ivan Debnár
n členovia – Vladimír Tonkovič, 

Emília Némová

Súčasťou schôdze bola 
aj minúta ticha venovaná 
zosnulému Jozefovi Martincovi. 
Ďalšou zmenou, ktorá vzišla 
z výročnej schôdze, je zvýšenie 
členského poplatku s platnosťou 
od 1. januára 2014 a to u členov 
z pôvodných 2 € na 3 € a nových 
členov z 3 € na 4 €. Dôležitou 
informáciou bolo upozornenie na 
možnosť darovania organizácii 2 
% z daní.V bode Diskusia, okrem 
členov Rady OZ, odpovedal 
prítomným na otázky rôzneho 
charakteru aj primátor Peter 
Lednár. Schôdza sa preklenula 
k prednesu uznesenia členom 
mandátovej komisie, jeho 
schváleniu v danom znení a k 
záveru po niečo vyše hodine jej 
trvania.

Mária Petrovičová

Schôdza Jednoty COOP 
SD v Zlatých Moravciach
Funkcionári a členovia COOP SD Jednoty 

zasadali vo veľkej sále Strednej priemyselnej 
školy technickej 13. marca 2013, aby sa 
oboznámili s problémami tejto obchodnej 
organizácie. Rokovania sa zúčastnil aj 
generálny riaditeľ p. Peter Šipčiak v doprovode 
predsedu predstavenstva COOP SD Jednoty 
v Zlatých Moravciach Ing. Júliusa Mihalku 
a ďalších zainteresovaných funkcionárov.

Vážny priebeh schôdze riadil a usmerňoval 
PaedDr. Milan Širuček, člen predstavenstva. 
Pred rokovaním prebehlo vystúpenie 
folklórneho charakteru – spevu a tanca 
žiakov Základnej hudobnej školy zo Zlatých 
Moraviec. Ukončenie kultúrneho programu 
vyvolalo búrlivý potlesk na znak poďakovania 

od prítomných. V ďalšom bode programu 
predseda predstavenstva Ing. J. Mihalko podal 
vecnú informačnú správu o hospodárení 
organizácie, ktorá obsahovala aj prvky 
náprav, ktoré bolo potrebné zrealizovať, 
nakoľko si ju všimli aj kontrolné orgány, hoci 
nedostatky boli malicherné. Vyhodnocovacia 
správa obsahovala aj informácie kultúrno-
spoločenskej činnosti medzi členmi a vo 
verejnosti. Táto oblasť je veľmi preferovaná 
a podporovaná. Sú to letné relaxačné 
a poznávacie domáce aj zahraničné zájazdy, 
ktoré sú dômyselne pripravené a zrealizované. 
Členovia záujmovej oblasti už viac rokov túto 
prax podporujú a u manželov Mihalkových 
nachádzajú plné porozumenie a podporu. 
Doteraz už navštívili mnohé kúpele a historické 
miesta Slovenskej republiky. Dokonca sa 
oboznámili s turistickými zaujímavosťami 

Bibione v Taliansku, prezreli si zaujímavosti 
Viedne, boli aj v Nemecku atď.

Veľa toho s našimi členmi COOP Jednota SD 
už precestovali vďaka manželom Mihalkovým. 
V diskusii generálny riaditeľ Peter Šipčiak 
kladne zhodnotil aktivity COOP Jednoty SD 
v Nitre a poďakoval celočlenskej základni 
za prejavenú morálnu podporu. Na znak 
plnej podpory a dôvery si vo voľbe na ďalšie 
obdobie zvolili za predsedu predstavenstva 
Ing. J. Mihalku, ktorý po ukončení schôdze 
prijal veľa gratulácií a poďakovanie mnohí 
tlmočili aj p. Mihalkovej, pretože verne slúži 
organizačným povinnostiam svojho manžela. 
Znovuzvolenému predsedovi predstavenstva 
Ing. Mihalkovi a jeho manželke prajeme 
veľa zdravia a radosti zo šľachetnej a dobre 
vykonávanej práce pre nás všetkých.

Mgr. Ľudovít Andor

V ý r o č n á  č l e n s k á  s c h ô d z a  O Z  C H Y Z E R O V C E

Peter Lednár, Jozef Tonkovič, Vieronika Furková, Ján Drahoš
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Základným 
kameňom 
bezpečnosti 
je prevencia

Priestory Denného centra sa 
25. februára v dopoludňajších 
hodinách zaplnili seniormi, ktorí 
si prišli vypočuť jednu z ďalších 
prednášok zameraných na 
bezpečnosť v našom meste. 
Okrem náčelníka Mestskej polície 
sa prednášky a diskusie zúčastnil 
spolu s primátorom mesta Zlatých 
Moraviec Petrom Lednárom 
riaditeľ mestského podniku 
Službyt Peter Sendlai.

„Chcem vás všetkých uistiť, 
že kamerový systém v meste 
funguje!“ odzneli úvodné 
slová v podaní Mariána Takáča 
ako reakcia na uverejnené 
dezinformácie o jeho možnej 
nefunkčnosti. „Kamerový systém 
je tu pre ľudí v meste, aj pre vás 

samozrejme a postupne keď 
sa nám to podarí, rozšírime ho 
o ďalšie lokality.“

Vzhľadom k tomu, že aktuálne 
stále vzrastá počet prípadov 
súvisiacich s podvodmi, bolo na 
mieste upozornenie a apelovanie 
na seniorov, aby do svojich 
domov a bytov nevpúšťali 
cudzích ľudí, ktorí majú v rukáve 
pripravených veľa zámienok a to 
od vrátenia preplatkov až po 

rozmenenie peňazí. Medzi ďalšie 
obľúbené historky podvodníkov 
patria prosby o pomoc v súvislosti 
s nepojazdným autom, kamiónom, 
ako aj zdravotnými problémami. 
V každom prípade ako prevenciu 
volajte Mestskú políciu na 
bezplatnom čísle 159, kde vám 
v súvislosti s daným problémom 
poradia. Marián Takáč uviedol, 
aby sa v prípade opakujúceho sa 
problému neobávali kontaktovať 

MP aj niekoľkokrát za sebou. 
Okrem podvodov sa rozoberala 
bezpečnosť na cestách, pričom 
na otázku, či nosia reflexné prvky, 
ktoré im boli odovzdané ešte 
v minulom roku, všetci odpovedali 
kladne. Na adresu Mestskej polície 
a konkrétne k jej náčelníkovi, 
boli nasmerované slová chvály, 
spokojnosti s prácou policajtov, 
ktorí reagujú na každý podnet a to 
aj anonymný. Veď len v priebehu 
roka 2012 bolo uskutočnených na 
linku 159 viac ako sedemsto volaní. 
Jednou z posledných otázok, 
ktoré na tomto stretnutí padli, bola 
otázka fungovania cyklohliadky, 
ktorej budúce využitie v službe 
závisí od dostačujúceho počtu 
personálneho obsadenia v radoch 
Mestskej polície.

Na dotazy, otázky a pripomienky 
prítomných seniorov súvisiacich 
s témami, o ktoré sa zaujímajú 
(zeleň, detské pieskoviská a ich 
bezpečnosť, psíčkari), odpovedal 
primátor Peter Lednár.

M. Petrovičová

Oživujú národné 
povedomie
Národnobuditeľská myšlienka 

zaujala niekoľkých občanov 
nášho mesta pre obrodenie 
národného cítenia, ktorého 
nositeľom a šíriteľom boli 
funkcionári Matice slovenskej 
medzi uvedomelými Slovákmi 
v 19. storočí. Mnohí si všimli, 
že myšlienka hnutia, z ktorého 
sa šírilo národné povedomie, 
upadá do zabudnutia. Podnetom 
pre oživenie tejto myšlienky 
sa stal princíp poznávania 
našej histórie, umeleckých 
pamiatok, architektúry hradov, 
zámkov a iných artefaktov 

predstavovaných návštevníkom, 
obdivovateľom, či vedcom histórie 
členských štátov Európskej únie, 
ktorej ich vďačne predstavujeme 
ako prvky našej histórie, o ktorej 
svedčia naše múzeá, knižnice 
a ďalšie hodnoverné dôkazy 
pýchy aj slávy Slovákov. Tak sa 
zrodila spásonosná myšlienka 
v hlave Jozefa Valenta, Ing. 
Chrobáka a ďalších, ktorí si 
vybrali spomedzi svojich 
priateľov vhodných kandidátov 
a tak 15. marca zvolali stretnutie 
predpokladaných členov výboru 
ZO MS v Zlatých Moravciach. Prvé 
stretnutie bolo iba o spoznávaní 
účastníkov k ochote zapojiť sa 
svojím rozhodnutím k spolupráci 

pre uvedenú myšlienku. Bola 
to beseda s autormi publikácií 
o histórii nášho mesta, ktorými 
boli rodáci Zlatých Moraviec - 
M. Tomajko, P. Pečadný, M. Pius, 
Richard E. Pročka a spisovateľ Ľ. 
Olach. Stretnutie bolo vydarené, 
prítomní pozorne sledovali 
komentáre autorov. Spokojní 
boli aj pôvodcovia myšlienky 
stretnutia k oživeniu Matice 
slovenskej.

Druhé stretnutie sa konalo 
22. marca 2013. To už bola 
výročná schôdza so záujemcami 
a novoprijatými členmi a bola 
už aj početne bohatšia a hlavne 
zaujímavá. Predseda ZO MS 
J. Valent podal zaujímavé 

rozhodnutie skromnej aktivity 
za uplynulé obdobie z dôvodu 
zmeny funkcionárov a pre 
ďalšie obdobie oboznámil so 
zaujímavým plánom činnosti, 
čo prítomní s nadšením prijali. 
V diskusii bola všeobecne 
vyslovená myšlienka o aktivite aj 
radových členov a získanie ďalších 
členov aj z radov študentov 
a učiteľov slovenského jazyka. 

Prajeme novým členom Výboru, 
aj radovým členom, veľa zdravia 
a tvorivého úsilia v tejto šľachetnej 
myšlienke v práci a snahe o blaho 
Slovenského národa a jeho 
buditeľom.

Mgr. Ľudovít Andor

primátor Peter Lednár, náčelník Mestskej polície Marián Takáč
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Veľkonočné 
tvorivé dielne

Mestské múzeum v Zlatých 
Moravciach v spolupráci 
s Občianskym združením 
Prílepčianka pripravilo dňa 25. 
marca 2013 pre žiakov základných 
škôl zaujímavú atmosféru 
veľkonočných sviatkov pod 
názvom Veľkonočné tvorivé 
dielne. Veľká noc so svojimi zvykmi 
a tradíciami patrí na Slovensku 
k najstarším a najvýznamnejším 
kresťanským sviatkom. Ako ich 
prežívali naši predkovia a čo sa z 
veľkonočných zvykov zachovalo 
dodnes, porozprávala žiakom 
základných škôl predsedníčka 
združenia pani Anna Michalkoc-
Kudrejová. 

Ľudové zvyky a obyčaje súvisia 
s vítaním jari a sú aj oslavou 
prebúdzajúcej sa prírody. 
S kvetnou nedeľou prichádza 
jar a mnohé z týchto zvykov 
a tradícií sa zachovali dodnes. Po 
domoch chodia spievať dievčatá 

s konárikmi zelenej vŕby a košíkmi, 
do ktorých si ukladali výslužku. Od 
gazdiniek dostávali vajcia, koláče, 
ale i peniaze. Tento sviatočný deň 
sa v kostole posväcujú prútiky 
baburiatok, ktoré sa ukladali na 
rôzne miesta. Jeden prút sa dával 
v kuchyni za svätý obraz, aby 
ochraňoval domácnosť a celú 
rodinu, druhý do maštale a tretí 
sa zapichol do zeme pre dobrú 
úrodu. Na kvetnú nedeľu dávali 
gazdiné do košíkov varené vajíčka, 
koláče, šunku, klobásy a chlieb, 
ktoré prikrývali vyšívaným 
uterákom a chodilo sa na 
posviacku do kostola. Na Zelený 
štvrtok nastal pôst, kedy ženy 
chodili v čiernom aj na Veľkú noc. 
Zvony sa rozozvučali až v sobotu 
po vzkriesení a na polievací 
pondelok sa ženy zaodievali 
do kašmírového oblečenia. 
Na Veľký piatok sa chodilo 
do potoka alebo k studničke 
umývať a čerstvá voda sa nosila 
aj domov. Nastal čas modlitieb 
pri kríži a večer bolo vzkriesenie. 
Obdobie veľkého pôstu sa 
končilo Veľkonočnou nedeľou. 
Gazdiné vypekali všakovaké 
dobroty, robili veľkonočnú plnku 
z vajec, slaniny, klobás, mlieka 
a nechýbala ani huspenina. Tí 
bohatší mali  aj šunku, pečenú 
hus alebo vyprážané kura. Do 
kostola sa chodilo na omšu 

a litánie. Z veľkonočných sviatkov 
mali najväčšiu radosť chlapci 
a dievčatá. V pondelok už od rána 
chodili po domoch mládenci 
polievať dievky a niekedy aj 
vedrami s vodou. Za polievanie 
dostávali výslužku. Večer začínala 
veselica, ktorá trvala až do rána.  Na 
druhý deň bolo zvykom dievčat 
vyšibať svojich polievačov a na 

túto príležitosť si uplietli korbáče 
z jarných vŕbových prútikov.

O svojich zážitkoch 
z Veľkonočných sviatkov sa 
prišiel porozprávať so žiakmi aj 
drevorezbár Štefan Doskoč zo 
Zlatna s malou ukážkou svojej 
umeleckej tvorby. V programe 
plánoval predstaviť sa aj hrou na 
fujare, ktorú sa mu ale nepodarilo 
dopraviť na podujatie. Pani Mária 
Pekárová, ktorá je známa výrobou 
krojovaných bábik, spestrovala 

interiér múzea  krásou slovenských 
ľudových krojov. Žiakov zaujala 
najmä ukážkou pletenia 
veľkonočných korbáčov, ktoré 
nakoniec vyzdobila farebnými 
stuhami. Na záver Veľkonočných 
tvorivých dielní si žiaci vyskúšali 
aj techniku zdobenia medovníkov 
s pani Helenou Tomajkovou. 

Za vytvorenie príjemnej 

predveľkonočnej atmosféry patrí 
vďaka pracovníčkam múzea 
pani Viere Tomovej a Kornélii 
Némešovej, ktoré spolu s pani 
Annou Michalkoc-Kudrejovou 
boli organizátorkami kultúrneho 
podujatia. Zaužívané zvyky a 
obyčaje veľkonočných sviatkov 
patria ku kultúrnemu dedičstvu 
našich otcov, ktoré si pripomíname 
pre úctu a bohatstvo slovenských 
ľudových tradícií.

Anton Kaiser

Keď k nám jar 
zavíta...

...vtedy nás príjemne zašteklí 
v nose iný, voňavý, jarný vzduch. 
Zbadáme to na bystrej riave nášho 
potoka, na ožívajúcich záhonoch, 
kde vystrkujú svoje hlávky 
snežienky, fialky a sedmokrásky. 
Mnohé záhradky už spestrujú 
bledule, krókusy a tiež primulky. 
Títo krehkí poslovia kvetinovej 
ríše dávajú jasne najavo: „Jar je 
tu“. Aj tráva chce rýchlo vidieť 
slnko. Tá tohoročná jar bola dlho 
očakávaná. Snehu sme mali 
všetci akosi dosť, netrpezlivo sme 
očakávali predpovede počasia 
o otepľovaní a prichádzajúcej jari. 
Jar lieči. Zaženie smútok, rozžiari 
tvár, napomáha chorým. Každý 
z nás potrebuje načerpať energiu 

zo slnka, ktoré je najlepším 
liekom pre naše telo a dušu. 
Po zimnej šedivosti a smútku 
nezostane ani stopy a príroda 
začne pučať a pulzovať... Čím? 
Ako to nazvať? Jednoducho – 
životom. Tie najkrajšie zvuky 
v prírode počujeme teraz. Ráno 
nás zobúdza drozd, v povetrí 
trilkujú škovránky. Všetci sme akísi 
živší, veselší, zdravší. Pohľad na 
komín, kde sa vracajú bociany, je 
skúmavý. Priletia? Jar je teda opäť 
tu. Tak poďme a privítajme ju. 
Rozhýbme svoje kosti, vytiahnime 
bicykle, kolieskové korčule, 
zájdime do prírody, či do svojej 
záhradky a život sa nám bude zdať 
krajší. Jar je dobrou čarodejnicou. 
Tešme sa spoločne z jej kúzla. 
Z mála urobí mnoho, dokáže to 
šibnutím čarovného prútika.

A. Kiššová
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Tradičný Zlatomoravecký 
jarmok 2013 sa uskutoční 
v dňoch 

27. 09. 2013 (piatok) a 28. 09. 
2013 (sobota) v centre mesta Zlaté 
Moravce.

Záujemcovia o predaj sú povinní 
doručiť Mestu Zlaté Moravce – 
MsÚ, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté 
Moravce poštou alebo osobne 
do podateľne MsÚ Dotazník – 
Záväznú prihlášku do 15. júna 
2013. Prihlášky doručené po tomto 
termíne nebudú akceptované! 

Cenník je súčasťou uvedenej 
Záväznej prihlášky. Prihlášku na 
stiahnutie nájdete nižšie.

Po obdržaní Záväznej prihlášky 
bude vybraným záujemcom 
(z kapacitných dôvodov), 
v období od 16. júna do 15. 
júla 2013 zaslané oznámenie 
o pridelení miesta, údaje 
o spôsobe  a termíne úhrady 
dane za užívanie verejného 
priestranstva a ďalšie pokyny.

Pokiaľ vybraný záujemca 
neuhradí daň za užívanie verejného 
priestranstva spôsobom 
a v termíne uvedenom 
v zaslanom oznámení, vybraný 
účastník jarmoku stráca nárok 
na pridelené miesto, ktoré 
bude následne ponúknuté 
ďalšiemu záujemcovi o účasť na 
Zlatomoraveckom jarmoku 2013.

Mesto Zlaté Moravce si 
vyhradzuje právo prihliadať 
pri výbere záujemcov na 
sortiment predávaného tovaru, 
jeho rôznorodosť a pestrosť 
v závislosti od dopytu účastníkov 
Zlatomoraveckého jarmoku.

Po zaplatení dane za užívanie 
verejného priestranstva bude 
možné umiestniť stánok na 
pridelené miesto dňa 26. 09. 2013 
od 1800 hod. do 27. 09. 2013 do 
800 hod. Rezervácia na pridelené 
predajné miesto na základe 
záväznej prihlášky je v prvý deň 
konania príležitostného trhu do 800 
hod., neobsadené predajné miesto 
bude ponúknuté inému záujemcovi 
o predaj. Umiestnený stánok nesmie 

svojimi rozmermi presahovať 
pridelené predajné miesto! 
Pridelené čísla predajných miest 
sa nesmú meniť bez písomného 
súhlasu organizačného výboru! 
Motorové vozidlo umiestnené za 
stánkom nesmie presahovať dĺžku 
čela predajného stánku, prípadne 
prekážať susedným predávajúcim. 
Výber dane za užívanie verejného 
priestranstva pre parkovanie vozidiel 
za stánkom bude uskutočnené 
členmi organizačného výboru 
v deň konania príležitostného trhu.

Priebeh Zlatomoraveckého 
jarmoku sa bude riadiť Všeobecne 
záväzným nariadením mesta 
Zlaté Moravce č. 4/2012 - Trhový 
poriadok pre príležitostné 
trhy /s uvedeným VZN sa môžete 
oboznámiť na internetovej 
stránke Mesta Zlaté Moravce: 
www.zlatemoravce.eu, Mesto, 
Samospráva, VZN mesta, rok 
2012 (prílohou uvedeného 
VZN je DOTAZNÍK – Záväzná 
prihláška na Zlatomoravecký 
jarmok) /. Predávajúci musí mať 
doklad oprávňujúci k podnikaniu, 
preukaz totožnosti, pokiaľ to 
vyžaduje charakter predávaného 
sortimentu (potravinársky 
sortiment) - predávajúci musí mať 
posudok príslušného orgánu na 
ochranu zdravia z miesta bydliska, 
zdravotný preukaz a doklad o 
odbornej spôsobilosti pracovníkov 
manipulujúcich s potravinárskym 
tovarom.

Dotazník a všetky potrebné 
informácie, ktoré sa týkajú 
Zlatomoraveckého jarmoku 2013 
získate na www.zlatemoravce.eu, 
Jarmok 2013, Zlaté Moravce – jarmok 
2013 - /http://zlatemoravce.eu/
menu/zlate-moravce-jarmok-2013/.

Kontakt:
Tel.: 037/69 239 22,  037/69 239 28
e-mail: meskova@zlatemoravce.

eu, kmet@zlatemoravce.eu, 
sakmanova@zlatemoravce.eu, 
pechova@zlatemoravce.eu
ORGANIZAČNÝ VÝBOR  
ZLATOMORAVECKÉHO  
JARMOKU SA TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ

INFORMÁCIA o prenájme voľných 
nebytových priestorov

Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce (VZN č. 6/2011 v znení 
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2) poskytne do priameho 
prenájmu nebytové priestory v administratívnej 
budove súpisné číslo 1330, Hviezdoslavova 183, Zlaté 
Moravce

n nebytový priestor č. 110 nachádzajúci sa na I. 
poschodí 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, skladový 
priestor
n nebytový priestor č. 106 nachádzajúci sa na 

I. poschodí 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, 
poskytovanie služieb, sklad

v budove SOV súpisné číslo 1572, Duklianska 2A, 2B, 
Zlaté Moravce 
n nebytový priestor (v minulosti využívaný ako športovo-

relaxačný priestor) nachádzajúci sa na poschodí 2A 
o celkovej výmere 84,84 m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, obchod, sklad, ostatné účely
n nebytový priestor nachádzajúci sa na poschodí 

2B (vedľa kaderníctva) o celkovej výmere 35,00 m², účel 
využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, skladové 
priestory 
n nebytový priestor nachádzajúci sa na poschodí 2B 

(oproti prevádzkarni BUDHA BAR) o celkovej výmere 35,00 
m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, 
skladové priestory 
n nebytový priestor nachádzajúci sa na poschodí 

2B o celkovej výmere 18,00 m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, sklad 

v budove CENTRUM ŽITAVA súpisné číslo 2087, 
Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce 
n nebytový priestor, ktorý sa nachádza na poschodí 

vľavo pred BAVAXOM o celkovej výmere 73,90 m², účel 
využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad 

Lehota na predkladanie návrhov ponúk končí dňa 
26.04.2013 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, 2013, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne 
na č. telefónu 037/6923922 alebo 037/6923928 (oddelenie 
správy majetku mesta).

Ing. Peter  Lednár, CSc.

primátor mesta

Informácie pre záujemcov o predaj na 
tradičnom ZLATOMORAVECKOM 

JARMOKU 2013
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Program Kina Tekov

5. – 6. – 7. – 8. – 9. 4. Krúdovci, USA
Túto detskú animovanú komédiu si môžete pozrieť v našom kine už 

dva týždne po celoslovenskej premiére. Krúdovci sú prvou pravekou 
rodinou na svete, ktorá žila v rodinnej jaskyni až do jej zničenia. Po 
zničení jaskyne podniknú Krúdovci cestu do neznáma, pri ktorej ich 
čaká ohromujúci výlet do krajiny plnej neuveriteľných a nebezpečných 
nástrah. Celú rodinu čaká najväčšie dobrodružstvo ich života.

Pi.: 17.00, so.: 18.00, ne., po.: 17.00, ut.: 18.00, vstupné 2,50 €, MP.

12. – 13. – 14. 4. Paríž – Manhattan, FR
Okúzľujúca romantická komédia, ktorá rozpráva príbeh slobodnej 

svojráznej farmaceutičky Alice. Táto žena je samotárka, ale keď sa 
zoznámi s Vincentom a neskôr aj s Victorom, jej život sa prevráti naruby. 
Ktorý z nich je teda ten pravý?

Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.

16. – 17. 4. Divosi, USA
Je tu napínavý príbeh, v ktorom dvaja kamaráti z Laguna Beach 

podnikajú pestovaním a distribúciou tej najkvalitnejšej marihuany na 
svete. Majú spoločnú priateľku, ktorú im mexický drogový gang unesie. 
Začína sa hra s časom, pretože Mexičania pýtajú za dievča vysoké 
výkupné.

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

19. – 20. – 21. 4. Paranormal activity 4, USA
Kto by si pomyslel, aké strašidelné môžu byť zábery z priemyselných 

kamier? Keď pred štyrmi rokmi režisér O. Peli predstavil desivý horor za 
smiešnych 15-tisíc dolárov, nikto neveril, že to môže byť úspešné. Lenže 
film zarobil neuveriteľných 200-miliónov dolárov a preto už štvrtý diel 
hororu je na svete.

Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00, vstupné 2 €, MN do 15 r.

23. – 24. 4. Môj pes Killer, SR – ČR
Tento film zvíťazil na prestížnom MFF v Rotterdame 2013. Je to príbeh
Mareka a jeho psa, ktorý žije s otcom na slovensko-moravskom 

pohraničí. Marekov život sa veľmi zmení, keď objaví tajomstvo matky, 
ktorá ho opustila pred mnohými rokmi.

Ut.:19.00, st.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.

26. – 27. – 28. 4. Anna Karenina, VB/FR
Hlavnou hrdinkou je mladá, krásna a inteligentná žena, ktorá má úplne 

všetko. Zdravého syna, múdreho muža, ktorý má dobré postavenie v 
práci a ona nemá dôvod sa sťažovať. Je však nespokojná, zamiluje sa 
do mladého dôstojníka a následne od manžela odchádza. Anna trpí 
stratou syna, ktorého jej manžel odmietol vydať, navyše ju postupne 
odsúdi celá spoločnosť a mladý dôstojník ju prestáva milovať.

Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00, vstupné 2 €, MN do 12 r.

30. 4. – 1. 5. Norman a duchovia, USA
Hlavnú úlohu v tomto detskom animovanom filme hrá malý chlapec 

Norman, ktorého v jeho okolí nikto nechápe. Ale on dokáže rozprávať 
s mŕtvymi a preto sa musí postaviť proti duchom, čarodejniciam a 
dospelým obyvateľom, aby mesto ochránil pred dávnou kliatbou.

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

http://kinotekov.webs.com/

Vo výstavných priestoroch 
Mestského múzea v Zlatých 
Moravciach bola dňa 5. marca 
2013 otvorená výstava pod 
názvom Slovenský ľudový odev 
v miniatúrach. Ľudové umenie 
krojovaných bábik, vyparádené 

postavičky dievok a žien, 
vypracované a vyšperkované 
s veľkou precíznosťou, predstavujú 
manželia Rastislav a Anna 
Bellovičoví z Lukáčoviec pri Nitre. 
Po takmer trojročnej práci sa autori 
výstavy miniatúrnych ľudových 
odevov predstavujú v našom 
meste na svojej tretej prezentácii 
svojho umenia po výstave doma 
v Lukáčovciach a Ponitrianskom 
múzeu v Nitre. Inšpiráciu k tvorbe 
našli v skanzene v Zuberci, kde 
návštevník nevidí krásu ľudových 
krojov zo všetkých kútov Slovenska. 
Väčšina výrobkov, od ľudových 
návrhov až po šitie krojov, pochádza 
z Írska, kde manželia pracovali 
sedem rokov a výhodne si zadovážili 
potrebné materiály pre tvorbu ako 
i samotné bábiky. Vyobliekať bábiku 

do kroja je náročná práca, ktorá je 
stvorená skôr pre šikovné ženské 
ruky. Aj keď detaily krojov došívali 
spoločne, všetky bábiky sú vo veľkej 
miere dielom pána Belloviča. Vo 
výrobe krojovaných bábik zatiaľ 
dominujú ženské a dievčenské 
kroje. Ďalšia zaujímavá práca na 
mužských a krojovaných pároch 
bábik sa ešte len plánuje. Slovenské 
ľudové kroje patria k tým najkrajším, 
veď každý región sa odlišuje inými 
tvarmi odevov a preto táto práca je 
nevyčerpateľná. V doterajšej tvorbe 
chýbajú najmä ľudové odevy z 
východného Slovenska a Hontu. 
Na výstave možno obdivovať kroje 
takmer z celého Slovenska, ku 
ktorým patria kroje letné, zimné, 
denné, sviatočné a aj svadobné. 
Bábiky predstavujú piešťanský, 
liptovský, tekovský, zemplínsky 
kroj, tiež kroje z Čajkova, Krakovian, 
Solčian, Heľpy, zo Ždiaru, Kubrej, 
Detvy, Rejdovej, z Čičmian, Očovej, 
tradičné oblečenie z okolia Prievidze, 
Požitavia, ale aj domácu lukáčovskú 
formu tmavého kroja. 

Výstava krojovaných 
bábik dokumentuje krásu a 
mnohotvárnosť slovenského 
ľudového odevu. Táto veľmi vďačná 
téma je inšpiráciou pre ďalšiu tvorbu, 
propagáciou dedičstva našich 
otcov, nadšením z tvorivosti našich 
predkov pre rozvíjanie estetického 
cítenia našej mladej generácie.

Anton Kaiser

Výstava krojovaných bábik



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 21

Narodili sa

05. 02. Michaela Mrázová, (N) Bratislava
10. 02. Samuel Garbiar, (N) Trstená
12. 02. Patrik Szegény, (N) Nitra
16. 02. Jasmína Lakatošová, (N) Nitra
19. 02. Lukrécia Rafaelová, (N) Nitra
19. 02. Viktória Szegényová, (N) Levice
20. 02. Frederik Rafael, (N) Nitra
21. 02. Matej Novota, (N) Levice
04. 03. Mária Lakatošová, (N) Nitra
10. 03. Karolína Miklová, (N) Levice
10. 03. Martin Pecho, (N) Nitra
12. 03. Mathias Kúsek, (N) Levice
15. 03. Nela Morávková, (N) Nitra

Povedali si áno

09. 03. Michal Máčaj, Zlaté Moravce 
a Eva Orságová, Zlaté Moravce
15. 03. Ladislav Chamaj, Hosťovce 
a Veronika Šestáková, Levice

Jubilanti

01.03. MUDr. Marta Sekanová, Zlaté Moravce, 
90 r.
09. 03. Katarína Berešová, Prílepy, 80 r.
11. 03. Mária Solárová, Prílepy, 85 r.
12. 03. PhDr. Vladimír Kovalik, Zlaté Moravce, 85 r.
14. 03. Margita Chrenová, Zlaté Moravce, 85 r.
16. 03. Helena Kordošová, Zlaté Moravce, 80 r.
16. 03. Terézia Kormanová, Zlaté Moravce, 85 r.
24. 03. Irena Kňazeová, Zlaté Moravce, 90 r.
26. 03. Helena Valášiková, Zlaté Moravce, 85 r. 
05. 04. Barbora Pavlusová, Zlaté Moravce, 80 r.
09. 04. Katarína Dodoková, Zlaté Moravce, 80 r.
09. 04. Július Valach, Zlaté Moravce, 80 r.
14. 04. Ladislav Kováč, Zlaté Moravce, 85 r.
16. 04. Magdaléna Flajsová, Zlaté Moravce, 80 r.

21. 04. Mária Chrenová, Zlaté Moravce, 80 r.
23. 04. Ing. Marián Považan, Zlaté Moravce, 85 r.
24. 04. Flóra Vlárska, Zlaté Moravce, 80 r.
26. 04. Anna Bošiaková, Zlaté Moravce, 80 r.

Opustili nás

13. 02. Ružena Gregorová, 1971, Tesárske 
Mlyňany

13. 02. Mária Herdová, 1931, Žitavany
14. 02. Pavol Herda, 1942, Žitavany
14. 02. Jozef Mráz, 1943, Volkovce
15. 02. Blažej Šabo, 1952, Zlaté Moravce
15. 02. Júlia Šarközyová, 1963, Čaradice
15. 02. Mária Hamarová, 1923, Choča
18. 02. Ivan Horák, 1944, 
Kostoľany pod Tribečom
18. 02. Helena Podhorcová, 1920,
 Lúčnica nad Žitavou
21. 02. Štefan Kuruc, 1960, 
Jedľové Kostoľany
27. 02. Antónia Molnárová, 1929, 
Kostoľany pod Tribečom
04. 03. Helena Jakabová, 1939, Choča
04. 03. Pavel Čepec, 1942, Topoľčianky
06. 03. Viktória Pechová, 1942, 
Zlaté Moravce
07. 03. Mária Šutková, 1924, Obyce
08. 03. Irena Šabíková, 1925, 
Červený Hrádok
09. 03. Vojtech Galaba, 1945, Zlaté Moravce
12. 03. Matej Židík, 1931, Neverice
14. 03. Mária Jakabová, 1922, Zlaté Moravce
16. 03. Alžbeta Uličná, 1930, Bratislava
17. 03. Ľudovít Šišmiš, 1934, Martin nad 

Žitavou
22. 03. Helena Trungelová, 1935, Vráble
24. 03. Rudolf Nizl, 1952, Zlaté Moravce
26. 03. Helena Kopecká, 1929, Červený 

Hrádok
27. 03. František Jankulár, 1938, Sľažany
31. 03. Ernest Horňák, 1931, Zlaté Moravce
31. 03. Anton Zmeták, 1956, Nitra
02. 04. Anna Bajanová, 1930, Lovce

Spomienka

„Slza v oku, v srdci 
žiaľ, čo drahé nám bolo, 

krutý osud vzal“.

Dňa 17.04.2013 si 
pripomenieme 1. smutné 

výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 

otecko a dedko

Rudolf Holečka 
z Hosťoviec

S láskou v srdci a úctou 
spomínajú tí, ktorí ho milovali, 

manželka, deti s rodinami 
a ostatná rodina.

3/006/2013/PČ, 3/006/2013-47/DZ

Pohotovosť 
lekární

V dňoch 1. – 7. 4. Lekáreň Dr. 
MAX, HM Tesco, Hviezdoslavova 
3, počas pracovných dní v čase 
od 8.00 do 21.00 h, dňa 1.4. od 
8.00 do 20.00 h, víkend od 8.00 
do 20.00 h.

V dňoch 8. – 14. 4. Lekáreň 
OLIVIA, Bernolákova 5, počas 
pracovných dní v čase od 18.00 
do 21.00 h, sobota 13. 4. od 12.00 
do 20.00 h, nedeľa 14. 4. od 8.00 
do 20.00 h.

V dňoch 15. – 28. 4. Lekáreň 
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, 
počas pracovných dní v čase od 
7.00 do 21.00 h, víkendy od 8.00 
do 20.00 h.

Dňa 29. – 30.4. Lekáreň IRIS, 
Námestie A. Hlinku 28, v čase od 
7.00 do 21.00 h.

Spoločenská  kronika
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Ženy si uctila aj politická strana 

SMER-SD
Slnečné nedeľné popoludnie 10. marca 2013 patrilo druhým oslavám 

Medzinárodného dňa žien v našom meste. Tentokrát prišiel túto 
sviatočnú atmosféru svojimi piesňami dotvoriť spevák Dušan Grúň. 
Všetkým ženám sa v tento deň v divadelnej sále MSKŠ prihovorili aj 
predstavitelia politickej strany SMER-SD Ľubomír Jahnátek, Marián Kéry 
a Milan Belica – župan NSK. Neboli to len ich  osobné priania, ale ich 
príhovory boli obohatené aj o ich názory a pohľady do histórie vzniku 
tohto sviatku.

„S potešením som pozvanie k Vám prijal a veľmi rád sa pridávam ku 
gratulantom, ktorí Vám dnes chcú vyjadriť svoju vďaku a úctu za to, 
ako sa o nás staráte. My, muži, sme stvorenia nie celkom vydarené, ale 
keďže sa po celý rok s nami veľa narobíte, takúto jednu spomienku do 
roka si zaslúžite, preto si aj veľmi radi na tento sviatok spomenieme. 
Som rád, že ste pozvanie Okresnej organizácie strany SMER-SD prijali 
a ja Vám skutočne zo srdca prajem, aby ste sa tu cítili príjemne aspoň 
toto sviatočné popoludnie, aby ste načerpali dostatok nových síl, 
pretože realita od zajtra znovu začína,“ prihovoril sa, okrem iného, 
prítomným dámam najvzácnejší hosť tohtoročných osláv Minister 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek.
„Sú krajiny, v ktorých nemajú ženy postavenie v spoločnosti také, aké 

by im prináležalo, našťastie sa naša republika medzi ne neradí,“ zaznelo 
z úst Mariána Kéryho, poslanca NR SR a dodáva: „U nás sú dva sviatky v 
roku, ktoré sa viažu k úcte k nášmu nežnejšiemu pohlaviu a mne osobne 
je bližší tento, pretože bez ohľadu na to, či bol ženám daný dar byť 
matkou alebo nie, si našu úctu zaslúži každá jedna z nich.“

Ľ. Rosinská

Deň 8. marec - Medzinárodný 
deň žien, prináleží už tradične 

dňu, kedy si ctíme a obdarúvame 
všetky ženy našej spoločnosti. 
Mesto Zlaté Moravce pripravilo 
pri tejto príležitosti program, 
ktorý bol z histórie osláv tohto 
sviatku v našom meste niečím iný 
a výnimočný. Bol určený ženám 
všetkých vekových kategórií a 
divadelnú sálu MSKŠ snáď po 
prvýkrát zaplnili aj mladšie ročníky. 

Dôvodom bola návšteva štyroch 
chlapcov, ktorí prišli zaspievať 
krásne piesne o láske zo života 
zo slávneho muzikálu BOYBAND, 
ktorý je na slovenskej divadelnej 
scéne novinkou a doteraz patrí k 
stále vypredaným predstaveniam.

Večerom a vystúpením nás 
sprevádzal Martin Madej, ktorý si 
milé spomienky na mesto Zlaté 
Moravce a svoje spevácke začiatky 

veľmi rád svojou ďalšou návštevou 
po rokoch oživil a moderovanie si 
zo srdca vychutnával.

„Jedna žena vidí oveľa ďalej, ako 
päť mužov ďalekohľadom.“ Aj 
citát Jána Wericha bol súčasťou 
príhovoru a srdečného priania 
primátora Petra Lednára: „Musím 
uznať, že je to svätá pravda,“ dodal 
a pokračoval slovami: „A mohol 
by som o Vašom poslaní na tomto 
svete hovoriť veľmi dlho, ale zišli 

sme sa tu preto, aby sme si uctili 
Vašu prácu a Váš život. Preto mi 
dovoľte všetkým ženám zaželať 
pevné zdravie, veľké odhodlanie 
do ďalších dní, v ktorých sa 
budeme ešte veľakrát vzájomne 
potrebovať, aby sme Vás našli vždy 
na tom správnom mieste, videli a 
cítili Vás radi medzi sebou. Veľmi 
pekne Vám ďakujem, že ste a želám 
Vám všetko najlepšie z celého 

úprimného srdca.“
Odkaz od milých, vtipných 

a večne milujúcich chlapcov 
všetkým zlatomoraveckým ženám:

Ondrej Antálek: „Prajem všetkým 

ženám otvorené a veľké srdce, aby 
ste nás tolerovali takých, akí sme a 
tak, ako ste nás tolerovali vždy, až 
doteraz.“

Tomas Puskailer: „Želám ženám 
celý svet a veľa lásky.“

Pavol Plevčík: „Pretože ste 
silnejšie, uznávame Vás a Vám patrí 
všetka česť.“

Martin Madej: „Milé ženy, ste 
super a bez Vás sa nedá žiť. Ste 

k nám milé a máme Vás radi. A 
nielen preto, čo pre nás robíte, ale 
preto, lebo máte veľké otvorené 
srdcia a my Vám za to ďakujeme!“

Všetci spolu: „Milujeme Vás!“
Ľ. Rosinská

Sviatok všetkých žien

Ľubomír Jahnátek, Milan Belica, Marián Kéry
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V nedeľu 10. marca sa 
uskutočnil Deň T. G. Masaryka 
na Zámku v Topoľčiankach, 
ktorý bol v minulosti jeho 
letným sídlom. Program sa začal 
v popoludňajších hodinách 
spoločnou prechádzkou 
parkom na obľúbené miesta 
tejto významnej osobnosti. 
Pokračovalo sa prehliadkou 
prezidentského apartmánu, 
Alicinho apartmánu, historickej 
časti kaštieľa a zámockej 
kaplnky, všetko prebehlo v 
spoločnosti sprievodcu a s 
odborným výkladom. O 16. 
hodine otvoril piesňou súbor 
Benát z Machuliniec ďalší 
bod programu, ktorým bola 
prednáška a spomienky na 
Tomáša Garriqua Masaryka 
v Topoľčiankach. Prednášku 
viedol PaedDr. Ondrej Valach, 
doplnil ju o krátky film zo života 
prvého československého 
prezidenta, pravidelne sa 
pohybujúceho v Topoľčiankach 
a ich okolí. Okrem filmu boli 
prezentované aj Masarykove 
fotografie veľkej výpovednej 
hodnoty. Po prednáške 
Ondreja Valacha, ktorý zároveň 

odprezentoval svoju knihu 
s titulkom Tomáš Garrique 
Masaryk na Požitaví, odovzdal 
slovo PaedDr. Jozefovi Trubínimu, 

ktorý sa postaral o ilustrácie 
spomínanej knihy. Po doplnení 
informácií sa prešlo na kultúrny 
program v podaní súboru Benát. 
Medzi prítomnými hosťami, ktorí 
sa presunuli na menšiu recepciu, 

bol aj primátor mesta Zlaté 
Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. 
Zahájeniu recepcie predchádzal 
prípitok prednesený Petrom 

Lednárom.
Hlavným organizátorom 

akcie bol Zámok Topoľčianky, 
spoluorganizátormi FONTIS 
o.z.,  Invenio o.z., Lesy SR OZ 
Topoľčianky a sponzormi 

YouRvision s.r.o., Jednota COOP 
Machulince. Vydanie spomínanej 
publikácie v náklade 1000 kusov 
o počte 62 strán, okrem iných, 
finančne podporilo aj Mesto 
Zlaté Moravce.

Niečo z predmetnej histórie:
28. 10. 1918 – vznik 

Československej republiky
14. 11. 1918 – prvým 

prezidentom sa stal T. G. Masaryk
29. 07. 1923 – prvý pobyt T. G. 

Masaryka v Topoľčiankach
Úryvok z knihy, ako malá 

ochutnávka:
„Častým návštevníkom 

prezidenta bol známy český 
spisovateľ Karel Čapek, ktorý 
o Topoľčiankach napísal: „T. 
G. Masaryk po príchode do 
Topoľčianok vždy pookrial. 
Miloval leto s jeho búrkami 
a horúčavou, ktorá zlatila polia 
na okolí a strapcom hrozna 
pridávala sladkosť medu. 
Z politika sa opäť stal človek 
väčšmi filozofujúci, ktorý sa rád 
zabudne v knižnici, či zatúla sa aj 
do najvzdialenejších kútov parku 
pešo alebo na koni.“

M. Petrovičová

Deň po stopách prvého československého prezidenta 
a predstavenie  knihy o tejto osobnosti
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Ukončenie zimnej sezóny 
v Zlatých Moravciach bolo 16. marca 
2013, kedy Mesto Zlaté Moravce 
usporiadalo „Tanečnú show na 
ľade“ pre ľudí všetkých vekových 
kategórií. Všetci  prítomní, ktorí sa 
v toto popoludnie postavili na ľad, 
si mali možnosť vyskúšať súťažnú 
atmosféru a predviesť počas 
hudobného doprovodu kúsok 
svojho korčuliarskeho umenia. 
Takáto forma prezentovania 

svojich amatérskych korčuliarskych 
skúseností s využitím kostýmu, je 
tancom na ľade. Každý súťažiaci 
súťaž zvládol, či už humorne, 
športovo alebo esteticky natoľko, 
že sa vytvorila skvelá atmosféra, 
ku ktorej prispeli aj diváci, ktorí 
prišli súťažiacich povzbudiť. Po 
úvodných slovách primátora 
mesta Petra Lednára a jeho 
prejavu podpory k výkonom 
súťažiacich, otvorila podujatie 
riaditeľka súťaže Andrea Hitková 
zahrievacím kolom, počas ktorého 
sa skúšali rôzne pohyby rukami a 
nohami. O hudobnú produkciu 
a moderovanie sa staral Lukáš 
Belica. Medzi súťažiacimi nechýbali 
deti, dospelí a najmä oteckovia a 
súťažila aj samotná riaditeľka súťaže 
v kostýme „ruskej Máši“. Zaujímavé 
kostýmy na ľade boli – anjelik, 
indiánka, hasič, hokejista, motýlik, 
Španielka, princezná, Vikingský 
škriatok, čarodejnica, zajačik, 
vodník, supermanka, ironmen 
a mnoho ďalších. Všetci súťažiaci 
predviedli skvelé výkony, ktoré 
pozorne sledovala porota v zložení: 
Mgr. Kristína Švecová (trénerka 
pozemných hokejistiek), Ing. Kristína 
Košelová (cvičiteľka Zumby), Marián 
Košút (športové potreby) a primátor 
mesta Zlaté Moravce Ing. Peter 
Lednár, CSc.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách, 
najlepšie výkony boli ocenené 
medailami, diplomami a vecnou 

cenou. Počas porady porota musela 
rozhodnúť o ocenení najlepších, 
súťažiaci mali možnosť využiť 
ľadovú plochu poslednýkrát.

V prvej kategórii  súťažili deti 
MŠ- malé hviezdičky:

1.miesto – Peťka Minárová 
(anjelik), 2.miesto – Ninka Orságová 
(indiánka), 3.miesto – Anabelle 
Desport-Páleniková (Španielka)

V druhej kategórii súťažili deti 
ZŠ 1.-4.ročník:

1.miesto – Miško Minár (hasič), 
2.miesto – Adam Stolár a Sofia 
Stolárová ( hokejista + princezná), 3. 
miesto – Nina Horňáková (motýlik)

V tretej kategórii súťažili deti 
ZŠ 5.-9.ročník:

1. miesto – Alexandra Chrenová 
(vodník), 2.miesto – Robo Rakovský, 
3.miesto – Piťo Kostolánsky

V štvrtej kategórii súťažili 
dospelí:

1. miesto – Denisa Páleníková 
(Španielka), 2. miesto – Zuzana 
Orságová , 3.miesto – Markéta 

Stolárová (čarodejnica)
Ocenení boli aj ďalší tanečníci, 

ktorí rovnako zaujali porotu a z 
vecných cien sa tešili aj – Lukáš 
Matejko, Adelka Matejková, Dávidko 
Kanyicska, Kristiánko Kanyicska, 
Beátka Mokrá, Naďka Kitková, Dafné 
Desport-Páleniková, Peťko Gajdoš, 
Laura Briešková, Soňa Čomorová,  
Zuzana Orságová, Lívia Boboková, 
Ľubomír Báťa, Pavol Králik a Soňa 
Ondriašová.

Po ocenení všetkých nastala 
špeciálna úloha pre primátora, 
aby rozhodol, kto dostane 
Špeciálnu primátorskú odmenu za 
najlepší tanečný výkon a kostým. 
Rozhodnutie padlo a dar, ktorým 
bol DVD-prehrávač od firmy Profi 
Elektro - Euronics, osobne odovzdal 
primátor Peter Lednár Denise 
Pálenikovej a celej jej zúčastnenej 
rodinke, pretože všetci prišli 
v španielskych kostýmoch a všetci 
sa do súťaže aj aktívne zapojili.

Celé podujatie sa nieslo 

v humorno – tanečnej atmosfére 
plnej radosti, ktorú našťastie 
nepokazili ani pády na ľadovú 
plochu.

Za uskutočnenie tohto 
podujatia patrí veľké 
poďakovanie Mestu Zlaté 
Moravce v spolupráci 
s Technickými službami a 
sponzorom tohto podujatia, 
ktorí prispeli krásnymi 
a hodnotnými cenami a to: 

Profi Elektro Euronics, Ozon 
Centrum, Repromix, Športové 
potreby Marián Košút, Lekáreň 
Iris a Aerobikový klub ZM.

Ukončenie tejto zimnej sezóny 
môže byť pekným motivačným 
príkladom k tomu, ako spojiť ľudí 
rôzneho veku v jednej súťaži a 
zároveň povzbudením k účasti 
ďalšieho pokračovania Tanečnej 
show na ľade budúce zimné 
obdobie.

Malý návrat do histórie:
Prvými klziskami boli samozrejme 

zamrznuté rybníky a rieky. Prvé 
umelé klzisko bolo postavené už 
v roku 1876 v Londýne (Chelsea) 
a výstavba ďalších umelých klzísk 
bola rozhodujúca pre nasledujúci 
rozvoj tohto športu. Korčuľovanie 
je jazda na korčuliach po ľadovej 
ploche s cieľom vyvolať športový 
a estetický zážitok. Kostýmy sú 
ovplyvňované charakterom 
programu a voľbou hudobného 
sprievodu.

Výstavba zimného štadióna 
v Zlatých Moravciach začala 
koncom 70. rokov. Umelá ľadová 
plocha a budova pre hokejistov 
a korčuľujúcu verejnosť boli 
odovzdané do prevádzky v roku 
1981. Od toho času má aj verejnosť 
mesta Zlaté Moravce možnosť 
korčuľovať, pričom korčuľovanie je 
nielen druh športu, ale zároveň aj 
krásneho umenia.

-red-

Prvou Tanečnou show na ľade v spojení s karnevalom 
sa slávnostne ukončila predĺžená zimná sezóna


