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P o z v á n k y

Po viac ako 100 rokoch bez nemocnice?

Slávnostné vyhlásenie photo-
miss spojené s módnou prehliad-
kou finalistiek a kultúrnym
programom 24. 6. o 15.00 pri OD
Tekov
� Pozývame vás na Dni sv.

Cyrila a Metoda, ktoré sa uskutoč-
nia 21. – 25. júna v MsKS v Zlatých
Moravciach. Okrem iných sprie-
vodných akcií na vás čaká netra-
dičná výstava obrazov, sôch a
plátien na Slovensku, venovaná k
1150. výročiu príchodu byzant-
skej misie sv. Cyrila a Metoda.

Štvordňový program na str. 2.
� Mesto Zlaté Moravce a MsKS

vás pozývajú na Festival kultúry
2011, dňa 26. júna o 14.hodine do
mestského amfiteátra, v prípade
nepriaznivého počasia do DS
MsKS. V programe vystúpia

folklórne a spevácke skupiny.
Príďte obdivovať nádherné kroje,
tanečné i hudobné výkony
domácich súborov, ale aj hostí z
okolia, veď naše ľudové zvyky a
slovenský folklór je niečo
jedinečné a spoločne budeme mať
možnosť do nich nahliadnuť.
Festivalový program s menšími
obmenami pripravuje Mesto v
spolupráci s MsKS už niekoľko
rokov.

Program festivalu na str. 2

� MsKS vás pozýva na vystúpe-
nie dychovej hudby Moravanka
pod taktovkou jej zakladateľa Jana
Slabáka, 11. júla o 17.00 v MsKS
Zlaté Moravce, vstupné 10 €,
predpredaj vstupeniek v MsKS,
mskszlatemoravce@gmail.com

„Je to chirurgické oddelenie, ide o
36 lôžok, je to jednotka intenzívnej
starostlivosti interného oddelenia v
počte lôžok päť a je to oddelenie
anestéziológie a intenzívnej medicíny
v počte lôžok štyri. Nebude zabezpe-
čená akútna neodkladná zdravotná
starostlivosť v odbore chirurgia a
OAIM pre viac ako 40-tisíc obyvateľov

celého regiónu,“ povedal primátor.
Zatvorenie väčšiny oddelení v

nemocnici bude mať podľa jeho slov
negatívny dosah nielen na mesto Zlaté
Moravce, ale i na mesto Nová Baňa a
38 okolitých obcí, keďže medzi cestou
Nitra a Žiar nad Hronom nebude
žiadne lôžkové zdravotnícke zariade-
nie. Obete nehôd na zlatomoravskej

„ceste smrti“ alebo novej rýchlostnej
ceste R1, budú musieť voziť až do
Nitry. Zároveň pripomenul, že pri
zatváraní a transformovaní oddelení
môže prísť k redukcii zamestnancov
nemocnice.

Primátor zaslal list so žiadosťou o
prehodnotenie návrhu optimalizácie
lôžkovej starostlivosti gen. riaditeľovi
VšZP, kópie zaslal prezidentovi,
predsedovi Národnej rady SR,
ministrovi zdravotníctva a predsedovi
SDKÚ-DS. Oslovil predsedu Nitrian-
skeho samosprávneho kraja (NSK) a
starostov Požitavského regionálneho
združenia. Primátor Zlatých Moraviec
Ing. Peter Lednár, CSc., robí všetky
dostupné kroky pre zachovanie
nemocnice. Mesto iniciovalo petičnú
akciu za zachovanie súčasného stavu a
štruktúry poskytovania zdravotnej
starostlivosti tak, aby bola zabezpe-
čená jej dostupnosť a kvalita pre

obyvateľov zlatomoravského regiónu.
K petícii sa pripojili aj okolité obce. Ak
sa poisťovňa rozhodne oddelenia
nezazmluvniť, primátor je pripravený
vypraviť autobusy s protestujúcimi
obyvateľmi regiónu do Bratislavy.

Nemocnica má optimalizáciu siete
lôžok už za sebou. V roku 2008 tu
zanikli tri oddelenia, počet lôžok sa
postupne zredukoval zo 180 na 120. V
roku 2010 si mesto zobralo úver, aby
vykrylo stratu nemocnice. V súčas-
nosti už nemocnica nevytvára dlh, za
prvé štyri mesiace tohto roku jej
hospodársky výsledok je vyrovnaný.

V roku 2010 nemocnica skončila v
rebríčku kvality poistencov VšZP a ZP
Dôvera, na 5. mieste spomedzi
všetkých nemocníc na Slovensku.
Chirurgické oddelenie v kategórii TOP
oddelenie získalo 3. miesto v rámci
nemocníc SR.

A. Mondočková

� V MsKS sa v utorok 7. júna uskutočnila Primátorská kvapka krvi,
zapojilo sa do nej 39 ľudí z rôznych obcí okresu. Darovať krv
prišli aj predstavitelia mesta. Na snímke sprava: Peter Lednár,
primátor, Vladimír Klučiar, viceprimátor, Klement Chren, gymna-
ziálny učiteľ.

Čítajte na str. 2.

Podľa návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) k
ukončeniu niektorých zmluvných vzťahov na jednotlivých
oddeleniach nemocníc v SR sa dotkne aj Mestskej nemocnice
prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach. Skonštatoval
to primátor Ing. Peter Lednár, CSc., po tom, ako VšZP predložila
návrh, že si už nebude objednávať zdravotné výkony na
chirurgickom oddelení, oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny a JIS- internom oddelení s tým, že na chirurgickom
oddelení  by mala byť poskytovaná zdravotná starostlivosť
formou jednodňovej ambulantnej starostlivosti a osobitne
hradených výkonov. V meste by tak od 1. júla malo zostať iba
oddelenie dlhodobo chorých a interné oddelenie a jednodňová
ambulantná starostlivosť v odbore chirurgie. Definitívny
verdikt by mal padnúť 15. júna.
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Program
Folklórny súbor Inovec (Zlaté

Moravce)
Folklórna skupina Drieňovanka

(Obyce)

Folklórna skupina Prílep-čianka
(Zlaté Moravce)

Folklórny súbor Zlatňanka (Zlaté
Moravce)

Folklórny súbor Chočanka

(Choča)
Spevácky súbor Vápenkár

(Skýcov)
Folklórny súbor Skerešovanka

(Obyce)
Folklórna skupina Vozokanka

(Plavé Vozokany)
Folklórna skupina Vrštek (Hostie)
Spevácka skupina Babička (Zlaté

Moravce)
Folklórny súbor Lipa (Veľké

Vozokany)
Spevácka skupina Lipka

(Kozárovce)

Folklórny súbor Kamenec
(Machulince)

Folklórna skupina Širočina
(Čierne Kľačany)

Spevácka skupina Turňa (Jedľové
Kostoľany)

Spevácky súbor Chyzerovčanka
(Zlaté Moravce)

Spevácka skupina Benát (Machu-
lince)

Folklórna skupina Sľažianka
(Sľažany)

Folklórna skupina Požitavan
(Žitavany)
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P r i m á t o r s k á  k v a p k a  k r v i  m a l a  ú s p e c h

Festival kultúry 2011

Počas štyroch hodín 7. júna sa
uskutočňoval v obradnej sieni
MsKS odber najcennejšej tekutiny
pri príležitosti Primátorskej
kvapky krvi, ktorú zrealizovalo
Mesto Zlaté Moravce, Národná
transfúzna služba SR – pracovisko
Nitra a miestna organizácia SČK.

Možnosť pomôcť a darovať krv
sa rozhodlo aj vedenie mesta.
Medzi prvými daroval krv primá-
tor Ing. Peter Lednár, CSc. „Táto
vzácna tekutina pulzuje v každom
z nás. Moje rozhodnutie darovať
krv môže rozhodnúť aj o osude
iného človeka a zachrániť mu
život. Beriem to ako úlohu oslovo-
vať a vychovávať budúcich darcov
krvi, organizovať odbery a oceňo-
vať za mnohonásobné darovanie
krvi,“ vyznal sa primátor.

Akciu prišiel podporiť aj
viceprimátor Vladimír Klučiar,
práve v tento deň to bol jeho
tridsiaty odber, po ňom nasledo-
val prednosta úradu Ing. Ján

Jamrich (hrdí sa striebornou
Janského plaketou) a mestský
poslanec Ľudovít Chládek.

Opäť tu bolo zastúpenie FC
ViOn z Požitavskej futbalovej
akadémie, zo Správy športových
zariadení a zo samosprávy a z
mestskej polície. Medzi pravidel-
nými darcami boli 38-násobná
darkyňa krvi Ing. Oľga Krpalová,
58-násobný darca Milan Kabou-
rek, ale aj celé rodiny Milan, Elena
a Michaela Baumajsteroví, pre
ktorých darovanie krvi je prejav
ľudskosti.

S tímom mobilnej jednotky
Národnej transfúznej služby Mgr.
Lýdiou Tábiovou, Alenou
Kunovou, Mgr. Janou Kovárovou,
Kristínou Gavurovou, Evou
Rothbauerovou a Jaroslavom
Tvrdoňom spolupracovala aj
primárka interného oddelenia
mestskej nemocnice MUDr. Mária
Končálová a predseda miestneho
spolku Juraj Bakula v spolupráci s

Annou Bošányovou, Vierou
Špaňúrovou a Máriou Zlatňan-
skou. Zároveň vyjadril spokoj-
nosť, že aj nový primátor
pokračuje v tejto tradícii.

Podujatie zaznamenalo u verej-
nosti opäť značný ohlas v meste i
obciach regiónu. Na odbernom
pracovisku sa zaregistrovalo

celkom 39 dobrovoľníkov, z toho
jedna prvodarkyňa Alžbeta Ester-
ková.

V roku 2010 prišlo darovať krv
v rámci Primátorskej kvapky krvi
60 ľudí, jeden z darcov bol
vyradený z rôznych príčin.

A. Mondočková

Z l a t o m o r a v e c k é  d n i  s v .  C y r i l a  a  M e t o d a

� O. Krpalová, K. Chren, posledný v rade Ľ. Chládek.

Mesto Zlaté Moravce a Mestské kultúrne stredisko vás
pozývajú na Festival Kultúry 2011 v nedeľu 26. júna o 14.00 h do
amfiteátra (v prípade nepriaznivého počasia sa program bude
konať v DS MsKS).

Blížiace sa významné výročie
1150. rokov od príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie, je neoce-
niteľným darom vedomia každého
Slováka, ktorého slávenie vyvrcholí
v roku 2013. 

V rámci príprav na túto
jedinečnú slávnosť chceme
budovať toto povedomie predov-
šetkým v radoch mladej generácie
a už teraz sa chceme na toto
výročie v našom okresnom meste
Zlaté Moravce čo najlepšie pripra-
viť. Preto v dňoch 21. – 25. júna
2011 v spolupráci s farským
úradom v Zlatých Moravciach,
Mestom Zlaté Moravce a OC KDH
Zlaté Moravce realizujeme pre celú
spádovú oblasť výstavu tvorenú
exponátmi približujúcimi život a
dielo sv. Cyrila a Metoda, ktorá
bude spojená so zaujímavým
kultúrno-spoločenským progra-
mom sprevádzaným modlitbami,

spevmi a odbornými prednáškami,
za účasti mnohých našich
osobností, kresťanských spoločen-
stiev, hnutí a návštev škôl celého
regiónu. Všetkým by sme chceli čo
najlepšie priblížiť život a dielo
týchto velikánov európskeho
formátu. Výstava bude obohatením
aj pre našich birmovancov a ich
rodičov, pretože v sobotu 25. júna
bude v Zlatých Moravciach udeľo-
vanie sviatosti birmovania. 

Netradičná výstava obrazov,
sôch a plátien na Slovensku,
venovaná k 1150. výročiu príchodu
byzantskej misie sv. Cyrila a
Metoda. 21. – 25. júna 2011

21. – 24. júna od 8:00 hod. do
15:00 návšteva škôl a záujmových
združení

17:00 – 20:00 hod. tematické
večery a voľný vstup:
• 21. júna – utorok Slávnostné

otvorenie, Byzantsko – slovan-

ská liturgia, básne a piesne 
• 22. júna – streda Pyxida „Dedič-

stvo otcov zachovaj nám, Pane!”,
folklórny večer

• 23. júna – štvrtok Večer
modlitby a vážnej hudby

• 24. júna – piatok História
vinohradníctva a vinárstva,
Svätenie vína, súčasná enológia
a riadená degustácia
25. júna – sobota 9:00 hod. voľný

vstup, o 14:00 hod. slávnostné
ukončenie výstavy s programom

Ďalšie informácie budeme
priebežne zverejňovať. Ak nám
viete, alebo chcete s výstavou
pomôcť, prípadne s programom,
alebo by ste chceli sa zúčastniť na
programe ako účinkujúci,
neváhajte nás kontaktovať na
+421 905 665 855,
slovakia@miroslavkral.sk

Miroslav Kráľ
predseda okresného centra KDH
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Zmrzlého z Brna, TeKOV -
obchodného domu a Mesta Zlaté
Moravce s primátorom Petrom
Lednárom, predstavuje I. ročník
okresnej súťaže ženskej krásy,
ktorý vyvrcholí veľkolepým
finále s pestrým kúltúrno -
spoločenským programom a
špeciálnymi hosťami 24. júna o
15:00 hod. pred TeKOV -
obchodným domom v Zlatých
Moravciach. 

PHOTOMISS Zlaté Moravce
odštartovala castingami, ktoré
sa uskutočnili 3. a 4. júna 2011 v
TeKOV - obchodnom dome a
hudobných kluboch v Zlatých
Moravciach a okolí. Dievčatá sa
mohli prihlásiť aj prostredníc-
tvom internetu.

Celkovo bolo prijatých 97
prihlášok, z toho 61 dievčat
potvrdilo svoju účasť v súťaži
vyplnením sprievodného formu-
lára. Nádejné photomissky boli
krásne, rozhodovanie bolo preto
náročné. Výber desať finalistiek
a dvoch náhradníčiek bol preve-
dený komisiou, ktorá pozostá-
vala z fotografa, riaditeľky
súťaže,  zástupcu zahraničnej
modelingovej agentúry, asisten-
tov castingov, stylistky a hairsty-
listu.

Účasť na záverečnom slávno-
stnom finále 24. júna pred
TeKOV – obchodným domom
potvrdil víťaz Coca Cola PopStar
a účastník národného kola
Eurovízie - spevák Bystrík.
Tretina, Valdo a tanečníčky zo
Zumby s Kikou vystúpia s prvým
oficiálnym Zumbasongom.
Finále PHOTOMISS Zlaté
Moravce bude obohatené stylin-
govou prípravou finalistiek
priamo na móle, viactematic-
kými módnymi prehliadkami –
dámske módne prehliadky,
detská módna prehliadka.
Program slávnostného finále
spestrí módna prehliadka
pánskej konfekcie, ktorú budú
prezentovať futbalisti FC ViOn.

Finalistky budú počas
programu hodnotené porotou
MISS Zlaté Moravce, kde v roli

porotcov vystúpia Peter Lednár
– primátor mesta Zlaté Moravce,
fotograf Milo Zmrzlý, riaditeľka
súťaže PHOTOMISS Mária Holeč-
ková, modelka Lenka Vargová  a
špeciálny hosť. Na záver
programu bude slávnostne
vyhlásená PHOTOMISS Zlaté
Moravce, dve vicePHOTOMISS a
PHOTOMISS SYMPATIA. Víťazky
získajú fotenie fashion story a
modelingových bookov Milom
Zmrzlým a ďalšie vecné ceny od
sponzorov a partnerov súťaže.
Vyhlásená bude taktiež PHOTO-
MISS FACEBOOKU, ktorá získa
vecnú cenu.

Projekt bude pokračovať v
priebehu ďalších týždňov
fotením fashion story a modelin-
gových bookov s  finalistkami
súťaže.  Fotografie z fashion-
story, modelingové booky
finalistiek a ďalšie práce Mila
Zmrzlého budú vystavené v
TeKOV -  obchodnom dome v
Zlatých Moravciach od 15. do 28.
7. 2011. Oficiálna vernisáž
výstavy prebehne 15. 7. 2011 o
16:00, pozvané budú všetky
finalistky súťaže a partneri
akcie.

Partneri, bez pomoci ktorých
by sa PHOTOMISS Zlaté Moravce
nekonala v takých veľkých
rozmeroch a ktorí prispeli k
rozvoju kultúrnospoločenského
života v našom meste : IMA
INVEST s.r.o., VODOSTAV,
ANEKO SK s.r.o., SANOTECHNIK
- MAUROD s.r.o.,  KOFUS TRADE
s.r.o., NBM s.r.o., AXSON Central
Europe s.r.o., U FIFI, ViOn a.s.,
Vinárske závody Topoľčianky,
FRANCESCA, ELSE STYL, COOL
MÓDA, IN COLLECTION,
WILLIAM & DELVIN, K – CERO,
RF STYLE OUTLET s.r.o., KEIKO,
TIFFANI ŠPERKY, ADEV - kader-
nícky a kozmetický salón,
Vlasové štúdio El, AVON, Avalon
Club, SBS Partner Security,
NOVOPRINT s.r.o., mediálni
partneri: Tekovské noviny,
ZlateMoravce.info, ZlateMo-
ravce24.sk.

Mária Holečková
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Pán primátor, spolu s
prednostom mestského úradu
Ing. Jánom Jamrichom ste absol-
vovali 30. mája služobnú cestu
do Bratislavy a v rámci rôznych
rokovaní ste sa stretli s riadite-
ľom Štátneho fondu rozvoja a
bývania. O čom bolo toto
rokovanie?

Áno, jedno z rokovaní sa konalo
za účelom zabezpečenia bytovej
výstavby pre mladé rodiny,
mladých ľudí a ostatných občanov
s riaditeľom Štátneho fondu
rozvoja a bývania Ing. Ľubomírom
Bošanským.

Prezentovali sme záujem mesta,
v čo najbližšej budúcnosti stavať
bytové domy, ktoré budú mať
nájomnú formu a budú postavené

z prostriedkov fondu rozvoja
bývania, pre ľahšiu a reálnejšiu
dostupnosť hlavne mladým
rodinám.

Boli dohodnuté praktické kroky
a postupy, ako celý proces úspešne
zvládnuť, aby sa k januáru nasle-
dujúceho roka mohla podať
žiadosť na príslušnú inštitúciu.

Dovtedy je potrebné zabezpečiť
projektovú dokumentáciu, vyspo-
riadanie pozemkov, územné
rozhodnutie, stavebné povolenie a
zabezpečiť prípravnú fázu spočí-
vajúcu v predložení zámeru
vedenia mesta mestskému zastu-
piteľstvu. Mesto má plnú podporu
vo svojich zámeroch u všetkých
štátnych inštitúcií.

-r-

Na slovíčko, pán primátor

Nový predseda ZMOS
Novým predsedom Združenia

miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa
stal 19. mája t.r. Ing. Jozef Dvonč,

primátor Nitry. Do funkcie bol
zvolený na 21. sneme ZMOS
spomedzi štyroch kandidátov. Na
poste po 16 rokoch vystriedal
Michala Sýkoru, starostu Štrby.
Snem ZMOS je významným
pracovným podujatím, právo
zúčastniť sa ho majú zástupcovia
všetkých 2 792 členských miest a
obcí z 58 regionálnych združení.
Tohtoročného snemu sa zúčastnil
aj primátor Zlatých Moraviec Ing.
Peter Lednár, CSc.

Základnou úlohou ZMOS bude
podľa Ing. Dvonča v budúcnosti
nedovoliť, aby bol rozbitý model
miestnej samosprávy. Ak budú
obce a mestá v budúcnosti prebe-
rať ďalšie kompetencie štátu,
vláda musí pre samosprávu vyčle-
niť viac finančných zdrojov.

-r-, foto: TH

Projekt PHOTOMISS Zlaté Moravce

Projekt PHOTOMISS Zlaté Moravce
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4
Mesto, víťaz súťaže vyhlásenej ministerstvom práce
V Miestodržiteľskom paláci na

Hlavnom námestí v Bratislave sa
konala 30. mája konferencia „Prínosy
a benefity služieb a starostlivosti“
(Služby zamerané na zosúladenie
pracovného, rodinného a osobného
života). Usporiadateľom bolo Minis-
terstvo PSVaR SR, odbor rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí.
Konferencia bola spojená so slávno-
stným ocenením víťazov jubilejného
10. ročníka súťaže „Zamestnávateľ
ústretový k rodine, rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí“.

Mesto Zlaté Moravce sa tejto
súťaže zúčastnilo a dostalo špeciálne
ocenenie v zastúpení Nitrianskeho
samosprávneho kraja.

Za komplexnú podporu prorodin-
nej politiky (5 „mestských“ mater-
ských škôl), za prorodinné akcie pre
obyvateľov mesta i pre zamestnan-

cov a zamestnankýň, za využívanie
flexibilných foriem organizácie
pracovného času, za podporu
environmentálnych aktivít a firemnej
filantropie, ako i zámer projektu
uľahčujúci návrat žien z materskej
dovolenky.

Cenu a krásnu honosnú kyticu
odovzdal Ing. Petrovi Lednárovi,
CSc., ako i ostatným víťazom
podpredseda vlády a minister
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
– RNDr. Jozef Mihál za prítomnosti
štátnej tajomníčky MPSVaR SR
Lucii Nicholsonovej.

Slávnostným ceremoniálom ako aj
celým priebehom konferencie nás
slovom sprevádzala Andrea Pálffy -
Belányi s hudobným bonbónikom v
podaní dvoch huslistiek „Musica
Domestica“.

-lr-

Oprava kúpaliska
V minulých dňoch sa vykonávala

na kúpalisku hĺbková rekonštruk-
cia všetkých bazénov. Realizovaná
bola v spolupráci dvoch mestských
podnikov Zlatých Moraviec, Správy
športových zariadení a Technic-
kých služieb.

Oprava spočívala v mechanic-
kom odstránení viacvrstvových
starých náterov, ktoré sú v dezolát-
nom stave a následnom nanesení
špeciálnych ekologických náterov
a dilatáciou špár v dnách bazénov
pevnou rovnako ekologickou
hmotou zamedzujúcou
obojstrannú priepustnosť. Všetky
použité prípravky a nátery sú na
báze vody, húževnaté, zároveň

tvrdé, odolné proti oderu, odolné
vode, chemickým prípravkom a
saponátovým roztokom.

Okolitá dlažba, schody a stu-
pienky sa murársky vysprávkujú,
povrchovo upravia a k 1. júlu by
kúpalisko malo byť sprístupnené
verejnosti.

Vedenie nášho mesta si veľmi
dobre uvedomuje v akom stave sa
kúpalisko nachádza, a preto sa
vykonávali úpravy a prípravy na
letnú sezónu v rámci najlepších
dostupných možností v súčasnosti
aké sú. Do budúcnosti sa pripra-
vuje projekt na krásne moderné
kúpalisko.

-lr-

V súčasnej dobe sme svedkami
toho, že na väčšine pracovísk sa na
meranie výkonnosti používajú
testy. Nie je tomu inak ani v
základnej škole. Testovanie
vedomostí z matematiky a sloven-
ského jazyka každoročne prebieha
v 9. ročníku, kde sa zisťuje úroveň
vedomostí. Keďže v súčasnosti
prebieha reforma školstva, v
blízkej dobe nás čakajú ďalšie
testovania. Týka sa žiakov 4.
ročníka, ktorí na budúci rok absol-
vujú primárne vzdelávanie v rámci
klasifikácie stupňov vzdelania
ISCED 1. Po jeho ukončení budú
testovaní v predmetoch: slovenský

jazyk a matematika. V máji sa
uskutočnilo na vybraných ZŠ
Slovenska pilotné testovanie
týchto žiakov. Naša škola bola
jednou z nich a tak naši štvrtáci sa
po prvýkrát zúčastnili 10. mája
skúšobných testov. Testy boli
anonymné a ich výsledky sa
dozvieme z oficiálneho vyhodno-
tenia NÚCM (Národného ústavu
certifikovaných meraní).

Okrem spomínaného testovania
sa  23. – 24. 5. uskutočnilo medzi-
národné testovanie žiakov 4.
ročníka pod názvom TIMMS a
PIRLS, ktoré sa uskutočňuje v
rámci 40 krajín sveta každých 5 a

6 rokov. Ide o zisťovanie úrovne
matematickej, prírodovednej a
čitateľskej gramotnosti. Cieľom
tejto štúdie v žiadnom prípade nie
je hodnotenie práce jednotlivých
žiakov, učiteľov alebo školy.
Zistené údaje umožnia vyhodnotiť
vzdelávacie systémy a poskytnúť
relevantné informácie pre tvorbu
stratégii, vzdelávania bez toho,
aby sa odhalila identita ktorého-
koľvek účastníka. Okrem testova-
cích hárkov vypĺňali žiaci aj
Dotazník pre žiaka, v ktorom
odpovedali na otázky týkajúcej sa
klímy v škole. Vypĺňanie dotazní-
kov neobišlo ani učiteľky, ktoré v

daných triedach vyučujú matema-
tiku, slovenský jazyk, prírodo-
vedu, riaditeľku ZŠ, ako aj rodičov.
Touto cestou chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na
nerušenom priebehu testovania,
rodičom, ktorí vyplnili Dotazníky
pre rodičov a tak pochopili
význam týchto meraní.

Zároveň chceme pozvať
všetkých rodičov a priateľov školy
na slávnostnú akadémiu Žiak roka
a Učiteľ roka, na ktorej bude
slávnostne ukončený školský rok
2010/2011 a odovzdaný titul Žiak
roka a Učiteľ roka. Slávnosť sa
uskutoční dňa 29. júna o 9.hodine
v MsKS. Tešíme sa na vašu účasť.

Mgr. Zuzana Hatiarová
riaditeľka ZŠ

� Primátor pri preberaní ocenenia.

� Špárovanie dna bazénov.

Štvrtáci zo ZŠ Robotnícka testovali
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Keď sa z učiteľa stane
žiak a zo žiaka učiteľ

Absolventi a termíny

Pred dvoma rokmi mal absolvo-
vať maturitný ročník, ale automo-
bilová nehoda a jej následok,
zlomená chrbtica, mu zmenili
život. Zámerne nepíšem „navždy“,
pretože MATÚŠ HAVETTA sa so
životom na vozíku zmieril, ale s
neukončeným vzdelaním nie. Z
tohto dôvodu nastúpil do mojej
triedy, 4F - odbor mechanik
elektrotechnik na SOŠ v Zlatých
Moravciach, v tomto školskom
roku na individuálne štúdium.
Začali sme už v auguste 2010,
pretože musel robiť jednu rozdie-
lovú skúšku. Vďaka osobitnej
starostlivosti, jeho prirodzenej
inteligencii, sile a snahe zvládnuť

prekážky, urobil 26 skúšok,
externú maturitu s osobnou
asistenciou, maturitu z odbor-
nej výchovy a záverečnú
maturitu. Pri príprave individuál-
neho študijného plánu a jednotli-
vých skúšok sme využili jeho
schopnosť pracovať s počítačom
aj napriek obmedzenej motorike
prstov na rukách a neschopnosti
písať.

Ku každej skúške musel pripra-
viť referát, seminárnu prácu,
alebo projekt, ktoré boli jej súčas-
ťou. Najťažšia bola jeho motivácia
ukončiť štúdium a „získať“
maturitné vysvedčenie, preto som
pristúpila k čiastkovým priebež-
ným skúškam a konzultáciám s
jednotlivými skúšajúcimi počas
skúšok. Naučil ma rozmýšľať inak,

využiť svoju kreativitu a koordi-
novať nielen jeho, mňa, vedenie
školy, ale aj ostatných jeho učiteľov
a spolužiakov, kde sme pôsobili ako
jeden veľký tím.

Ako to vníma Matúš dnes.
„Motiváciu som nemal, ale chcel som
si dokázať, že aj keď som momen-
tálne na vozíku, zmaturujem.

Silu som čerpal z času stráve-
ného s priateľmi a svojimi
blízkymi. Podporovala ma moja
triedna učiteľka Ing. Vaškovičová
a môj brat Martin. Oni dvaja a
moja mamina mi bezvýhradne
verili, aj keď občas mi museli
dohovárať, keď víťazila lenivosť a
nechuť bojovať s touto výzvou. A

čo by som chcel v budúcnosti?
Najskôr vyriešim „zanedbané“
zdravotné problémy a potom
mám taký tajný cieľ. Uvažujem
nad ročným pomaturitným
štúdiom anglického jazyka na
niektorej certifikovanej škole v
Nitre, čo by som využil pri svojej
budúcej práci v internetovom
obchode, ale to je asi ďaleká
budúcnosť“.

Po roku individuálneho vzdelá-
vania musím ja, ako triedny učiteľ,
vyjadriť hlbokú pokoru a úctu
pred jeho vnútornou silou a
schopnosťou všetko zvládnuť s
úsmevom na tvári. Stal sa mojím
„vnútorným slniečkom“ a nádejou
pre všetkých rodičov, ktorí majú
dieťa s podobným osudom.

Ing. Ivana Vaškovičová

Maturant je študentom až do
konca prázdnin (31. august),
vysokoškolákovi sa štúdium končí
štátnicami (nie dňom promócií).
Ak bývalý študent požiada o
zaradenie do evidencie nezame-
stnaných do 7 dní odo dňa ukonče-
nia sústavnej prípravy na
povolanie, bude do evidencie
uchádzačov o zamestnanie
zaradený odo dňa nasledujúceho
po skončení sústavnej prípravy na
povolanie. Z registrácie do eviden-
cie mu automaticky nevzniká
povinnosť poistiť sa v Sociálnej
poisťovni. Štát za študentov
neplatí sociálne poistenie, a
obdobie štúdia sa nezarátava do
limitu odpracovaných rokov na
nárok na dôchodok. Zdravotné
poistenie platí štát.

Čerstvý absolvent strednej školy
nebude mať nárok na dávku v
nezamestnanosti. Tá je podmie-
nená dobou účasti na poistení v
nezamestnanosti. Ak sa bývalý
študent stane nezamestnaným,
musí to oznámiť do 8 dní zdravot-
nej poisťovni a mal by so sebou
priniesť aj potvrdenie o zaevido-
vaní na úrade práce. Úrad práce
bude za nezamestnaného platiť
zdravotné poistenie. Zdravotnej
poisťovni musíte oznámiť nielen
ukončenie, ale aj prerušenie štúdia.

Stredoškolákom, ktorí zmaturo-
vali končí školský rok až 31.
augusta, a nie dňom maturitnej
skúšky. Ak sa však po prázdninách
nezamestnajú a pokračujú vo
vysokoškolskom štúdiu – bez
ohľadu na deň zápisu, musia to
oznámiť zdravotnej poisťovni do 8
dní, hoci platiteľom ostáva štát.
Musia zdokladovať ukončenie
stredoškolského štúdia, a to do 8.
septembra, a po nástupe na vysokú
školu predložiť potvrdenie o
návšteve vysokej školy.

Povinnosti voči poisťovniam
po ukončení štúdia

Riadny pracovný pomer –
všetky povinnosti voči Sociálnej
poisťovni bude za neho platiť
zamestnávateľ

Nezamestnaný absolvent –
voči Sociálnej poisťovni nemá
žiadne povinnosti. Môže si dobro-
voľne platiť dôchodkové,
nemocenské poistenie, poistenie v
nezamestnanosti. Ak sa prihlási na
úrade práce, štát bude zaňho platiť
zdravotné odvody.

Práca v zahraničí – nemá voči

Sociálnej poisťovni žiadne povin-
nosti. Ak bol na Slovensku dobro-
voľne poistený a zamestná sa v
štáte Európskej únie, pričom
zamestnávateľ bude za neho
riadne odvádzať sociálne poiste-
nie, musí sa z dobrovoľného
poistenia odhlásiť. Ak bude v
zahraničí pracovať dlhodobo a
bude tam aj zdravotne poistený,
bude sa musieť odhlásiť zo
zdravotného poistenia na Sloven-
sku.

Po skončení bakalárskeho
štúdia za vás poistné platí štát, len
ak pokračujete v štúdiu, musíte to
však oznámiť poisťovni.

Ak ste napríklad v júni spravili
bakalárske štátnice a zároveň ste si
podali prihlášku na 2. stupeň
vysokoškolského štúdia, na ktorý
nastúpite až v septembri (v medzi-
období sa študent považuje za
nezaopatreného) platiteľom
poistného je štát. Musíte však
ukončenie 1. stupňa a nástup na 2.
stupeň svojej zdravotnej poisťovni
oznámiť do 8 dní a vydokladovať
ukončenie  štúdia 1. stupňa.
Následne musíte predložiť
potvrdenie o nástupe na druhos-
tupňové štúdium, a to tiež do 8 dní.

Pri bakalároch sa však týchto
osem dní posudzuje rôzne. Ak
ukončíte 1. stupeň bakalárskou
skúškou a nepokračujete v štúdiu,
musíte to oznámiť poisťovni do 8
dní od zloženia záverečnej skúšky.

Pri magistroch sa ukončenie
magisterského štúdia považuje
deň štátnic, nie deň promócií, do
ôsmich dní svojej poisťovni
oznámia, čo ďalej. Ak sa
zamestnajú, zamestnávateľ oznámi
zmenu zdravotnej poisťovni a platí
za nich odvody. Študenti len
oznámia poisťovni ukončenie
štúdia.

Práca na dohodu
Ak sa žiak alebo študent po

skončení školy stane zamestnan-
com, do Sociálnej poisťovne ho
prihlási zamestnávateľ. V prípade,
že začne pracovať na dohodu,
zamestnávateľ ho prihlási do
Sociálnej poisťovne, ale len na
úrazové a garančné poistenie.
Dohodár nemusí platiť nemocen-
ské a dôchodkové poistenie, toto
obdobie sa však nezarátava do
odpracovaných rokov na nárok na
dôchodok. Zdravotné si musí platiť
sám.

-r-

� Matúš Havetta s rodičmi a tr. učiteľkou.
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Návšteva zahraničných

partnerských
umeleckých škôl

Partnerská spolupráca škôl – cieľ vyššia kvalita vzdelania

Mesto Zlaté Moravce navštívili
žiaci a pedagógovia zo ZUŠ z
Hulína (Česko) a z Panstwowej
szkoly muzycnej zo Sierpca
(Poľsko). Na návštevu ich pozval
riaditeľ ZUŠ zo Zlatých Moraviec
Gejza Hlavatý. ZUŠ v Zlatých
Moravciach nadviazala medziná-
rodnú spoluprácu s týmito
školami v rokoch 2005 – 2006.

Pravidelné stretnutia, spoločné
koncerty, výmena skúsenosti z
umeleckej činnosti, poznávanie
nášho mesta a okolia boli súčas-
ťou dvojdňového programu tohto
stretnutia. Pozvanie primátora
Zlatých Moraviec Ing. Petra
Lednára, CSc., na návštevu nášho
mesta prijali aj predstavitelia
partnerských miest starosta
mesta Hulín Roman Hoza, bur-
mistr Sierpca - Marek Kosmider,
vicestarosta Sierpca Marek Gasio-

rowski a pracovník Mestského
úradu v Sierpci Márius Urbanski.

Všetci pozvaní hostia sa zúčas-
tnili aj na koncerte partnerských
umeleckých škôl, ktorý sa
uskutočnil 25. mája o 17.00 v
divadelnej sále MsKS. Aj tento
koncert potvrdil, že „hudba je
most, ktorý spája ľudí z rôznych
brehov“.

Umeleckú interpretačnú úroveň
účinkujúcich žiakov odmenilo
početné publikum dlhotrvajúcim
potleskom. Hneď po tomto
koncerte sa zrodil termín
budúceho koncertu partnerských
umeleckých škôl zo Zlatých
Moraviec, Hulína a Sierpca, ktorý
bude 28. septembra 2011 v
Hulíne, kde aj naša škola bude
reprezentovať umenie a kultúru
nášho mesta.

Gejza Hlavatý, riaditeľ ZUŠ

Stredná odborná škola na Ul.
SNP 2 v Zlatých Moravciach
udržiava už 9 rokov spoluprácu s
nemeckou európskou školou
Berufsbildende Schulen (BBS) z
Rotenburgu, ktorá sa nachádza v
blízkosti Hanoveru, Spolková
republika Nemecko, krajina Dolné
Sasko.

Za tieto roky sa naše vzťahy
natoľko upevnili a posunuli do
priateľskej roviny, že vzájomné
stretnutia sú obohatené okrem
pracovných povinností, aj rôznymi
spoločnými aktivitami. Úspešne
spolupracujeme na rôznych projek-
toch, ktoré študentom napomáhajú
byť v predstihu v znalosti moder-
ných technológií v odbore, ktorý
vyštudujú, týka sa to najmä techno-
lógií z oblasti automobilovej
techniky, elektrotechniky, robotiky,
riadiacich počítačov a počítačových
sietí a automatizácie.

Cieľom SOŠ je pripraviť svojich
žiakov čo najlepšie pre prácu v
priemyselných podnikoch a firmách
a tiež pre otvárajúci sa európsky trh
práce. So školou BBS Rotenburg od
septembra štartuje projekt spolu-
práce pre alternatívne pohony
motorových vozidiel, ktorý bude
financovaný z firmy Robert Bosch
pod názvom „Junge Wege in Europa

– Mladé cesty v Európe“. Týmto
naša škola má šancu učiť ako prvá
na Slovensku tieto nové technoló-
gie.

K novému školskému roku škola
pripravuje na stáž do BBS Roten-
burg skupinu dvanástich študen-
tov, ktorí študujú odbory
zamerané na automobilovú
techniku. Ďalšia spolupráca našich
škôl bude zameraná na oblasť
riadiacich počítačov, počítačových
sietí, robotiky a automatizácie a
začne tiež v budúcom školskom
roku v mesiaci december. Takisto
v týchto odboroch škola dosahuje
výborné výsledky o čom svedčí i
umiestnenie nášho študenta Juraja
Fojtíka, ktorý sa venuje robotike a
svojimi robotmi, ktoré zostrojil v
spolupráci s učiteľmi Ing. Jozefom
Singerom, Ing. Oľgou Bančákovou
a Ing. Ivanou Vaškovičovou, dosia-
hol 1. miesto v celoslovenskej
súťaži autonómnych robotov a 16.
miesto v medzinárodnej súťaži
Robocop Junior v Singapure, v
kategórii Soocer z 2600 účastní-
kov.

Úsilím ľudí ako sú riaditeľ Ing.
Ján Solčiansky, PaedDr. Ján Kyseľ,
Ing. Ján Michalík, PaedDr. Karol
Eliáš, Mgr. Michal Orovnický, Jens
Weisbach, Ingo Stritzel, európsky

koordinátor Erwin Eggers a riadi-
teľ BBS Dipl. Ing. Wolf Hertz -
Kleptow je, aby naši študenti boli
pripravení komunikovať v cudzích
jazykoch v odboroch, v ktorých sa
vzdelávajú a vytvárali sa tiež
priateľstvá medzi našimi
študentmi.

Počas poslednej návštevy Zlatých
Moraviec sa Rotenburgčania stretli
aj s primátorom Ing. Petrom Ledná-
rom, CSc. a vďaka jeho skvelej
nemčine rýchle našli spoločnú reč.

Na medzinárodnej úrovni škola

spolupracuje s jedenástimi zahra-
ničnými školami (Belgicko,
Rakúsko, Slovinsko, Francúzsko,
Nemecko, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie, Česká republika,
Litva). Škola pripravuje ďalšie
projekty v oblasti modernizácie
vyučovania a zakrátko sa začne
realizovať aj projekt pre moderni-
záciu infraštruktúry a vybavenia
školy z financií EÚ v hodnote 1 593
309 €, o čom prinesieme informá-
cie v budúcnosti.

-lr-

� K. Eliáš, J. Weisbach, J. Solčiansky, W. Hertz, P. Lednár, E. Eggers.
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Aké si, to naše horné

Požitavie
Sv.  Urban 2011

Expozícia hornín a minerálov v
Obyciach

Je stálou prírodopisnou,
kultúrno–vzdelávacou inštitúciou,
ktorá predstavuje horninovo –
mineralogickú bohatosť, pestrosť,
predovšetkým hornopožitavského
regiónu (zasahuje i do najzápad-
nejších výbežkov Pohronskej
pahorkatiny). Zriadením v roku
2001 sa stala jediným zariadením
toho druhu na Slovensku. Stalo sa
tak vhodnou – vkusnou konštelá-
ciou mineralogicko, ale i geomor-
fologicko – floristického
materiálu. Zbierka, čo do rozsahu,
má regionálny charakter. To
znamená, že jej zbierkový obsah
tvoria minerály z vymedzeného –
ohraničeného priestoru. Sú
uložené v prostredí esteticky
renovovaného kultúrneho domu v
účelovo vyhotovených lavicovi-
tých a stojanových vitrínach.
� Najstaršie horniny – prvohor-

ného pôvodu (karbon – perm)
predstavujú magmatické hlbinné
horniny – ako granodiority,
diority rôznych štruktúr, horniny
metamorfované, prezentované
rulami, svormi, fylitmi, amfibo-

litmi a migmatitmi. To poukazuje
na to, že v priestoroch Tribeča,
jeho horských skupín Razdiela a
Sokolca, prebehli všetky stupne
metamorfózy (premeny). Nevšed-
nými, zvlášť zaujímavými sú
exponáty medovožltých až
hnedých kryštalických sideritov z
oblasti Jedľových Kostolian –
Brezova.

Druhohory – najmä obdobie
triasu, ale i potom obdobie jury a

kriedy, prezentuje široká paleta
vápencov – kalcitovrôznej stavby
(textúry a štruktúry). Pozornosť
zvlášť pútajú kryštalované kalcity,
no i bohato zastúpené slienité
ružové, škvrnité vápence z
horskej skupiny Razdiela a
Sokolca. Kremencové bohatstvo
Tribeča, jeho hôrok, dokladujú
kremence rôznej zrnitosti, farieb
(ružové, zelenkasté, fialové,
pásikavé, biele). Výnimočný je
kremenec s achátovou textúrou.
� Obdobie treťohôr, obdobie

príznačné intenzívnou vulkanic-
kou činnosťou (neogén) a
súbežným, doznievajúcim vrásne-
ním, zanechalo po sebe magma-
tické vyvrelé horniny v podobe
viacerých variet andezitov
(pyroxenické, augitické, augiticko
– hypersténické, amfibolické,
vyvrhliny andezitových pyroklas-
tík a ignimbritov). Mladotreťohor-
nému obdobiu patria aj pútavé
voskové a drevité opály z Čiernej
Doliny a Čiernych Kľačian.

Vrchný neogén, až spodný
kvartér, zanechal pieskovce a
zlepence rôznych bizarných
tvarov. Výnimočným je pieskovec

v kombinácii so zlepencom,
predstavujúci tvar chleba, ktorý je
jediným a jedinečným exponátom.
Jeho zbierková hodnota je
nevyčísliteľná.

Taká je krátka prechádzka
expozíciou hornín a minerálov v
Obyciach, ktorá je vzácnou súčas-
ťou tohto nášho, tak málo pozna-
ného regiónu.

Mgr. Gregor Turčan

Zlatomoravecký vinohradnícky
spolok (ZVS) pripravil v sobotu 28.
mája slávnosť sv. Urbana pod kalvá-
riou v penzióne u Vlčka. Sviatok sv.
Urbana – patróna vína, vinárov,
vinohradníkov, debnárov a krčmá-
rov oficiálne pripadá na 25. mája.
Tohto patróna si naši vinohradníci
a vinári uctievajú odjakživa.

Pred tromi rokmi vznikla
Požitavská vínna cesta (PVC),
podporujúca vínnu turistiku u nás.
Pripravujú rôzne atraktívne akcie,
aby prilákali obdivovateľov
našich vín nielen z okolia, ale aj zo
susedných regiónov. Jednou z

najosvedčenejších akcií je sv.
Urban. Tento sviatok bol
dôvodom na pripomenutie si ho,
ako aj na 5. ročník požehnania
mladého vína „sv. Urban 2011“
pod kalváriou. „Zišlo sa tu 70
registrovaných členov ZVS a 40
účastníkov z ľudu, predseda PVC
Jozef Demeš, Bc. Miroslav Kráľ,
tajomník a zástupcovia vinohrad-
níkov z Topoľčianok, Žitavian a
Chyzeroviec,“ informoval nás
Jozef Valent, predseda ZVS a prvý
podpredseda PVC na Zlatomora-
vecku.

-r-

Deň svätého Urbana
v Chyzerovciach

Tradične sa v Zlatých Morav-
ciach, konkrétne vo viniciach v
Chyzerovciach konali slávnosti
pri príležitosti osláv dňa svätého
Urbana (patróna vína, vinárov),
ktoré realizuje ZO Slovenského
zväzu záhradkárov Zlaté
Moravce – Chyzerovce.

A tak prišla sobota 28. mája,
ktorá zastihla všetkých záhrad-
kovo chtivých občanov nášho
mesta, aby spoločne prosili za
hojnú úrodu. Májové slnko,
ktoré sa na nás usmievalo počas
celého týždňa, sa v sobotu
ukrylo za mraky, z ktorých sem
– tam aj spŕchlo. Veď bez dažďa
by nebola úroda, za ktorú
prosíme. Pre počasie bola
bohoslužba presunutá do chyze-
roveckej kaplnky a samotné

slávnosti do miestneho kultúr-
neho domu. Aj napriek nepria-
znivému počasiu organizátori
nesklamali a ponúkli všetkým
zúčastneným príjemný
program, o ktorý sa staralo
občianske združenie Chyze-
rovce.

Počas celého predstavenia
si mohli hostia pochutnať na
guláši, ktorý bol pre nich
pripravený. O dobrú zábavu
sa postaral dychový súbor
Machulince a ako to už býva
zvykom, aj folklórny súbor
Chyzerovčanka.

Štart do novej sezóny sa
vydaril a spokojnosť sa dala
čítať nielen z tvárí záhradkárov,
ale aj organizátorov.

M. Madola

� Pod kalváriou penzión u Vlčka.
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Pohľad na historický vývoj Slovanov – Slovákov v Európe

M e m o r a n d u m  n á r o d a  s l o v e n s k é h o

V duchovnej sfére: Alexander
Rudnay (1760 - 1831) z Považian,
ako prvý Slovák sa stal kardiná-
lom a vymenovanie za ostrihom-
ského arcibiskupa mu prinieslo
zároveň hodnosť kniežaťa
prímasa Uhorska. Ďalej je to
kardinál Jozef Tomko, arcibiskupi
Hrušovský, Bukovský a Cyril
Vasiľ, biskupi Grutka, Zlatňanský,
Hnilica, ako misionár na Filipínach
pôsobil Viktor Gejza Holobradatý
SVD (1910 - 2000), bol všestranne
vzdelaný pedagóg, hudobník,
geológ. Plynule hovoril anglicky,
nemecky, francúzsky, ovládal
miestne nárečia, čiastočne aj
japončinu. Vyučoval prírodné
vedy, biológiu. Michael Novak,
americký filozof a teológ je
pôvodom Slovák.

V hudobnom umení: Franz Liszt
(1811 - 1886), hudobný skladateľ,
klavírny virtuóz a organizátor
hudobného života v Uhorsku,
Rakúsku, Nemecku, Francúzsku,
Taliansku, pochádzal zo Sloven-
ska. Narodil sa vo Svätom Jure pri
Bratislave a študoval vo Viedni i v
Paríži. Otec Adam pôsobil ako
učiteľ vo Svätom Jure, matka Anna
pochádzala z Rusoviec. Po prepus-
tení Adama zo školských služieb

prijal zamestnanie v rakúskom
Raidingu, neskoršie vo Viedni,
ovládal hru na klavíri, husliach,
flaute i fujare.

Mladého Franza podporoval
gróf Tadeáš Amade z Vrakune. Už
ako deväťročný koncertoval v
maďarskej Šoproni a ako 12-
ročný vo viedenskej Redute, kde
bol prítomný i Ludwig van
Beethoven, ktorý mu po koncerte
podal ruku a pobozkal ho a tým sa
zapísal do pomyslenej hudobnej
Európy. Žil vo Weimare, v Kyjeve,
v Ríme, kde vstúpil do rehole
františkánov. Jeho hudobnými
dielami sú Tantum a variácie na
Diabelliho valčík, Missa Solennis
(Ostrihomská omša), Čo počuť na
horách (z Tatier), Ružencová
Matka Božia, Mníšky, na počesť
príchodu sv. Cyrila a Metoda na
text básnika Meda Puciča pod
názvom Slavimo slavno Slaveni a
mnoho ďalších. Prisvojujú si ho
Rakúšania, Nemci i Maďari. Lucia
Poppová zo Záhorskej Vsi (1939 -
1993) bola slovenská sopranistka
svetového formátu. Vyštudovala
VŠMU v Bratislave, pôsobila v
štátnej opere vo Viedni, v
Mníchove, v Kolíne nad Rýnom,
milánskej La Scale, v Londýne, v

Zürichu i v New Yorku.
Iné osobnosti: Móric Beňovský

(1746 - 1786) z Vŕbového, cestova-
teľ, dobrodruh, vojak, ktorého si
privlastňujú Maďari, Poliaci,
Francúzi a na Madagaskare si ho
zvolili za kráľa, dôstojník rakúskej
armády, plukovník francúzskej
armády, veliteľ poľskej armády,
ruský vojak. Bol prvým európanom,
ktorý sa plavil v severnom Pacifiku,
preskúmal západné pobrežie
Aljašky, navštívil štyri kontinenty -
Európu, Áziu, Afriku a Ameriku.

František Beňovský z Vŕbového
bol bratom Mórica a zastával
funkciu kapitána v armáde
Severu. Andrej Hadík (1710 -
1790), poľný maršal rakúskej
cisárskej armády a ako prvý z
Uhorska bol vyznamenaný veľkrí-
žom Radu Márie Terézie. Ján
Polerecký z Turčianskej stolice,
major francúzskych husárov
bojoval v armáde generála
Waschingtona v rokoch 1776 -
1783, za nezávislosť Severnej
Ameriky. Gejza Mihalovič, plukov-
ník armády Severu. Štefan
Samwold zo Spiša dosiahol
hodnosť generála v armáde USA.
Štefan Boleslav Roman (1921 -
1988), podnikateľ, priemyselník a

prvý predseda Svetového
kongresu Slovákov. Michal Bosák
(1869 - 1937) z Okruhlého,
finančník, majiteľ banky, člen
slovenského oslobodzovacieho
hnutia v Amerike, podpísal Cleve-
landskú i Pittsburskú dohodu.

Viktória Fraňová (1977) z
Pezinka, už ako 16-ročná navšte-
vovala anglického učiteľa tanca v
Taliansku. Na Slovensku spolu s
partnerom Máriom Wildom sa
stala majsterkou Slovenska v
spoločenských tancoch. Po úspeš-
nom vystúpení v Anglicku ako 18-
ročná zostala v tejto krajine, kde
úspešne pokračovala v kariére
tanečnice. S tanečným partnerom
Klausom Kongsdalom sa stala
majsterkou Európy v latinskoa-
merických tancoch a trojnásob-
nou vicemajsterkou sveta a
niekoľkonásobnou finalistkou
Blacpoolu, čo sa prirovnáva k
tenisovému Wimbledonu. Dnes
pracuje a žije v Dánsku, trénuje
tanečné páry na Slovensku, v
Rakúsku a Nemecku. Okrem
praktického tanca sa venuje i
teórii. Napísala knihu „Tanec
života“, ktorá sa v Dánsku stala
bestsellerom.

PaedDr. Pius Biely

V rokoch 1848 a 1849 boli
revolučné roky. Uhorská šľachta sa
zapájala v boji proti Habsburgovcom.
Taktiež v Moravciach bol vytvorený
dobrovoľnícky zbor, ktorý sa spolu s
vojskom postavil proti cisárskemu
generálovi Baltazárovi Šimuničovi,
za úlohu mal s cisárskym vojskom
presunom od Trenčína zaútočiť proti
Tekovskej stolici. V októbri 1848
generál Šimunič rozohnal moravec-
kých dobrovoľníkov pri Kostolnej.
Generál Šimunič spolupracoval so
slovenskými povstalcami ako aj s
členmi Slovenskej národnej rady s
Hurbanom, Janečkom, ale i ďalšími. V
decembri cisárske vojsko odišlo na
Moravu. Pri Trnave porazil maďar-
ských dobrovoľníkov.

Vo februári 1849 prišiel do
Moraviec nový župan barón Majthé-
nyi. V apríli maďarskí revolucionári
zvíťazili nad cisárskym vojskom pri
Tekovských Lužanoch. Kapituláciou
pri Világoši bola ukončená revolúcia.
Deň pred Michalom 28. 9. 1849
mesto zaujala cisárska správa.
Okrem úradníkov prišlo aj cisárske
vojsko. Nastalo odovzdávanie
košútovských zbraní, boli uvedené

nové tlačivá pri úradnom styku, kde
okrem nemčiny bola už aj slovenčina.
V 60-tych rokoch nastalo slovenské
národné hnutie. Najdôležitejším
prezentovaním Slovenska bolo
vyhlásenie memoranda slovenského
národa, ktoré  požadovalo, aby sa
zakotvila osobitnosť slovenského
územia ako Hornouhorské slovenské
okolie. Tieto požiadavky v
memorande nenaznačovali žiadne
odtrhnutie Slovenska od Uhorska.
Išlo len o kultúrnu, školskú autonó-
miu. Memorandum vychádzalo z
Októbrového diplomu, v ktorom
panovník zaručoval národný rozvoj
jednotlivých krajín.

Memorandum malo zabezpečiť
štátnoprávne požiadavky sloven-
ského národa. Prijaté bolo v Turčian-
skom sv. Martine 7. júna 1861, teda
pred 150 rokmi. Slovenskí politici
počítali aj s tekovskou župou, ale
najmä so Zlatými Moravcami ako
írečitým slovenským krajom.
Vyplýva to z Viedenského
memoranda, ktoré bolo predložené
vláde 12. 12. 1861, keďže proti
memorandu slovenského národa sa
rozpútala protimemorandová akcia,

v ktorej nútili obce, aby sa od
memoranda dištancovali. Vzniklo
Viedenské memorandum, v ktorom
bol návrh: „na privilégium na sloven-
ské okolie“, kde sa uvádza medzi
šestnástimi okresmi ako dvanásty
zlatomoravský. Memorandum
slovenského národa možno považo-
vať za jeden z najvýznamnejších
dokumentov novodobých dejín
slovenského národa. Preto by sme
naň nemali nikdy zabudnúť. V
memorande boli sformulované
požiadavky, ktoré poukazovali na
politické a jazykové požiadavky.
Požadovali uznanie Slovákov za
samobytný politický národ.

Jazyková požiadavka sa týkala, aby
sa v úradoch a školách používala ako
úradný jazyk slovenčina. Osobitný
dôraz sa kládol na založenie Matice
slovenskej. V memorande sa nežia-
dalo, aby bol vytvorený samostatný
slovenský snem, ale len zastúpenie
Slovákov v uhorskom sneme.

Hlavným autorom memoranda bol
Štefan Marko Daxner. Memorandum
bolo predložené uhorskému snemu
avšak maďarská politická vrchnosť
nechcela nič zmeniť. Preto sa Slováci

rozhodli na čele s biskupom Štefa-
nom Moysesom predložiť požia-
davky priamo cisárovi Františkovi
Jozefovi I. Pri predložení memoranda
cisárovi mu okrem iného zdôraznili,
že už sv. Štefan váš dávny
predchodca v testamente svojmu
synovi Imrichovi píše: „regnum unius
linguae imbecille et fragile est“. On
mu ukladá, aby zachoval mravy,
zvyky a obyčaje v rozličných vlasti
žijúcich plemien. A už ním na základe
rovnoprávnosti plemien bola
založená jednota a celistvosť vlasti
našej.

Ale plemená vyrástli v národy,
ktoré majú svoje povedomie a
následkom toho je jednota a
celistvosť vlasti našej nie viac
plemennej, ale národnej rovnopráv-
nosti.

A pokrok tento neuznať zname-
nalo by neuznávať riadenie božie v
živote jednotlivých národov tak, ako
vo vývine jednotlivých štátov zjavne
sa označujúce. Panovník dal Slová-
kom prísľub riešenia ich požiadaviek
avšak viedenská vláda splnila len
časť týchto požiadaviek.

Marián Tomajko
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Koncert v MŠ Slniečko Na MDD let raketou

Materská škola Slniečko má
dlhodobo výbornú spoluprácu so
ZUŠ v Zlatých Moravciach. Tento-
krát prišli prezentovať svoju
prácu pod vedením pána riaditeľa
pani učiteľky zo ZUŠ aj so svojimi
žiakmi. Deťom v materskej škole
zaujímavou formou predstavili
rôzne hudobné nástroje, ich

pomenovanie, zvuk. Vypočuli si
piesne v podaní zobcovej flauty,
priečnej flauty, akordeónu,
klavíra, gitary a iných nástrojov.
Taktiež sa deťom páčili piesne v
podaní detí zo ZUŠ. Po vydarenom
koncerte si deti spoločne zaspie-
vali.

M. Taligová

Pomohli sme prekonať rekordDeň „D“ 1. júna oslávili aj deti v
MŠ Slniečko. Celý areál sa preme-
nil na záhradu plnú prekvapenia,
hier a zábavy. Od rána tu boli
rozvešané farebné stuhy, balóny a
všade dookola sa rozliehala veselá
hudba. Deti šantili na zábavno-
športových stanovištiach, recito-
vali básničky, spievali pesničky a
k príjemnému dňu bohatému na
smiech im prialo aj slniečko. Po
hrách bola pre všetkých pripra-
vená v školskom amfiteátri
opekačka.

-r-

Letecká spoločnosť MŠ Štúrova
pripravila k MDD let rakety do
vesmíru. Posádku tvorili deti z
materskej školy, rodičia, a
zamestnanci.

Na palube rakety posádku vítali
letušky a kozmonaut, ktorí
spoločne s deťmi riadili bezpeč-
nosť pristátia a zároveň si overili
znalosti detí o vesmíre, ako sú
hviezdna brána, mliečna dráha,
raketoplán, nasadenie masky.
Pristátie na zemi umocnili

darčeky, tanec, zmrzlina, líčenie
detí na tvár a spoločné opekanie
rodičov s deťmi.

MDD pre deti pripravili
zamestnanci materskej škôlky,
výbor ZRŠ a rada školy.

Poďakovanie patrí dievčatám
zo ZSŠOaS pod vedením majsterky
Ňurcíkovej, ktoré sa postarali o
líčenie detí, Ing. Pánikovi za
modely a kostýmy a manželom
Miklerovým za zmrzlinu.

MŠ Štúrova

� Deti 2. triedy MŠ Slniečko.

Menšie i väčšie deti zo štyroch
základných škôl v Zlatých Morav-
ciach pomohli prekonať celoslo-
venský rekord v čítaní. „Do
šesťhodinového maratónu sa 31.
mája v mestskej knižnici zapojilo
163 žiakov“, informovala nás
Anna Šútorová, vedúca knižnice.
Ako doplnila, na celom Slovensku
čítalo spolu 30 480 detí, vlani to
bolo 21 234. V tomto roku to bol
už 4. ročník. Organizátorom
podujatia je linka detskej istoty
pri SV pre UNICEF.

Čitateľský maratón odštartoval
o 9.hodine Bc. Peter Kereš, riadi-
teľ MsKS. V knižnici vládla dobrá
atmosféra. „Deti boli veľmi
spontánne a s neznámym textom
v knižke od Pavla Dobšinského
Slovenské rozprávky sa statočne
popasovali štvrtáci i piataci.
Väčšine žiakov nerobil problém
nahlas čítať text a porozumieť mu,

a to je veľká nádej pre nás knihov-
níkov,“ dodala vedúca knižnice.

Do šesťhodinového maratónu
sa zapojili žiaci základných škôl na
Pribinovej, Robotníckej, Mojmíro-
vej ulici a ZŠ sv. D. Bosca. Projekt

vznikol s cieľom pritiahnuť k
čítaniu viac detí a zároveň pouká-
zať na význam literatúry pre
detského čitateľa.

-am-

� Let raketou.

Riaditeľka Materskej školy v Zlatých Moravciach, mestská časť
Prílepy, ďakuje pánovi Mariánovi Tomajkovi, riaditeľovi Záhradných
služieb za pravidelné kosenie trávy školského dvora. Týmto sa mu
chcem poďakovať za dobrú spoluprácu aj do budúcnosti.

Mária Orságová
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C a r m i n a  V o c u m Predaj, kúpa

� SZ Carmina Vocum.

� Predám 3-izbový byt v ZM,
Duklianska ulica, 4/4 p., 64 m2,
balkón, kompletná rekonštrukcia,
cena 50 000 eur.

Kontakt: 0905 701 543
12/049/2011/PČ, 10/041/2011/DZ

� Prevádzame izolatérske a
pokrývačské práce, rekonštrukcie
starých striech, zamazávanie

hrebenáčov.
Kontakt: 0948 506 795, 0911

434 400, 037/633 11 86
12/050/2011/PČ, 11/043/2011/DZ

� Predám kompletne zrekon-
štruovaný 3-izbový byt s klimati-
záciou v ZM o výmere 62 m2 +
balkón a pivnica. Cena 53 000 €.

Kontakt: 0905 797 067
12/051/2011/PČ, 12/035/2011/2011/DZ

Voľné nebytové priestory
Správa športových zaria-

dení, m.p., Zlaté Moravce,
ako nájomca priestorov
určených na podnájom, na
základe §9a zákona SNR č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
a v nadväznosti na zákon č.
369/1990 Z.z. O obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov a Zásad hospodá-
renia s majetkom mesta

poskytne do priameho
podnájmu

nebytové priestory –
bufet na kúpalisku –
nachádzajúce sa v areáli
mestského podniku na
adrese Továrenská 46,
Zlaté Moravce so súpisným
číslom 3135. Stavba je
postavená na parcele č.
3407/6, zapísanej v katastri
nehnuteľnosti SR, správa
katastra Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, obec Zlaté
Moravce, k.ú. Zlaté Moravce
na LV č. 3467

1/ Celková výmera pries-
torov: - 150 m² vnútorné
priestory, 100 m² vonkajšie
priestory pred bufetom

2/ Účel využitia
podnájmu priestorov: -
poskytovanie rýchleho
občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzu-
máciu

3/ Minimálna cena za
podnájom nebytových
priestorov určená v súlade
so zákonom č. 116/1990 Z.z.
o nájme a podnájme nebyto-
vých priestorov v znení
neskorších predpisov,
zákonom č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších
predpisov a Zásadami hospo-
dárenia s majetkom mesta

platnými od 1. 1. 2005
28,00 eur/m² ročne –

priestory bufetu vnútorné,
18,00 eur/m² ročne –
priestory pred bufetom

4/ Predpokladaná doba
podnájmu – doba určitá od
1. 7. 2011 do 31. 8. 2011

5/ Ostatné podmienky
podnájmu

V cene podnájmu nie je
zahrnutá spotreba elektric-
kej energie, vývoz odpadu.

6/ Podmienky predlože-
nia cenovej ponuky

Správa športových zaria-
dení, m.p., Zlaté Moravce, ako
nájomca, stanovuje lehotu na
doručenie návrhov nájom-
ných zmlúv rešpektujúcich
uvedené podmienky pre
záujemcov o podnájom
uvedeného majetku Mesta
Zlaté Moravce do 29. 6.
2011, najneskôr do 10,00
hod. a to do kancelárie
mestského podniku Správa
športových zariadení,
Továrenská 46, 953 01
Zlaté Moravce.

Návrhy podnájomných
zmlúv obsahujúce najmä
konkrétny účel podnájmu a
konkrétnu výšku nájomného
je potrebné doručiť v
určenom termíne v písomnej
forme v zalepenej obálke
označenej heslom „Podná-
jom – SŠZ, bufet/2011 –
Neotvárať!“ na m.p. Správa
športových zariadení Zlaté
Moravce, Továrenská 46,
rozhodujúci je čas prijatia
obálky do dňa 29. 6. 2011 do
10.00 hod. Informácie na tel.
č. 037/3810264.

Ivan Horvát
poverený vedením podniku

Spevácky zbor Carmina Vocum
sa predstavil v nedeľu 22. mája v
Kostole Božského srdca Ježišovho
hudobným koncertom. Takmer v
dvojhodinovom programe zazneli
skladby Dona Nobis pacem zo 17. –
18. storočia, úprava Gyorgy
Kerényi, Ave Mária od M. Sch.
Trnavského, Zoltána Kodályho
(Stabat Mater), W. A. Mozarta
Lacrymossa a ďalších skladateľov.

V podaní Blaženky Kozolkovej a
Janky Dudášovej zaznela známa
pieseň Lie Jessu (Andrew Loyd
Weber) so sprievodom Márie

Kukučkovej a pod dirigentskou
taktovkou zbormajsterky Mgr.
Zuzany Molnárovej.

Zaznela aj báseň v podaní Stani-
slava Hermana. Giovani Pieluigi da
Palestrina (taliansky hudobný
skladateľ a organista v 16. stor.
vytvoril štýl – spev a capella, teda
bez sprievodu zaznel v ukážke diel
Ó, regem coeli.

Hlboký duchovný zážitok
účinkujúcich potleskom ocenil
zaplnený chrám vnímavých a
vďačných poslucháčov.

-r-

Stretnutie dobrodruhov na
dvoch kolesách sa uskutočnilo v
našom meste po druhýkrát. Na
Námestí Andreja Hlinku sa 28.
mája stretli motorkári z rôznych
kútov Slovenska. Návštevníci si
mohli vychutnať silné stroje a deti
aj jazdu na motorkách. Počuť bolo
hlučné výfuky a pískajúce pneuma-

tiky. Motorka bola vždy symbolom
slobody a päťdesiatku motorkárov
spájala na zlatomoravskom zraze
spoločná láska k týmto strojom a k
slobode. Pre deti pripravili súťaž
maľovanie na tvár. Počas hodino-
vého programu sa účastníkom
prihováral Ivan Barbušiak, organi-
zátor. Po hodine motorkári smero-
vali na Motobengál, na Drozdove.

-am-

Motozraz
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PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
15. – 20. 6. Piráti Karibiku 4: V
neznámych vodách, USA

Necelé štyri týždne po celoslo-
venskej premiére sa dostáva tento
filmový hit senzačne aj do nášho
kina. J. Depp a jeho partia vás opäť
potešia a či to bude naozaj už
naposledy, nevedia ani samotní
herci. Piráti sa asi nikdy neskončia
a možno každý druhý rok budú
natáčať niečo nové. Je tu film, na
ktorý chodí stále veľa divákov a to
je určite dobre. Karibik vás nikdy
nesklame a preto si príďte pozrieť
ďalšie jeho pokračovanie.
Výnimočne ho budeme premietať
až sedem dní.

Ut.: 18.00, st.: 19.00, št.: 17.00,
pi.: 19.00, so.: 19.00, ne.: 18.00,
vstupné 2,50 €, po.: 17.00 zľ. 2 €,
MN do 12 r.
21. – 22. 6. Bella, USA

Bella je hrejivou drámou
oslavujúcou život, lásku, rodinu a
priateľstvo. Niekedy musíme
stratiť všetko, aby sme si vážili
veci, na ktorých nám skutočne
záleží. Ak si tieto veci naozaj
vážite, tak vás potom srdečne
pozývame na tento film.

Ut.: 19.00, st.: 19.00, vstupné
2,00 €, MN do 12 r.
24. – 27. 6. Thor, USA

Za trest bol zavrhnutý medzi

ľudí. S ním prišla na zem i skaza.
Boh hromu vie medzi obyčajnými
smrteľníkmi rozbúšiť poriadnu
akciu. Thor musí byť v strehu aj
pred bratom Lokim. Akčná pocta
originálnemu komiksu a mocným
bohom.

Pi.: 19.00, so.: 19.00, ne.: 19.00,
vstupné 2,30 €, po.: zľ. 2 €, MN do
12 r.
28. – 29. 6. Priest – Kazateľ, USA

Je tu apokalyptický sci-fi thril-
ler, odohrávajúci sa v alternatív-
nom svete, ktorý je spustošený
nekonečnými vojnami medzi
ľuďmi a upírmi. Veľmi zaujímavý
príbeh, ktorý by ste určite mali
vidieť.

Ut.: 19.00, st.: 19.00, vstupné
2,30 €, MN do 12 r.
30. 6. – 3. 7. Kung fu panda 2,
USA

Tento detský animovaný film sa
vracia na plátna kín v jeho ďalšej
časti a to je určite dobrá správa
pre všetkých obdivovateľov tohto
žánru a preto túto filmovú
divočinu by ste nemali premeškať.

Št.: 18.00, pi.: 18.00, so.:18.00,
ne.:18.00, vstupné 2,30 €, MP.

program kina na
www.kinotekov.eu

www.jatt.szm.sk

3. 5. Simona Káčerová,
Banská Štiavnica

7. 5. Šimon Ivanovič, Levice
10. 5. Laura Lacková, Ružomberok
13. 5. Timea Dudáková,

B. Štiavnica
21. 5. Samuel Černay,

Bratislava – Nové Mesto
21. 5. Nina Černayová,

Bratislava – Nové Mesto

20. 5. Agnesa Kováčová, 1916, 
Žitavany

20. 5. Jozef Hrúzik, 1927, Lovce
24. 5. Anna Chabrečeková, 1937, 

Zl. Moravce
24. 5. Marian Horváth, 1946, 

Vieska nad Žitavou
30. 5. Štefan Horvát, 1942,

Zl. Moravce
2. 6. Helena Kuťková, 1922,

T. Mlyňany
3. 6. Ján Končal, 1946, Slepčany
3. 6. Alžbeta Sujová, 1927, 

Topoľčianky
4. 6. Elena Máčajova, 1958,

Zl. Moravce

10. 6. Rozália Nemešová, Zl. Moravce, 80 r.
10. 6. Margita Eckhardtová, Zl. Moravce, 80 r.
18. 6. Pavla Mášiková, Zl. Moravce, 80 r.

S p o m i e n k a

Povedali si áno
21. 5. Ján Kurkin, Lovce a Lucia Mlynková, Volkovce
21. 5. Patrik Drgoňa, T. Nemce a Valéria Solárová, Čaradice
21. 5. Peter Jenis a Katarína Blehová, Pezinok
27. 5. Ivan Tonka, Zl. Moravce a Erika Katrušinová, Sľažany
4. 6. Rastislav Hochman a Marianna Šutková, Zl. Moravce
4. 6. Karol Jánošov, Ladice a Katarína Jankulárová,

Kostoľany pod Tríbečom

„Aj keď raz človek zo života do
večnosti odchádza, spomienka v
srdciach tých, čo ho mali radi,
navždy ostáva.“

Dňa 9. júna uplynulo 6 rokov od
smrti nášho najdrahšieho
manžela, brata, otecka a starého
ocka

Vladimíra Hlásneho
Kto ho poznal, ten si spomenie,

kto ho miloval, nikdy nezabudne.
S láskou a úctou spomína

smútiaca rodina
12/053/2011 PČ, 12/036/2011 DZ

Pohotovosť lekární
V dňoch 15. 6. – 19. 6. IRIS, Nám. A. Hlinku č. 28 (v pracovné dni od 7.

do 21. h, víkendy od 8 do 20. h).
V dňoch 20. 6. – 29. 6. U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24 (v pracovné dni

od 7. do 21. h, víkendy od 8. do 20. h).

Blížia sa letné prázdniny a dovolenky, ktoré pre mnohých zname-
najú dlho očakávaný čas oddychu a relaxu. Aj redakčný tím sa chystá
na dovolenkovú sezónu, a tak ako po iné roky aj v tomto roku Tekov-
ské noviny v auguste nevychádzajú. Posledné preddovolenkové TN č.
13 vyjde 6. júla.

Redakcia
Juniáles: Občianske združenie Chyzerovce vás pozýva na juniáles

18. júna v KD Chyzerovce. Do tanca hrá skupina NIKOL, vstupné 12
€. V cene je zahrnutá večera a občerstvenie. Čaká na vás bohatá
tombola. Objednávanie vstupeniek 0903 432 083, 0908 658 042.

Pátranie po nezvestných

Levickí policajti žiadajú o
pomoc pri pátraní po nezvestnej
49-ročnej matke a jej 20-ročnej
dcére. V lete v roku 2006 odišla
49-ročná Mária Chovančíková so
svojou vtedy len 14-ročnou
dcérou Veronikou Dobrovou. Obe
odišli spolu ešte pred 6 rokmi z
miesta svojho trvalého bydliska z
Levíc. Odvtedy nikomu zo svojich
príbuzných o sebe nepodali
žiadnu správu.

Chovančíková Mária je vysoká

170 cm, štíhlej postavy. Má
sivomodré oči a rovné hnedé
vlasy. Na pravej ruke má jazvu
dlhú asi 8 cm.

Veronika Dobrová je vysoká
175 cm, štíhla postava, modré oči,
bledohnedé vlasy.

Akékoľvek informácie o pohybe
alebo pobyte týchto nezvestných
osôb, oznámte na ktoromkoľvek
oddelení PZ alebo na bezplatnom
policajnom čísle 158.

KR PZ v Nitre
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Slovensko
Lotyšsko

2:0

NN áá rr oo dd nn áá   cc yy kk ll ii ss tt ii cc kk áá   ss úú ťť aa žž

Slovenská futbalová reprezen-
tácia do 21 rokov vstúpila
úspešne do bojov v 9. skupine
kvalifikácie o postup na majstrov-
stvá Európy 2013 tejto vekovej
kategórie, keď v piatok podvečer
zdolala v Zlatých Moravciach
výber Lotyšska 2:0 (1:0).

Mladí Slováci pod vedením
trénera Ivana Galáda začali veľmi
dobre a už v 9. min.otvoril skóre
stredopoliar Juraj Vavrík. Po
polhodine hry sa osmelili aj
Lotyši, ale Rakovan nemal veľa
práce. Po zmene strán tempo hry
opadlo a šancí rapídne ubudlo.

Za zmienku stojí nepremenený
pokutový kop Filipa Kissa po faule
Ševelovsa na Jána Greguša. V
nadstavenom čase priamy kop z
vlastnej polovice poslal na bránku
súpera Lukáš Štetina, ďalší strie-
dajúci hráč Arnold Šimonek
zmiatol náhradného brankára
súpera a lopta skončila v lotyšskej
bránke.

P. Kadlec

FC ViOn
Po úspešnej sezóne v domácej

Corgoň lige, kedy nováčik zo
Zlatých Moraviec skončil na koneč-
nom šiestom mieste a do posled-
ného kola bojoval o to, aby sa
dostal do pohárovej Európy, si
hráči FC ViOnu dali za cieľ udržať
mužstvo pohromade.

Klub opúšťajú len traja hráči
Adam Žilák, Juraj Kuráň, ktorým
skončilo hosťovanie a Juraj
Tomašek, ktorý má namierené do
mužstva FC Senica. Zatiaľ poznáme
troch nových hráčov, ktorí prídu
na začiatok letnej prípravy.
Obranca Richard Hulák z Pezinka,
ofenzívny záložník Lukáš Bogiň z
Púchova a útočník Jan Hromek z
Kroměríža.

Okrem týchto hráčov by mali
prísť do mužstva FC ViOn ešte
ďalší dvaja futbalisti zo zahraničia.
Mužstvo okolo trénera Juraja
Jarábka sa začne pripravovať na
ďalšiu sezónu v domácich pod-
mienkach.

P.Kadlec

Mesto Zlaté Moravce, Centrum
voľného času Zlaté Moravce,
zorganizovali dňa 29. 5. t.r. pri
príležitosti Dňa detí 9. ročník
Národnej cyklistickej súťaže
(obvodné kolo) žiakov a žiačok
materských, základných a stred-
ných škôl v cyklistike o Pohár
olympijského víťaza Antona
Tkáča.

Podujatie sa konalo na štadióne
Správy športových zariadení, m.p.,
Zlaté Moravce.

Kategórie: mikro - chlapci: 1.
René Šútor, 2.Dávid Stoila, 3. Juraj
Bóna, všetci z MŠ Kalinčiakova,
ZM (Zlaté Moravce). Dievčatá: 1.
Viktória Bernátová, 2. Eva
Babocká, obe z MŠ Štúrova, ZM, 3.
Diana Šabová, MŠ Kalinčiakova,
ZM

Mili - chlapci: 1. Matúš Danko,
ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Antoni
Pesquero Švec, MŠ Slnečná, ZM, 3.
Jakub Repa, ZŠ Pribinova, ZM

Mini - chlapci: 1. Samuel
Kľučiar, ZŠ Robotnícka, ZM, 2.
Štefan Bóna, ZŠ Mojmírova, ZM, 3.
Tomáš Vrábel, ZŠ Mojmírova, ZM.
Dievčatá: 1. Regina Nyulasyová, ZŠ
Topoľčianky

Mladší žiaci a žiačky: 1. Adrián
Repa, 4. ZŠ Pri Popdlužianke,

Levice, 2. Juraj Hudec, ZŠ Robot-
nícka, ZM, 3. Roman Šimovič, ZŠ
Robotnícka, ZM. Žiačky: 1. Diana
Antalíková, ZŠ Mojmírova, ZM, 2.
Diana Šimovičová, ZŠ Robotnícka,
ZM, 3. Michaela Šabová, ZŠ Mojmí-
rova, ZM

Starší žiaci a žiačky: 1. Marcel
Meliška, ZŠ Žitavany, 2. Denis
Hudák, ZŠ Robotnícka, ZM, 3.
Štefan Čulík, ZŠ sv. D. Bosca, ZM

Dorastenci a dorastenky: 1.

Martin Tisovský, SPŠS, Nitra, 2.
Martin Káčer, ZŠ Žitavany

Starší dorastenci a doras-
tenky: 1. Mário Mihál, ZŠ Mojmí-
rova, ZM

Víťazi postupových kategórií
postupujú do celoslovenského
finále NCS, ktoré sa uskutoční v
druhej polovici septembra.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ Spektrum

Požitavská futbalová akadémia ViOn – „U 8“
V predchádzajúcom čísle

dvojtýždenníka Tekovské noviny
sme sa venovali hráčom do desať
rokov. V tomto čísle priblížime
našim čitateľom mladé nádeje
PFA ViOnu do osem rokov.
Mužstvo, ktoré vám dnes predsta-
víme, patrí spomedzi všetkých
vekových kategórií k najmladším.
Sú to hráči vekovej kategórie „U
8“, ktorí hrávajú prípravné zápasy
a zúčastňujú sa na kvalitne
obsadených turnajoch. Zatiaľ
najlepšie umiestnenia dosiahli na
turnajoch v Leviciach a v Dubnici
nad Váhom, kde skončili na
treťom mieste. Na poslednom
turnaji v Žiari nad Hronom im
postup do semifinále ušiel len o
skóre a nakoniec skončili na 6.
mieste.

P. Kadlec

� Horný rad: L. Chren, M. Drienovský - tréner, P. Richter, A. Šútor,
L. Domaniský, M. Kollár, L. Pénžeš, M. Očovský, M. Zölder - vedúci
tímu. Dolný rad: A. Kováč, J. Pivarčiová, M. Boniš, R. Laktiš, M.
Gálik, T. Zölder
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