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V tomto čísle:
Opílenie stromov
na Bernolákovej
Technické služby mesta opílili stromy po celej dĺžke jednej strany Bernolákovej ulice v Zlatých Moravciach. Nie
každému sa to však pozdáva.
Čítajte na strane 2

Mesto chce obnoviť
občiansku hliadku
Mestskej polícii budú zrejme opäť pomáhať štyria členovia z radov občanov. Mesto
sa totiž rozhodlo obnoviť takzvanú miestnu občiansku
poriadkovú službu, ktorá u
nás v minulosti už fungovala.
Čítajte na strane 3

Skládka odpadu
v plameňoch
Požiar na skládke komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach. Hromadu smetí pohltili
plamene v sobotu 1. júla 2017
v skorých ranných hodinách.
Čítajte na strane 3

Nová duálna
dielňa v Secope
Spoločnosť Secop otvorila
vo svojom závode v Zlatých
Moravciach novú dielňu určenú pre duálne vzdelávanie
študentov z nášho mesta.
Čítajte na strane 4

Rokovanie poslancov v mestskej časti Prílepy.

Poslanci schválili príspevok
Požitavskej futbalovej akadémii
Dokopy až 90-tisíc eur postupne poputuje z mestskej
kasy na účet Požitavskej futbalovej akadémie. Rozhodli
o tom zlatomoravskí poslanci na 28. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh prešiel len tesne, viacerí z nich
zaň nezahlasovali.
Mesto Zlaté Moravce je spoločne s mestom Vráble členom Požitavskej futbalovej
akadémie (PFA) od jej vzniku
v roku 2009. Podľa primátora Dušana Husára, ktorý bol
v čase založenia PFA jej riaditeľom, sa na začiatku jej fungovania obe mestá dohodli, že
budú do akadémie pravidelne
prispievať členským príspevkom vo výške, ktorý sa bude
odvíjať od vzájomnej dohody
a potreby akadémie.
Kým Vráble platia svoj členský príspevok až do súčasnosti
so železnou pravidelnosťou,
peniaze z Moraviec chodili
na účet PFA len sporadicky.
„Naše mesto prispievalo do
tejto akadémie nepravidelne,

po roku 2014 už dokonca neprispelo žiadnym finančným
príspevkom,“ povedal Husár,
podľa ktorého za to mohla zlá
ekonomická situácia mesta.
Tá sa podľa niektorých zlatomoravských poslancov tento
rok zlepšila. Aj preto sa rozhodli odsúhlasiť žiadosť PFA
z júna 2017, v ktorej vedenie
akadémie žiadalo od samosprávy rozhodnutie o schválení pravidelného ročného
členského príspevku pre PFA
na roky 2017,2018 a 2019 vo
výške 30-tisíc eur, čo dokopy
činí 90-tisíc eur.
Návrh bol predložený na 28.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, kde bol tesnou väčšinou schválený. Z mestského

rozpočtu tak tento rok poputuje na PFA presne 30-tisíc eur,
rovnaká čiastka pôjde i v roku
2018 a 2019. Podľa Jozefa Novotu, koordinátora mládeže
z PFA, budú peniaze výlučne
vynaložené na dopravu a náklady s tým spojené.

Ročne ušetria tisíce
Poslanci však neboli v otázke poskytnutia členského
príspevku pre PFA jednotní.
Viacerí z nich dali ešte pred
samotným hlasovaním najavo svoj nesúhlas. „Nesúhlasím
so schválením poskytovania
členského príspevku z rozpočtu mesta pre Požitavskú
futbalovú akadémiu. Ja v podstate jednak nesúhlasím s tým,
pretože v rámci toho v akej
finančnej situácii sa nachádza mesto a jednak futbalovú akadémiu mesto dotuje
už tým, že neplatia poplatky
(Pokračovanie na strane 2)
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Poslanci schválili príspevok
Požitavskej futbalovej akadémii
(Pokračovanie zo strany 1)
za prenájom a tiež za spotrebované energie na našom
mestskom štadióne,“ povedala poslankyňa Marta Balážová.
Mestský štadión spadá pod
Mestské stredisko kultúry
a športu (MSKŠ). Podľa jeho riaditeľky Simony Holubovej ide
o tisíce eur, ktoré PFA každý rok
ušetrí na nájomnom a energiách. „Predpokladané náklady
na energie sú vo výške 9-tisíc
eur a strata na tom, že neplatia
nájom za ihriská je cca 16 400
eur. Takže MSKŠ prispieva cca

25 400 eur ročne,“ povedala Holubová, podľa ktorej ide o výpočty ešte z roku 2014. „Je predpoklad, že to tak bolo aj v roku
2015 a 2016,“ doplnila riaditeľka.
Poslankyňa Balážová na rokovaní ďalej podotkla, že v Moravciach je potrebné nastaviť
rovnaké pravidlá pre všetky
športové kluby a organizácie
ohľadom finančných príspevkov mesta. Zároveň pripomenula, že finančná komisia neodporučila schválenie členského
príspevku pre PFA.
Poslanec Vladimír Klučiar však

upozornil, že mesto sa podpisom zmluvy v roku 2009 stalo
spoločne s mestom Vráble zakladajúcim členom akadémie
a tým sa podľa neho zaviazalo, že bude finančne prispievať
tomuto združeniu. „Ja si myslím, že záväzky sa majú plniť,“
podotkol. V prípade neplatenia členského príspevku však
mestu nehrozí žiadny peňažný
trest, nakoľko v zmluve nie sú
zakotvené žiadne sankcie za
jeho nezaplatenie.

Kompromis
neprešiel
Poslanec Pavol Petrovič sa
snažil o kompromis a navrhol
schválenie príspevku v sume
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30-tisíc eur len na jeden rok,
miesto troch rokov. Jeho návrh však u kolegov nenašiel
podporu a schválený bol pôvodný návrh na tri roky. Ten
prešiel len tesne. Z prítomných šestnásť poslancov hlasovali za návrh deviati, dvaja
boli proti a piati sa zdržali.
Požitavská futbalová akadémia je nezisková organizácia,
v ktorej v súčasnosti pôsobí
viac ako 250 detí. Hlavným
poslaním akadémie je podľa
jej vedenia skvalitniť prípravu mladých futbalistov a napomáhať rozvoju futbalu
v regióne.
Peter Klimant

Mesto opílilo stromy na Bernolákovej, nie každému sa to však pozdáva
Bernolákova ulica v Zlatých Moravciach má už niekoľko týždňov jemne upravenú vizáž. Technické služby
mesta opílili stromy po celej dĺžke jednej strany. Podľa
ich vedenia šlo o potrebný úkon. Mestský podnik si však
už za to stihol vyslúžiť spŕšku kritiky zo strany bývalého
šéfa zaniknutých Záhradníckych služieb, ktoré sa v minulosti starali práve o mestskú zeleň.
K opiľovaniu stromov na
Bernolákovej ulici po celej
dĺžke strany, na ktorej sa nachádza aj vstup do Mestskej
nemocnice došlo začiatkom
júna 2017. Podľa vyjadrenia Jána Koristu, pracovníka
Technických služieb mesta,
šlo o potrebný úkon. „Regionálna správa a údržba ciest
Nitra v letných mesiacoch vykonáva rekonštrukciu kanalizačných vpustí, povrchu vozovky a úpravu parkovacích
miest. Bez opílenia stromov
by sa ich mechanizmy nedostali na túto ulicu a nedokázali
by tam robiť spomínané práce,“ vysvetľuje Korista.

Malo sa opiľovať
skôr
K opiľovaniu pritom vraj
malo dôjsť už podstatne skôr.
Podľa Koristu ešte v júli 2015

mesto vyzývalo na základe
kontroly Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre dnes
už neexistujúce Záhradnícke
služby, aby došlo k orezaniu
spomínaných drevín. „Toto
však Záhradnícke služby nevykonali,“ povedal Korista, podľa
ktorého mesto neskôr o opílenie žiadalo už Technické služby, ktoré prevzali po zrušení
Záhradníckych služieb ich povinnosti. Mestský podnik žiadosti vyhovel a stromy opílil.

Gábriš:
Technika rezu je
vysoko neodborná
Spôsob, akým sa to vykonalo, sa však nepozdáva bývalému riaditeľovi zaniknutých
Záhradníckych služieb mesta
– Ľubomírovi Gábrišovi, ktorý
svoju kritiku uverejnil na internete. „Stromy na Bernolákovej

Bernolákova ulica v Zlatých Moravciach.
ulici bolo potrebné opíliť, zvýšiť ich podjazdnú výšku, ale
cca 7 m je veľa, veď bežné
mosty majú výšku cca 4,2 m.
Technika rezu je vysoko neodborná, záhradkári a ľudia
trochu biologicky vzdelaní
vedia, že strom takéto opílenie nemôže zvládnuť bez trvalého poškodenia zdravotného stavu stromu,“ kritizuje
Gábriš na svojom facebookovom profile.
Vedenie Technických služieb si však myslí, že opiľovanie bolo vykonané odborne.
To, že sa pri práci vyskytli určité nedostatky, však pripúšťa,
no vraj už došlo k ich náprave. „Opiľovanie bolo vykonané

podľa noriem. Niektoré nedostatky, ktoré sa vyskytli pri opiľovaní veľkých konárov, boli
dodatočne odstránené dodávateľom prác,“ vyjadril sa
Korista, podľa ktorého tento
úkon vyšiel mestský podnik
na 2 167 eur bez DPH. „V cene
je zahrnuté opiľovanie konárov, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu,“
dodal.
Na pláne je opiľovanie stromov i na druhej strane Bernolákovej ulice. Zlatomoravská
radnica na to už vydala súhlas.
Termín tohto opiľovania nám
však Ján Korista neuviedol.
Peter Klimant
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Samospráva chce obnoviť občiansku hliadku
Mestskej polícii budú zrejme opäť pomáhať štyria členovia z radov občanov. Mesto sa totiž rozhodlo obnoviť
takzvanú miestnu občiansku poriadkovú službu, ktorá
u nás v minulosti už fungovala. Zlaté Moravce sa na jej
zriadenie uchádzajú o nenávratný finančný príspevok.
Samospráva podala ešte
začiatkom leta žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt „Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté Moravce“
(MOPS).
Mesto si od projektu sľubuje zvýšenie zamestnanosti
v marginalizovaných komunitách a zvýšenie dohľadu nad
poriadkom v uliciach Zlatých
Moraviec. „Konkrétne aktivity projektu budú realizované činnosťou štyroch členov
MOPS, ktorých náplňou práce je dohľad nad poriadkom
a bezpečnosťou v obci, sú nápomocní hliadke Policajného zboru SR a mestskej polícií,“ informuje vedenie mesta,
podľa ktorého budú členovia
MOPS vykonávať napríklad dohľad nad ochranou verejného

a súkromného majetku pred
poškodzovaním, budú monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí počas ich cesty
do školy, prípadne upozorňovať na dodržiavanie cestnej
premávky. Celý projekt je nastavený na tri roky.
Pokiaľ budú Zlaté Moravce
v podanej žiadosti úspešné,
získajú dotáciu na zriadenie
občianskej hliadky vo výške
95 765 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú však
vyčíslené až na sumu 100 805
eur. Mesto tak bude musieť doplatiť zvyšok.

Paluška:
Viacej neplechy
ako úžitku
Poslanci Zlatých Moraviec
preto museli pred podaním
projektu schváliť jeho spolufinancovanie vo výške 5 040

eur. Nie každý z nich však so
zriadením MOPS súhlasil. Proti
bol Jozef Paluška, ktorý na rokovaní zastupiteľstva vyslovil
svoju nespokojnosť so štvorčlennou občianskou hliadkou,
ktorá u nás na báze podobného projektu fungovala od
novembra 2014 do septembra
2015.
„Občianska hliadka, ktorá
bola v Zlatých Moravciach
podľa mojich znalostí narobila viacej neplechy ako úžitku.
Ja osobne mám skúsenosti, že
člen občianskej hliadky nedodržiaval pracovnú dobu,“ vyjadril sa Paluška. „Aby sa niekto
za sto tisíc eur prechádzal po
meste, tak s tým ja súhlasiť nemôžem,“ doplnil.
Náčelník Mestskej polície
v Zlatých Moravciach Marián
Takáč priznal, že nie všetci členovia predchádzajúcej hliadky
podávali stopercentný výkon
pri plnení svojich povinností. „Je problém vybrať z tých
uchádzačov, ktorí prídu a musia tomu projektu vyhovovať.
Poučili sme sa. Do budúcna si

dáme pozor pri výberových
konaniach, budeme sa snažiť
vybrať lepších,“ povedal náčelník, podľa ktorého je v Moravciach vítaná „každá jedna ruka
a noha, ktorá môže pomôcť pri
udržiavaní poriadku.“

Možno už na jeseň
Zatiaľ stále nie je známe, či
Zlaté Moravce so svojou žiadosťou o nenávratný finančný
príspevok uspeli alebo nie. Samospráva však predpokladá, že
výsledok by mal byť uverejnený v druhej polovici septembra 2017.
„Ak bude mesto úspešné, nastáva legislatívny proces podpisu zmlúv. Následne sa oznámi na web stránke mesta Zlaté
Moravce výberové konanie na
pozíciu uchádzačov do občianskej hliadky,“ povedal primátor
Dušan Husár, podľa ktorého by
celý tento proces mal trvať približne jeden mesiac. Občianska hliadka by tak mohla byť
v prípade úspešnosti projektu
funkčná už túto jeseň.
Peter Klimant

Skládka odpadu sa ocitla v plameňoch, hasiči bojovali s ohňom dlhé hodiny
Požiar na skládke komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach. Hromadu smetí pohltili plamene v sobotu 1.
júla 2017 v skorých ranných hodinách. Požiar sa podarilo
uhasiť doobeda, hasiči sa však na miesto museli vracať.
Ako uviedol Michal Varga,
hovorca Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného
zboru v Nitre, požiar časti zlatomoravskej skládky komunálneho odpadu bol nahlásený
v sobotu 1. júla krátko pred jednou hodinou ráno. „Na zásah
bolo vyslaných deväť príslušníkov hasičského a záchranného zboru zo Zlatých Moraviec,
Nitry, Jelenca a päť kusov cisterien,“ informoval Varga, podľa
ktorého šlo o rozsiahly požiar

kopy smetí zhruba o ploche
30 m na dĺžku a 20 m na výšku.
Priamo na mieste sa uskutočnili aj pozorovania šírenia škodlivých látok. Podľa slov Vargu
boli poveternostné podmienky po príchode hasičov dobré,
dym so škodlivinami tak neohrozoval Zlaté Moravce ani
blízke okolie. „Po určitej dobe
sa vietor zmenil a začalo fúkať
na obec Hosťovce. Bola tam
vyslaná jednotka, ktorá monitorovala v obci ovzdušie.

Nenamerala však žiadne škodlivé látky, takže nedošlo k ohrozeniu obyvateľstva,“ uviedol
Varga.
Požiar sa podarilo uhasiť okolo jedenástej hodiny doobeda. Krátko po 16.00 hodine sa
však hasiči museli na miesto
vrátiť znova. Opäť totiž začalo
horieť. Podľa hovorca hasičov
sa pravdepodobne rozšírilo
skryté ohnisko pod kopami

odpadu. „Zasahovali piati hasiči zo Zlatých Moraviec s tromi
kusmi techniky, požiar zlikvidovali približne o tri hodiny,“
skonštatoval Varga, podľa ktorého je príčina vzniku požiaru
v štádiu vyšetrovania. Nakoľko
horeli len odpadky, podľa primátora Dušana Husára škoda
mestu nevznikla žiadna.
Peter Klimant
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Spoločnosť Secop otvorila novú dielňu pre duálne vzdelávanie
V utorok 27. júna 2017 sa v priestoroch spoločnosti Secop v Zlatých Moravciach uskutočnilo slávnostné otvorenie novej dielne určenej pre duálne vzdelávanie. Po jej
sprístupnení v nej začali naberať pracovné skúsenosti
sedemnásti študenti zo Strednej odbornej školy (SOŠ)
technickej v Zlatých Moravciach, ktorá je partnerskou
školou spoločnosti.
Dielňa pre duálne vzdelávanie sa nachádza v novo zrekonštruovaných priestoroch spoločnosti Secop, v areáli závodu
v Zlatých Moravciach. Podľa
hovorkyne spoločnosti Kataríny Držíkovej je dielňa vybavená modernými pomôckami, nástrojmi a edukačnými prvkami.
„Spĺňa všetky podmienky duálneho vzdelávania nielen po
stránke interiérového vybavenia, ale aj sociálneho využitia,“
hovorí Držíková.
Symbolickú pásku počas otvárania dielne prestrihol generálny
riaditeľ spoločnosti Secop Ralf
Scharre spoločne s primátorom
Zlatých Moraviec Dušanom Husárom a riaditeľkou SOŠ technickej v Zlatých Moravciach Evou
Koprdovou. „Pevne veríme, že
to, čo sa u nás študenti naučia,
budú vedieť aplikovať aj v praxi.

sedemnásť študentov zo SOŠ
technickej. „Študenti tu trávia 30 hodín týždenne, počas
ktorých získavajú praktické
znalosti a skúsenosti zo študijných odborov: mechanik
– mechatronik, mechanik –
nastavovač a programátor
obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Študenti sú
zároveň začleňovaní do výrobného procesu, kde majú
možnosť overiť si v praxi teoretické znalosti, vyskúšať
a cibriť si technické zručnosti
za účasti odborného dozoru,“
uviedla hovorkyňa Secopu.
Praktikanti sú okrem cenných skúseností odmenení
za odvedenú robotu aj motivačným štipendiom, ktoré sa
pohybuje vo výške niekoľkých
desiatok eur na mesiac. Majú
tiež možnosť získať prípla-

Počas otvorenia duálnej dielne.
A hlavne, že potom neskôr si ich
ako našich zamestnancov budeme vedieť udržať,“ povedal
Ralf Scharre.

Študenti si prax
pochvaľujú
V dielni sa počas školského
roka realizuje praktická časť duálneho vzdelávania. Pred začiatkom letných prázdnin tu prax
podľa Držíkovej vykonávalo

tok navyše za produktívnu
prácu. Stravu, pracovné oblečenie a obuv zabezpečuje
spoločnosť.
Samotní študenti sú s praxou v Secope spokojní. „Som
rád, že som sa dostal do tejto firmy, pretože si tu môžem
privyrobiť. Je tu kopa veľmi
dobrých ľudí a najlepší majster na svete,“ pochvaľoval si
praktikant Stanislav Eliáš.

Dušan Husár, Eva Koprdová, Ralf Scharre

Dlhoročná
spolupráca
Napriek tomu, že duálna
dielňa bola v Secope oficiálne
otvorená len nedávno, spolupráca spoločnosti so SOŠ
technickou sa realizuje už dlhé
roky. „So školou spolupracujeme už od čias Calexu. So Secopom je to viac ako 15 rokov.
Študenti u nás vykonávali odbornú prax, či brigády. Celkovo túto spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne,“ povedala
Katarína Držíková, podľa ktorej
súčasná spolupráca v rámci
duálneho vzdelávania funguje
veľmi intenzívne.
„S prácou študentov sme
spokojní a veríme, že po
úspešnom absolvovaní školy
nájdu uplatnenie v našej spoločnosti v odboroch, ktoré vyštudovali,“ dodala hovorkyňa.

Boli medzi prvými
Duálne vzdelávanie medzi
SOŠ technickou a Secopom
bolo spustené ešte v roku
2014. Secop ako jedna z prvých firiem na Slovensku vstúpila do pilotného programu
„Young Stars,“ kde pod vedením vyškoleného inštruktora
začala táto forma vzdelávania.
„Iniciátorom duálneho vzdelávania bola Rakúska obchodná
komora. V Zlatých Moravciach

bol hlavným iniciátorom Dušan Husár, vtedajší riaditeľ SOŠ
technickej. V jeho iniciatíve
dnes veľmi úspešne pokračuje jeho nasledovníčka, pani
riaditeľka SOŠ technickej Eva
Koprdová, s ktorou máme vynikajúcu spoluprácu,“ vysvetľuje Držíková.
Ako pre nás prezradila riaditeľky školy Eva Koprdová, spokojnosť je obojstranná. „V súčasnej dobe máme
v tejto firme tretí najväčší počet študentov medzi firmami,
s ktorými máme uzatvorené
učebné a študijné zmluvy. To
znamená, že tá spolupráca je
veľmi dobrá a verím, že aj do
budúcna bude úspešná,“ povedala Koprdová.
Zaujímavou novinkou tejto
spolupráce je, že SOŠ technická v Zlatých Moravciach
zavádza ako jediná škola na
Slovensku od septembra 2017
nový študijný odbor - mechanik chladiarenskej a klimatizačnej techniky. „Naša
spoločnosť bude mať prvých
študentov, ktorí budú uplatňovať tento odbor prostredníctvom duálneho vzdelávania,“ povedala na záver
hovorkyňa spoločnosti Secop.

Peter Klimant
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V Nemocnici Zlaté Moravce sa rekonštruovala jedáleň pre zamestnancov
Zamestnanci Nemocnice Zlaté Moravce, ktorá je členom skupiny AGEL, nadobudli modernejšie pracovné
prostredie. V týchto dňoch bola dokončená rekonštrukcia jedálne, ktorú využíva takmer 70 zamestnancov.
Nemocnica postupne pokračuje v modernizácií priestorov,
aby sa pacienti a aj personál
cítili komfortnejšie. Obnova jedálne sa uskutočnila v spolupráci s firmou, ktorá zabezpečuje stravovanie v nemocnici.
V rámci rekonštrukcie
priestorov došlo k úprave povrchov stien, zakúpený bol
nový nábytok, príbory a riady. Do jedálne pribudli nové
stoly, stoličky, celkový dojem
obohatili dekoračné prvky.
Všetky práce sa robili za plného chodu. Stará jedáleň,
ktorá už bola desiatky rokov

v prevádzke, vyzerala zanedbaná, stará a nehygienická.
„Nemocničnú jedáleň v súčasnosti prevádzkuje súkromná
firma. Rozšírila sa ponuka jedál,
čo zamestnanci pomerne oceňujú. Krajšie prostredie jedálne
je u nás veľmi pozitívne vnímané,“ uviedla Marta Rebová námestníčka pre ošetrovateľskú
starostlivosť.
Zmenou v zlatomoravskej
nemocnici neprešla len jedáleň, ale aj kvalita pokrmov.
V súčasnosti sa každodenne varia viaceré typy obedov. Nemocnica postupne

Jedáleň po rekonštrukcii.
prechádza na iný systém podávania stravy s vyšším hygienickým štandardom.
Spádovú oblasť Nemocnice Zlaté Moravce tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami

okresov Nitra a Levice. Nemocnica čiastočne poskytuje zdravotnícke služby i pre
ďalších obyvateľov regiónu
Nová Baňa.
Mgr. Alžbeta Sivá

Spoločnosť Secop potvrdila svoj zodpovedný QHSE prístup pri
výrobe svojich produktov v rámci Slovenska, Rakúska a Nemecka
Certifikačná a inšpekčná organizácia BUREAU VERITAS SLOVAKIA dokončila re-certifikačný audit integrovaného systému manažérstva v rámci skupiny Secop
(Slovensko, Rakúsko, Nemecko) a udelila certifikáty
podľa medzinárodne uznávaných štandardov v oblasti
manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva
a manažérstva bezpečnosti práce.

Simona Šilhavá, Jakub Kejval
Jedná sa o prvý cyklus procesure-certifikácie, ktorú realizovala medzinárodne uznávaná certifikačná spoločnosť

v oblasti TIC (testovanie, inšpekcie, certifikácie) v rámci
skupiny Secop. Týmto spoločnosť Secop obhájila svoje

miesto medzi poprednými
výrobcami kompresorových
jednotiek so zodpovedným prístupom ku kvalite,
k ochrane životného prostredia a k ochrane zdravia
a bezpečnosti pri práci,“
povedal generálny riaditeľ
BUREAU VERITAS SLOVAKIA
Jakub Kejval.
„V minulom roku prijalo
vedenie spoločnosti SECOP
strategické rozhodnutie
o zlúčení systémov kvality,
životného prostredia a bezpečnosti pri práci v rámci
európskych pobočiek (Slovensko, Rakúsko a Nemecko). Celý proces certifikácie
bol riadený globálne oddelením kvality zo Slovenska
a dohľad nad systémom
kvality bude naďalej globálne zastrešovaný zo slovenského závodu. Súčasná

re-certifikácia bola našim
interným potvrdením si, že
aj v rámci kvality, životného prostredia a bezpečnosti pri práci ideme správnym
smerom, a to na medzinárodnej úrovni. Našou stratégiou je dodávať zákazníkom produkty v najvyššej
kvalite, s ohľadom a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu a zároveň
vytvárať zamestnancom našej spoločnosti vo všetkých
závodoch čo najpriaznivejšie bezpečnostné podmienky pri práci. Aj vďaka týmto
systémom je skupina SECOP
ešte spoľahlivejším a dôveryhodnejším partnerom,“
zhodnotila global quality
chairman pre SECOP Simona Šilhavá.
Katarína Držíková
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Kedy môžu policajti po vodičovi strieľať
a ako vás smie zastaviť cestná kontrola?
Ak nepatríte medzi výtr žníkov alebo špor to vých fanúšikov s policajtmi sa najčastejšie môžete
stretnúť na cestách. Z vlastnej skúsenosti však veľmi
dobre vieme, že nás zastavujú kedykoľvek a kdekoľvek, hoci na to musia
mať dôvod, ktorým je prejednanie priestupku proti
bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.
Ďalšími dôvodmi na zastavenie môže byť kontrola požívania alkoholu, kontrola technického stavu
vozidla a pátranie po osobách alebo veciach. V iných
krajinách, napr. v USA, obyvateľov chráni pred neodôvodnením zastavením
vozidla samotná ústava. Policajný príslušník musí mať
celkom jednoznačný dôvod
k tomu, aby tak urobil.

Ako má policajt
správne zastaviť
vozidlo?
Policajt zastavujúci vozidlo nemusí byť v uniforme,
teda môže byť aj v civile, ale
musí byť označený vonkajším označením POLÍCIA. Policajt, mestský policajt a iné
oprávnené osoby sú oprávnení dávať znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím
ruky, zdvihnutím zastavovacieho terča alebo svietidlom
vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje
v hornom polkruhu.
Miesto na zastavovanie
určuje veliteľ hliadky a pokiaľ je v policajnom vozidle záznamové zariadenie,
ktoré dokumentuje činnosť
policajtov, musia zastaviť
tak, aby bolo možné tento

systém použiť. V noci alebo
za zníženej viditeľnosti zvolí
veliteľ také miesto, ktoré je
osvetlené alebo sa nachádza v zastavanej oblasti a
umožní zastavenie vozidla
tak, aby netvorilo prekážku
v cestnej premávke.
Z idúceho auta policajt
dáva vodičovi znamenie
na zastavenie kývaním ruky
zvisle hore a dolu, zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP. Pokyn
na zastavenie možno zdôrazniť aj majákmi a sirénou.
Pri zastavovaní auta idúceho pred policajným autom,
musí policajt vždy súčasne použiť majáky a sirénu.
Oprávnenie na zastavenie áut nemajú len vyššie
spomenuté osoby. Zastaviť
vozidlo môže aj osoba pribratá na zaistenie prevádzky
železničného priecestia. Tá
dáva pokyn na zastavenie
vozidla krúžením červenou,
alebo žltou zástavkou. Za
zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom
v hornom polkruhu.
Pri akomkoľvek zastavovaní vozidla, teda aj idúceho, platí, že znamenie
na zastavenie sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej
premávky tak, aby vodič
mohol bezpečne zastaviť,
aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.

Kedy a ako môže
policajt použiť
zbraň na
zastavenie vozidla?
V prípade, ak na výzvu policajta nezastavíte a zároveň
svojou jazdou ohrozujete
iných účastníkov cestnej

Michal Cimmermann
p re m áv k y, z a s a h u j ú c a
hliadka má právo strieľať
na pneumatiky. Lenže pred
použitím zbrane je policajt povinný použiť varovný výstrel a až následne je
oprávnený použiť zbraň, ak
nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život
a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie nezastavil. Na druhej
strane ten istý zákon hovorí, že pri použití zbrane
je policajt povinný dbať na
potrebnú opatrnosť, najmä
aby nebol ohrozený život
iných osôb (napr. prísediacich), aby čo najviac šetril
život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
Prax ukazuje, že zastaviť
unikajúce vozidlo streľbou, nemusí byť ideálne
riešenie. V prvom rade je
za daných podmienok obťažné trafiť pneumatiku
idúceho vozidla. V prípade, že ju aj policajt trafí,

môže takéto auto nabúrať
a zraniť iných pasažierov
či nevinných okoloidúcich.
Zároveň, ak ju netrafí, guľka môže ľahko zasiahnuť
spolucestujúceho alebo
šoféra a z vozidla sa stane neriadená strela. Z toho
dôvodu by mali príslušníci
pri každej streľbe brať do
úvahy mieru rizika a zvážiť,
či nie je možné zastaviť vozidlo inými spôsobmi.

Ako sa správať po
zastavení?
Po z as tavení by s te
mali zostať sedieť v aute
až do príchodu policajta,
ktorý by vás mal pozdraviť
a oznámiť dôvod zastavenia. Zároveň dá pokyn na
vypnutie motora. Následne si môže vyžiadať doklady na vedenie a prevádzku
vozidla. Z auta vystupujte vždy len na v yzvanie
policajta.

JUDr. Michal Cimmermann
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Detský folklórny festival
v Chyzerovciach
V sobotu 24. júna sa v areáli kultúrneho domu Chyzerovce uskutočnil prvý ročník Detského folklórneho festivalu.
Vystúpili tu malí tanečníci a speváci zo Zlatých Moraviec
a okolia, no predviesť sa prišli aj talentované deti z Trnavy.
Festival pripravilo Občianske združenie (OZ) Zlatňanka v spolupráci s mestom
a Mestským strediskom kultúry
a športu. Ako povedala organizátorka Monika Hrušková z OZ
Zlatňanka, festival vznikol najmä preto, aby sa v našom meste vytvoril priestor na prezentáciu talentovaných detí a tie,
aby zároveň získali možnosť,
pozrieť si vystúpenia svojich
rovesníkov.
„Keď chodíme zo Zlatňanky
na festivaly, tak väčšinou sú to
také festivaly, kde je veľa dospelých a len jeden detský súbor, a preto nikdy nevidia tých

druhých. Z toho dôvodu sme
založili prvý ročník Detského
folklórneho festivalu,“ povedala Hrušková, podľa ktorej tento druh kultúry nie je v Moravciach žiadnou novinku. „Táto
tradícia tu kedysi bola, len jednoducho sa zrušila. Tak vlastne sme to akoby obnovili, len
trošku s iným názvom,“ dodala.
Festivalu sa zúčastnili štyri
folklórne súbory. Zahrali a zaspievali deti zo zlatomoravského detského folklórneho
súboru (DFS) Zlatňanka, DFS
Rochánik zo Sľažian, DFS Kamienok z Machuliniec a DFS
Drienka z Trnavy. Pôvodne

Festival sa konal na pódiu v areáli KD Chyzerovce.
malo vystúpiť až päť súborov, no pre zdravotné problémy sa nezúčastnili členovia
detského súboru Lupienok
z Chyzeroviec.
Okrem folklórnych vystúpení
boli pripravené aj tvorivé dielne, v ktorých si deti mohli vyrobiť napríklad pletené košíky či rôzne ozdoby za pomoci
servítkovej metódy.

„Ja si myslím, že tento prvý
ročník bol super. Teším sa na
tie ďalšie a všetkých pozývam,
nech sa prídu potom na nás
pozrieť. Chceme, aby to bolo
tradíciou a vždy to bude len
o tých deťoch,“ povedala na
záver Hrušková.

Peter Klimant

Rockový koncert v Zlatých Moravciach
Začiatok júla potešil milovníkov rockovej hudby zo
Zlatých Moraviec a širokého okolia. V našom meste sa
uskutočnil Rockový koncert, na ktorom sme si mohli vychutnať vystúpenie hneď troch kvalitných kapiel.

Vystúpenie kapely AC/DC Revival.
Rockový koncert sa odohral v sobotu 8. júla v mestskom amfiteátri v Zlatých
Moravciach. Táto hudobná
akcia sa uskutočnila v rámci

Kultúrneho leta v Zlatých Moravciach 2017. Organizátorom
bolo Mestské stredisko kultúry a športu spoločne s naším
mestom. Koncert finančne

podporil Nitriansky samosprávny kraj. Vstup bol pre
všetkých zdarma. Pozrieť si
ho prišlo približne 400 nadšencov gitarovej muziky.
Podujatie začalo o 18.00
hodine. Na pódiu sa ako prví
predstavili hudobníci z glamhard rockovej kapely Old Rockers, ktorí k nám zavítali z Leopoldova. Fanúšikov klasického
rocku zas potešilo vystúpenie
skupiny AC/DC Revival pochádzajúcej z Košíc. Na záver koncertu zahrala známa štvorica
rockerov z nášho mesta – kapela Inside, ktorá divákom
predviedla svoju tradičnú
„pirátsku show.“
„Po dlhšej dobe sme si opäť
zahrali na domácej pôde. Aj
napriek tomu, že chodíme
hrávať dosť často po celom
Slovensku a aj zahraničí, tak

na Rockovom koncerte v Zlatých Moravciach sme sa cítili
naozaj veľmi príjemne. Ľudia
boli úžasní, takže sa nám hralo
veľmi dobre. Touto cestou sa
chceme poďakovať organizátorom za pozvanie,“ uviedla
kapela Inside.
Rockový koncert bol prvou
hudobnou akciou, ktorú prinieslo tohtoročné kultúrne
leto. A určite nie poslednou.
Ďalšia dávka dobrej hudby na
nás čaká v druhej polovici letných prázdnin, konkrétne 12.
augusta o 18.00 hodine opäť
v mestskom amfiteátri, kde
sa uskutoční Slnečný rockový
koncert. Vystúpia tu kapely –
Experts, Atomic, Spodorecha,
JRD a Prvý apríl. Vstup je taktiež zadarmo.
Peter Klimant
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Maľujem, čo milujem
Známa amatérska výtvarníčka Katarína Gáliková z Machuliniec sa po dvoch úspešných výstavách opäť predstavuje svojou realistickou výtvarnou tvorbou. V pobočke Ponitrianskeho
múzea, Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach bola dňa 17.
júla 2017 otvorená výstava obrazov Maľujem, čo milujem.

Katarína Gáliková
„Žijem a tvorím v Machulinciach, v útulnej dedinke, ktorá
je pre mňa zdrojom inšpirácie.
Začínala som obrazmi, ktoré

boli vysypávané múkou, korením, sušenými kvetmi. Keďže tieto obrazy neboli trvácne,
prešla som na tvorenie, sypanie

obrazov z piesku. Tieto sú riadne fixované, teda trvácne a dajú
sa zavesiť na stenu, alebo vložiť
do niky. Už niekoľko rokov sa
konajú v našom chráme ďakovné sväté omše za úrodu a moje
sypané obrazy boli a zatiaľ stále
sú súčasťou tohto ďakovania,
ako aj môjho osobného,“ povedala Katarína Gáliková.
Katarína Gáliková sa výtvarnej tvorbe venuje od roku 2000.
Na výstave sa prezentuje olejomaľbami na plátne a svojou
výtvarnou technikou sypania
pieskom pre ich dlhšiu trvácnosť. So zaujímavou výtvarnou
tvorbou, ktorá ju inšpirovala, sa
stretla v Novej Bani, kde sa každý rok slúžia roľnícke omše a vo
Farskom kostole bývajú oltáre
vyzdobené obrazmi z plodov
zeme.
Autorka výstavy v súčasnosti
pri svojej tvorbe používa rôzne
výtvarné techniky. Najčastejšie
tvorí štetcom a špachtľou, čím
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vzniká veľmi pútavý 3D efekt.
Veľa krásnych námetov pre svoje trojrozmerné obrazy s rôznou
tematikou nachádza predovšetkým v prírode, ktoré maľuje pre relax a potešenie. Celú
svoju výtvarnú tvorbu od maľovaných štýlových bytových
doplnkov až po dekorácie autorka prezentuje aj na svojej internetovej stránke Katy´s ART.
„Absolvovala som niekoľko
výstav, no moja najväčšia radosť
bola zo spoločnej výstavy s mojou dcérou Katkou, ktorá sa tiež
venuje maľovaniu. Takisto mám
obrovskú radosť z toho, že moje
obrazy poputovali do rôznych
kútov sveta a robia ľuďom radosť... snáď aj preto, lebo maľujem, čo milujem´,“ povedala
na záver výtvarníčka Katarína
Gáliková. Výstava obrazov Kataríny Gálikovej potrvá do 13.
septembra 2017.
Anton Kaiser

Sadenie lipy priateľstva v Mestskom parku
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda v stredu 5. júla sa
v Zlatých Moravciach uskutočnilo takzvané priateľské
stretnutie Slovanov. Pri tejto príležitosti sa v Mestskom parku zasadila lipa, ktorá je považovaná za
symbol Slovanstva. Sadilo sa za doprovodu folklórnej
skupiny z Bieloruskej republiky.
Podujatie pripravilo Občianske združenie Slavica
z Nitry v spolupráci s motorkármi z okolia Nitry, mestom
Zlaté Moravce a Mestským
strediskom kultúry a športu.
Na stretnutie prišlo okolo
50 motorkárov. Tí jazdia po
slovanských krajinách, v ktorých na rôznych miestach
sadia lipy. „Na znak úcty,
lásky a slovanstva prišli, aby
aj v našom meste zasadili
Lipu priateľstva - lipu slovanskej vzájomnosti,“ povedal
viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub, ktorý
prišiel privítať motorkárov,

domácich i zahraničných
hostí.
Podujatia sa zúčastnil Alexander Bušujev s manželkou
Tatianou Bušujevovou z Európskeho fondu slovanskej
písomnosti a kultúry, Jevgenij Strogov - prezident Ruskej federácie mototuristiky,
Anastázia Mišagina - z Ruského kultúrneho centra,
Marína Halajiová - zo Zväzu
Rusov na Slovensku, Miloš
Zverina a ďalší členovia z OZ
Slavica.
Nechýbala tu ani dávka
folklóru. Najskôr vystúpili deti z nášho domáceho

Lipa bola zasadená oproti amfiteátru.
detského folklórneho súboru Zlatňanka, a potom
svoje umenie predviedli
členovia folklórneho súboru
Ricky Kuferak z Bieloruskej

republiky. Počas ich spevu
došlo aj k samotnému aktu
sadenia lipy.
Peter Klimant
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Hurá prázdniny v Prílepoch
V nedeľu 9. júla 2017 sa v prílepskom parku opäť športovalo. Občiansky výbor a Spevácky
súbor Kolovrátok už šiestykrát
organizoval peknú akciu pre
deti pod názvom „HURÁ
PRÁZDNINY.“
Súťažili všetky vekové kategórie. Malí prekonávali prekážky,
hádzali do koša, na terč a skákali vo vreciach. Viceprimátor

Zlatých Moraviec a poslanec za
mestskú časť Prílepy Marek Holub odštartoval beh okolo kruháča: „Pripraviť sa, nezabiť sa, štart.“
Druhé kolo bol peletón detských cyklistov. Na čele prišli
veľké bicykle a tí najmenší poslední, mali pomocné koliečka.
V parku sa hral derby futbalový
turnaj, chlapci, dievčatá o putovný pohár súboru KOLOVRÁTOK.

Víťazov odmeňoval primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.
Akcia sa ukončila sladkou tortou melónom a opekačkou pri
ohni. Všetci niečo vyhrali, tešili sa

z medailí, cien a darčekov. Veľká
radosť v očiach našich detí bola
odmenou pre organizátorov tohto vydareného popoludnia.
Jozef Vencel

Z histórie nášho mesta: Mor v Zlatých Moravciach
Zlatomoravčanov po minulé
storočia masovo pripravovali
o život zákerné a neliečiteľné
morové epidémie, ktoré dokázali vyhladiť celé rodiny. Aj preto
v dnešnej spoločnosti stále zotrváva tzv. morová mentalita, teda
neustály strach ľudí z vypuknutia celosvetovej smrteľnej nákazy, ktorá by dokázala vyhubiť
takmer celé ľudstvo.

Čierna smrť
Mor, pre ktorý sa ujalo historické pomenovanie „čierna
smrť“ vzhľadom na charakteristické čierne hrčky tvoriace sa
po tele, sa v našom regióne vyskytol niekoľkokrát, konkrétne
v rokoch 1360, 1509, 1553, 1586,
1708-1710, 1734 a 1738. Naposledy sa mal u nás vyskytnúť ešte
v roku 1815.

Mor ako biologická
zbraň
Prvý raz sa morová epidémia
objavila v stredovekom Uhorsku
v 14. storočí. Mimoriadne zaujímavé je jej zavlečenie do Európy,
ktoré súvisí s obliehaním janovského prístavu Kaffa (dnešná Feodosija) na Kryme mongolskými
dobyvateľmi. Počas štvorročného obliehania v rokoch 1343-1347
sa vojskám pod vedením chána
Džanibega nedarilo prístav dobyť. Pri poslednom obliehaní
Kaffy Mongolmi si dobyvatelia

z Číny doniesli so sebou aj mor
a takto oslabená a chorá armáda nebola schopná si krymské
mesto podmaniť.
Mongolského vojvodcu však
napadol mimoriadne zákerný
plán na ovládnutie pevnosti, a to
hádzať hnijúce mŕtvoly svojich
bojovníkov katapultom za hradby mesta, čím vlastne morovú
chorobu použil ako biologickú zbraň hromadného ničenia.
Napokon tento janovský prístav
takouto taktikou ovládol, ale za
cenu rozšírenia choroby a paniky
medzi janovských moreplavcov,
ktorí v snahe utiecť pred touto
zákernou chorobou a zachrániť
si vlastný život, sa vrátili svojimi
loďami do talianskych prístavov,
na ktorých však boli aj infikované
blchy, čím sa aj tam zavliekol mor.
Obchodovaním s talianskymi
prístavmi sa táto choroba rozšírila aj do ďalších prístavov v Stredozemnom mori a odtiaľ do celej Európy. V roku 1352 sa „čierna
smrť“ stratila tak rýchlo, ako sa
do Európy dostala. Bilancia jej
hrôzovlády bola šokujúca, zomrelo približne 25 miliónov ľudí, teda
jedna tretina vtedajšej populácie
starého kontinentu.

Vinník
morovej nákazy
Za šírenie moru bola zodpovedná baktéria Yersinia
pestis, ktorá sa vyskytovala

podľa najnovších výskumov
na pieskomiloch, ázijských hlodavcoch žijúcich v Kazachstane,
a ktorá sa prostredníctvom bĺch
týchto drobných zvierat rozšírila až na človeka, keďže blchy sa
postupne dostali na dopravné
a domáce zvieratá, tovar, šatstvo
a nakoniec až na človeka. Mohol sa vyskytovať vo dvoch formách, a to ako častejšia žľazová
(bubonická) forma alebo aj ako
nebezpečnejšia pľúcna forma.
Niektoré výskumy naznačujú,
že za rýchle šírenie moru mohol
aj kvapôčkový spôsob prenosu,
a to kýchaním a kašľaním nakazených, ktorým infikovali ďalších
ľudí. V prípade pľúcnej formy
moru bola inkubačná doba len
dva dni a chorý bol do piatich
dní mŕtvy. Bubonický mor sa
prejavoval bolestivým zápalom
lymfatických ciev a lymfatických
uzlín, ktorý mohol opuchnúť na
hrče veľké až 10 cm.

Koniec masového
hubenia ľudstva
K šíreniu moru v minulosti mimoriadne prispeli
katastrofálne životné podmienky a nulová hygiena.
Ľudia žili v drevených chatrčiach, nepoznali základné
hygienické návyky ako pravidelné umývanie rúk či každodennú sprchu. Často trpievali hladom a podvýživou, čo

prispelo k výraznému oslabeniu ich imunity. Väčšinu
života strávili tvrdou prácou
na poli, ktorá zapríčinila celkovú vyčerpanosť organizmu a ďalšie sprievodné choroby. K tomu slabé či nulové
medicínske poznatky a nedostupnosť zdravotnej starostlivosti sa stali živnou
pôdou pre šírenie takej hrozivej choroby, akou bol mor.
So zvyšovaním životnej
úrovne, povedomia o základných hygienických návykoch a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ale aj
vytvorenia si imunity ľudského organizmu voči týmto
chorobám došlo k vymiznutiu tejto choroby na Slovensku aj v Európe, napriek
tomu sú však stále oblasti
Zeme, hlavne v rozvojových
krajinách, kde sa mor naďalej vyskytuje. Preto sa pred
návštevou takýchto oblastí odporúča vakcinácia. Našťastie, sa však dnes tieto nebezpečné choroby už dajú
liečiť antibiotikami. Zostáva
nakoniec len pevne veriť, že
táto hrozná choroba zostane
pre nás len desivou historickou spomienkou a nikdy sa
do našich končín už nevráti.

JUDr. Martin Kováč
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Deň bezpečnosti s DHL
Vo štvrtok 22. júna 2017 bolo v areáli detského dopravného ihriska v Zlatých Moravciach rušno. Uskutočnila
sa tu akcia pod názvom Deň bezpečnosti s DHL, ktorú
pripravila logistická spoločnosť DHL Slovensko spoločne s ďalšími partnermi. Podujatie bolo určené pre deti
zo zlatomoravských základných škôl.
Šlo o preventívnu akciu zameranú na problematiku
v cestnej premávke, z dôvodu
znižovania nehodovosti detí
na cestách a zvyšovania ich
vedomostnej úrovne v tejto
oblasti. Podujatia sa zúčastnilo približne 220 detí. Boli to
žiaci 3. a 4. ročníkov zo Základnej školy (ZŠ) Robotnícka, ZŠ
Pribinova a ZŠ sv. Don Bosca
v Zlatých Moravciach.
„Program bol postavený na
živej a interaktívnej prezentácii aj za pomoci kamióna.
Tieto demonštrácie sa snažia
o to, aby deti získali čo najautentickejšie zážitky, ktoré im

pomôžu vstrebať a zapamätať si dôležité informácie,“
povedal Marián Takáč, náčelník Mestskej polície v Zlatých
Moravciach.
Pre deti bolo pripravených
celkovo šesť zaujímavých stanovísk: DHL – prednáška pri
nákladnom vozidle; Policajný zbor Slovenskej republiky
- dopravná polícia – ukážka
vozidla, výstroje a výzbroje,
krátka prednáška; Hasičský
a záchranný zbor Slovenskej
republiky – ukážka výstroje a výzbroje, krátka prednáška o činnosti; zdravotníci - ukážka prvej pomoci;

Granvia Operation, a. s. –
ukážka vozidla, výstroje, krátka prednáška; Mestská polícia
Zlaté Moravce - jazda zručnosti na dopravnom ihrisku.
Podujatie zorganizovala
spoločnosť DHL Slovensko
spoločne s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Zlatých
Moravciach, Okresným riaditeľstvom policajného zboru (PZ), Okresným dopravným inšpektorátom PZ Nitra,

spoločnosťou Granvia Operation, Bona via, Mestským
strediskom kultúry a športu
a mestom Zlaté Moravce.
„Touto cestou chceme poďakovať všetkým organizátorom, spoluorganizátorom,
účastníkom a hlavne spoločnosti DHL Slovensko za vydarenú akciu,“ povedal na záver
náčelník Takáč.

Peter Klimant

Deti  z MŠ Kalinčiakova na exkurzii v spoločnosti
Wienerberger Zlaté Moravce

Predškoláci z MŠ na Kalinčiakovej ulici získali nové poznatky o výrobe tehál. Dňa
26. júna 2017 navštívili spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, ktorá nám
umožnila vidieť špičkovú

technológiu výroby tehliarskych výrobkov. Našim sprievodcom bol vedúci výroby
Martin Frkáň.
Deti boli nadšené z práce
strojov pri ťažbe hliny. Práve hlina je najdôležitejšia

surovina, ktorá sa dostáva
na pásový dopravník, kde
sa drví a mieša s vodou.
Dokonca aj piliny sú dôležité na spevnenie a kvalitu
tohto stavebného výrobku.
Boli veľmi prekvapené, keď
sa v ďalšom výrobnom procese táto hmota zmenila do
formy a tvaru budúcej tehly.
Mali možnosť si určitú časť
z tejto ešte mäkkej hmoty
ponechať a skúmať, čo sa
s ňou stane. Správne vytvarovaná budúca tehla sa musela vysušiť v sušiarni.
Zo sušiarne tehla putovala
do veľkej pece, v ktorej je
pri vypaľovaní veľmi vysoká
teplota až 900°C. Preto sme
si ju obzerali len z diaľky.

Najzaujímavejšie bolo balenie transportných paliet do
veľkej fólie, ktorá sa nafúkla ako balón a obalila paletu. Zabalené palety tehál sa
pomocou vysokozdvižného
vozíka preniesli na kamión
a putovali k zákazníkom.
Každé z detí si odnášalo nielen množstvo zážitkov, ale aj malý darček- loptičku s logom spoločnosti
Wienerberger.
Poďakovanie patrí pánovi
Miklovi za sprostredkovanie exkurzie a spoločnosti
Wienerberger za možnosť
prehliadky jej výrobných
priestorov.
Kolektív MŠ Kalinčiakova
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Slávnostná rozlúčka s predškolákmi v MŠ „Dúha“ Žitavské nábrežie
21. jún bol v našej MŠ na Žitavskom nábreží výnimočný.
Lúčili sa predškoláci z 3. triedy
– „Sovičky,“ ktorým boli triedne učiteľky: Anna Zelenková,
Agnesa Ivaničková a Monika
Lipčeyová. Predškoláci z 5.
triedy- „Kuriatka,“ kde boli
triedne učiteľky: Tatiana Kováčová, Gabriela Luspajová
a Mária Korchaníková.
Rozlúčka sa uskutočnila
v našom krásne vyzdobenom prírodnom amfiteátri.
O výzdobu sa postarali pani
učiteľky: Silvia Ivanová a Andrea Sládeková, ktorá rozlúčkový program moderovala.
Program bol pestrý a zaujímavý. Striedali sa piesne, básne, tance, ale aj vtipné scénky. Na tvárach rodičov bolo
vidieť úsmev, slzy dojatia, ale
predovšetkým hrdosť na svoje deti, ktoré svojím vystúpením potvrdili, že si osvedčenie
o ukončení predprimárneho
vzdelávania právom zaslúžia.

Tohtoročná rozlúčka bola
výnimočná aj tým , že v nej
účinkovali rodičia so svojimi
deťmi. Mamičky a ockovia detí
z 3. triedy, si zatancovali spolu v dvoch tancoch: „ Povedz
mi otec“ a „Mama Maria.“ Folklórny súbor Drumbľa, v ktorom pôsobia niektorí rodičia
detí z 5.a 3. triedy, sprevádzal
deti z 5. triedy pri spievaní
známych ľudových piesní „
Po nábreží, koník beží ...,“ „Išli
dievky ľan trhať,“ „ Bodaj by
vás vy mládenci....“ Sledovať
spoločné vystúpenie rodičov a ich ratolestí bolo naozaj neopísateľným zážitkom.
Na záver programu nasledoval slávnostný nástup absolventov v talároch vo farbách
dúhy. Prihovorila sa im p. riaditeľka Viera Sýkorová a podpredsedníčka RZ Martina
Belianska, ktoré deťom odovzdali osvedčenie o ukončení
predprimárneho vzdelávania
a  knihu „ Prečo lienky nosia

podkolienky“ od Ivony Ďuričovej. Knihy boli zakúpené
z financií RZ. Po oficialitách sa
deti spolu s rodičmi premiestnili do svojich tried na terasy,
kde mali pripravenú rozlúčkovú párty.
O výzdobu a pohostenie
sa postarali rodičia a veru
nešetrili ani fantáziou a ani
kreativitou. Obdivné výkriky
a nadšený potlesk bolo počuť široko-ďaleko. Maškrtilo sa
na osviežujúcom ovocí, sladkostiach , ale predovšetkým

na úžasných tortách. Rodičia
a p. učiteľky medzi sebou debatovali, aj sa zasmiali, ale aj
poplakali pri spomienke, ako
ich deti začínali a čo všetko
pozažívali. Nuž, taká bola rozlúčka „Sovičiek“ a „Kuriatok“
z MŠ- Dúha. Pozvaní hostia
- primátor mesta, prednosta MsÚ a vedúca oddelenia
školstva a sociálnych vecí
sa pre pracovné povinnosti
ospravedlnili.
MŠ Žitavské nábrežie

V MŠ Štúrova sa lúčili s predškolákmi

Ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa
koncom školského roka
2016/2017 nastal čas, aby

sme sa rozlúčili s našimi
predškolákmi.
Utorok 20. júna poslednýkrát vystúpili naši predškoláci v materskej škole pred

svojimi rodičmi, známymi,
kamarátmi a pani učiteľkami. Naposledy si na dvore
materskej školy zaspievali,
zatancovali, recitovali básničky a nasledovalo tradičné pasovanie za prvákov.
Nastal čas lúčenia a ako
sa patrí okrem krásnych
spomienok na čas strávený v materskej škole, si
naši predškoláci odniesli na
pamiatku darčeky a knižky
a samozrejme nechýbala
ani torta, na ktorej si všetci
veľmi pochutili.
Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili
do vytúženej školy a aby

boli naďalej takí šikovní
a robili všetkým okolo seba
radosť.
Na konci školského roka
p. riaditeľka Ivana Homolová a kolektív MŠ Štúrova
poďakovali rodičom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili materskú
školu a za ich vzájomnú
spoluprácu. ĎAKUJEME .
Tiež ĎAKUJEME za sponzorské dary pánovi Františkovi Kabátovi, pánovi
Mravíkovi, pani Orolínovej
a pani Černovej.

Ivana Micheličová
MŠ Štúrova
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov a pozemku
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 pozemku vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 80,83 m2 v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej
vybavenosti“), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/A 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, skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 44,00 m² v 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:
služby, skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 69,00 m²v budove so súpisným číslom 3282, nachádzajúcej sa na
Viničnej ulici v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku- parcele KN registra ,,C“, č. parcely 2606/3
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravcea pozemok o výmere 102,00m2/prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „C“, č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453,účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: skladové priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 28.08.2017 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkuzískate 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
Ponúkame montáž slovenských slnečných kolektorov s možnosťou dotácie až do výšky 1750 EUR.
Info: 0944 545 923, 0905 768 051
48/2017

45/2017

Program
KINA TEKOV
n Srdcu nerozkážeš 2. 8.
2017 - streda 19.00 - vstupné: 4 €
n Čiara - 3. - 4.- 5.- 6. 8. 2017
- štvrtok 19.00, piatok 20.00,
sobota 20.00, nedeľa 19.00 vstupné: 4 €
n Atomic Blondie -7.- 8. 8.
2017 -pondelok 19.00, utorok
19.00 - vstupné: 4 €
n Emoji film -17.- 18.- 19.
a 21. 8. 2017 - štvrtok 17.00, piatok 17.00, sobota 17.00, pondelok 17.00 - vstupné: 4 €
n Čiara - 17.- 18.- 19. 8. 2017
- štvrtok 19.00, piatok 19.00,
sobota 19.00 - vstupné: 4€
n Annabelle 2: Stvorenie
zla - 21.- 22. 8. 2017 -pondelok 19.00, utorok 17.00 - vstupné: 4 €
n Zabijakov osobný
strážca - 22.- 23. 8. 2017 - utorok 19.00, streda 19.00 - vstupné: 4 €
n Veľká oriešková lúpež 2
-24.- 25.- 26.- 27.- 28. 8. 2017 štvrtok 17.00, piatok 17.00, sobota 17.00, nedeľa 17.00, pondelok 17.00 - vstupné: 4 €
n Temná veža - 24.- 25.26.- 27. 8. 2017 - štvrtok 19.00,
piatok 19.00, sobota 19.00, nedeľa 19.00 - vstupné: 4 €
n Barry Seal: Nebeský
gauner - 29.- 30. 8. 2017 - utorok 19.00, streda 19.00 - vstupné: 4 €
n Logan Lucky - 31. 8.a 1.
9. 2017 - štvrtok 19.00, piatok
19.00 - vstupné: 4 €
n Hurvínek a kúzelné
múzeum - 31. 8.a 1.- 2.- 3.
9. 2017 - štvrtok 17.00, piatok
17.00, sobota 17.00, nedeľa
17.00 - vstupné: 4 €
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Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

August 2017

Mestské stredisko kultúry
a športu
Program na mesiac august:

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ
Mestský úrad Zlaté Moravce/Mesto Zlaté Moravce/Ulica1. mája
č. 2, 953 01 Zlaté Moravce1
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP),
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. augusta 2017
o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského zastupiteľstva na 1. poschodí na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na
adresu Mestského úradu, Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne uvedú
názov pracovnej pozície, o ktorú majú záujem (TP). Na
obálku uvedú: „Výberové konanie TP, neotvárať!“
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15. augusta 2017. Záujemcovia, ktorých žiadosti
do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky,
nebudú zaradení do výberového konania. Predloženie kompletných dokladov je nevyhnutnou podmienkou účasti uchádzača
na výberovom konaní.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do
zamestnania:
•
žiadosť, v ktorej je jednoznačne určený názov pracovnej
pozície, o ktorú sa kandidát uchádza,
•
životopis uchádzača,
•
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne
aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
•
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa
alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval
alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty
zo školení a podobne),
•
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace,
•
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Všetky ostatné dôležité informácie nájdete zverejnené
na internetových stránkach:
www.zlatemoravce.eu, www.ia.gov.sk. Tiež sú zverejnené na informačnej tabuli Mesta Zlaté Moravce a UPSVaR
Zlaté Moravce.

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
28. august 2017 o 15. 00 hod. (v pondelok) – „Výročie SNP“
- program na Námestí hrdinov

Pripravujeme:

26. september 2017 o 17. 00 hod. (v utorok) – detské predstavenie „Smejko a Tanculienka“- v divadelnej sále MSKŠ,
vstupné v predpredaji - 8 eur
4. október 2017 o 18.00 hod. (v stredu) – divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla „To nemá chybu“,
v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 15 eur
21. október 2017 o 17. 00 hod. (v sobotu) – hudobné predstavenie „Kysucký prameň“ - v divadelnej sále MSKŠ
16. november 2017 o 18,00 hod. (vo štvrtok) – Tolkshow Petra Marcina „Neskoro večer“, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
v predpredaji - 14 eur
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Opustili nás
 Anna Ostrihoňová
nar. 1923, zom. 29. 06. 2017
 Štefan Dudáš
nar. 1956, zom. 08. 07. 2017
 Mária Šabíková
nar. 1935, zom. 13. 07. 2017
 Helena Chrenová
nar. 1944, zom. 17. 07. 2017
 Ondrej Pavlenda
nar. 1931, zom. 19. 07. 2017
 Viliam Rumanko
nar. 1933, zom. 21. 07. 2017
 Jozef Kňaze
nar. 1948, zom. 22. 07. 2017
 Irena Golianová
nar. 1940, zom. 23. 07. 2017

Smútočné
oznámenie
Odišla si od nás, zostali
sme v žiali, no vždy budeš
žiť v srdciach tých, ktorí Ťa
radi mali. Za všetky Tvoje
trápenia a bolesti nech Ti
dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 13. júla nás vo veku
82 rokov navždy opustila
naša drahá mama, stará
mama a prastará mama

Mária Šabíková.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym, susedom a všetkým
za účasť na poslednej rozlúčke
ako i za kvetinové dary a prejavy
sústrasti v našom hlbokom žiali.
Smútiaca rodina.
44/2017
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Spomienka

Spomienka

Spomienka

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach
zostávaš stále s nami.
Dňa 17. júla 2017 sme si
pripomenuli 2. smutné výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec, prastarý otec a ujo

Je to už osem rokov, čo
nie si s nami, zabudnúť
nemôže rodina, známi.
Na hrobe kytica, kahanec svieti, spomienka
manželky a tvojich detí.
Dňa 6. 7. 2017 sme si pripomenuli ôsme výročie úmrtia
manžela, otca, starkého

Už len kytičku kvetov
na hrob Ti môžeme dať,
spokojný, večný spánok môžeme Ti priať.
Dňa 18. júla sme si
pripomenuli smutné
jubileum pri príležitosti nedožitých 80-tych
rokov našej drahej

Václav Kabourek.

S láskou a úctou spomínajú
manželka Barbora, synovia
a dcéra, vnuci a pravnuci a ostaná rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
42/2017

Povedali si
spoločné áno

10. 06. 2017
Mgr. Roman Šíra
trvalý pobyt Zlaté Moravce
a Lenka Černá
trvalý pobyt Hosťovce
01. 07. 2017
Ing. Andrej Slimák
trvalý pobyt Pezinok
a RNDr. Jana Strišovská
trvalý pobyt Zlaté Moravce
07. 07. 2017
Mário Morávek
trvalý pobyt Topoľčianky
a Sabína Havalová
trvalý pobyt Zlaté Moravce

Jozefa Šutku.

S láskou a úctou na neho
v modlitbe spomína manželka a dcéry s rodinami.
Redakcia Tekovských novín sa ospravedlňuje za nesprávnu fotografiu uverejnenú
v spomienke č. 32/2017 zo 7. čísla Tekovských novín. Spomienku uverejňujeme
opätovne so správnou fotografiou.

Magdalény
Šrankovej rod.
Gorekovej.

V tichej modlitbe s láskou a úctou spomínajú dcéry Iveta, Alena, Eva a syn Karol s rodinami.
43/2017
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Požitavská futbalová akadémia
otvára tím žiačok
Požitavská futbalová akadémia (PFA) má už 9 rokov, pôsobí v regióne Zlatých Moraviec
a Vrábeľ. V novej sezóne v nej
bude fungovať 16 družstiev. Dorasty aj žiaci trénujú v Zlatých
Moravciach, ale dorasty budú
hrávať domáce majstrovské
zápasy na štadióne vo Vrábľoch. Družstvá prípraviek majú
v oboch centrách PFA.
Súťažnú premiéru čoskoro zažijú ženy, najnovšou novinkou
však je, že klub zakladá aj tím
žiačok. „Kluby so štatútom ÚTM
majú odteraz povinnosť mať aj
družstvo žiačok. Prvé dievčatá
už máme, obraciame sa však na
športovú verejnosť a hľadáme
ďalšie adeptky. Ide o dievčatá
narodené v roku 2003 a mladšie,“ upresnil športový riaditeľ

mládeže Jozef Novota. Kuriozitou je, že trénerom brankárov
mládeže je jeho menovec Jozef Novota, člen kádra ligového áčka.

Kto vedie mládež
Riaditeľ PFA: Michal Zölder.
Športový riaditeľ mládeže: Jozef
Novota ml. U19: Miroslav Mihálik. U17: Ľubomír Rumanko. U15:
Miroslav Broniš. U14: Dávid Novota. U13: Patrik Súlovský. U12:
Ján Barát. U11: Rastislav Domaniský a Roman Zima. U10: Juraj
Šabík a Peter Mjuller. U9: Pavol
Danko a Mário Mjuller. U8: Karol
Karlík. U7: Erik Rumanko. Ženy:
Jozef Novota ml. Žiačky: Adam
Jamrich, Adam Rumanko. Tréner
brankárov: Jozef Novota st.
Vladimír Červený

Turnaj v mini futbale ochranných zložiek
Dňa 23. júna 2017 sa opäť
ako po minulé roky uskutočnil na mestskom štadióne
v Zlatých Moravciach turnaj
v mini futbale ochranných
zložiek. Na tomto ročníku sa
zúčastnilo päť družstiev, a to
hasiči, mestská polícia, lekári,
Obvodné oddelenie policajného zboru a Centrum bezpečnostno–technických činnosti (CBTČ).
Hralo sa so systémom každý
s každým. Najviac sa darilo hasičom, ktorí skončili na prvom
mieste, druhé miesto v silnej
konkurencii obsadilo družstvo
mestskej polície, tretí skončili lekári, na štvrtom mieste
usporiadajúce CBTČ a piate
obvodné oddelenie Policajného zboru.
Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč hasičov Pavol Stopér so šiestimi gólmi.
Najlepším brankárom bol Branislav Varga z mestskej polície.

Pochvala patrí družstvu CBTČ,
ktoré tento ročník organizovalo a svojej úlohy sa zhostili na
výbornú.
Zúčastnené mužstva svojou účasťou prišiel podporiť aj primátor mesta Zlatých
Moraviec Dušan Husár. Priamo turnaja sa zúčastnil aj viceprimátor Marek Holub, ktorý hral v družstve mestských
policajtov. Všetci zúčastnení
sa zhodli, že celý turnaj mal
vysokú spoločensko-športovú úroveň a stretnú sa tu aj
na budúci rok.

Poradie turnaja:
1.
2.
3.
4.
5.

Hasiči
Mestská polícia
Lekári
CBTČ
Obv. odd. policajného
zboru

Ivan Horvát

Ana Šabíková

Úspešná ANA ŠABÍKOVÁ
Tenistka Ana Šabíková, športovkyňa roka 2016, má za sebou úspešný vstup do antukovej sezóny.
V máji a júni prebiehali súťaže družstiev, kde bola oporou družstva starších žiačok
Zlatých Moraviec, neprehrala
ani jeden zápas vo dvojhre ani
vo štvorhre a spolu s Adelkou
Dankovou, Vaneskou Drahošovou a Dominikou Tkáčovou kolektívnym výkonom
vybojovali 3. miesto vo svojej
kategórii.
Po družstvách Ana pokračovala vo výborných výsledkoch na individuálnych turnajoch. Na turnaji starších žiačok

triedy C v Slovenskej Ľupči obsadila 3. miesto vo dvojhre, vyradila ju neskoršia víťazka, a takisto 3. miesto aj vo štvorhre.
V Dunajskej Lužnej na turnaji
triedy D potvrdila pozíciu nasadenej jednotky vo dvojhre
(23 účastníčok) aj vo štvorhre.
Nestratila ani set, keď postupne porazila Mydlárovú (Bratislava) 6:0, 6:1, Gubáňovú (Leopoldov) 6:1, 6:0, Barlovú (Sl.
Ľupča) 6:0, 6:3 a vo finále zdolala Vatrtovú (Piešťany) 6:4, 6:1.
Vo štvorhre hrala s Kratochvílovou, zvíťazili a Ana tak získala
na turnaji víťazné double.
Ján Novota

Havran víťazne!
V stredu 28. júna 2017 sa
v telocvični TJ Sokol na Štúrovej ulici uskutočnil 1. ročník súťaže o ,,Najsilnejšieho
študenta Zlatých Moraviec“
v tlaku na lavičke. Akciu organizovali členovia TJ Sokol –
kulturistika s podporou Mesta Zlaté Moravce a primátora
Dušana Husára. Súťažilo sa
bez rozdielu hmotnosti, najsilnejší študent sa určil podľa
takzvaných Wilksových bodov (pomer hmotnosti pretekára a hmotnosti činky, ktorú
súťažiaci vzoprie).

Konečné poradie:
1. miesto - L. Havran (Gymnázium J. Kráľa), 78,89 Wb – 115
kg; 2. miesto - R. Paukovič (SOŠ
technická), 77,04 Wb – 120 kg;
3. miesto - P. Zaťko (SOŠ polytechnická), 76,60 Wb – 120 kg;
4. miesto - D. Néma (ZŠ Robotnícka), 72,39 Wb – 95 kg; 5.
miesto - R. P. Solčanský (SOŠ
technická), 72,08 Wb – 110 kg;
6. miesto - J. Solčiansky ( ZŠ
Robotnícka), 55,81 Wb – 85 kg
Mgr. Ivan Hritz
Predseda TJ Sokol
Zlaté Moravce
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TU SME DOMA
Obsadzujeme pozície:
• PROCESNÝ INŽINIER KVALITY
• PROCESNÝ INŽINIER
• TECHNOLÓG
• ÚDRŽBÁR ELEKTRONIK
• NASTAVOVAČ

Kontaktujte nás:
email: job_sk@secop.com
Tel: +421 037 6424 200 +421 037 6406 495
Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
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