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D n e s  v  č í s l e

Primátorská
kvapka krvi
Mesto Zlaté Moravce zastúpené

primátorom mesta Ing. Petrom
Lednárom, CSc.,

Národná transfúzna služba
Nitra Miestna organizácia Sloven-
ského Červeného kríža organizujú
Primátorskú kvapku krvi, dňa
6. decembra (utorok) od 7. 30
do 11. 00 hodiny v Mestskom
kultúrnom stredisku v Zlatých
Moravciach.

Príďte darovať krv, pretože
nikdy neviete, kedy budete práve
Vy, alebo niekto z Vašej rodiny
tento vzácny dar potrebovať.

Čudné popoludnie
Dr. Zvonka Burkeho
Komédia divadla Astorka.
Účinkujú: Marián Miezga,

Szidi Tóbiás, Lukáš Latinák,
Juraj Kemka, Róbert Jakab.

Dramaturgia: Andrea
Domeová, kostýmy: Katarína
Hollá, scéna: František Lipták,
réžia: Boris Farkaš

DS MsKS Zlaté Moravce
25.1.2012 o 19.00 hod.

Vstupné: 12 € / balkón 10 €
Predpredaj vstupeniek: MsKS

a Repromix, rezervácie na t.č.:
037/6426422, 037/6423277,
mskszm@szm.sk

Mesto Zlaté
Moravce

pozýva všetky deti
na

STRETNUTIE
S MIKULÁŠOM,

ktoré sa uskutoční
dňa 6.decembra

2011 o 15. 30 hod.
na Námestí A.

Hlinku. Deti za
sladkú odmenu

môžu Mikulášovi
povedať básničku,
zaspievať pesničku

alebo venovať
obrázok.

Mikuláš s deťmi
rozsvieti vianočný

stromček.
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Uznesenie - nateraz pozastavené!

Na poslednom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva sa
rozhodovalo o veľmi dôležitej a
zároveň pre všetkých obyvateľov
celého zlatomoraveckého regiónu,
snáď najpodstatnejšej veci, ktorou
je Mestská nemocnica. Asi by sa
mali konečne pomenovať isté
rozhodnutia tým správnym
menom.

Nech sa na danú vec pozeráme
z akéhokoľvek uhla pohľadu,
jedno je isté... koľko ľudí, toľko
názorov. No v podstate všetkým
ide o jedno jediné – aby mesto
Zlaté Moravce svoju nemocnicu
nestratilo. Problém nastal v
rozhodnutí o zmene jej právnej
formy, ktorá zákonite mala
prebehnúť.

Pred rokom v rámci komunál-
nych volieb obyvatelia Zlatých
Moraviec svojimi hlasmi vložili
svoju dôveru do rúk Petra
Lednára. Ani zďaleka nebolo
jednoduché zorientovať sa v tak
chaotickom, neprehľadnom až
katastrofálnom zdedenom hospo-
dárení bývalého vedenia.

Každý primátor si je istým
spôsobom zodpovedný za rozhod-
nutia, ktoré padnú za obdobie jeho
kraľovania. Ale ak nie je stotož-
nený s rozhodnutiami svojich 19
poradcov, je ťažké zapísať sa do
dejín vývoja Zlatých Moraviec pod
svojím menom. Pretože nikde
nebudú vymenovaní tí, ktorí jeho
ciele menili. Vždy sa bude spätne
hodnotiť – to bolo vtedy, keď bol
primátorom Lednár.

Asi najhorší stav v meste nastáva
vo chvíli, ak prestane existovať
súlad vo vedení a v strate spoloč-
nej reči a nezáujem nachádzať
kompromisy. Vedúci post primá-
tora prináša so sebou obrovskú

dávku zodpovednosti veľakrát v
dôležitých rozhodnutiach, ktoré
majú dopad na všetkých obyvate-
ľov nášho mesta a okolia. O to
ťažšie sa robia, ak tí, ktorí majú
moc záujmy a snahy primátora
podporiť, konajú práve naopak a
jeho rozhodnutia neustále len
spochybňujú. Žeby hlboko zakore-
nená nedôvera prameniaca z
predchádzajúceho obdobia?

Ťažko sa počúvajú hodnotenia
jednotlivcov, ktorí konštatujú, že
sa doba temna vrátila a ľudia v
tomto meste začínajú žiť v
strachu. Myslím, že len človek,
ktorý sa nenachádzal v strede
uprostred diania kolotoča
mestských problémov, s ktorými
sa primátor so svojimi zamestnan-
cami dennodenne pasujú už
takmer rok, by sadol na primátor-
skú stoličku. Verte, že za úsilím
primátora v tomto naoko zdevas-
tovanom meste, sa skrýva nespo-
četne veľa prebdených nocí nielen
jeho, ale aj zamestnancov Mesta,
ktorí sú vyťažení na maximum a
svoju prácu si nosia i domov, aby
naše mesto raz rozkvitlo a aby sa
aj tým ľuďom, ktorí sa o politické
pozadie nezaujímajú vôbec, žilo
oveľa ľahšie a lepšie. Stačí len
prejavenie väčšej dôvery a trpez-
livosti, pretože nič nejde zmeniť
za tak krátky čas ako šibnutím
čarovného prútika.

Tým prvotným s príchodom
Petra Lednára bola snaha
otvorene o problémoch komuni-
kovať, a to aj prostredníctvom
zriadenia internetového
mestského informačného blogu,
ktorý je súčasťou Tekovských
novín. Vždy tu je a aj bola
možnosť prispievať svojimi
názormi, nech sú akékoľvek. Či už

v rámci „šuflíčka“ I-POST, alebo
bežných komentárov. Nikdy sa
nestalo a naozaj nikdy, že by
jednotlivé postrehy a reakcie
prechádzali nejakou cenzúrou ako
to bolo kedysi. To isté platí aj o
Tekovských novinách.

Niektorým poslancom sa nepáči
obsah týchto Mestských novín,
následkom čoho bol pokus na
poslednom zasadnutí MZ o pozas-
tavenie ich vydávania, z dôvodu
ich jednostrannosti a zaujatosti
voči nim. Lenže obsahom novín
nie sú len Mestské zastupiteľstvá.

Najskôr je potrebné upozorniť
na fakt, že mestské noviny sú
podporné periodikum, ktorého
vydavateľom je Mesto, za ktoré si
v plnom trestnoprávnom rozsahu
zodpovedá primátor mesta. Je
zodpovedný za všetky články,
ktoré sa v ňom zverejnia. Žijeme v
dobe, kde sú médiá veľmi silným
nástrojom a ktoré odrážajú
celkové dianie v meste ako aj
prácu celého úradu, mestských
podnikov, čiže prácu, ktorá je
výsledkom vedenia chodu mesta
za primátora Petra Lednára. S
odstupom času je však úplne
jedno, kto a akou mierou k
úspechom či neúspechom prispel.
Vždy sa bude hodnotiť: „To bolo
vtedy, keď bol primátorom
Lednár.“ Toto si primátor plne
uvedomuje, no i napriek tomu
dáva možnosť slobodného
vyjadrenia sa každému jednému
občanovi, či už prostredníctvom
info – blogu alebo možnosti
prispievania do novín.

Som ich šéfredaktorkou a zo
svojej pozície čestne prehlasujem,
že sa každému poslancovi
pozriem priamo do očí, keď pred
verejnosťou s kľudným svedomím

prehlásim, že tým, .ktorí sú voči
mestským novinám najkritickejší,
som v mene primátora ponúkla x-
krát možnosť vyjadriť svoj názor
s prísľubom zverejnenia. Žiaľ,
nikdy sa tak nestalo. Jednou s
pravidelných rubrík TN je
Mestský parlament, prostredníc-
tvom ktorého má každý z poslan-
cov možnosť v rámci svojej
prezentácie zverejniť všetky svoje
postoje, zámery, ciele a názory.
Nikto z doteraz oslovených
nemôže konštatovať, že mu
nebola ponúknutá možnosť
slobodného vyjadrenia sa.

Jednou z príležitostí ako prísť k
informáciám z iného súdka, bola
tlačová konferencia z minulého
týždňa, ktorá urobila v našom
meste menší rozruch. Bohužiaľ
ako mestskému médiu z doteraz
neznámych dôvodov mi bola
odopretá možnosť sa jej zúčastniť.

Na margo obvinení, ktoré boli
jej súčasťou, alebo iných infor-
mačných zdrojov chcem napísať
len toľko... Je na každom z nás, čo
v sebe živíme, ako sa rozhodujeme
a aký postoj k čomu zaujmeme.
Politika je zložitá a veľakrát sa v
nej bežný človek stráca a má pocit,
že ničomu nerozumie. Ale tak ako
vo všetkom, aj tu platí pravidlo, že
nie jednotlivci charakterizujú
celok a nie celok je zodpovedný za
jednotlivca.

Ľ. Rosinská

Primátor Zlatých Moraviec Ing.
Peter Lednár, CSc. využíva právo
podľa § 13 odst. 6 zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a
nepodpisuje Uznesenie 10. zasad-
nutia Mestského zastupiteľstva v
Zlatých Moravciach č. 188/2011 z
10. novembra 2011.

To znamená pozastavenie posla-
neckého návrhu zakladateľskej
listiny Mestskej nemocnice prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., aj
štatútu tejto nemocnice ako nezis-
kovej organizácie.

Primátor mesta Peter Lednár
zároveň zdôrazňuje, že on je v tejto
situácii za zachovanie Mestskej
nemocnice ako príspevkovej
organizácie, čo ale poslanci
Mestského zastupiteľstva

výraznou väčšinou nepodporili.
Svoje stanovisko už primátor

vyjadril v úvodnom príhovore na
zasadnutí MsZ zo dňa 10.
novembra a ako dôvody svojho
konania uvádza, že toto uznesenie
odporuje zákonu a je pre mesto
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné
na základe nasledovného:

Podľa §27 zákona č. 213/1997 Z.
z. :Člen správnej rady, riaditeľ a člen
dozornej rady (revízor) nesmie

a) vo vlastnom mene ani na
vlastný účet uzatvárať obchody,
ktoré súvisia s činnosťou nezisko-
vej organizácie,

b) sprostredkúvať pre iné osoby
obchody neziskovej organizácie.

Nakoľko za členku správnej rady
bola Mestským zastupiteľstvom
zvolená Pharm. Dr. Ivona Vicianová,

ktorá vo vlastnom mene podniká v
rovnakom predmete ako uvádza
schválená listina pre novovznik-
nutú neziskovú organizáciu, je
uznesenie, ktorého činnosť týmto
primátor Peter Lednár pozastavuje,
v rozpore so zákonom.

Rovnako možno mať pochyb-
nosti o zvolení MUDr. Pavla
Dvonča a Ing. Marty Eckhardtovej.

Taktiež predmetná schválená
zakladateľská listina je z hľadiska
zákonných požiadaviek nezrozu-
miteľná a neurčitá a preto v
rozpore so zákonom.

Okrem toho ako vyplynulo z
výpočtov prezentovaných na
poslednom Mestskom zastupiteľ-
stve, navrhnutá nezisková organi-
zácia by od svojho začiatku
vytvárala v podnikateľskej časti

stratu, čo by zákonite viedlo k
exekúciám na mestskom majetku a
k likvidácií nemocnice. Možno
preto konštatovať, že zriadenie
navrhnutej neziskovej organizácie
by bolo pre Mesto Zlaté Moravce
nevýhodné.

Vzhľadom k týmto skutočnos-
tiam sa primátor rozhodol Nemoc-
nicu ponechať aj naďalej
príspevkovou organizáciou a jeho
názor o prípadnom ovládnutí
nemocnice skupinkou poslancov,
jednoznačne ako oficiálne infor-
moval viaceré médiá, potvrdzuje aj
poslanecký návrh zakladateľskej
listiny a štatútu NO spomínanej
nemocnice.

informácie poskytol  
Ing. Ján Jamrich 

prednosta MsÚ Zl. Moravce
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M e s t s k ý  p a r l a m e n t

Na margo udalostí, ktoré rozvírili hladinu života v Zlatých Moravciach,
zverejňujeme časť príhovoru primátora Ing. Petra Lednára, CSc. k poslan-
com na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. novembra.2011,
k zachovaniu a trvalému udržaniu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach

„Viete milé dámy a vážení páni, chodím po našich krásnych Zlatých Morav-
ciach, veľa sa rozprávam s ľuďmi a vidím, ako ťažko sa dnes žije. Preto by
som si dovolil dať návrh - čo keby sme sa vzdali časti našich príjmov, či
odmien a podporili, či vytvorili prospešný projekt pre obyvateľov našich
Moraviec?! Technickou realizáciou by som poveril našu právničku JUDr.
Máriu Vozárovú, aby bolo všetko transparentné a v súlade so zákonom.

Pri stretávaní sa s občanmi ma veľmi teší, ako sú naklonení zmenám, ktoré
sa po toľkých rokoch konečne dejú a Zlaté Moravce sa dostávajú späť na
miesto, ktoré im právom patrí. A ako vítajú najmä transparentnosť v infor-
máciách. Preto navrhujem - zrušme predzastupiteľské neverejné poslanecké
stretnutia. Dúfam, že ako ja, tak ani Vy nemáte žiadne tajnosti pred voličmi,
máme predsa verejne prístupné zastupiteľstvo práve na to, aby pred tvárou
občanov rozhodovalo v ich prospech a nie aby sa najskôr pokútne schádzalo

za nejakými mne nejasnými účelmi.
A viete, kedy som mal najväčšiu radosť? Keď sa mi vďaka podpore 16 000

obyvateľov podarilo Zlatomoraveckú nemocnicu zachrániť. Keď ma ľudia
zastavovali na ulici a ďakovali. Ja im ďakujem za ich statočnosť, za to, že ma
podporili svojimi podpismi. Slzy sa mi tisnú do očí, keď si predstavím, že sa
podarilo zachrániť čo len jeden ľudský život, alebo pomôcť ťažko chorému
človeku, či rodičom s chorým dieťaťom. Áno, to sú chvíle, keď si poviem - za
toto stojí žiť a za toto musím bojovať.

Preto mi nedá, aby som nepovedal pár slov k našej nemocnici. V posled-
nom čase sa ozýva veľa hlasov, najmä z radov Vás poslancov, za premenu
mestskej nemocnice na neziskovú organizáciu. Na základe informácií poskyt-
nutých riaditeľom Michalom Grujbárom, ktoré som overil prostredníctvom
zamestnancov Mestského úradu, môžem konštatovať, že nie spoločnosť s
ručením obmedzeným, ale nezisková organizácia je tunel ako Brno.

Sú tu erudovaní odborníci, ktorí neodporúčajú transformácie nemocníc.
Stačí spomenúť postoj JUDr. Róberta Fica, CSc. predsedu najsilnejšej parla-
mentnej strany, ktorý ako dobre viete, je docentom práva, a ktorý sa spolu s
ďalšími odborníkmi kategoricky postavil proti transformáciám nemocníc.
Rovnako ako prezident doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., keď tieto prebieha-
júce transformácie zastavil. Už len z názorov týchto odborníkov v oblasti
práva musí byť jasné, že súčasné transformácie nie sú dobrým riešením. Je
evidentné, že musia byť a aj budú upravené prehľadným a jasným zákonom.
Je nepochopiteľné, že strana Smer v Zlatých Moravciach ide proti oficiálnej
politike strany Smer na Slovensku. Prečo chcú členovia strany Smer v tomto
meste skryto privatizovať Zlatomoraveckú nemocnicu? Ktorým smerom
chce ísť Smer v Zlatých Moravciach?

Ja ako primátor, ktorý zastupujem záujem občanov celého regiónu,
nemôžem súhlasiť s tým, aby sa nemocnica zmenila na netransparentnú
organizáciu, kde si chce bačovať skupinka poslancov, ktorá sa nanominuje do
správnej rady. Jediným účelom vytvorenia neziskovej organizácie je likvidá-
cia nemocnice v Zlatých Moravciach, za ktorú sme spolu s občanmi pred
polrokom tvrdo bojovali.  Máme tu skvelú nemocnicu so skvelými lekármi,
ktorá onedlho bude jediná široko ďaleko.

Preto Vám hovorím na tomto mieste priamo do očí - ako primátor sa nepod-
píšem pod to, aby sa nemocnica stala netransparentnou neziskovou
organizáciou. Nemocnica musí a zostane Mestskou nemocnicou pre zdravie
celého nášho zlatomoraveckého regiónu, ku prospechu všetkých občanov.“

-r-

Ing. Peter Hollý
Narodil sa 3.novembra 1952

v Zlatých Moravciach. Je ženatý,
spolu s manželkou vychoval
dcéru Zuzanu a syna Petra,
ktorí už majú založené svoje
vlastné rodiny.

Po ukončení Strojníckej
priemyslovky pokračoval popri
zamestnaní štúdiom na Stroj-
níckej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v
Bratislave. Pracoval v Calexe na
rôznych pozíciách - technológ
trieskového obrábania, na
vstupnej kontrole materiálov,
vedúci odboru metrológie a
certifikácie. V súčasnosti
pracuje ako samostatný
odborný inšpektor v Hasičskom
a záchrannom zbore v Zlatých
Moravciach.

Záľuby – práca v záhrade,
poznávanie iných kultúr –

cestovanie.
Poslancom Mestského zastu-

piteľstva je už tretie volebné
obdobie. Po predchádzajúcich
dvoch, v ktorých sa mesto
vôbec nerozvíjalo, dúfa, že teraz
sa podarí rozbehnúť projekty,
ktoré budú v prospech všetkých
občanov mesta a nie len úzkej
skupiny ľudí.

Podľa poslanca Petra Holého,
je potrebné využiť každú šancu
na získanie prostriedkov z
eurofondov, či už na výstavbu
bytov, opravu verejných
komunikácií, mestského
kúpaliska, kina ako aj mnoho
ďalších aktivít. Bol by rád, ak by
sa podarilo vybudovaním
východného obchvatu v spolu-
práci so Žitavanmi a VÚC mesto
„odľahčiť“ od nákladnej ako i
osobnej dopravy. V jeho záujme
je aj vybudovanie cykloturistic-

kej trasy pozdĺž Žitavy, ktorá by
spájala Viesku nad Žitavou,
Zlaté Moravce a Topoľčianky, v
podstate od Arboréta Mlyňany
až na Hrušov a Zubriu oboru.
Samozrejme si uvedomuje, čo

všetko projekt takýchto rozme-
rov obnáša a že to ani zďaleka
nie je možné bez spolupráce
zúčastnených obcí a finančných
prostriedkov z fondov.

-lr-

N a  s l o v í č k o ,  p á n  p r i m á t o r

� poslanec Mestského zastupiteľstva Peter Holý
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Vzácni hostia s posolstvom svetového mysliteľaVzácni hostia s posolstvom svetového mysliteľa

N o v é  a u t o  M e s t s k e j  p o l í c i e

Dňa 8. novembra 2011 sa origi-
nálnym krstom „lupienkami ruží“,
oficiálne zrodila kniha, ktorá je
ďalším pokračovaním publikačnej
série Acta Kierkegaardiana – V
TIENI KIERKEGAARDA.

Keďže práve primátorovi Ing.
Petrovi Lednárovi, CSc. sa dostalo
cti toto veľkolepé medzinárodné
veľdielo privítať do života a
zároveň bol jedným z tých, ktorý
prevzal záštitu nad podujatím, v
tento deň sa mesto Zlaté Moravce
zapísalo a zviditeľnilo aj za hrani-
cami Slovenskej republiky.

Vo svojom príhovore vyjadril
svoju vďačnosť a hrdosť za
ponúknutú príležitosť prezento-
vať odkaz jedného z popredných
svetových filozofov 19. storočia.
Jeho poďakovanie patrilo prítom-
ným hosťom ako aj všetkým, ktorí

sa na projekte spolupodieľali,
predovšetkým za to, že sa mesto
Zlaté Moravce mohlo takýmto
spôsobom stať jeho súčasťou.
Všetkým čitateľom knihy poprial
pekné chvíle strávené pri jej
čítaní, hlboký zážitok a jej
autorom len pozitívne ohlasy.
Pretože zdieľa názor, že toto dielo,
ktoré je výsledkom participácie 22
významných vedcov zo 16 krajín,
bude bezpochyby pre celú filozo-
fickú obec neskutočným príno-
som.

Prejavmi vďačnosti nešetril ani
hlavný editor knihy doc. PaedDr.
Roman Králik, ThD, ktorý na
oplátku poďakoval primátorovi za
jeho podporu, prijatie a rovnako
otvorene vyjadroval nadšenie nad
celou organizáciou akcie. Samoz-
rejme nezabudol podotknúť, že

jeho vďaka patrí aj dekanovi
Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína filozofa v Nitre prof.
Dr. Bernardovi Garajovi, CSc. a
prodekanke prof. PaedDr. Zdenke
Gadušovej, CSc. a zároveň aj
svojim spolueditorom a mnohým
svetovým odborníkom - napr.
prof. Abrahim Khan (Kanada),
prof. Andrew Burgess (USA), Dr.
Jamie Turnbull (Veľká Británia),
Dr. Peter Šajda (SR) atď.

Romana Králika zaslúžene
vyzdvihla na piedestál prorek-
torka UKF doc. PhDr. Ružena
Žilová, CSc. svojim poďakovaním
za slávnosť, počas ktorej sa
fakulte dostalo príležitosti
„popýšiť sa svojim kolegom“. Do
veľkej miery vraj práve jemu
vďačia za zviditeľnenie „vonku“,
na základe spolupráce s viacerými
svetovými ambasádami. Prejavila
nádej a vieru, že rovnako hrdí sú
aj Dáni za možnosť prezentácie
ich významného mysliteľa u nás
na Slovensku.

O tom, že to tak bez pochýb aj v
skutočnosti je, svedčilo následné
vyjadrenie vďaky Charge D´affai-
res Dánskeho kráľovstva Steena
Bonde Rákoczyho Pedersena,
ktorý sa už teraz teší na ďalšiu
spoluprácu s profesorom Králi-
kom a Slovenskom.

(pozn. red.: V budúcom roku
bude Dánske kráľovstvo predse-
dať Rade Európy)

Imaginárny klobúk zložil aj
prof. George Poper – Ministerský
predseda Suverénneho rádu

Maltézskych Rytierov sveta, keď
skonštatoval, že aj keď prešlo veľa
času od Kierkegaardovej smrti
(pozn. red.: v roku 2013 uplynie
200 rokov od narodenia tohto
mysliteľa), jeho filozofia, vďaka
takým skvelým šíriteľom ako
Králik, žije dodnes. Preto z celého
srdca úprimne poďakoval za
prácu nielen jemu, ale aj jeho
kolegom a s istotou prisľúbil
pomoc svojej organizácie aj do
budúcna.

Účasť prijalo mnoho vzácnych
hostí ako napr. Ms. Christine
Gammelmark Muurholm - osobná
asistentka J. E. Anita Hagau
veľvyslankyne Dánskeho kráľov-
stva, MUDr. Alexander Czellarik –
Priór Suverénneho Rádu Maltéz-
skych Rytierov na Slovensku,
zástupca Českého veľvyslanectva
RNDr. Michal Rišavý a ďalší.

Knižné dielo
„V tieni Kierkegaarda“

Cieľom knižných publikácií Acta
Kierkegaardiana je obohatiť naše
chápanie pomocou múdrostí
popredných svetových filozofov a
vedcov v nadväznosti na myšli-
enky a učenie Sörena Kierkega-
arda (dánskeho spisovateľa a
teológa 19 storočia) vo vzťahu
kultúrneho a historického
kontextu. Séria podporuje nový
výskum v oblasti práce Kierkega-
ard a zároveň čitateľovi približuje
jeho myšlienky, ich význam v
súčasnosti, ako aj v súčasnej
filozofii, teológii a literatúre.

Ľ. Rosinská

Dňa 15. novembra 2011 bola
práca Mestských policajtov posil-
nená o motorové vozidlo Dacia
Daster 1.6 16V 4x4.

Posledné auto Mestskej polície
bolo celkovo tretie v poradí za
celú jej 20 – ročnú existenciu a
jeho stav bol vyslovene havarijný
a zďaleka nevyhovujúci pri
dôslednom plnení úloh mestských
policajtov a bol viac na obtiaž ako
k osohu. Aj napriek týmto skutoč-
nostiam pretrvávajúcim posled-
ných niekoľko rokov, sa s kúpou
nového auta za posledné dlhé
obdobie ani zďaleka nerátalo.

Konečné rozhodnutie padlo na
8. zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva dňa 22. septembra 2011,

na ktorom poslanci odsúhlasili
presun kapitálových výdavkov na
kúpu nového motorového vozidla
a tým podporili snahu primátora
Petra Lednára, vyzdvihnúť výkony
Mestskej polície vytvorením čo
najvhodnejších podmienok k práci
policajtov, k docieleniu ich lepšej
ostražitosti, podpore rýchlejšieho
zásahu a k celkovému zníženiu
kriminality v našom meste.

Príslušníkom boli tento týždeň
odovzdané aj pracovné komplety,
ktoré spĺňajú všetky povinné
atribúty vyhovujúce zákonom. V
tomto roku v mesiaci august
dostali aj kvalitnejšie putá a
opasky (rok výroby poniektorých
starých pút – 1953). Onedlho

získaním nenávratného finanč-
ného príspevku v rámci projektu
„Chránené pracovisko – obsluha
bezpečnostného kamerového
systému“, dôjde k rozšíreniu

pracovného tímu a s tým spoje-
ného pracoviska, čo bude mať
rovnako vplyv na celkové
výsledky práce Mestskej polície.

Ľ. Rosinská

� nové mot. vozidlo a príslušníci MP - zľava: Peter Vago, Jozef
Čulák

� knižné dielo "V tieni Kierkegaarda"
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Nové formy vzdelávania žiakov

Kvapka krvi

„Pre život, nie pre školu sa
učíme.“ (Lucius Annaeus Seneca)

Už rímsky filozof, spisovateľ a
štátnik, učiteľ cisára Nera, vnímal
nevyhnutnosť svojich žiakov
vzdelávať sa pre ich budúcnosť,
povolanie a ďalší život. Senecova
základná myšlienka je pretrans-
formovaná aj do súčasných požia-
daviek výchovy a vzdelávania na
SOŠ polytechnickej v Zlatých
Moravciach.

Z tohto dôvodu spojili svoje sily
dvaja kolegovia, učitelia na SOŠ
polytechnickej, Mgr. Dušan
Turčan a Mgr. Zuzana Čižmári-
ková , aby získali grant z Eurofon-
dov. Prostredníctvom projektu
Leonardo da Vinci pripravili
dvojtýždňové zahraničné
praktikum na partnerskej škole
v Zeebruge v Belgicku pre 12
žiakov zo študijného odboru
Technické lýceum a učňov-
ského odboru Autoopravár. Od

20.11. do 3.12.2011 si žiaci v
sprievode dvoch učiteľov budú
môcť vychutnať leteckú
prepravu a overiť si komunikáciu
v anglickom jazyku. Dôležitou
súčasťou ich pobytu bude vyskú-
šanie nadobudnutých vedomostí v
prostredí Európskej školy a
získanie nových poznatkov a
skúseností, ktoré ponúka pri
svojej výučbe hostiteľská škola.
Žiaci sa tešia na spoznávanie
niektorých regiónov, ich kultúry a
života belgických teenegerov. V
programe majú aj návštevu takých
zaujímavých miest, ako sú
Antverpy – “Mesto diamantov”,
Bruggy – “Benátky Beneluxu” a
prístav v Zeebruge dlhý 15 km. 

Ako vníma túto príležitosť žiak
druhého ročníka študijného
odboru Technické lýceum, Andrej
Prikryl? “Je to úžasná možnosť
vidieť niečo nové, iné. Vidieť ich
školu, podmienky vyučovania a to

všetko bezplatne. Moji rodičia by
si nemohli dovoliť zaplatiť mi to.
Veľmi si to vážim, teším sa, bude
to zážitok na celý život…” 

SOŠ polytechnická má pripra-
vený v blízkej budúcnosti nový
projekt, o ktorom sa môžete
dočítať v ďalšom vydaní Tekov-

ských novín. A samozrejme, rada
Vám sprostredkujem zážitky
chlapcov z Belgicka.

Pripravil: Ing.Vaškovičová
Ivana, 

Učiteľ odborných predmetov,
SOŠ polytechnická, ZM

Pri príležitosti Medzinárodného
dňa študentstva sa v SOŠ technic-
kej na Ul. 1.mája 22 v Zlatých
Moravciach konal dňa 9.11.2011 v
spolupráci so Slovenským červe-
ným krížom odber krvi študentov
zlatomoraveckých stredných škôl.
Podujatie zorganizovala miestna
pobočka Slovenského červeného
kríža v Zlatých Moravciach zastú-
pená Jurajom Bakulom, trans-
fúzna stanica Nitra a vedenie SOŠ
technickej v Zlatých Moravciach.

Tejto humánnej akcie sa
zúčastnilo 80 potencionálnych
darcov, z ktorých mohlo
darovať krv 65 darcov (z toho
60 prvodarcov). Študentskej
kvapky krvi sa zúčastnili aj
pedagógovia a zamestnanci školy.
Zdravotnícki pracovníci vysoko

ocenili ochotu mladých ľudí
darovať krv a pomôcť tým pri
záchrane ľudských životov. Akciu
hodnotili ako veľmi vydarenú,
poďakovali organizátorom a
vyjadrili presvedčenie, že to
nebola posledná akcia tohto
druhu. 

Organizátori ďakujú sponzo-
rom, ktorí poskytli občerstvenie
pre darcov. 

Najbližšie podujatie typu
Študentská kvapka krvi bude pre
stredoškolákov v Zlatých Morav-
ciach pod názvom: „Valentínska
kvapka krvi“. Organizátori sú
presvedčení, že takéto akcie sa v
Zlatých Moravciach stanú pre
stredoškolákov tradíciou. 

PaedDr. Dušan Husár
riaditeľ školy 

Učiteľky sa učia
Stredná odborná škola

technická, Ul. 1.mája 22, Zlaté
Moravce v spolupráci s
M e t o d i c k o - p e d a g o g i c k ý m
centrom v Nitre začala realizovať
národný projekt „Vzdelávanie
pedagogických zamestnancov
materských škôl“ ako súčasť
reformy vzdelávania.

Strategickým cieľom projektu je
prostredníctvom ďalšieho vzdelá-
vania pedagogických zamestnan-
cov materských škôl
implementovať obsahovú
reformu školstva do praxe mater-
ských škôl a rozvíjať efektívny
systém celoživotného vzdelávania
zameraný na rozvíjanie kľúčových
kompetencií pedagogických
zamestnancov materských škôl v
súlade s aktuálnymi a perspektív-

nymi potrebami vedomostnej
spoločnosti. 

Do projektu, ktorý bol zahájený
8.11.2011 a potrvá do marca
2012, je zapojených 15 učiteliek
materských škôl zo zlatomoravec-
kého regiónu, ktoré sa vzdelávajú
v oblasti informačno-komunikač-
ných technológií. Výstupom ich
vzdelávania bude samostatne
vytvorená záverečná prezentácia. 

SOŠ technická v  spolupráci s
M e t o d i c k o - p e d a g o g i c k ý m
centrom v Nitre pripravuje tiež
vzdelávanie pre riaditeľky MŠ a
ďalších pedagogických
zamestnancov. 

Dušan Husár – riaditeľ školy
foto: Andrej Šimek
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Mesto Zlaté Moravce, ako aj
samotné okolie, nám ponúka
mnoho pamätihodností, ktoré sú
našim okom voľne viditeľné a
doslovne hmatateľné. Ale získať
obraz o tom, čo sa skrýva pod
zemským povrchom, nám
dopomôže snáď len naša fantázia,
ktorá aspoň trochu môže
nadobudnúť konkrétnu podobu
vďaka exponátom v Zlatomora-
veckom múzeu. Tieto exponáty
patria medzi archeologické nálezy
schované v útrobách zeme.
Archeológia je veda, ktorá sa
zaoberá ľudskou minulosťou, v
ktorej sa aj my vrátime 4000
rokov dozadu a to vďaka jednému
konkrétnemu exponátu eneolitic-
kej (najmladšia doba kamenná)
peci. Pec pochádza z pozemku
rodiny Šťastných v Zlatých Morav-
ciach, ktorí v šesťdesiatych rokoch

pri kopaní základov šťastie naozaj
mali a našli, predpokladá sa,
jedinú pec na Slovensku. Samotný
výkop trval asi tri mesiace. Táto v
ďalekej minulosti slúžila na
vypaľovanie keramiky. Bola
okrúhleho tvaru o priemere
približne dvoch metrov, jej výška
dosahovala jeden meter. V
dnešnej dobe je stlačená na výšku
40 cm, pričom priemer zostal
nezmenený. Pec je vyrobená zo
špeciálnej kameniny, ktorá je
spájaná hlinou. Jej dno je vyložené
okruhliakmi, ktoré sa postarali o
lepšie udržanie tepla. Svoj účel,
ktorý spočíval v dlhšej trvácnosti
vypálených hlinených nádob, čiže
keramiky, určite splnila.

Za unikát a obrovskú vzácnosť
sa pokladá aj železný slovanský
meč, ktorý bol nájdený v
Ladiciach. Pochádza z 9. storočia a

o jeho ojedinelosti svedčí fakt, že
sa požičiava na výstavy, ktoré sa
uskutočňujú v našom okolí.
Dôvodom jeho výnimočnosti je
jeho zachovanie v pôvodnom
stave, ktorý sa chráni aj vďaka

jeho zakonzervovaniu. Predmety,
ktoré dýchajú minulosťou, na vás
po ich zhliadnutí určite prehovo-
ria svojim otvoreným príbehom.

M. Petrovičová

6
Dopravná výchova

Výchova k dopravnej disciplíne,
výchova zodpovedného účastníka
cestnej premávky je dlhodobým
procesom, ktorého základy
kladieme už v ranom veku. Dieťa
ešte len začína chodiť a už mu
zodpovední rodičia vštepujú prvé
poznatky o doprave. Systematicky
sa pokračuje v školách a dá sa
povedať, že proces výchovy
zodpovedného účastníka cestnej
premávky sa stáva celoživotným.
Deti sú v cestnej premávke tými,
ktorých zraniteľnosť je najväčšia.
Preto sa okrem rodičov a škôl
intenzívne venuje dopravnej
výchove viacero organizácií, ktoré
spolupracujú so školami na rôznej
úrovni. Materská škola na Slneč-
nej ulici sa venuje výchove zodpo-
vedného účastníka cestnej

premávky intenzívne aj vzhľadom
k oblasti, v ktorej sa nachádza
/štvrť bez ihrísk, hry a športové
aktivity na uliciach/. Edukačnú
činnosť sa snažíme deťom
spestriť zaujímavými aktivitami.
Jednou z nich je aj spolupráca s
Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, s
oddelením BECEP /Bezpečnosť
cestnej premávky /. Prostredníc-
tvom p. uč. Brunclíkovej sme sa
zapojili do ich projektu. Od reali-
zátora projektu sme pre všetky
deti a učiteľky dostali reflexné
vesty a vrecká so smajlíkom a
zaujímavé edukačné pomôcky:
leporelá o doprave, maľovávanky,
dopravné terčíky, DVD o zajkovi
Becepáčikovi a reflexného zajka
Becepáčika, ktorý sa stal talizma-

nom. Rodičia sa do projektu
zapojili riešením úloh v propagač-
nom letáčiku spolu s deťmi a
osvojením si pravidiel zodpoved-
ného rodiča. V budúcnosti plánu-
jeme pokračovať v začatej
spolupráci a taktiež pozvať

pracovníčky oddelenia BECEP
pani  Mgr. Tatianu Kelcovú a pani
Veroniku Bielikovú medzi nás,
ukázať im čo sme sa naučili a
osobne im poďakovať za krásne
pomôcky.

Mgr. Eva Bieliková

Život je fajn!Život je fajn!
Európsky týždeň proti drogám

tento rok pripadol na 16. až 22.
novembrový deň. Pri tejto príleži-
tosti sa do rôznych akcií zapájali
aj žiaci základných škôl. Bokom
nezostala ani ich kreativita. Práve
drogy boli hlavnou témou pri
maľovaní a vyobrazení tejto
problematiky v bežnom živote
ľudí. Celá výstava bola pomeno-
vaná jednoducho, stručne a
výstižne „Život je fajn.“ Pokiaľ vás
zaujíma, ako vnímajú tichých
zabijakov dnešnej doby práve
žiaci zo základných škôl (Mojmí-
rova, Pribinova, Robotnícka, ZUŠ)

navštívte vstupnú halu MsKS. Tu
nájdete vystavenú ich tvorbu,
ktorá zahŕňa negatívny a predo-
všetkým škodlivý vplyv drog,
alkoholu a nikotínu na ľudské telo
a celkovú kvalitu života. Z ich
tvorby naozaj cítiť, že si deštruk-
tívne vplyvy uvedomujú a vedia,
čo táto problematika zo sebou
reálne prináša.

Okrem obrázkov, ktoré zachytá-
vajú, žiaľ, smutnú realitu dnešnej
doby, ktorá sa nás všeobecne
dotýka, môžete vidieť aj milé
práce malých škôlkarov (Štúrova,
Žitavské nábrežie, Kalinčiakova,

Slnečná), ktoré svojimi detskými
kresbami odľahčili, túto náročnú
tému. Výsledky vyhodnotenia

výstavy. budú uverejnené v
budúcom čísle.

-mp-

Duch archeologických objavov

� škôlkári zo Slnečnej v nových reflexných vestách

� pec z mladšej doby kamennej - 4000 rokov stará
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7
MÝTUS O KRÁSE, alebo vzťah k vlastnému telu

Žijeme v dobe, ktorá nás zaplavuje
obrazmi ženského tela. Zo všetkých
možných reálnych foriem a podôb
ženských tiel a výzorov, prevláda
obraz súčasného „ideálu ženskej
krásy“: spodobujú ho veľmi mladé,
veľmi štíhle a vysoké modelky s
dokonalou pleťou, hladkou ako
„detský zadoček“.

Súčasná žena má byť teda krásna
jediným spôsobom. Spôsobom,
akým krásu definuje kolotoč
módneho a kozmetického, s nimi
spojeného priemyslu modelingu.

Najmä tzv. ženské časopisy, sú
preplnené návodmi na správnu
starostlivosť o pleť, správne
líčenie, správnu diétu na dosiah-
nutie tej správnej postavy. Ich
stránky sú zároveň prešpikované
obrazmi neprimerane mladých a
neprirodzene štíhlych modeliek,
posiate reklamami na najrozličnej-
šiu kozmetiku a čoraz viac i na
kozmetickú chirurgiu.

Tento mýtus krásy ženám hovorí,
že ak chcú byť v živote šťastné a vo

svojom odbore úspešné, musia sa v
prvom rade snažiť byť krásne.
Výsledok? Krása sa stáva hlavným
kritériom, podľa ktorého sú ženy
primárne hodnotené, bez ohľadu na
dosiahnuté výsledky a úspechy.

A pritom všetci dobre vieme, že ...
1. Obrazy krásy v médiách sú

umelý výtvor.
2. Obrazy krásy v médiách majú

ekonomické pozadie – produkuje
ich módny priemysel, ktorého
hlavným záujmom je pritiahnuť
zákazníčky a zákazníkov a hlavne
ich peniaze.

3. Obrazy krásy v médiách
utvrdzujú rodové stereotypy,
ktoré bránia ľuďom v rozvoji ich
individuality a stavajú ženy do
podriadenej pozície voči mužom a
do znevýhodnenej pozície v spoloč-
nosti.

Mýtus krásy je problematický,
lebo ako „prirodzenú“ ženskú krásu
definuje niečo, čo väčšina populácie
nemôže dosiahnuť inak ako „nepri-
rodzene“.

A tu sa dostávame ku vzťahu k
vlastnému telu.

Prirodzené zmeny spôsobené
vekom sa tu považujú za problém,
ktorý vyvoláva večnú nespokojnosť
žien so svojím vlastným telom.
Vrásky, nadváha, celulitída sú pre
mnohé ženy tým najväčším strašia-
kom.

Dôraz na extrémnu štíhlosť
spôsobuje, že dievčatá a ženy
vnímajú svoju reálnu telesnú
hmotnosť skreslene. Podľa výsku-
mov sa až 90 percent respondentiek
domnieva, že trpí nadváhou, hoci
skutočnú nadváhu má len 25
percent z nich.

Uvádza sa, že každý deň drží diétu
asi 25 % žien, 50 % s ňou začína,
končí alebo ju prerušuje.

Ak toto všetko vieme, tak:
Prečo držať “určite zaručené

diéty”, pri ktorých jedinou
zárukou je jojo efekt a zaručený
odpor k vlastnému telu, ktoré nie
a nie zmenšiť svoj objem?

A práve preto, som sa rozhodla,

ako tréner s 14 - ročnou praxou,
trochu pomôcť práve tým, ktorý sa
konečne chcú nešťastných tukových
vankúšikov zbaviť a trochu si
postavu, a hlavne svaly zmeniť a
vylepšiť. No určite nie diétou tak
drastickou, že sa po nej v noci
budeme venovať tzv. “bielemu
sexu”, vyplieneniu chladničky.

Prečo sa nenaučiť pozitívne
hľadieť na jedlo, nie ako na
strašiaka, po ktorom určite pribe-
rieme, ale ako na doplnenie
energie na ďalšie činnosti,
ktorým sa budeme venovať.

Prečo sa nenaučiť vnímať svoj
život cez život samotný, ako len cez
nazeranie „cez chladničku“.

Preto si spoločne v týchto
článkoch rozoberieme aj to, ako sa
správne stravovať. To, prečo je
dôležité sa hýbať, aj to aká postava
je tá “naša” a ako ju postupne meniť.

… pokračovanie nabudúce

D. Lindovská

Láskavý prístup stlmí každú bolesť
Každý deň je iný a vďaka tomu

prežívame príjemnejšie, ale žiaľ i
tie horšie okolnosti. Tieto musíme
a zároveň chceme zvládať či už
sami, alebo s pomocou iných, no
predovšetkým dobrosrdečných
ľudí. Jednej práve z tých neprí-
jemnejších udalostí či náhod čelila
pani Lýdia Porubcová zo Zlatých
Moraviec. Osudným sa jej stal
druhý augustový deň roku 2010,
keď sa jej prihodil nepríjemný
úraz pravej nohy a spolu s ním sa

odštartovala „tortúra“ zdravot-
ných vyšetrení a zákrokov, ktoré
prebiehali v Mestskej nemocnici
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v
Zlatých Moravciach. Tieto sa pre
ňu stali o to znesiteľnejšími, že sa
stretla zo strany doktorov a
celého personálu len s profesio-
nálnym, ľudským a láskavým
prístupom. Pani Porubcová absol-
vovala postupne tri operácie,
ktoré boli spojené aj so samotnou
hospitalizáciou na chirurgickom

oddelení. Čas strávený na lôžku
znášala prijateľnejšie práve vďaka
všetkým, ktorí sa starali predov-
šetkým o jej zdravotný stav, ale
nepovšimnuté nezostali ani jej
pocity a potreby. A práve preto
pani Porubcová vyslovuje obrov-
ské, o to srdečnejšie ĎAKUJEM,
ktoré právom patrí celému
operačnému tímu, menovite
MUDr. Andrejovi Krauskovi,
asistujúcemu MUDr. Miroslavovi
Mokrému, anesteziológovi MUDr.

Pavlovi Kukučkovi , zdravotnej
sestre Jarke Barátovej a v
neposlednom rade celému chirur-
gickému oddeleniu, ako aj primá-
rovi MUDr. Jozefovi Hanzelovi.
Pani Lýdia pracovala dlhých 31
rokov ako ženská sestra gyneko-
logicko-pôrodníckeho oddelenia a
preto sama najlepšie vie, že lekári
liečia okrem tela aj ubolené duše.

-mp-

Porcelán z našich domácností
Porcelán, nazývaný aj biele

zlato, sa zrodil v Číne v 7. storočí
nášho letopočtu za dynastie
Tchangov. Jeho názov pochádza
od slova Porcella, čo znamená
mušľa. Tento krehký a vzácny
tovar do Európy doviezol Marco
Polo v 13. storočí. Pravý porcelán
v Európe začali vyrábať v roku
1710 v pevnosti Albrechtsburg v
saskom Meissene.

V rámci tohtoročných dní
Európskeho kultúrneho dedičstva
usporiadalo Ponitrianske
múzeum v Zlatých Moravciach
výstavu Porcelán z našich domác-
ností, ktorá skončila 13. novembra
2011. Expozícia výstavy predsta-

vovala zaujímavú zbierku úžitko-
vých starožitných predmetov
našich predkov pochádzajúcich
väčšinou z rokov 1900 – 1945.

Porcelánové výrobky boli
kedysi veľmi vzácne, vyvažovali
sa zlatom a používali v domácnos-
tiach tých najbohatších šľachtic-
kých rodov. Svetoznámy bol
maďarský porcelán značky
Herend z 30. rokov 20.storočia a
nemecký porcelán značky Rosen-
thal zo začiatku 20. storočia. K
najcennejším exponátom výstavy
patrili hrnčeky pochádzajúce z  I.
svetovej vojny s podobizňami
cisárov Wilhelma II. a Františka
Jozefa, ktoré majú vysokú histo-

rickú hodnotou. Na kameninových
a porcelánových hrnčekoch sa
kedysi ručne maľovali venovania
na pamiatku k meninám aj z lásky.
Ľudia ich kupovali na jarmokoch a
od podomových obchodníkov.
Veľmi kvalitný český porcelán sa
vyrábal v porcelánkach v
Slavkove, Březovej a Starej Roli.
Najstaršia porcelánka bola
založená v Slavkove roku 1792.
Porcelán s cibuľovým vzorom
vznikol v porcelánke Meissen,
ktorý neskôr napodobňovali aj
české porcelánky. Na Slovensku sa
porcelán nevyrábal, existovali len
továrne na kameniny a fajansy.

Návštevníci výstavy sa mohli

pokochať aj čajovým servisom s
maľovaným dekórom grófa
Migazzyho zo Zlatých Moraviec
pochádzajúci z roku 1887.
Vzácnou obedovou súpravou
prispela na výstavu Porcelán z
našich domácností aj rodina
Lazúrových zo Zlatých Moraviec.

Anton Kaiser
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Vykurovacia sezóna - pozor na požiare komínov

Vykurovacie obdobie je
sprevádzané aj zvýšeným nebez-
pečenstvom požiarov. Každý rok
,,vďaka“ technickým nedostatkom
alebo ľudskej neznalosti či
neopatrnosti dochádza k vzniku
požiarov spôsobených tepelnými
spotrebičmi určenými na vykuro-
vanie, varenie, či ohrev teplej
vody, dymovodmi alebo komíno-
vými telesami, pričom najväčší
počet požiarov vzniká práve v
súkromnom sektore – v rodinných
a v bytových domoch či v priesto-
roch s nimi súvisiacich.

V roku 2010 bol v nitrianskom
kraji najväčší počet požiarov v
bytovom  hospodárstve (9)
vznikol v rodinných domoch (106
požiarov) a bytových domoch (57
požiarov).

Najčastejším miestom vzniku
požiarov v bytovom hospodárstve
boli kuchyne vrátane komôr (32
požiarov), komínové teleso (24
požiarov), strecha budovy (21
požiarov) a obývacia spoločenská
miestnosť (18 požiarov).

Z uvedenej štatistiky vyplýva, že
opatrnosti nie je nikdy dosť.
Komíny ako stavebné konštrukcie
patria k najviac namáhaným
častiam stavby. Životnosť komína
je najviac ohrozovaná prudkými
zmenami teplôt, poveternostnými
vplyvmi a agresívnymi konden-
zátmi spalín z horenia.

Vo väčšine našich domácností
viac ako 20 rokov  vykurujeme
plynom, no cena plynu a snaha
ušetriť každé euro mnohé domác-
nosti začínajú vykurovať rokmi
našetreným drevom. Tu je
namieste upozorniť našich spolu-
občanov na komíny, ktoré neboli
používané niekoľko rokov a sú
vplyvom času v dezolátnom stave.

Staré komíny sú náchylné na
tvorbu trhlín v dôsledku
vysokých teplotných rozdielov.
Keďže ich odolnosť proti takýmto
teplotám je nedostatočná, stávajú
sa nebezpečným prvkom stavby.
Pred začiatkom vykurovacej
sezóny treba venovať pozornosť
revízii komínového telesa.
Prevádzkovou kontrolou komína
a prípadne jeho opravou možno
znížiť pravdepodobnosť extrém-
neho dlhodobého namáhania
komínového telesa, porušenia
jeho celistvosti a vďaka tomu
možno požiarom zabrániť.

Ako predísť požiaru komína
Právnická osoba a fyzická

osoba- podnikateľ je povinná v
zmysle § 4 písm. n) a o) zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi a fyzická osoba je
povinná v zmysle § 14 písm. h) a
i) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi na účely
predchádzania vzniku požiarov
pri preskúšaní, čistení a kontrole
komínov dodržiavať povinnosti:
- zabezpečovať pravidelné čiste-

nie komínov a vykonávať
kontroly komínov v objektoch
alebo v priestoroch, ktoré má vo
vlastníctve alebo v užívaní,

- zabezpečiť odborné preskúša-
nie komínov pred pripojením
spotrebiča na komín zámenou
lokálneho spotrebiča na
ústredný alebo etážový zdroj
tepla pred zmenou druhu paliva
a po stavebných úpravách na
telese komína,

- konať tak, aby nedošlo k vzniku
požiarov pri prevádzkovaní
palivových spotrebičov, elektro-
tepelných spotrebičov, zaria-
dení ústredného vykurovania a
pri výstavbe a používaní
komínov a dymovodov a zabez-
pečiť označenie komínu
štítkom.
Pravidelná kontrola komína
Pre inštaláciu a prevádzkovanie

palivového spotrebiča, elektrote-
pelného spotrebiča a zariadenia
ústredného vykurovania a pri
výstavbe a používaní komína a
dymovodu, pre lehoty ich čistenia
a vykonávania kontrol platí
vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z..

Komín a dymovod sa musí
udržiavať v takom stavebno-

technickom stave, aby pripojením
tepelného spotrebiča bola zabez-
pečená požiarna bezpečnosť
stavby počas celej jeho prevádzky
a musí byť zabezpečená jeho
pravidelná kontrola a čistenie
podľa § 20 vyhl. 401/2007Z.z..

Komín sa musí počas
prevádzky čistiť a kontrolovať
najmenej v týchto lehotách:

Ak sú na komínové teleso pripo-
jené spotrebiče s celkovým tepel-
ným výkonom do 50 kW, raz za:
- štyri mesiace, ak sú do komína

pripojené spotrebiče na tuhé
alebo na kvapalné palivá,

- šesť mesiacov, ak sú do komína
pripojené spotrebiče na plynné
palivá a ak ide o komín bez
vložky,

- dvanásť mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín s
vložkou.
Ak sú na komínové teleso pripo-

jené spotrebiče s celkovým tepel-
ným výkonom nad 50 kW, raz za:
- dva  mesiace, ak sú do komína

pripojené spotrebiče na tuhé
palivá alebo spotrebiče na
kvapalné palivá,

- šesť  mesiacov, ak sú do komína
pripojené spotrebiče na plynné
palivá.
Kontrolu a čistenie komína už

nemusí vykonávať len osoba s
odbornou spôsobilosťou, avšak
ten, kto ich vykonáva, musí mať
na vykonávanie týchto prác
vyhovujúce nástroje, prístroje a
zariadenia.

Komín v občasne užívaných
stavbách sa musí čistiť a kontro-

lovať najmenej raz za dva roky a
komín, na ktorý je pripojený
spotrebič na plynné palivo typu C,
musí sa počas prevádzky kontro-
lovať a čistiť najmenej raz za rok.

Sadze a kondenzát nahroma-
dený v zbernej časti komínového
prieduchu sa musia vyberať pri
každom čistení komína.

Nevychladnutý popol po vybratí
zo spotrebiča na tuhé palivo
možno ukladať iba do nerozbitnej
plnostennej nádoby z nehorľa-
vého materiálu.

Potvrdenie o vykonaní čistenia,
kontroly, preskúšania komína
alebo dymovodu sa vydáva na
účely kontroly zo strany obce
alebo miestne príslušného orgánu
vykonávajúcemu štátny požiarny
dozor. Vyhotovuje ho ten, kto
uvedené práce vykonal.

Za nedodržiavanie lehôt alebo
za nevykonávanie kontroly a
odborného preskúšania komína
môže orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor uložiť fyzickej
osobe pokutu do výšky 99 € a
právnickej osobe a fyzickej osobe
– podnikateľovi, ktorá nezabez-
pečí v objektoch a priestoroch v
jej vlastníctve, správe alebo
užívaní pravidelné čistenie,
kontrolu a odborné preskúšanie
komínov pokutu, do výšky 8 298
€.

Čistenie a kontrola komínov by
sa mala vykonávať nielen preto,
že to prikazuje zákon, ale najmä
pre vlastnú bezpečnosť!

plk. Ing. Jozef Zelenka, PhD
odborný inšpektor ORHaZZ

Zlaté Moravce

� Požiarna stanica Zlaté Moravce
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Vyhodnotenie v streľbe zo vzduchovky

Týždeň boja proti drogám

Dňa 14.11.2011 zorganizovalo
CVČ Zlaté Moravce z poverenia
KŠÚ v Nitre Majstrovstvá okresu v
streľbe zo vzduchovky zmieša-
ných družstiev žiakov a žiačok ZŠ
– školský rok 2011/2012. Počet
účastníkov: 42.

Zmiešané družstvá starších
žiakov a žiačok ZŠ: 1. ZŠ Jedľové
Kostoľany, 2. ZŠ Tekovské Nemce,
3. ZŠ Obyce, 4. ZŠ Mojmírova Zlaté
Moravce, 5. ZŠ Tesárske Mlyňany, 6.
ZŠ Sv. Don Bosca, 7. ZŠ Robotnícka
Zlaté Moravce, 8. ZŠ Topoľčianky

Zmiešané družstvá mladších
žiakov a žiačok ZŠ: 1. ZŠ Jedľové
Kostoľany, 2. ZŠ Pribinova Zlaté

Moravce, 3. ZŠ Mojmírova Zlaté
Moravce, 4.-5. ZŠ Topoľčianky, ZŠ
Tesárske Mlyňany, 6. ZŠ Robot-
nícka Zlaté Moravce

Vyhodnotenie jednotlivci -
žiaci ZŠ: 1. Martin Minár, ZŠ
Obyce, 2. Miloš Šabo, ZŠ Jedľové
Kostoľany, 3. Filip Fejfar, ZŠ
Mojmírova Zlaté Moravce

Vyhodnotenie jednotlivci -
žiačky ZŠ: 1. Linda Laurincová, ZŠ
Jedľové Kostoľany, 2. Karolína
Krnáčová, ZŠ Pribinova Zlaté
Moravce, 3. Dominika Galbavá, ZŠ
Tekovské Nemce

Do krajského kola postupuje
víťazné družstvo v danej kategórii

a víťazní jednotlivci, pokiaľ nie sú
členmi postupujúceho družstva.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Dňa 15. novembra 2011
zorganizovalo CVČ v rámci
týždňa boja proti drogám
penaltový festival žiakov a
žiačok ZŠ a SŠ. Počet
účastníkov 132.

Výsledky:
Kategória žiačky ZŠ: 1.

miesto: Kristína Jánošová
ZŠ Sľažany, 2. miesto:
Andrea Gahýrová ZŠ Pribi-
nova Zlaté Moravce, 3.
miesto: Veronika Pondelová
ZŠ Topoľčianky

Kategória žiaci ZŠ: 1.
miesto: Andrej Žemberi ZŠ
Jedľové Kostoľany, 2.
miesto: Jozef Kováč ZŠ
Sv.Don Bosca Zlaté

Moravce, 3. miesto: Šimon
Sukup ZŠ Tekovské Nemce

Kategória žiačky SŠ: 1.
miesto: Jana Páleniková SOŠ
OaS Zl. Moravce, 2. miesto:
Slávka Kozolková GJK Zl.
Moravce, 3. miesto: Marcela
Poláková RC Prílepská 6 Zl.
Moravce

Kategória žiaci SŠ: 1.
miesto: Tomáš Bachan SOŠp
SNP 2 Zl. Moravce, 2.
miesto: Marcel Tužinský
SOŠt 1. mája 2 Zl. Moravce,
3. miesto: René Víglaský
SOŠt 1.mája 2 Zl. Moravce

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Dňa 16. novembra 2011
zorganizovalo CVČ v
rámci Týždňa boja proti
drogám súťaž v

netradičných športoch
pre družstvá žiakov a
žiačok ZŠ .

Družstvá súťažili v
ringu a korfbale. Počet
účastníkov 40.

Poradie v jednotlivých
športoch:

korfbal žiaci ZŠ: 1. ZŠ
Robotnícka Zl. Moravce,
2. ZŠ Mojmírova Zl.
Moravce, 3. ZŠ Pribinova
Zl. Moravce

korfbal žiačky ZŠ: 1. ZŠ

Mojmírova Zl. Moravce, 2.
ZŠ RC Prílepská 6 Zl.
Moravce, 3. ZŠ Robot-
nícka Zl. Moravce, 4. ZŠ
Pribinova Zl. Moravce

ringo žiaci ZŠ: 1. ZŠ
Robotnícka Zl. Moravce,
2. ZŠ Pribinova Zl.
Moravce, 3. ZŠ Mojmírova
Zl. Moravce

ringo žiačky ZŠ: 1. ZŠ
Mojmírova Zl. Moravce, 2.
ZŠ Pribinova Zl. Moravce,
3. RC Zl. Moravce, 4. ZŠ
Robotnícka Zl. Moravce

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ
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Prenájom voľných nebytových priestorov

Záhradnícke služby mesta, m.
p. Zlaté Moravce, ako nájomca
priestorov určených na podnájom,
na základe § 9a ods. 9 zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v
nadväznosti na zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v  znení
neskorších právnych predpisov a
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta

poskytne do priameho
podnájmu

2 nebytové priestory v
budove SOV, na prízemí Dukli-
anskej ul. č. 2/A, Zlaté Moravce

47,39 m² - kancelárske  pries-
tory, 71,70 m² - kancelárske pries-
tory 

1 nebytový priestor  v budove
SOV, na poschodí Duklianskej
ul. č. 2/A, Zlaté Moravce

84,84  m² - kancelárske  pries-
tory

1 nebytový priestor v budove
SOV, na prízemí Duklianskej ul.
č. 2/B, Zlaté Moravce

34 m² - kancelárske priestory
4 nebytové priestory v budove

SOV, na poschodí Duklianskej ul. č.
2/B, Zlaté Moravce

54 m² - kancelárske  priestory,
35 m² - kancelárske priestory, 35
m² - kancelárske priestory, 54,4
m² - kancelárske priestory

1 nebytový priestor v Dome
služieb na poschodí Sládkovičo-
vej ul.

č.1, Zlaté Moravce 20 m² -
kancelárske priestory 

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

z. o  cenách v znení neskorších
predpisov a Zásadami hospodáre-
nia s majetkom mesta platnými od
01.01.2005
� 34,- €/m² ročne -  pries-

tory využívané  ako kancelária
Predpokladaná doba

podnájmu Doba určitá
Ostatné  podmienky

podnájmu V cene podnájmu nie je
zahrnutá spotreba elektrickej
energie, vykurovanie, vodné +
stočné a odvoz odpadu

Podmienky predloženia
cenovej ponuky

Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, ako nájomca,
stanovuje lehotu na doručenie
návrhov nájomných zmlúv
rešpektujúcich uvedené podmi-
enky pre záujemcov o podnájom
uvedeného majetku Mesta Zlaté
Moravce do  9. 12. 2011, najnes-
kôr do 15,00 hod., a to do
kancelárie Záhradníckych
služieb mesta, m. p. Zlaté
Moravce, Sládkovičova ul. č. 1,
953 01 Zlaté Moravce, na
poschodí v  Dome služieb

Návrhy podnájomných zmlúv
obsahujúce najmä konkrétny účel
podnájmu a konkrétnu výšku
nájomného je potrebné doručiť v
určenom termíne v písomnej
forme v zalepenej obálke označe-
nej heslom „Podnájom–
ZsM/2011 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č.
1 , 953 01 Zlaté Moravce (rozho-
dujúci je čas prijatia obálky do dňa
9. 12. 2011 do 15,00 hod. Infor-
mácie na tel. č. 037/6421145 u p.
Balážovej.

Marian Tomajko
riaditeľ ZsM

Správa športových zaria-
dení, m. p. Zlaté Moravce, ako
nájomca priestorov určených
na podnájom, na základe § 9a
ods. 9 zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v
nadväznosti na zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v  znení neskorších
právnych predpisov a Zásady
hospodárenia s majetkom
mesta 

poskytne do priameho
podnájmu nebytové priestory
(sklad- garáž), ktoré sú
umiestnené v budove pri
tenisových kurtoch o rozmere
26 m2, na adrese Továrenská
46, Zlaté Moravce.
�Minimálna cena za podná-

jom nebytových priestorov
určená v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce 
�Predpokladaná doba

podnájmu
Doba určitá 
�Ostatné podmienky

podnájmu
V cene podnájmu nie sú
zahrnuté energie.
�Podmienky predloženia

cenovej ponuky

Správa športových zaria-
dení, m. p. Zlaté Moravce, ako
nájomca, stanovuje lehotu na
doručenie návrhov podnájom-
ných zmlúv rešpektujúcich
uvedené podmienky pre
záujemcov o podnájom uvede-
ného majetku Mesta Zlaté
Moravce 

do 21.12.2011, najneskôr

do 10.00 hod., a to do kance-
lárie mestského podniku
Správa športových zaria-
dení, Továrenská 46, 953 01
Zlaté Moravce.

Ponuka musí obsahovať
a) Presné označenie

účastníka:
Fyzická osoba – podnika-

teľ: meno, priezvisko,
bydlisko, obchodné meno,
miesto podnikania , IČO,
zápis v registri, telefonický
kontakt

Právnická osoba:
obchodné meno, sídlo, IČO,
štatutárny orgán, telefo-
nický kontakt
b) Výška podnájomného za 1

m²/rok
c) Účel podnájmu
d) Dátum a podpis oprávne-

nej osoby

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 „Podnájom- SŠZ,
Sklad- garáž /2011 – Neotvá-
rať!“ na m. p. Správa športo-
vých zariadení Zlaté Moravce,
Továrenská 46 (rozhodujúci je
čas prijatia obálky do
21.12.2011 do 10.00 hod..
Informácie na tel. č.
037/3810264, 037/6421450

V Zlatých Moravciach, dňa
8.11.2011

Ing. Jozef Latika
pov. riad. podniku 

Predaj, kúpa Zimný štadión
� Predám 1000-l nádrže na vodu.

Kontakt: 0904 158 259
19/096/2011/PČ, 18/067/2011/DZ

� Ubytovanie vašich domácich
miláčikov , vonkajšie a vnútorné
voliéry – PSÍ HOTEL

Kontakt: 0904 158 259

19/097/2011/PČ, 18/068/2011DZ

� Predám 4-árovú záhradku v Zl.
Moravciach s chatkou – elektrina,
studňa spoločná, vonkajšie
sedenie.

Kontakt: 0915 884 595
19/098/2011PČ, 18/069/2011DZ

Zimný štadión bude otvorený
denne od 01.12.2011 do
29.02.2012 vrátane. Každý deň
je Zimný štadión otvorený pre
verejnosť ako aj pre zákazníkov
– družstvá.

Cenník Zimného štadióna je
nasledovný:
1. Verejnosť: 1,00 €/2 hod./osoba

(v čase pre verejnosť)
2. Zákazníci – družstvá: 85,00

€/hod. vrátane vykúrenej šatne,
sprchovania, toalety.

3. Hokejkári: 2,00 €/hod./osoba,
min. počet osôb 20.

Prevádzková doba Zimného
štadióna pre verejnosť na rok
2011/2012:

Pondelok: 9:00-16:00,Utorok:
9:00-16:00, Streda: 9:00-16:00,
Štvrtok: 9:00-15:30, Piatok:
9:00-16:00, Sobota: 9:15-12:00,
13:30-15:30, Nedeľa: 9:00-12:00,
13:30-15:30

Otváracia doba počas sviat-
kov:

Vianočné sviatky: 24-
26.12.2011 – 8:00-11:00, 12:00-
15:00

POKRAČOVANIE

Dostavba cesty Murgašovej ulice je naplánovaná až na koniec roka,
no dielo sa s veľkou pravdepodobnosťou odovzdá už koncom tohto
mesiaca. Dňa 14. novembra 2011 o tom informoval Miroslav Petrovič,
zástupca riaditeľa pre realizáciu stavieb firmy HASS, s. r. o. Zlaté
Moravce, počas pravidelného zisťovania aktuálneho stavu pokračujú-
cich prác primátorom Petrom Lednárom na spomínanej ulici.
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J u b i l a n t i

PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
23. 11. Melanchólia, FRA

Zamilovaný Michael by pre
svoju vyvolenú urobil čokoľ-
vek. Lenže mladá nevesta
Justine trpí depresiami a
vylieči ju až globálna
katastrofa. Strhujúci film, v
ktorom vaše srdce poteší
krásna Kirsten Dunst.

St., 17.00, vstupné: 2,20 €,
MN do 15 r.
25. – 26. – 27. – 28. 11.
Paranormal activity 3, USA

Kto by si pomyslel, aké
strašidelné môžu byť zábery z
priemyselných kamier. Keď
pred tromi rokmi debutujúci
režisér O. Peli predstavil
desivý horor za smiešnych
15tis. dolárov, nikto neveril, že
to môže byť úspešné. Ale on na
tomto filme zarobil neuveriteľ-
ných 200 mil. dolárov a preto
už tretí diel tohto hororu je na
svete.

Pi. 17.00, so., ne.: 18.00, po.
17.00, zľ. 2 €, vstupné: 2,30 €,
MN do 15 r.
29. – 30. 11. Autá 2, USA

Tento detský filmový hit
pokračuje svojou druhou
časťou a znovu je veľmi
vydarený. Vysokooktánová
animovaná komédia zo sveta
automobilov s vôňou benzínu
je bezchybná a u divákov
boduje na plnej čiare. Život je
cesta, nie cieľ. Tak si užite, ako
sa len dá!

Ut. 17.00, st. 17.00, vstupné:
2 €, vhodné pre všetky vekové

skupiny maloletých.
2. – 3. – 4. – 5. 12. Perfect
days, ČR

Sám život vám občas prináša
neuveriteľné prekvapenia. 44-
ročná Erika dosiahla vo
svojom pestrom živote skoro
všetko, úspešne sa rozviedla,
má vlastnú televíznu šou,
vlastní prestížny kadernícky
salón a býva v byte s veľkou
terasou. Lenže nemá vlastné
dieťa, po ktorom tak veľmi túži
a nečakané zoznámenie s
mladým barmanom Adamom
jej celkom zmení život. Vynika-
júca a zároveň nedocenená
herečka I. Chylková si zahrala
túto úlohu s úžasným prehľa-
dom a k tomu pridala aj
perfektný český humor.

Pi. 18.00, so., ne.: 17.00, po.
18.00, zľ. 2 €, vstupné: 2,30 €,
MN do 12 r.
6. – 7. 12. Twilight sága:
Úsvit, USA

Súmrak je tu znova a to je
určite dobrá správa pre
všetkých fanúšikov tohto
filmového trháku. O tejto
upírskej ságe vám už vlastne
nemusíme ani nič písať,
pretože diváci, ktorí milujú
tento film, poznajú jeho scenár
úplne podrobne.

Ut. 17.00, st. 17.00, vstupné:
2,50 €, MN do 12 r.

Program kina na
www.kinotekov.eu,

www.jatt.szm.sk

21. 10. Santiago Ragael (N -
nemocnica) Nitra

25. 10. Natália Diaková (N) Levice
25. 10. Nathaniel Mužík (N)

29. 10. Štefan Tóth, 1933, Nitra
31. 10. Karol Pecho, 1954,

Zlaté Moravce
31. 10. Anna Šútorová, 1938, 

Hostie
8. 11. Antónia Zrastáková, 1930, 

Skýcov

11. 11. Pavel Kotora, 1930,
Topoľčianky

11. 11. Karol Tarkay, 1957, 
Volkovce

14. 11. Mária Belicová, 1935, 
Sľažany

13. 11. Helena Solčianska, Chyzerovce, 70 r.
13. 11. Lívia Hlásna, Zlaté Moravce, 75 r.
14. 11. Marta Koprdová, Zlaté Moravce, 70 r.
14. 11. Mária Petrovičová, Zlaté Moravce, 75 r.
14. 11. Karol Šabo, Zlaté Moravce, 75 r.
14. 11. Anna Koprdová, Zlaté Moravce, 75 r.
14. 11. Helena Rozborová, Zlaté Moravce, 85 r.
15. 11. Zuzana Baranovičová, Zlaté Moravce, 85 r.
16. 11. Mária Gregorová, Prílepy, 75 r.
19. 11. Anna Lencsesová, Zlaté Moravce, 80 r.
21. 11. Helena Szantová, Zlaté Moravce, 70 r.
22. 11. Ján Pecho, Chyzerovce, 70 r.
25. 11. Veronika Kotlárová, Zlaté Moravce, 75 r.
27. 11. František Sýkora, Zlaté Moravce, 90 r.

Povedali si áno
29. 10. Michal Hodoši, Zlaté Moravce a Zuzana Školníková, Zlaté Moravce

Zimný štadión
POKRAČOVANIE

Silvester: 31.12.2011 – 8:00-
11:00, 12:00-15:00

Nový rok: 1.1.2012 – 8:00-
11:00, 12:00-15:00

Traja králi: 6.1.2012 – 8:00-
11:00, 12:00-15:00

Poistenci VšZP na základe
predloženia preukazu poistenca

VšZP a predloženia platného
občianskeho preukazu majú
nárok na zľavu vo výške 0,30 €
z ceny jednorazového vstupného
na verejné korčuľovanie v nasle-
dovných dňoch: pondelok, streda,
piatok, od 09:00-16:00 hod. Nárok
na zľavu platí do vyčerpania
príspevku od VšZP.

Pri výbere vstupného od
zákazníkov, ktorí majú prena-
jatú celú ľadovú plochu,
budeme realizovať úhrady
mesačne vopred: v hotovosti do
pokladne Technických služieb
mesta, Bernolákova 59 (v
pracovné dni od 07:00 do 15:00
hod., u pani M. Mrázovej) príp.

bezhotovostným prevodom. Je to
v záujme zjednodušenia admini-
stratívy a zamedzení prípadov,
keď ľadová plocha je rezervovaná
pre konkrétne družstvo a dané
družstvo nepríde.

Ing. Jozef Latika
poverený riaditeľ TSm

Pohotovosť lekární
V dňoch 23. – 27. 11. Lekáreň

IRIS, Nám. A. Hlinku 28, od 7.00 do
21.00, sobota 26. 11. od 8.00 do
20.00, nedeľa 27.11. od 8.00 do
20.00.

V dňoch od 28. 11. – 4. 12.
Lekáreň U ŠKORPIÓNA , Bernolá-

kova 24, v pracovné dni od 7.00
do 21.00, sobota 3. 12. od 8.00 do
20.00, nedeľa 4. 12. od 8.00 do
20.00.

V dňoch 5. 12. – 7. 12. Lekáreň
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24,
od 7.00 do 21.00.

Spomienka
„Rana v srdci stále bolí a zabud-
núť nedovolí. Hoci si odišiel a nie
si pri nás, v našich srdciach žiješ

stále s nami.“
Dňa 10. decembra uplynie 23

rokov, čo si nás navždy opustil náš
drahý

mjr. Jozef Bíbel
S láskou spomína manželka,

syn Jozef a Milan, dcéra Cecília
a Anna, švagriná Jarka s

rodinami. K smútiacim sa
pripája aj Zväz protifašistic-

kých bojovníkov.
19/099/2011PČ 19/072/2011/DZ
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Ja som
majster,

kto je viac !

Futsal už aj v Zlatých Moravciach

Dňa 10. novembra 2011
Stredná odborná škola technická,
Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce z
poverenia KŠÚ Nitra usporiadala
už 2.ročník Technickej olympiády,
ktorá je určená pre žiakov základ-
ných škôl, ktorí majú vzťah k
technike. Súťaž prebiehala v
dvoch vekových kategóriách:
Kategória A: pre žiakov 8. a 9.
ročníka ZŠ a 3. a 4.ročníka
osemročných gymnázií ako súťaž
dvojíc. Kategória B: pre žiakov 5.
- 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka
osemročných gymnázií ako súťaž
jednotlivcov. Technická
olympiáda má teoretickú a
praktickú časť. Teoretická časť
prebieha formou riešenia
vedomostných testov a praktická
časť prebieha formou riešenia
praktických zadaní. Do obvod-
ného kola Technickej olympiády
sa prihlásilo 11 súťažiacich zo 4
Základných škôl okresu Zlaté
Moravce, ktorí počas súťaže
preukázali nielen svoje
vedomosti, ale i praktické
zručnosti pri práci s ručným
náradím a bežnými technickými
materiálmi. Odborná komisia
vyhodnotila nasledovné poradie:
Kategória A: 1. Lacko Tomáš,
Rajtár Matej - ZŠ Pribinova 1, Zlaté
Moravce, 2. Dubec Adam, Laktiš
Andrej – ZŠ Mojmírová 2, Zlaté
Moravce, 3. Horváth Tomáš, Kuric

Andrej – ZŠ Tesárske Mlyňany,
Kategória B: 1.Tížňovský Samuel
– ZŠ Pribinova, 2. Pacher Dávid –
ZŠ Mojmírova, 3. Šmondrk Martin
– ZŠ Jedľové Kostoľany. Víťazi
jednotlivých kategórií postupujú
do krajského kola, kde si zmerajú
sily s víťazmi obvodných kôl z
ďalších okresov Nitrianskeho
kraja. Našim najlepším riešiteľom
prajeme, aby sa im v krajskom
kole darilo a aby okres Zlaté
Moravce úspešne reprezentovali.

Štefan Končal
foto: Stanislav Šurda

Už aj Zlaté Moravce patria k
mestám, v ktorých sa rozvíja
populárny šport Futsal. Hrajú ho 4
hráči + brankár, hracia plocha má
tvar obdĺžnika a hrá sa s koženou
loptou, ktorej obvod sa pohybuje v
rozpätí 62 – 64 cm. Základný
povinný výstroj hráča pozostáva :
dres alebo tričko, trenírky, štulpne,
halová obuv. Zápas tvoria dva
rovnako dlhé polčasy, každý trvá 20
minút. S myšlienkou vytvoriť novú
ligu prišiel Michal Cimermann, ktorý
je zároveň vedúcim a zastrešovate-
ľom celej súťaže. Na otázku, prečo

sa do niečoho takého pustil, odpove-
dal, že v meste je zastúpených
mnoho športov, ale futsal sa ofici-
álne ako liga v meste ešte nehral.
Liga odštartovala 6. novembra. Hrá
sa vždy v nedeľu a to v telocvični na
Správe športových zariadení. Do
súťaže sa prihlásilo 10 tímov, ktoré
budú bojovať o prvenstvo v tabuľke.
Viac informácií a presné rozpisy
zápasov si môžete pozrieť na
webovej stránke
www.futsalzm.webnode.sk. 

E. Babocká
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