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V tomto čísle:
Ľudia nepodporili
občiansky rozpočet
Na májovom verejnom
zhromaždený občanov Zlatých Moraviec bol predstavený takzvaný občiansky
rozpočet. Prítomní Zlatomoravčania ho však nepodporili.
Čítajte na strane 3

Rekonštrukcia
lávok
Konečne sme sa dočkali.
Na oboch lávkach pre chodcov cez rieku Žitava v súčasnosti prebieha kompletná
rekonštrukcia.
Čítajte na strane 3

Rozhovor s prezidentom Secop-u
Najväčší zamestnávateľ v
Zlatých Moravciach má nového majiteľa. Čo to znamená pre závod a samotných
zamestnancov? V rozhovore
nám na to odpovedal prezident spoločnosti Secop - Mogens Søholm.
Čítajte na strane 4

Matej Tóth v Zlatých Moravciach
V máji sa atletická dráha na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach
zaplnila deťmi. Konal sa tu
Svetový deň atletiky, ktorý si
nenechal ujsť ani olympijský
víťaz Matej Tóth.
Čítajte na strane 14

Kruhový objazd pri radnici:
Realitou bude zrejme už na jeseň
Dobré správy pre vodičov. Výstavba okružnej križovatky pred Mestským úradom
v Zlatých Moravciach by mala byť realitou už v tomto roku. Mestskí poslanci vyčlenili
na jej vybudovanie 200-tisíc eur.
Križovatka pred zlatomoravským mestským úradom spôsobuje vrásky na čele vodičov
už dlhé roky. Podľa mnohých
je neprehľadná a pri zvýšenej
intenzite dopravy ťažko prejazdná. Riešením tohto problému
by mala byť jej transformácia
na okružnú križovatku. O tomto zámere sa hovorí dlho, ľady
sa však pohli až v tomto roku.

Financovanie
výstavby
Mestskí poslanci koncom
apríla schválili použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na financovanie výstavby „kruháču“
pred radnicou v celkovej výške
200-tisíc eur. Z Fondu rozvoja
bývania bolo odklepnutých
ďalších 5 500 eur určených na
financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k realizácii tejto investičnej akcie.

Podľa vyjadrenia prednostu
zlatomoravskej radnice Mariána Kováča okrem toho prebehli
rokovania ohľadom spolufinancovania predmetného projektu medzi mestom Zlaté Moravce, Nitrianskym samosprávnym
krajom (NSK) a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Z týchto rokovaní vzišla
dohoda, podľa ktorej dá mesto
na vybudovanie križovatky
209 907 eur, NSK 187 114 eur
a vodárne 76 217 eur, čo dokopy činí 473 238 eur. Mesto má
však v súčasnosti schválených
len rovných 200-tisíc, bude preto potrebné tieto peniaze navýšiť. „Na finančnej komisii a na
mestskom zastupiteľstve bude
predložený návrh na schválenie
navýšenia príslušnej čiastky o
10 000 eur,“ povedal prednosta.
Skutočná cena premeny križovatky na kruhový objazd však
bude známa až po vysúťažení
celej zákazky.

Stavať by sa malo
na jeseň
Platné územné rozhodnutie
pre realizáciu projektu je podľa Kováča už vydané, okrem
toho je spracovaná i projektová dokumentácia pre vydanie
stavebného povolenia.
„Momentálne prebieha proces vyžiadania vyjadrení príslušných orgánov k projektovej
dokumentácii potrebných pre
vybavenie stavebného povolenia,“ informoval Kováč, podľa ktorého sa k dnešnému dňu
podarilo získať už takmer všetky potrebné stanoviská. Chýba len vyjadrenie Ministerstva
obrany Slovenskej republiky.
Celý projekt je tak naplno
v pohybe. Okružná križovatka pred mestským úradom
by sa mala začať budovať už
v tomto roku. „Predpokladaný
termín realizácie je jeseň 2017,“
spresnil Kováč.
Peter Klimant
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Zavedenie občianskeho rozpočtu
verejné zhromaždenie nepodporilo  
Hlas ľudu sa prejavil. Na májovom verejnom zhromaždený občanov Zlatých Moraviec sa medzi bodmi programu nachádzala aj téma zavedenia občianskeho rozpočtu
v našom meste v roku 2018. Prítomným Zlatomoravčanom bol bližšie vysvetlený celý princíp fungovania tohto
rozpočtu. Tí ho však v hlasovaní nakoniec nepodporili.
Ako uviedla poslankyňa
Denisa Uhrinová, ktorá bola
moderátorkou verejného
zhromaždenia konaného dňa
24. mája 2017 v divadelnej sále
Mestského strediska kultúry
a športu, zavedenie občianskeho rozpočtu v meste Zlaté
Moravce bolo akýmsi podnetom a prvým kritériom na to,
aby bolo toto verejné zhromaždenie u nás vôbec zvolané. „A tiež, aby sme si vypočuli
vaše návrhy, vaše nápady,“ doplnila Uhrinová.

Rozhodovali by
občania
So samotným návrhom
tohto rozpočtu prišiel poslanec zlatomoravského mestského zastupiteľstva Michal
Cimmermann. „Ja osobne vidím občiansky rozpočet ako
veľmi dobrú vec, najmä pre
aktívnych mladých ľudí a občianske združenia. Tí si daný
projekt môžu sami navrhnúť a následne ho predstavia občanom, ktorí ho zároveň svojím hlasom odhlasujú.

Rekonštrukcia lávok cez rieku Žitava
To, že obe lávky cez rieku Žitava, ktoré sa nachádzajú pri
hlavnej autobusovej stanici, boli už roky v zlom stave, nie je
pre Zlatomoravčanov žiadnou veľkou novinkou. Ľudia sa na
ne sťažovali pomerne dlho. Až tento rok sme sa však dočkali
ich kompletnej rekonštrukcie. Tá sa realizuje v týchto dňoch.

To, čo občania odhlasujú, konkrétny projekt už ide
priamo do realizácie,“ vysvetlil Cimmermann. O akej veľkej sume by mohli občania
počas nasledujúceho roka
rozhodovať, by presne určila samospráva, podľa svojich
finančných možností. Občania a občianske združenia by
podľa Cimmermanna svoje
projekty prezentovali na verejných stretnutiach i na internete. Ľudia by za ne následne
mohli hlasovať elektronicky
a hlasovacími lístkami.

Optická väčšina
Po podrobnom predstavení projektu občianskeho rozpočtu, mohli dať prítomní
ľudia v hlasovaní, ktoré prebehlo v jednoduchej forme
zdvihnutím ruky najavo, či
majú alebo nemajú záujem
o takúto novinku v Zlatých
Moravciach. Pri hlasovaní
Počas tohto obdobia musia
chodci rátať s viacerými obmedzeniami. „Počas stavebných
prác na lávkach bude vylúčený pohyb chodcov po lávkach
a prístupových častiach chodníkov. Prístupové chodníky k pracovisku na lávke budú uzavreté
zábranami,“ informoval Hudák.

Rekonštrukcia
vyšla 44-tisíc eur

Problematická bola najmä lávka pri soche sv. Jána Nepomuckého. Podľa slov primátora Dušana Husára tento mostík pre
chodcov dlhodobo vykazoval
nebezpečný a rozpadávajúci sa
povrch. Lávka pri soche partizána
bola na tom o čosi lepšie. Nebola
bezprostredným ohrozením pre
chodcov, napriek tomu bola podľa Husára konštrukčne vplyvom
prírodných podmienok a dlhodobým používaním poškodená.

Treba rátať
s obmedzeniami
So stavebnými prácami sa
začalo 9. mája a tie prebiehajú
ešte aj v týchto dňoch. Podľa
vyjadrenia referenta dopravy a technickej infraštruktúry mesta Emila Hudáka
bude rekonštrukcia oboch
mostíkov tr vať približne
dva mesiace, ukončená by
tak mala byť niekedy v polovici júla.

Pod ruky robotníkov sa dostala ako prvá, lávka pri soche sv.
Jána Nepomuckého, nakoľko
sa nachádzala v horšom stave.
„Rekonštrukciu tejto lávky projektant naprojektoval v celkovej sume 20 719 eur,“ uviedol
primátor.
V súčasnosti už prebiehajú
stavebné práce na druhej lávke, ktorá bola podľa Husára naprojektovaná v celkovej sume
16 679 eur. „Vysúťažená cena
za obe lávky bola 44 002 eur
s DPH. Všetky finančné prostriedky boli vyčlenené na túto
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moderátorka najskôr uviedla, že vidí takzvanú „optickú
väčšinu,“ ktorá je za projekt.
To však vyvolalo v sále nemalý
rozruch, a tak došlo k presnému zrátaniu hlasov. Nakoniec
sa ukázalo, že väčšina prítomných ľudí nebola za predložený projekt.
„Plne rešpektujem názor
ľudí. Ale musím povedať, že je
to veľká škoda, pretože si ľudia
mohli samostatne navrhnúť
a aj odsúhlasiť projekt, ktorý
by sa následne zrealizoval bez
akéhokoľvek zásahu zastupiteľstva alebo mesta,“ vyjadril
mierne sklamanie poslanec
Cimmermann, ktorý sa po tejto ukážke vôle ľudu rozhodol,
že projekt ďalej presadzovať
nebude. „V tomto volebnom
období nebudem predkladať
žiadny návrh o občianskom
rozpočte,“ dodal na záver.
Peter Klimant
rekonštrukciu z rozpočtu mesta
ešte v minulom roku,“ povedal
primátor Husár.

Prečo ich
neopravili skôr?
Keďže boli peniaze vyčlenené ešte vlani a stav minimálne
jednej z lávok bol už dlhodobo kritický, naskytá sa tu otázka,
prečo sa s ich opravou nezačalo
ešte v roku 2016?
„K rekonštrukcii sa v minulom
roku nemohlo pristúpiť z dôvodu vybavovania rôznych povolení- elektrikári, plynári, vodári atď.. Až v súčasnosti sa nám
podarilo vybaviť potrebné dokumenty – stavebné povolenie a následne pristúpiť k súťaži
a výberu obstarávateľa rekonštrukcie,“ odpovedal Husár, ktorý dúfa, že zrekonštruované
lávky budú slúžiť občanom
mesta mnoho nasledujúcich
desaťročí.
Peter Klimant
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Mesto muselo odvolať niektorých riaditeľov škôl, čo je za tým?
Riaditeľky troch zlatomoravských materských škôl (MŠ)
a riaditeľ Základnej umeleckej školy (ZUŠ) boli zo svojich
funkcií predčasne odvolaní ešte na začiatku tohto roka.
Následne im však vedenie mesta dalo poverenie na vykonávanie riaditeľskej funkcie na dobu nasledujúceho
pol roka. Toto poverenie však už čoskoro končí, radnica
preto hľadá nových riaditeľov.
Reč je o riaditeľkách Viere Sýkorovej z MŠ Žitavské nábrežie,
Ivane Homolovej z MŠ Štúrova,
Zuzane Šalingovej z MŠ Prílepy
a o Tomášovi Kečkéšovi, riaditeľovi ZUŠ. Všetci boli do svojich funkcií riadne menovaní na
dobu piatich rokov a boli odvolaní predčasne. Na ich súčasné
pracovné miesta vypísala radnica výberové konania ešte začiatkom mája.

Nesplnili kvalifikačný
predpoklad
„Výberové konania na post
riaditeľov týchto škôl sú z toho
dôvodu, že v zmysle zákona
o pedagogických zamestnancoch nesplnili tieto riaditeľky

a riaditeľ kvalifikačný predpoklad k 31. decembru 2016. Jedná sa o kvalifikačný predpoklad,
že každý vedúci pedagogický
zamestnanec musí mať prvú
atestáciu,“ vysvetľuje primátor
Dušan Husár.
Prvá atestácia je určitým
rozšírením odborných vedomostí pedagóga. „Zaručuje, že každý pedagogický
zamestnanec, ktorý ju má
absolvovanú, sa môže hlásiť
o funkciu vedúceho pedagogického pracovníka, teda
riaditeľa či zástupcu riaditeľa,“
doplnil Husár, podľa ktorého
v minulosti nebolo potrebné,
aby riaditelia materských škôl
či základných umeleckých

škôl mali absolvovanú prvú
atestáciu.
Táto zmena vstúpila do
platnosti prijatím zákona o
pedagogických a odborných
zamestnancoch v roku 2009 a
bol vytvorený časový priestor
do 31. 12. 2016 na splnenie
tejto podmienky. Od tohto
dátumu sa táto povinnosť
vzťahuje na všetkých vedúcich pedagogických zamestnancov a aj vedúcich odborných zamestnancov.

Budú sa uchádzať
o svoje staré miesta
Riaditelia vyššie uvedených
škôl si však do požadovaného termínu spomínanú atestáciu nestihli dorobiť. Mesto
ich preto po tomto dátume
muselo odvolať, následne im
však udelilo poverenie na vykonávanie riaditeľskej funkcie do konca júna tohto roka.
Podľa našich informácií majú
prvú atestáciu už v súčasnosti

dorobenú takmer všetci spomínaní riaditelia. Vo výberových konaniach sa tak budú
môcť uchádzať o svoje terajšie
pracovné miesta.
„V prípade, že budú úspešní,
tak budú vymenovaní na päť
rokov, čo je funkčné obdobie
riaditeľa,“ povedal Husár. Do
výberového konania sa však
mohol prihlásiť hocikto, kto
spĺňa kvalifikačný predpoklad.
Súčasné riaditeľky a riaditeľ
preto nemajú vôbec isté, či si
svoje stoličky obhája. „Záleží
od toho, ako rozhodne rada
školy,“ dodal primátor.
Záujemcovia o miesta riaditeľov spomínaných škôl
mohli svoje žiadosti zasielať mestu do 24. mája 2017.
V týchto dňoch už postupne
prebiehajú jednotlivé pracovné pohovory. Termín nástupu
novovybraných riaditeľov je
stanovený na 1. júl 2017.
Peter Klimant

Spomienkové stretnutie pri soche partizána
Dňa 9. mája sa v Zlatých Moravciach na Námestí hrdinov pri pomníku partizána uskutočnilo spomienkové
stretnutie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom,
ktorý sme si na Slovensku pripomenuli 8. mája.
Pietnu akciu pripravilo Mesto
Zlaté Moravce v spolupráci
s Mestským strediskom kultúry
a športu a Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB).
Program začal o 15.00 hodine.
Stretnutia sa zúčastnil predseda
Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica, primátor Dušan Husár, viceprimátor Marek
Holub, predseda ZO SZPB Ivan
Malý a ďalší pozvaní hostia.
„Dnes, keď sa spýtate občanov, čo priniesol 8. máj, len
málo je takých, ktorí vedia

správnu odpoveď. Väčšina to
berie ako deň voľna a vôbec sa
nezastavuje nad tým, prečo je
to deň voľna. Preto treba povedať najmä mládeži, čo bola
vojna a čo ľudstvu priniesla,“
povedal vo svojom príhovore
Ivan Malý.
Ďalej upozornil, že je potrebné zabrániť nebezpečnému nárastu neofašizmu a extrémneho nacionalizmu, ktorý sa podľa
jeho slov v súčasnosti šíri najmä
medzi mladými ľuďmi. „Vzdajme hold našim osloboditeľom,
dedom, otcom, ktorí bojovali

Marek Holub, Dušan Husár, Milan Belica
za našu slobodu a lepší život.
Nech druhá svetová vojna bola
poslednou,“ dodal.
Po príhovoroch vystúpil zlatomoravský spevácky súbor Babička. Následne sa zúčastnení

poklonili pred pamätníkom
partizána, kde zároveň položili
kvety a vence.

Peter Klimant
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Secop zmenil majiteľa:
ROZHOVOR s Mogensom Søholmom, prezidentom spoločnosti
Najväčší zamestnávateľ v Zlatých Moravciach má nového majiteľa. Nemecká firma Aurelius predala koncom
apríla Secop Group japonskej spoločnosti Nidec Corporation za takmer 200-miliónov eur. Čo to znamená pre
závod v Zlatých Moravciach? Majú sa Zlatomoravčania
obávať o svoje miesta, udejú sa v závode nejaké výrazné
zmeny? Aj na tieto otázky nám v rozhovore odpovedal
prezident & CEO spoločnosti Secop - Mogens Søholm.

Mogens Søholm

Čo znamená akvizícia
spoločnosti Secop priamo pre závod v Zlatých
Moravciach? Nastanú tu
nejaké výrazné zmeny?
Myslím si, že tento predaj
je pre Secop veľmi pozitívnym krokom. Spoločnosť Nidec Corporation má viac ako
130-tisíc zamestnancov v 230
dcérskych spoločnostiach po
celom svete. Secop je tak po
novom súčasťou veľmi silnej
skupiny, čo je pre nás rozhodne výhoda. Čo to však presne
znamená pre slovenskú pobočku Secop-u je zatiaľ príliš
skoro povedať. Ak mám byť
úprimný, jediná vec, ktorú môžem naisto povedať je, že Nidec si veľmi cení túto pobočku. Ide totižto o veľkú fabriku,
ktorá je lokalizovaná v centre
Európy. Určite by som preto
nebol prekvapený, keby začal
Nidec tu na Slovensku konsolidovať ďalšie svoje aktivity.
Samozrejme, o tom je ale ešte
skoro hovoriť, nakoľko zatiaľ
nepoznáme všetky detaily.

Čiže z vášho osobného pohľadu bude táto
zmena pre Secop určite
pozitívna?
Áno, pre slovenský závod
vidím silnú perspektívu, taktiež pre celú skupinu Secop
vidím silnú perspektívu. Nidec
je jedným z najväčších svetových výrobcov elektrických
motorov a je lídrom vo výrobe
jednosmerných DC motorov.
Ide o motory, ktoré sa používajú v kompresoroch s variabilnou rýchlosťou. A keďže
je našou stratégiou sa sústrediť práve na tento druh kompresorov, tak myslím, že ide
o naozaj perfektné spojenie.
Okrem toho je Nidec veľkou
organizáciou, ktorá má veľmi
dobré vzťahy s mnohými veľkými zákazníkmi v kompresorovom sektore. Mnohí z toho
sú práve naši stáli zákazníci,
takže veríme, že Nidec bude
schopný podporiť Secop aj
po tejto stránke, aby mohla
spoločnosť v budúcnosti ďalej
rásť. Takže pre Secop je tento

predaj veľmi pozitívny a pre
zlatomoravskú fabriku to určite vidím ako veľmi pozitívnu vec.

Aká je vaša vízia ďalšieho fungovania spoločnosti Secop v nasledujúcich rokoch?
Máme veľmi jasnú víziu
i stratégiu. Ide o stratégiu,
ktorou sa riadime posledných
sedem - osem rokov. Vďaka
nej sa Secop dokáže výrazne
zlepšovať, v porovnaní napríklad s časom, keď Secop patril
pod skupinu Danfoss. A aj to
je jeden z dôvodov, prečo nás
Nidec odkúpil, pretože vidia
tento náš úspech. Nidec je veľmi silný v motoroch, Secop je
veľmi silný v kompresorových
technológiách. Takže z tohto
uhľa pohľadu zdieľame veľa
z vízie o spoločnej budúcnosti. Všetky detaily okolo tejto
vízie je však samozrejme nateraz príliš zavčasu rozoberať.
Zmluva bola podpísaná len
nedávno a ešte sme nemali šancu, to nejako podrobne
rozoberať. Ale určite nad nami
nevidím žiadne tmavé mraky.
Práve naopak.

Čo sa týka zamestnancov, majú sa niečoho obávať? Hrozí, že po akvizícii
dôjde k prepúšťaniu?
Nevidím dôvod, prečo by
sa na základe tejto zmeny
malo niečo takéto udiať. Ak
v Secop-e v Zlatých Moravciach dôjde k nejakému zníženiu stavu zamestnanosti
oproti súčasnosti, jediným
dôvodom na to bude zníženie dopytu na trhu s kompresormi. Vieme, že normálne je prvých šesť mesiacov
vysoký dopyt a ďalších šesť

mesiacov je zas trošku nižší. Akvizíciu spoločnosti naozaj nevidím ako žiadny
dôvod na zmenu stavu zamestnanosti. Jediným dôvodom na prepúšťanie môže
byť len spomínaný pohyb
na trhu, a to sa sem-tam
samozrejme stáva. Ak však
budeme po akvizícií na trhu
viac úspešní ako sme v súčasnosti, tak by to znamenalo vyššiu produkciu pre zlatomoravskú fabriku, a teda
i zvýšenú zamestnanosť.

Niektorí zamestnanci
Secop-u sú vraj mierne
nespokojní s pracovnými podmienkami vo firme. Prinesie akvizícia
nejaké zmeny v tejto
sfére?
Myslím si, že akvizícia nemá
žiadny priamy vplyv na túto
oblasť. V spoločnosti sa však
o našich zamestnancov zaujímame. Nabádame manažment, aby od pracovníkov zisťoval ich pripomienky
či sťažnosti. Preferujeme totiž, keď pracovníci hovoria
manažmentu, čo ich v spoločnosti trápi, miesto toho,
aby to rozoberali niekde
v meste. Na základe nášho zisťovania vieme, že sú
tu určité oblasti, v ktorých
by sme sa mali zlepšiť. Náš
tím manažmentu v Zlatých
Moravciach systematicky
pracuje na tom, aby sa to
lepšilo. Čo to na konci dňa
presne prinesie v rámci nejakých konkrétnych opatrení, je však zatiaľ priskoro
hovoriť. Ak tu však je nejaký stupeň nespokojnosti s niečím, a keď sa naozaj
nejaký problém potvrdí, tak
(pokračovanie na str. 5)
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Na záver prezraďte, ako
vyzerá štandardný deň
prezidenta veľkej medzinárodnej spoločnosti?

Mogens Søholm
to musíme určite napraviť.
A to je úloha lokálneho tímu
manažmentu.

Spoločnosť Secop má
závody na viacerých
miestach po svete. Aké
je postavenie závodu
v Moravciach v rámci tejto siete?
Je to najväčšia fabrika, ktorú
Secop má. To znamená, že má
i najväčší podiel na tom, ako

dobre sa Secop-u vedie. Veľmi nám preto náleží na tom,
aby zlatomoravská pobočka
odvádzala dobrú prácu, pretože to má vplyv na celú skupinu. Secop má viacero závodov, ktoré nie sú jednotné
v rámci veľkosti. Ten zlatomoravský je absolútne najväčší,
aký máme. Tým však samozrejme nehovorím, že zvyšné
pobočky majú menší význam,
to určite nie.

To je ťažká otázka (smiech).
Je totiž len málo štandardných dní, ktoré trávim v mojej kancelárii. Cestujem veľa
po celom svete, navštevujem zákazníkov. To ročne
vyjde aj na stopäťdesiat
pracovných dní. Pri týchto
cestách ide vlastne o získavanie informácií o trhu, čo si
naši zákazníci myslia napríklad o tom, ako sa nám darí
a podobne. Tieto zozbierané informácie potom v spoločnosti analyzujeme a diskutujeme, čo treba zlepšiť
a kde máme možnosti, pohnúť sa do nových smerov.
Takže mimo tohto, typický
deň prezidenta vyzerá asi
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tak, že v kancelárii absolvuje viaceré interné stretnutia,
kde sa rozoberajú rôzne informácie. V skutočnosti však
neexistuje nejaký štandardný pracovný deň, keď prídem povedzme o ôsmej hodine ráno do práce a deje sa
presne to a to. Vždy sa niečo
deje, čo sa nedá predvídať.
Čo sa týka toho cestovania,
sú obdobia, kedy nie som
doma aj celé dni, nevidím
moju rodinu, nemám možnosť sa rozprávať s mojimi
deťmi. Tak ak sa stane, že
som doma počas víkendu,
vtedy sa snažím dať Secop
trošku stranou, aby som sa
mohol sústrediť na všetky
ostatné veci, najmä na moju
rodinu a priateľov.
Peter Klimant

Stav strechy radnice je zlý, mesto chce získať peniaze na jej opravu
Strecha na radnici v Zlatých Moravciach je dlhodobo v zlom
stave, čo potvrdilo aj vedenie mesta. Podľa vyjadrenia primátora Dušana Husára sa strecha mala rekonštruovať už
v roku 2013, avšak k realizácii ani k vyčleneniu finančných
prostriedkov vtedy nakoniec nedošlo. V súčasnosti sa mesto
usiluje získať peniaze na jej opravu.
Napriek tomu, že radničná
strecha je na tom momentálne pomerne zle, návštevníci mestského úradu sa vraj
o svoju bezpečnosť obávať
nemusia. Podľa slov Dušana
Husára nie sú priamo ohrození
padajúcimi škridlami. „Strecha
z ulice 1. mája, kde je vstup
pre všetkých návštevníkov,
neohrozuje, pretože pred
mestským úradom sa nachádzajú stromy a predzáhradka,“ vysvetľuje primátor.

Ohrozenie zo
strany parkoviska
Problém však nastáva
pri zadnej časti budovy, pri
ktorej sa nachádza parkovisko

pre zamestnancov radnice.
„Strešná krytina tu občas
padne počas zlých poveternostných podmienok. Vtedy sú zamestnanci upozornení, aby neparkovali pod
spomínanou strechou,“ povedal Husár, podľa ktorého
časť vypadnutej krytiny zadržia snehové zábrany a tá
je neskôr v prípade potreby
za spolupráce Technických
služieb mesta odstránená.
Naposledy sa tak podľa Husára stalo vlani v novembri.
„ Na d vore m es t ské ho úradu je stále pripravené technické zariadenie, ktoré sa v prípade
potreby môže okamžite

Budova Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
použiť na zabezpečenie kritického miesta,“ ubezpečuje
primátor.

Peniaze
vlani nedostali
Ako ďalej uviedol, mesto sa
snažilo celý problém riešiť vlani,
keď sa zapojilo do výzvy s projektom nazvaným: „Zníženie
energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Zlaté
Moravce“. Mesto však vo výzve nebolo úspešné a peniaze
nezískalo.
Vedenie radnice to chce tento rok skúsiť znova. Projekt bol

aktualizovaný a mesto sa tak
v súčasnej dobe opäť uchádza o pridelenie finančných
prostriedkov. Podľa projektovej dokumentácie sú celkové
náklady na rekonštrukciu strechy, okien a zateplenie budovy vo výške 485 901 eur s DPH,
z toho 24 295,07 eur je spoluúčasť mesta. „Na 27. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva bola
spoluúčasť Mesta Zlaté Moravce poslancami odsúhlasená,“ dodal Husár.

Peter Klimant
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MŠ na Kalinčiakovej ulici oslávila svoje 50. výročie
Mnohí z nás určite ani netušili, že práve 18. mája 2017 oslávi
Materská škola (MŠ) na Kalinčiakovej ulici 50 rokov od otvorenia prevádzky. Neuveriteľné
je aj to, že prvou žiačkou bola
naša kolegyňa a súčasná učiteľka Jana Langová. Od roku 1967
do dnešných dní bránami našej MŠ prešlo viac ako 6500 detí
a MŠ viedli tri riaditeľky. Boli to
pani Bernátová Paulína, Kováčová Ľubomíra a Kutišová Eva,
ktorej súčasná riaditeľka Hana
Poláková osobne poďakovala
a odovzdala jej kyticu kvetov
na slávnostnom Galaprograme.
Práve Galaprogram bol vyvrcholením osláv 50. výročia vzniku našej MŠ.
Veľkolepá oslava začala prezentáciou, kde boli spomenuté
dôležité obdobia MŠ. Výstavné
panely s fotografiami vo vestibule Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ) dopĺňali celkovú prezentáciu histórie MŠ.
Uznaním pre MŠ bola aj prítomnosť viacerých čestných
hostí na Galaprograme, ktorí jej vzdali hold slávnostnými
príhovormi.

Riaditeľka MŠ Hana Poláková osobne privítala vedúceho
odboru školstva OÚ Nitra Milana Galabu, primátora mesta
Zlaté Moravce Dušana Husára, viceprimátora Mesta Zlaté Moravce Mareka Holuba,
prednostu MsÚ Mariána Kováča, vedúcu odboru školstva
Mesta Zlaté Moravce Danušu
Hollú. Pozvanie prijali členovia Rady školy Marta Balážová, Klaudia Ivanovičová , Karol
Švajčík a pán Vladimír Klučiar.
Ďalej privítala riaditeľa CPPPaP
v Zlatých Moravciach Radovana Štukovského, riaditeľku Základnej školy Mojmírova Vieru
Strieškovú, Pavla Šeptáka, pani
Jakabovú z Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti
v Zlatých Moravciach a Martina Vereša štatutárneho zástupcu RZ.
Niekoľko mesačné prípravy
osláv neboli zbytočné. Krásne
vyzdobená sála MSKŠ v Zlatých
Moravciach, organizačné zabezpečenie a moderátor, ktorý
nás sprevádzal počas celého
programu, dotvorili dôstojný
a nezabudnuteľný priebeh

slávnostného Galaprogramu.
Deti predviedli pozoruhodné výkony, či v choreografiách
tancov, v hraní divadelných rolí
z rozprávok, ale aj v speve, začo
boli náležite ocenené burácajúcim potleskom. Na rozmanitosti a pestrosti jednotlivých
čísel programu spolu s nádhernými kostýmami sa podieľali všetky učiteľky v v spolupráci s RZ Slniečko pri MŠ .
Na záver riaditeľka školy, Hana
Poláková, pozvala všetky deti a
zamestnancov na javisko, kde si
spoločne zaspievali.
A čo by to bolo za oslavu bez
poriadnej narodeninovej torty? Tá naša mala tri poschodia
a samozrejme s motívom slniečka. Poďakovanie za tortu,

ktorá deťom veľmi chutila patrí
pani Silvii Kukučkovej a RZ Slniečko pri MŠ.
  Celý kolektív zamestnancov
bol ocenený krásnymi kvetmi
a gratuláciami. MŠ získala dva
Pamätné listy pri príležitosti 50.
výročia jej vzniku od primátora
Dušana Husára a od Milana
Galabu, vedúceho odboru školstva OÚ Nitra.
Dúfame, že všetci pozvaní
hostia, rodičia a priatelia MŠ
mali možnosť si vychutnať jedinečnosť a neopakovateľnosť
tejto slávnostnej chvíle. Želáme
si , aby každým rokom jej bránami prechádzalo veľa šťastných
detí a spokojných rodičov.
Kolektív MŠ Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce

„Deň rodiny“ v MŠ - Dúha na Žitavskom nábreží
Deň 18. máj 2017 bol pre
nás všetkých výnimočný.
V popoludňajších hodinách,
konkrétne o 15.30 hod. sa
v amfiteátri našej MŠ uskutočnila slávnostná akadémia
pod názvom: „Deň rodiny.“
Úvodným číslom programu
bolo privítanie rodičov deťmi zo 4. triedy slávnostným
pásmom básní a ľudovým
tancom. Pani učiteľka Andrea
Sládeková slávnostnú akadémiu moderovala.
Po úvodnom vystúpení
detí, sa rodičom prihovorila
riaditeľka MŠ, Viera Sýkorová,
ktorá v príhovore spomenula

význam a dôležitosť rodiny
v našej spoločnosti pre deti,
pre ich spokojný a šťastný život. Na krásne nápadito vyzdobenom amfiteátri nasledoval pestrofarebný kolotoč
piesní, tancov, scénok a básničiek. O výzdobu amfiteátra sa postarala pani učiteľka Silvia Ivanová. Aj počasie
nám prialo, slniečko spokojne
a intenzívne hrialo. V programe sa vystriedali všetky deti
z jednotlivých tried, od najmenších po najstaršie.
A veru, bolo sa načo pozerať. Úžasné farebné kostýmy,
detská choreografia, vtipné

a veselé scénky, či dojímavé vyznania v básničkách
a pesničkách. Rodičia štedro tlieskali, usmievali sa
a z očí im vyžarovala láska,
šťastie, dojatie, ale i hrdosť
na svoje ratolesti. Všetko to
umocňovalo aj prostredie,
v ktorom sa akadémia uskutočnila. Rozkvitnuté stromy,
kvety, štebotajúce vtáčiky,
vôňa teplého jarného vzduchu, spokojnosť a pohoda
všetkých prítomných. Týmto programom deti vyjadrili svoje poďakovanie, lásku a úctu rodičom a starým
rodičom.

To však nebolo všetko. Po
skončení programu sa v záhrade MŠ konala aj ochutnávka dobrôt, ktoré upiekli
šikovné ruky mamičiek pod
názvom: „Moja mama pečie
najlepšie.“ A tak sa ochutnávalo, porovnávalo, chválilo.
Zvíťazila však skvelá myšlienka spojiť a uctiť si rodinu.
Tatiana Kováčová
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Významné ocenenie pre SOŠ technickú, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Písal sa január 2014, kedy
SOŠ technická, Ul. 1. mája 22,
Zlaté Moravce bola Obchodným oddelením Rakúskeho
veľvyslanectva na odporúčanie Nitrianskeho samosprávneho kraja vybraná do pilotného projektu duálneho
vzdelávania, ktorý je známy
pod názvom „Young Stars“.
Deväť zamestnávateľov zo
Zlatých Moraviec, Vrábľov
a Topoľčian uzavrelo s našou
školou zmluvu o duálnom
vzdelávaní.
Prijali sme prvých 35 študentov do dvoch študijných
odborov, ktorí mali podpísané učebné zmluvy s firmami,
a to všetko ešte pred prijatím
zákona č. 61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Medzičasom počet uzatvorených
zmlúv o duálnom vzdelávaní
medzi našou školou a firmami
narástol na 16, počet študentov s podpísanými učebnými
zmluvami na 135 a počet študijných odborov v systéme
duálneho vzdelávania z dvoch
na štyri.
Tieto čísla sú najvyššie v Slovenskej republike a nemohli
zostať nepovšimnuté ani medzi vyhlasovateľmi súťaží na
výstave Mladý tvorca v Nitre,
kde sa 26. – 28. 04. 2017 konal už 25. ročník prezentácie
Stredných odborných škôl celého Slovenska. Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky ocenilo naše úsilie

Súťaž stredných škôl v BOZP

V dňoch 2. – 4. mája 2017
sa žiaci našej SOŠ polytechnickej, Zlaté Moravce, zúčastnili 43.ročníka súťaže žiakov
stredných odborných škôl
v oblasti BOZP, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra
Plavčana a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera.

Na súťaži, ktorá sa konala
v hoteli Sorea Titris v Tatranskej Lomnici, našu školu reprezentovali: Matúš Gocman,
žiak 2.T triedy – mechanik
stavebno-inštalačných zariadení, Michal Búry, žiak 3.T
triedy – mechanik stavebno-inštalačných zariadení,
Jaroslav Pružinský, žiak 3.T
triedy – technika a prevádzka dopravy a Roman Gálik,

a úspechy v oblasti duálneho vzdelávania a naša škola
získala 1. miesto a 700,- € za
Najlepšiu spoluprácu SOŠ so
zamestnávateľskou sférou pri
príprave žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
Toto ocenenie je pre nás odmenou za každodennú prácu
a zároveň motiváciou k ďalšej

činnosti, pretože získať k spolupráci ďalších zamestnávateľov, rozšíriť zoznam odborov
v SDV a tým pripraviť ešte viac
žiakov na výkon povolania s istotou zamestnania po skončení štúdia, je našou prvoradou
úlohou.
Ing. Eva Koprdová,
riaditeľka školy

majster odbornej výchovy
ako pedagogický dozor .
V tomto roku sa do súťaže
zapojilo 39 súťažiacich z 13
stredných škôl. Súťažili medzi sebou študenti zo Zlatých
Moraviec, Nitry, Žiliny, Košíc,
Banskej Bystrice, Bratislavy, Tvrdošína, Trnavy, Trenčína, Prievidze, Prešova a Liptovského
Mikuláša.
Trojčlenné družstvá súťažili
v 3 kolách. Prvé kolo sa realizovalo ústnou formou odpovede, v druhom kole sa súťažiaci
potrápili s testami a v treťom
kole súťažiaci pracovali s videonahrávkami.V celkovom hodnotení družstiev reprezentujúcich školy sme sa umiestnili
na peknom 6. mieste. Najlepší jednotlivci získali hodnotné
výhry ako notebook, Led TV,
tablet... Z našich žiakov sa v súťaži jednotlivcov na 17. mieste umiestnil Matúš Gocman
a na 20. mieste sa spoločne
umiestnili Michal Búry a Jaroslav Pružinský.

Aj keď sme nezískali žiadnu cenu, s umiestnením
sme spokojní, lebo ako nováčikovia sme dosiahli lepšie umiestnenie ako školy,
ktoré majú dlhoročnú skúsenosť s touto súťažou. Domov sme odchádzali spokojní, lebo sme získali veľa
skúseností, vedomostí a informácií, ktoré budeme vedieť použiť v ďalšom štúdiu
a v zamestnaní.
Po namáhavej súťaži sme
sa za odmenu spolu so všetkými súťažiacimi a s pedagogickým dozorom zúčastnili turisticko – poznávacej
akcie v Belianskej jaskyni.
Naša vďaka patrí Matúšovi, Michalovi a Jaroslavovi za
reprezentáciu našej školy, firme KTC SK s.r.o. za sponzorovanie nákladov spojených
so súťažou a integrovanému
odborovému zväzu za zorganizovanie súťaže.
Bc. Roman Gálik
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Akčný deň „Jedlej zmeny“
V školskom roku 2016/2017
je naša škola na Pribinovej ul.
súčasťou projektu Jedlá zmena. Projekt „Jedlá zmena“ je
realizovaný v rámci programu Zelená škola, ktorý je najväčším environmentálnym
programom na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc
škôl zo všetkých kontinentov.
V rámci tohto projektu sme
zorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí a aktivít,
pomocou ktorých sme chceli
zvýšiť povedomie širšej verejnosti o zodpovednej spotrebe.
Vyvrcholením nášho celoročného snaženia bolo Akčné popoludnie „Jedlej zmeny“, ktoré sa uskutočnilo 26.
apríla 2017 v našej škole.
Členovia kolégia si na toto
popoludnie pripravili veľa
zaujímavých, a hlavne poučných aktivít, ktoré boli zamerané na rozumnú spotrebu a na problémy živočíšnej

výroby, informácie o potravinách a ich vplyve na životné
prostredie.
Všetky aktivity sa niesli v duchu rovesníckeho učenia so
zameraním na to, aby žiaci
získané teoretické poznatky realizovali na konkrétnych
príkladoch.
Samotné popoludnie začalo
privítaním vedenia školy, hostí
a všetkých prítomných. Následne počas pútavého rozprávania vysvetlili členovia
kolégia prítomným žiakom
a návštevníkom podujatia
problémy živočíšnej výroby,
upozornili na veľkú spotrebu virtuálnej vody, spoločne
si ukázali aj označovanie vajíčok v jednotlivých chovoch
a poukázali na úskalia klietkového a podstielkového chovu.
„Zlatým klincom“ tejto aktivity
bolo odhalenie „edukačnej tabule,“ ktorá pútavou a hravou
formou umožňuje aj mladším
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žiakom, aby primeraným, nenúteným spôsobom spoznali úskalia živočíšnej výroby
a boli tak vychovávaní k rozumnej spotrebe.
V druhej aktivite sme
sa okrem spomínaných
problémov živočíšnej výroby zamerali aj na osvetu zdrav ých nápojov.
Opäť sa pomocou rovesníckeho učenia snažili hravou
formou deťom vysvetliť, že
nie všetky nápoje, ktoré pijú,
sú pre nich vhodné. Zároveň
poukázali na množstvo cukru a syntetických látok, ktoré
obsahujú a aký negatívny dopad môžu mať na ich zdravie.
Táto aktivita bola tiež zavŕšená
odhalením náučnej tabule,
kde si žiaci môžu sami prečítať o škodlivých nápojoch
a ich negatívnych účinkoch
na zdravie detí.
Tretia aktivita bola zameraná na ochutnávku rozličných druhov vôd. Žiaci mali
v džbánoch, ktoré boli neoznačené, ponalievané rôzne
druhy vôd a minerálok. Úlohou detí bolo porovnávať jednotlivé druhy vôd a povedať,
ktorá im chutila najviac.
Posledná aktivita akčného
popoludnia bola zameraná na
ochutnávanie rôznych druhov
nátierok, syrov a mlieka, ktoré mohli deti spolu s rodičmi ochutnať. Išlo o nátierky
z bio vajíčok a vajíčok z obchodu, ochutnávku kozieho

a kravského mlieka priamo
z farmy ako aj bio syrov a syrov z obchodu. Po ochutnávke mali možnosť prítomní
zahlasovať za najchutnejšiu
nátierku.
Toto výnimočné popoludnie bolo plné zážitkov a príjemných stretnutí. Najväčšou odmenou pre nás bolo
množstvo zvedavých otázok
a enormný záujem zo strany
detí ako aj spokojné úsmevy
na ich tvárach.
Poďakovať za tento deň sa
treba vedeniu školy za ústretovosť pri organizovaní akčného popoludnia, pani učiteľke
Zuzane Šišovskej, Kolégiu Zelenej školy, Jedlej zmeny, pani
kuchárkam a všetkým tým,
ktorí sa do akčného dňa zapojili. Nedal by sa uskutočniť
bez ich dobrých nápadov, bez
ochoty našich šikovných žiakov, ktorí sa starali o program,
občerstvenie a bezchybný
priebeh celého podujatia.
Poďakovanie patrí aj zamestnancom Strednej odbornej školy polytechnickej, najmä pani zástupkyni Marcele
Kováčovej a Jozefovi Bielikovi,
ako aj žiakom z odborov stolár a mechanik stavebno-inštalačných zariadení, ktorí spolupracovali pri výrobe
edukačných panelov. Týmto
všetkým patrí ešte raz jedno
veľké ĎAKUJEM.

školy odnášala malý darček
– krásny žltý košíček.
Zároveň aj touto formou
ďakujeme pánovi Františkovi

Kabátovi za finančný dar,
ktorým podporil materskú
školu.
Ivana Micheličová

Ing. Miriam Bezušková

Deň matiek v MŠ Štúrova ulica
Štvrtok 18. mája 2017 bola
v Materskej škole na Štúrovej ulici opäť poriadna tancovačka. Ľudovo vyzdobený
areál školského dvora, krásne slnečné počasie a dobrá
nálada – to všetko prispelo znova k príjemnému
popoludniu.
To sa nieslo v znamení ľudových tradícií – ľudový

odev, máje, spev, tanec
a detské hry , tým všetkým
potešili škôlkari nielen svoje mamičky, ale aj ostatných rodinných príslušníkov
a známych.
Pre mamičky k ich sviatku si
deti nacvičili piesne a tance ,
a tým sa poďakovali svojim
mamičkám za ich lásku. Každá mamička si z materskej
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Krokom po minulosti rodiny Migazzi

Stvárnenie rodiny Migazzi v priestoroch pivnice kaštieľa.
Pri príležitosti Dňa otvorených dverí 19. mája 2017
Mestské múzeum v Zlat ých Moravciach svojim
návštevníkom sprístupnilo
zaujímavú zbierku kultúrneho dedičstva Požitavského
regiónu od včasného rána
až do neskorých večerných
hodín s bohatým kultúrnym
programom. V programe
podujatia pripravilo vystúpenie SS Zlatomoravčianka, sprístupnilo Mauzóleum
rodiny Migazzi, zorganizovalo prednášku manželov
Meňhartových a vystúpenie hudobného združenia
MUSICANTICA SLOVACA.
Mestské stredisko kultúry
a športu s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravilo
v podzemných priestoroch
kaštieľa divadelnú ukážku
zo života rodiny Migazzi,
šermiarske a delostrelecké v ystúpenie Agentúr y
HECTOR z Trnavy a ohňovú show.
Lektorky múzea pani Viera
Tomová a Kornélia Némešová sprevádzali žiakov základných škôl stálou expozíciou múzea, založeného

v Migazziovskom kaštieli
roku 1896, bohatou na oddelenia histórie zbraní, archeológie, paleontológie,
hornín a minerálov. Pozornosť žiakov vzbudili okrem
zbraní aj vyryžované zlatinky od zlatokopa Ernesta
Ivanoviča a hracia skrinka
Mariška zo začiatku 19. storočia. V spoločenskovednej
expozícii rôzne archeologické, historické, numizmatické, etnografické zbierky
a vzácne umelecké predmety pochádzajúce z hradu Gýmeš.
Veľk ý záujem návštevníkov vzbudilo otvorenie
podzemných priestorov
kaštieľa rodiny Migaz zi,
ktoré dodnes dýcha tajomnou históriou a pre verejnosť býva sprístupnené len
raz do roka. V starobylých
priestoroch kaštieľa s klenutými pivnicami a rôznymi
tajomnými chodbami organizátori podujatia pripravili aj tohto roku stretnutie
sa rodinou Migazzi. K návštevníkom sa najskôr prihovoril sám gróf Viliam Migazzi (1830-1896), posledný
potomok talianskeho

šľachtického rodu. Tekovského župana návštevníkom herecky stvárnil a jeho
život priblížil regionálny
historik Marián Tomajko
v dobovom historickom
oblečení. Gróf Viliam sa
narodil v Bratislave v roku
1830. Bol tekovským županom, poslancom snemu,
nositeľom rádu sv. Štefana,
predsedom uhorského rybárskeho zväzu a zakladateľ
sirotinca. Zomrel v Zlatých
Moravciach v roku 1896.
Jeho manželku Antóniu
Migazzi (1838-1886) rodenú
Marczibányi pochádzajúcu
z Púchova, stvárnila Anna
Hudecová. V Zlatých Moravciach bola zakladateľkou
Červeného kríža, opatrovateľka chudobných a sirôt.
Za humanitnú činnosť ocenená viedenským cisárom
rádom Hviezdneho kríža.
Predstavili sa aj Migazziho štyri dcéry. O svojom
zaujímavom živote porozprávala najskôr najstaršia
z dcér Irma (Klaudia Ivanovičová), ktorá tento deň
oslavovala narodeniny. Eugéniu stvárnila (Anna Kiššová), Vilmu (Mária Šabová)

a najmladšiu dcéru Antóniu
(Jana Hullová).
K sprievodným akciám
podujatia patrila i návšteva
Národnej kultúrnej pamiatky Slovenska, pietny park
s neorománskym mauzóleom rodiny Migazziovcov,
v ktorom sa nachádza hrobka grófa Viliama Migazziho
a manželky Antónie. V interiéri hrobky dominuje oltár z bieleho carrarského
mramoru a v strede dva
sargofágy z čierneho rakúskeho mramoru, v ktorých odpočívajú poslední
Migazziovci. Na oltárnej
menze je trojuholníko vý nástavec s vykladaným
obrazom kalvárie. Erbom
Migazziovcov boli symboly slnka a veže. Návštevníkov mauzólea sprevádzal
pán Štefan Doskoč. V popoludňajších hodinách sa
v parku Janka Kráľa rozliehal
krásny spev SS Zlatomoravčianka. Podujatie sa nieslo
pod názvom „Spievaj, že si
spievaj“. Kultúrny program
pokračoval cestopisnou
prednáškou manželov Meňhartových z potuliek po
kultúrnych a prírodných
skvostoch Francúzska. Na
nádvorí MSKŠ Klaudia Ivanovičová privítala i šermiarov a delostrelcov z Agentúry HECTOR Trnava, ktorí
pre návštevníkov pripravili
zaujímavé vystúpenie. Vo
večerných hodinách sa svojim koncertom predstavilo
Hudobné združenie MUSICANTICA SLOVACA z Nitry.
Zazneli skladby a melódie
z historických hudobných
nástrojov, obohatené pútavým rozprávaním. A záver podujatia patril krásnej
ohňovej show.
Anton Kaiser
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Deň matiek v Zlatých Moravciach
Druhá májová nedeľa je v každom roku dňom, kedy sa
vzdáva pocta všetkým matkám a materstvu. Deň matiek sme si 14. mája pripomenuli aj v našom meste. V divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu sa
uskutočnilo slávnostné podujatie, na ktorom všetkým
prítomným mamičkám zaspievali a zatancovali deti zo
zlatomoravských škôl.
Slávnosť začala o 15.00
hodine príhovormi pozvaných hostí, ktorí prítomným matkám zapriali všetko
dobré k ich sviatku. „Prajem
vám veľa sĺz, ale sĺz radosti z úspechov a schopností
vašich detí, vnúčikov a pravnúčikov. Aby ste mali z nich
len radosť, príjemné a pekné dojatie. To vám prajem
ku Dňu matiek,“ týmito slovami sa prihovoril matkám,
starým matkám i prababičkám primátor Dušan Husár.
V rámci vyše hodinového
kultúrneho programu vystúpili deti z Materskej školy

(MŠ) Žitavské nábrežie, MŠ
Štúrova, MŠ Slnečná, MŠ
Kalinčiakova, žiaci Základnej školy (ZŠ) Mojmírova, ZŠ
Pribinova a ZŠ Robotnícka.
Vystúpili i tanečníci z Centra
voľného času a žiaci zlatomoravskej Základnej umeleckej školy. Na záver slávnostného podujatia dostali
všetky prítomné mamičky
kvet.

Z histórie
sviatku
Deň matiek sa oslavuje
v desiatkach krajín po celom
svete. Tento sviatok vznikol

na počesť všetkých matiek
v snahe vyjadriť vďačnosť
za energiu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí.
Druhá májová nedeľa bola
vyhlásená za oficiálnu oslavu Dňa matiek 8. mája 1914
v USA, odkiaľ sa ďalej šírila
do celého sveta.
V Československu sa
Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä

zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G.
Masaryka. V 50. rokoch boli
oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu
nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien.
Tradícia Dňa matiek bola na
Slovensku obnovená až po
roku 1989.
Peter Klimant

Stavanie mája v Zlatých Moravciach
Tradičný zvyk stavania mája sme nevynechali ani v Zlatých Moravciach. V nedeľu 30. apríla 2017 sme tento symbol jari postavili na Námestí Andreja Hlinku za sprievodu
ľudovej hudby a tanca. O jeho vyzdobenie sa postarali
malí Zlatomoravčania.
Tradičné stavanie mája sa
uskutočnilo v popoludňajších hodinách. Prítomní ľudia si najskôr mohli vychutnať takmer hodinovú dávku
kultúry. Vystúpil folklórny
súbor Inovec a deti z folklórneho súboru Zlatňanka,
ktorí sa zároveň postarali
aj o výzdobu samotného
mája.
Po vydekorovaní farebnými stužkami bol máj vztýčený za pomoci pracovníkov
Technických služieb mesta
Zlaté Moravce na svojom
tradičnom mieste priamo

v centre námestia, vedľa turistickej Informačnej
kancelárii.

Stavalo sa aj
v Prílepoch
O niečo neskôr sa v ten
istý deň máj staval aj na
námestí v mestskej časti Prílepy. Ani tu nechýbal
sprievodný program. Vystúpil folklórny súbor Kolovrátok a taktiež i Inovec, ktorý
sprevádzal stavanie mája aj
v srdci nášho mesta.
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy

Deti počas zdobenia hlavného mája Zlatých Moraviec.
dávali pred 1. májom na
domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu
pred zlými duchmi a chorobami. V slovanskej kultúre
sa máje najskôr stavali z dôvodu hojnosti a dostatku

plodov a krmiva. V neskoršej dobe sa máje stavali
pred domy, v ktorých bolo
dievča súce na vydaj.

Peter Klimant
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PONUKA  NA  PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  
A POZEMKOV VO  VLASTNÍCTVE MESTA
ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_001/2017,
účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku
na prenájom nasledovných nebytových
priestorov a pozemkovvo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n Nebytové priestory o výmere
43,41 m²v budove so súpisným číslom 1572 „Stredisko občianskej vybavenosti“, nachádzajúcej sa na Ul.
Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN
registra „C“, č. parcely 2490/2(druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaných nebytových
priestorov: ostatný maloobchod.
n Pozemok o výmere 24 m 2 zparcely
KN reg. „E“, č.p. 535 o celkovej výmere 9187 m 2 /druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria/ a z parcely KN registra „E‘‘ č.p.538 o celkovej výmere 10379 m 2 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/, zapísaných
na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce, ktorý sa nachádzana Ul.

Chyzeroveckej č. 90 v Zlatých Moravciach, účel využitia prenajímaného
pozemku: prístup k nehnuteľnostiam
počas doby ich rekonštrukcie.
n Nebytové priestory o výmere
22,38 m 2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova),
nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere
1211 m 2 , druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, zapísanej na LV
č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté
Moravce.
Lehota na predkladanie ponúk
končí dňa 27. 06. 2017 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkovzískate na úradnej tabuli a webovej
stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad; Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/6923922
(Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté
Moravce).
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Inzercia / riadková inzercia
NAJLEPŠÍ VÝKUP PAPIERA

Predám 1-izbový byt na
prízemí o výmere 47m². Byt
je v pôvodnom stave, výmena plastových okien, bezpečnostné dvere. Len vážny záujem. Cena 40 000 eur. Volať
tel.: 0915 470 129
30/2017

ČASOPISY, NOVINY, LETÁKY, KANC. PAPIER, KARTÓN

45-0004
45-0007

• likvidácia a skartovanie archívov
• výkup priamo u Vás doma
• peniaze ihneď, alebo výmenou za hygienické potreby
ZM - NR - LV - ZC - ZH - BS - NZ - KN
Otvorené
Čierne Kľačany, Horná ul. 189/36
Pondelok-Piatok
8.00-16.00
0915 104 234, 0944 423 566

23/2017

Prosíme o pomoc pri hľadaní psíka, ratlíka čiernej farby
s chvostíkom. Stratil sa 16. 05.
2017 v Prílepoch. Informácie
na tel. č. 0904 103 638, 0903
242 614. Ďakujeme a budeme
vďační za každú informáciu.
31/2017

n BABY ŠÉF - 2.- 3. 6. 2017
- piatok 17.00, sobota 16.00 vstupné: 4€
n ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ - 3.- 4. 6.
2017 - sobota 18.00, nedeľa
18.00 - vstupné: 4€
n CHATRČ - 6.- 7. 6. 2017 –
utorok 19.00, streda 19.00 vstupné: 4€
n MÚMIA - 9.- 10.- 11. 6.
2017 - piatok 19.00, sobota
19.00, nedeľa 19.00 - vstupné: 4€
n BALERÍNA - 10.- 11. 6.
2017 – sobota 17.00, nedeľa
17.00 - vstupné: 4€
n AUTÁ 3 - 15.a 17.- 18.a 23.24.- 25. 6. 2017 - štvrtok 17.00,
sobota 19.00, nedeľa 19.00,
piatok 17.00, sobota 16.00,
nedeľa 17.00 - vstupné: 4€
n BAYWATCH – POBREŽNÁ HLIADKA - 15.-16. 6. 2017
– štvrtok 19.00, piatok 20.00 vstupné: 4€
n HEYDRICH: MUŽ ZO ŽELEZNÝM SRDCOM - 20.-21.
6. 2017 - utorok 19.00 streda
19.00 - vstupné: 4€
n TRANSFORMERS – POSLEDNÝ RYTIER - 23.- 24. 6.
2017 – piatok 19.00, sobota
20.00 - vstupné: 4€
n DIVOK Á BABSK Á
JAZDA - 24.- 25. 6. 2017 –
sobota 18.00, nedeľa 19.00 vstupné: 4€
n ŠPINA - 27.- 28. 6. 2017
- utorok 19.00, streda 19.00 vstupné: 4€
n NA PLNÝ PLYN - 29.- 30.
6. 2017 – štvrtok 19.00, piatok
19.00 - vstupné: 4€
n JA, ZLODUCH 3 - 29.30. 6.-1 až 16. 7. 2017 - štvrtok
17.00, piatok 17.00, sobota
17.00, nedeľa 17.00, až po 16.
7. denne o 17:00 - vstupné: 4€
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Informácie pre  záujemcov
Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac jún:
o predaj výrobkov, alebo
4. jún 2017 o 15.00 hod. - (v nedeľu) – Medzinárodný deň
poskytovanie služieb na  
detí - Mestský park Zlaté Moravce
6. jún 2017 o 8.00 – 12.00 hod. - (v utorok) – Primátorská
Zlatomoraveckom  jarmoku 2017 kvapka
krvi -Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A.
Mesto Zlaté Moravce oznamuje záujemcom o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostných trhoch
v meste Zlaté Moravce, že Zlatomoravecký jarmok 2017sa
uskutoční v dňoch 29. 09. 2017 (piatok od 9.00 hod. do 18.00
hod.) a 30. 09. 2017 (sobota od 8.00 hod. do 17.00 hod.)v centre
mesta Zlaté Moravce (Námestie Andreja Hlinku, Župná ul., Ul.
Janka Kráľa, Migazziho ul., Ul. Sama Chalupku).
V prípade, že má predajca alebo poskytovateľ služby záujem
zúčastniť sa uvedeného podujatia, je potrebné, aby doručil
prihlášku na Zlatomoravecký jarmok 2017 (spolu so všetkými
prílohami v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
Mestskému úradu Zlaté Moravce (Oddelenie majetkovo – právne), 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (osobne, poštou, emailom,...) do 31. júla 2017.
Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998
Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a v meste Zlaté Moravce ho bližšie špecifikuje VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Zlaté Moravce, účinné od 01. 01. 2016 (Príloha
č. 2 – Trhový poriadok trhového miesta mesta Zlaté Moravce
– ZLATOMORAVECKÝ JARMOK,...). Sadzby dane za osobitné
užívanie verejného priestranstva umiestnením zariadenia na
predaj výrobkov, poskytovanie služieb a umiestnením zariadenia ĽTZ (ľudovej technickej zábavy) počas príležitostných trhov
sú určené v závislosti od zóny umiestnenia uvedených zariadení
v § 5, Tabuľka č. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2015 o miestnych
daniach na území mesta Zlaté Moravce, účinného od 01. 01. 2016.

Hlinku 1, Zlaté Moravce
8. jún 2017 o 17.00 hod. (vo štvrtok) - detské predstavenie
Fíha-tralala v MSKŠ Zlaté Moravce, predpredaj vstupné 10 eur,
v deň predstavenia 12 eur
18. jún 2017 o 16.00 hod. (v nedeľu) - divadelná sála MSKŠ
Zlaté Moravce – hudobné vystúpenie „Kandráčovci“, vstupné 15 eur
19. jún 2017 o 20.00 hod. (v pondelok) - divadelná sála MSKŠ
Zlaté Moravce - divadelné predstavenie „Tri letušky cestujú
do Paríža“, vstupné 16 eur
24. jún 2017 (v sobotu) – „Detský folklórny festival“ – areál
za KD Chyzerovce

Pripravujeme v mesiaci júl a august:
„Kultúrne leto“
8. júl 2017 od 18.00 hod. (v sobotu) - „Rockový koncert“ –
Mestský amfiteáter Zlaté Moravce, vstupné zdarma
29.júl 2017 od 15.00 hod. (v sobotu) - „Zašportuj si s nami“
- športové podujatie pre deti a rodičov na Mestskom štadióne
v Zlatých Moravciach
12. august 2017 od 18.00 hod. (v sobotu) – „Slnečný rockový koncert“ - Mestský amfiteáter Zlaté Moravce, vstupné
zdarma
19. august 2017 od 11.00 hod. (v sobotu) – „Súťaž vo varení
gulášu“ – 2. Ročník - Mestský štadión Zlaté Moravce

Inzercia / riadková inzercia
Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky. Robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na
www.123nakup.eu, tel.0907181800
27/2017

Bližšie informácie, prihlášky na Zlatomoravcký jarmok 2017,
vzory požadovaných tlačív a kontakty (email, telefón) sú dostupné na webovej stránke mesta Zlaté Moravce: www.zlatemoravce.eu, Občan/Podnikateľ, Zlatomoravecký jarmok, prípadne
www.zlatemoravce.eu, Informácie, Jarmok 2017.
Mesto Zlaté Moravce, ako organizátor príležitostného trhu
„ZLATOMORAVECKÝ JARMOK 2017“ akceptuje len úplné žiadosti (vyplnené náležitosti žiadosti a doložené všetky prílohy
v zmysle zákona) podané do vyššie uvedeného termínu.
Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce

25/2017

Strana 13

MESTO INFORMUJE & SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Technické služby
informujú
Dňa 1. 5. 2017 nadobudol účinnosť
zákon č.90/2017 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Z tejto novely zákona vyplýva povinnosť, triediť aj viacvrstvové
kompozitné obaly (tetrapaky).
Na základe toho pristupujú Technické služby mesta Zlaté Moravce ako
zberová spoločnosť s platnosťou od
1. 6. 2017 k zmene v systéme triedeného zberu v meste nasledovne: žlté vrecia používané do 31. mája 2017 na zber
plastov a obalov z kovu sa budú od
1. júna 2017 používať na zber plastov, tetrapakov (VKM) a obalov z kovu.

Harmonogram zvozov jednotlivých zložiek triedeného zberu zostáva nezmenený, čiže platí ten,
ktorý bol doručený do každej domácnosti individuálnej bytovej výstavby. Tetrapaky (VKM) môžu byť
napríklad obaly z mlieka, džúsov,
krabicového vína a pod..

Jún 2017

Spomienka

Povedali si
spoločné áno

Hoci si odišla a niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach
zostávaš stále s nami.
Dňa 7. 6. 2017 si pripomíname
2. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá mama,
starká, svokra a prastarká

Helena Bieliková.

Opustili nás

29. 04. 2017
Aleš Kobes
trvalý pobyt Zlaté Moravce
a
Jana Paulová
trvalý pobyt Zlaté Moravce
19. 05. 2017
Dominik Obert
trvalý pobyt Žitavany
a
Diana Drahošová
trvalý pobyt Zlaté Moravce

S láskou a úctou spomínajú
dcéra a syn s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

 Milan Čulík
nar. 1963, zom. 29. 04. 2017
 Vincencia Moravová
nar. 1931, zom. 01. 05. 2017
 Věra Dudášová
nar. 1956, zom. 11. 05. 2017
 Ľudovít Pecek
nar. 1954, zom. 12. 05. 2017
 Ing. Peter Lisý
nar. 1944, zom. 15. 05. 2017
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Do Zlatých Moraviec zavítal olympijský víťaz Matej Tóth
Vo štvrtok 11. mája 2017 sa atletická dráha na Mestskom
štadióne v Zlatých Moravciach zaplnila deťmi. Konal sa
tu Svetový deň atletiky, ktorého sa zúčastnilo až štrnásť
škôl. Toto podujatie si nenechala ujsť ani vzácna návšteva zo sveta športu. Akciu otvoril olympijsky víťaz z Ria de
Janeiro 2016 Matej Tóth.
Už v poradí tretí ročník Svetového dňa atletiky v Zlatých
Moravciach zorganizovalo občianske združenie (OZ) Atletika
pre deti spoločne s Mestom
Zlaté Moravce a Slovenským
atletickým zväzom.
Podujatie bolo určené pre
žiakov prvého až štvrtého ročníka základných škôl. „Chceme, aby boli v Zlatých Moravciach rozvíjané preteky pre
prvý stupeň základných škôl,
nakoľko tento stupeň nemá
skoro žiadne preteky,“ vysvetľuje cieľ akcie Darina Kozolková z OZ Atletika pre deti.

Akciu otvoril
Matej Tóth
Tohtoročný Svetový deň atletiky v Zlatých Moravciach
bol oproti minulým ročníkom tak trochu výnimočný.
Slávnostne ho totiž prišiel
otvoriť jeden z najznámejších

svetových športovcov súčasnosti - olympijsky víťaz na 50
km v chôdzi Matej Tóth. Ten
spoločne s primátorom Dušanom Husárom prestrihol
štartovaciu pásku, čím sa oficiálne odštartoval tento deň
plný športu.
„Je to úžasný pocit, vidieť takéto množstvo detí, ktoré sa
tešia na svoje preteky a na to,
že si tu zašportujú. To je pre
mňa tá najväčšia odmena, keď
vidím, že šport vás baví a napĺňa. A to je asi to najdôležitejšie, prečo sme dnes tu, aby
ste si vybudovali dobrý vzťah
k športu a aby ste športovali s radosťou,“ odkázal Matej
Tóth všetkým zúčastneným
deťom.

Šestnásť družstiev
Súťažilo celkovo až štrnásť
škôl zo Zlatých Moraviec
a okolia. K nim sa pridali aj

Darina Kozolková, Matej Tóth, Dušan Husár
dve družstvá zložené zo zlatomoravského atletického klubu. „Deti súťažili v družstvách,
čím bol rozvíjaný ich kolektívny duch. Tento rok sa mohli
zúčastniť zvýšeného počtu
disciplín, bolo ich desať,“ povedala Kozolková. Šlo napríklad o štafetový beh, skok do
diaľky, prekážkový beh, beh
cez frekvenčný rebrík či skoky
do strán.
Na treťom ročníku Svetového dňa atletiky v Zlatých
Moravciach sa najviac darilo ZŠ Červený Hrádok, ktorá
obsadila prvé miesto. Druhá
priečka patrila ZŠ sv. Don Bosca zo Zlatých Moraviec a tretie miesto si vybojovala ZŠ Robotnícka zo Zlatých Moraviec.

Za nimi nasledovali: ZŠ Topoľčianky, AK Zlaté Moravce A,
ZŠ Hostie, ZŠ Mojmírova Zlaté
Moravce, ZŠ Pribinova Zlaté
Moravce, ZŠ Sľažany, ZŠ Volkovce, ZŠ Skýcov, ZŠ Machulince, ZŠ Čierne Kľačany, ZŠ
Velčice, ZŠ Jedľové Kostoľany
a AK Zlaté Moravce B.
Svetový deň atletiky sa pravidelne realizuje po celom
svete už od roku 1996. Projekt
vznikol pod záštitou Medzinárodnej asociácie atletických
federácií. Jeho cieľom je nielen podpora atletiky, ale i podpora zdravia a aktívneho života. Do Zlatých Moraviec ho
prinieslo OZ Atletika pre deti
v roku 2015.
Peter Klimant

Turnaj v minifutbale o najlepšiu základnú školu okresu
Dňa 16. mája 2017 sa na Mestskom futbalovom štadióne v Zlatých Moravciach uskutočnil turnaj v minifutbale o najlepšiu základnú školu zlatomoravského okresu,
ktorý zorganizovala Futbalová akadémia PFA – FC ViOn
Zlaté Moravce – Vráble. O prvenstvo prišlo zabojovať
desať základných škôl.
Turnaja sa zúčastnilo až 105
detí, chlapci i dievčatá. Hrací
systém bol 4+1. Prvé miesto
si vybojovali deti zo Základnej
školy (ZŠ) Volkovce. Na druhom mieste skončila ZŠ sv.
Dona Bosca a tretiu priečku
obsadila ZŠ Tesárske Mlyňany. Ďalej v poradí nasledovali

školy: ZŠ Mojmírova, ZŠ Červený Hrádok, ZŠ Machulince,
ZŠ Beladice, ZŠ Jedľové Kostoľany, ZŠ Velčice a ZŠ Obyce.
Každá škola dostala od organizátorov dve futbalové lopty
za účasť.
Za najlepšieho strelca bol
vyhlásený Adrián Gálik (ZŠ

Machulince), za najlepšieho
brankára Dávid Horváth (ZŠ
Beladice) a najlepším hráčom
turnaja sa stal Martin Rumanko (ZŠ Mojmírova). Cenu Fair
play získala škola z Obýc, ktorá
prišla až s piatimi dievčatami.
Podľa organizátorov sa deti
môžu tešiť aj na ďalšie ročníky
tohto turnaja, konať by sa totiž
mal už každoročne. „Potrebovali sme vidieť deti v okrese,
nakoľko máme v akadémii
málo detí. Voľakedy k nám
chodili samé, dnes ich treba
hľadať. Dnes na deti striehne

veľa mimo športových aktivít. Myslím si, že je to celoglobálny problém, nielen u nás.
Chcel by som poďakovať pedagógom, že ochotne prišli.
Zároveň by som chcel nabudiť pozornosť tým, ktorí neprišli podporiť dobrú vec,“ povedal Jozef Novota, koordinátor
mládeže PFA – FC ViOn Zlaté
Moravce – Vráble, podľa ktorého treba v deťoch nabudiť
každodenné športovanie. „Je
to dôležité pre ich zdravý vývoj,“ dodal.
Peter Klimant
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ROZHOVOR: Matej Tóth prehovoril aj o stave atletiky nášho regiónu
Zlatého olympionika Mateja Tótha (34) sme pri príležitosti jeho návštevy v Zlatých Moravciach vyspovedali
v krátkom rozhovore. Prezradil nám, či vidí atletický potenciál v našom regióne, no aj to, ako sa stať úspešným
športovcom jeho kalibru.
Ako rodák z Nitry zrejme
dobre poznáte aj náš región. Máme v našom okrese podľa vás dostatok mladých atletických talentov?
Áno. Zistil som, keď som
podpisoval plagáty deťom, že
takmer každú dedinu poznám
alebo niekoho z tej dediny.
A myslím si, že aj v tomto regióne môžu vyrásť talenty, a to aj
vďaka projektu Detská atletika
a aj vďaka tomu, že sa robí s mládežou, že sa tým deťom dá možnosť robiť tú atletickú prípravu.
Je len otázka času, kedy odtiaľto
vyjde nejaký veľký talent, ktorý
bude minimálne na úrovni reprezentanta. Všetko je to o systematickej práci. Zlaté Moravce
možno nemali takú nejakú veľkú atletickú tradíciu, aspoň vtedy, keď som bol ja v mládežníckom veku, nepamätám si, že by
bol nejaký veľký počet mladých
atlétov odtiaľto, ale ako vidíme
dnes, tak sa to mení. A to je veľký
predpoklad tomu, že o pár rokov
tu môže byť veľmi silná atletická
základňa.

V akom stave sa teda
podľa vás nachádza atletika zlatomoravského okresu v súčasnosti?
Všetko je o infraštruktúre. Vy
keď budete chcieť, aby deti
trénovali a makali, tak im musíte dať podmienky. Atletika
aj keď je relatívne lacný šport,
pretože behať či chodiť, sa dá
všade, ale už keď to chcete robiť na úrovni, tak musíte mať
tie sektory kvázi podľa pravidiel, musia byť kvalitné. Takže
v tomto je podľa mňa najväčšia výzva, nielen pred Zlatými
Moravcami a týmto regiónom,
ale aj celkovo na Slovensku
je dosť zanedbaná tá infraštruktúra. Na tomto teda treba popracovať. Vidíme, že
tá chuť pracovať, tu je, či už
u trénerov ako aj u detí. Tie
chcú športovať, ale musíme
im ponúknuť naozaj kvalitné
prostredie. Vďaka atletickým
zásadám, vďaka metodike
detskej atletiky a mládežníckym projektom tie deti podchytíme, ale potom prichádza

Matej Tóth medzi deťmi z nášho mesta.
práve tá nadstavba, keď už sa
majú špecializovať. Práve tam
už naozaj treba tie infraštruktúry, aby sme ten široký výber
– tú základňu potiahli ďalej,
musí tam byť ten ďalší krok. To
chce infraštruktúru, kvalitných
trénerov, dobré tréningové
skupiny. Potom verím, že tá
slovenská atletika pôjde hore
rádovo v oveľa väčších číslach
ako teraz, keď je to viac menej
o individuálnych úspechoch.
Verím ale, že máme potenciál
na masovejšiu kvalitu.
Ste vzorom pre mnohých
mladých športovcov. Máte
pre nich nejaký odkaz
alebo recept, ako sa stať
úspešným športovcom vášho kalibru?
Určite to najzákladnejšie
je, aby športovali s radosťou,
aby ich to bavilo a keď ich to

baví, aby sa nevzdávali a išli
si za svojimi cieľmi. To je ten
základ. Samozrejme, treba
si uvedomiť, že je to dlhá
cesta. Atletika, ale aj každý
šport, sa nedá robiť tak, že
zo dňa na deň sa stanete
majstrom sveta alebo olympijským víťazom. Mne to trvalo dvadsať rokov a za ten
čas som absolvoval množstvo kilometrov, množstvo
tréningov, množstvo krásnych zážitkov a úspechov,
no aj množstvo neúspechov. A nemôže vás žiaden
z tých neúspechov nejako
položiť. No základ toho je,
že keď to robíte s láskou
a robíte to preto, že vás to
baví, tak vtedy máte veľký
predpoklad tieto neúspechy
prekonať.
Peter Klimant

Zlatomoravské futbalistky smerujú do druhej ligy
Mesto Zlaté Moravce má okrem prvoligového futbalového mančaftu, B-čkového a C-čkového mužského tímu
i ženský futbalový tím. Ten vznikol len pred pár mesiacmi
a už smeruje do druhej ligy.
Futbalový tím FC ViOn Zlaté
Moravce-Vráble ženy nastupuje
od leta oficiálne do II. ligy. Ide pritom o jeho premiéru v tejto lige.
„Predtým sme nehrali v žiadnej
súťaži. Mali sme za sebou len
nejaké turnaje a prípravné zápasy,“ hovorí kapitánka tímu
Erika Tomašová, podľa ktorej sa

futbalistky momentálne už naplno pripravujú na novú sezónu.
V kádri sa v súčasnosti nachádza 23 dievčat zo Zlatých
Moraviec i okolitých dedín vo
veku od 15 do 31 rokov. Mladé
futbalistky patria pod prvoligový klub FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, ktorého vedenie

podľa Tomašovej víta fakt, že ich
súčasťou je aj ženský tím.
Futbalistky sa pôvodne dali
dokopy ešte pred tromi rokmi,
no po krátkom čase ich tím pre
bližšie neurčený problém zanikol. Obnovený bol až vlani na
jeseň pod vedením trénera Rasťa Domaniského a koordinátora mládeže Jozefa Novotu. „Ich
a naša iniciatíva docielila to, že
sme sa prihlásili do súťaže II. liga
západ ženy,“ povedala futbalová
kapitánka.

Ženský futbal je podľa Tomašovej v dnešnej dobe veľmi
populárny a stáva sa postupne
súčasťou takmer každého väčšieho mesta. „Keďže sa v našom
meste hrá 1. slovenská liga, na
ktorú sa chodí pozerať množstvo divákov, určite sa im zapáči
aj ženský futbal. Chceme všetkým ukázať, ako reprezentujeme naše mesto a klub FC ViOn,“
dodala na záver.
Peter Klimant
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