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Prečo bol podaný návrh na zmenu platu primátora
V súlade s § 4 ods. 1 Zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch primátorov miest v platnom znení, sa primátor
mesta Zlaté Moravce zaraďuje podľa počtu obyvateľov mesta do 6.
platovej skupiny, na základe ktorej mu patrí plat rovnajúci sa 2,53násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za
predchádzajúci kalendárny rok.
V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 uvedeného zákona plat primátora
nemôže byť nižší ako je ustanovené v § 4 ods. 1. Mestské zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Uznesením zastupiteľstva č. 81/2011 bol plat primátorovi mesta zvýšený o 66,5%.
(Doteraz platilo: priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv.) - 769
€ x 2,53 = 1946 € + návrh na zvýšenie: o 66,5% = 1294 €. Plat podľa § 3
ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. spolu =
3240 €)
Novelou tohto zákona sa zaviedla nová povinnosť pre mestské zastupiteľstvá a to, že mestské zastupiteľstvo musí plat primátora opätovne
raz ročne prerokovať.
Práve pre túto novelizáciu vyplynula zo zákona povinnosť
Mestskému úradu predložiť prípadnú zmenu výšky platu primátora s
následným opätovným schválením Mestským zastupiteľstvom.
Na základe zverejnenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve
za predchádzajúci kalendárny rok Štatistickým úradom SR sa aplikuje
zákonom stanovený výpočet minimálneho platu primátora mesta a
takto nanovo určený plat platí s účinnosťou od 1.1.2012.
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V určujúcej časti napádaného uznesenia poslanci mestského zastupiteľstva (ďalej aj ako „MsZ“) navrhli a schválili nasledovné znenie:
„...určuje mesačný plat primátora mesta vykonávajúceho funkciu v
celom rozsahu vo výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2011 786 € x 2,53) čo
predstavuje celkový plat vo výške 1.989,00 €.“

„ Mám za to, že poslanci MsZ nemôžu určovať niečo, čo je
upravené alebo stanovené zákonom, t.j. nemôžu ísť nad rámec
dikcie a citácie príslušného zákona a jeho paragrafov. Citovaný
zákon neobsahuje formuláciu, ktorá by dávala mestskému zastupiteľstvu kompetenciu takto určovať plat primátora. V kompetencii MsZ je
iba jeho prerokovanie, prípadne podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona
obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.
Ďalej mám za to, že je nepresné a právne nelogické predmetné
uznesenie v časti, ktorá uvádza: „...plat primátora vykonávajúceho

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí konanom dňa 26. apríla 2012 prerokovalo návrh na úpravu platu
primátora Mesta Zlaté Moravce vykonávajúceho funkciu v celom
rozsahu v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. o právnom postavení a platových pomeroch primátorov miest v platnom znení, vo výške
2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve (za rok 2011 786 € x 2,53) zvýšený o 66,5%, čo predstavuje celkový plat vo výške 3.312 €, ktorý bol však v konečnom
dôsledku poslancami MsZ stiahnutý na 1 989 €.

Dôvody ich rozhodnutia sú neznáme, ani jeden z poslancov si svoj názor a následné zahlasovanie za zníženie platu
primátora nedokázal verejne odprezentovať sám za seba.

Plat nezmenený

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva
právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a nepodpisuje uznesenie Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 300/2012 zo dňa 26.04.2012
v zákonom stanovenej lehote podľa § 12 ods. 11 tohto zákona, čím
pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach č. 300/2012 zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 26.04.2012, ktorým Mestské
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach prerokovalo návrh na úpravu
platu primátora Mesta Zlaté Moravce, ruší uznesenie č. 81 /2011,
určuje v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
platnom znení mesačný plat primátora mesta vykonávajúceho funkciu
v celom rozsahu vo výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2011 786 € x 2,53) čo
predstavuje celkový plat vo výške 1.989,00 € a to z dôvodu, že sa
domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu, a to na základe nasledovného.
Dôvody nepodpísania uznesenia:
I. Podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov: Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo
násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Predmetný zákon ďalej jasne cituje formuláciu v § 4 ods. 4, podľa
ktorej: Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.

funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53 – násobku...“. Ustanovenie § 4
ods. 1 uvádzaného zákona jasne cituje platové skupiny, do ktorých sú
starostovia a primátori zaraďovaní podľa počtu obyvateľov obce či
mesta a určuje výšku násobku, ktorým sa násobí priemerná mesačná
mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe
údajov Štatistického úradu SR. Uvedené určovať teda nie je v
kompetencii MsZ, nakoľko uvedené je stanovené a dané priamo
zákonom.
Okrem toho v určujúcej časti predmetného uznesenia je uvedené
slovné spojenie „primátora mesta“, pričom je síce možné predpokladať, že poslanci mali na mysli primátora mesta Zlaté Moravce, avšak
takáto nejednoznačnosť v terminológii zakladá pochybnosť o
určitosti a zrozumiteľnosti takéhoto právneho úkonu.
Ďalej mám za to, že nie je v súlade so zákonom, ak MsZ predmetným
uznesením zrušilo uznesenie č. 81/2011 zo dňa 23.6.2011, ktoré je
právnym titulom na vyplatenie platu primátorovi mesta v schválnej
výške za doterajšie obdobie. V tomto smere som sa ako primátor mesta
dostal do postavenia, ktoré vnímam ako právne neisté a mám za to, že
poslanci takýmto uznesením zrušili titul na vyplatenie môjho platu za
obdobie do 26.4.2012. Vyplatenie môjho platu za predchádzajúce
obdobie bez platného uznesenia by mohlo byť považované za porušenie predpisov upravujúcich nakladanie s majetkom mesta, hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta a finančnú disciplínu,
nehovoriac o situácií, že to odporuje aj zákonom: č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a č. 253/1994 Z.z.
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, kde je jasná citácia, že primátor
poberá za svoju verejnú funkciu plat.
Pochybnosti o určitosti, jednoznačnosti a zrozumiteľnosti predmetného uznesenia vyvoláva aj fakt, že v danom uznesení absentuje dátum,
od ktorého má byť daná zmena, resp. iné schválenie platu primátora
mesta Zlaté Moravce, účinná.
...pokračovanie strana č. 3
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Prečo bol podaný návrh na zmenu platu primátora

... pokračovanie zo strany č. 2
Nie menej podstatným dôvodom nepodpísania predmetného uznesenia je aj fakt, že dôvody zmeny platu mi neboli na MsZ vysvetlené.
Kvôli dokladovaniu objektívnosti dôvodov pre rozhodnutie MsZ a
prijatie predmetného uznesenia, by bolo minimálne slušné a transparentné poukázať na skutočnosti, ktoré boli pri tomto rozhodovaní
vzaté na vedomie. Avšak iba z tlače som sa dozvedel „údajné“ dôvody,
ktoré spomína p. poslanec Mgr. Milan Galaba, ktorý uviedol: „Plat
predsa závisí od množstva projektov, investičných akcií a podobne,
očakávania sa ale nenaplnili. A ako obrovský nedostatok tiež vnímame
výberové konania a transparentnosť jeho politík.“
V tejto súvislosti absolútne a kategoricky odmietam, že plat primátora závisí od množstva projektov, investičných akcií a podobne.
Takéto odôvodnenie ani nemá oporu v citovanom zákone. Ja sa
však úlohám a iniciatívam nebránim. Veď aj na poslednom MsZ som
predložil niektoré návrhy, ktoré majú obrovskú podporu verejnosti.
Taktiež boli zo strany mojej a vedenia mesta predložené do Mestského
zastupiteľstva na rokovanie viaceré projekty a návrhy, avšak primátor
mesta nemôže niesť zodpovednosť za to, že tieto neboli samotnými
poslancami mestského zastupiteľstva schválené.

Taktiež v posledných dňoch iniciatívne robím na internete a aj
prostredníctvom anketárov prieskum v dotazníkovej forme, ktorým sa
obraciam na obyvateľov mesta Zlaté Moravce a zisťujem, čo si o mojich
návrhoch na zlepšenie života v našom meste myslia. Do 2. mája máme
357 dotazníkov a miera súhlasu s mojimi návrhmi sa pohybuje na
úrovni 95%! Mal som zámer, aby MsZ zobralo na vedomie túto iniciatívu a moje návrhy, ako aj to, že ich budeme v príslušných komisiách
a odborných kruhoch analyzovať.
Sú na mieste otázky: Čo zmôže primátor, ak poslanci neschvália
investičné akcie alebo ani zámer ich príprav? Aká je miera úspešnosti
množstva projektov a od čoho závisí? Ako je to merateľné? Podotýkam,
žiadne úlohy mi v tomto ohľade neboli poslancami dané! Ak kritizujeme dianie v meste, tak potom nehádžme povestný „popol“ len na
primátora! Ja ako primátor mesta, ktorý v plnej miere nesiem zodpovednosť nielen za všetky moje rozhodnutia ale v konečnom dôsledku
aj za rozhodnutia mestského zastupiteľstva (ktoré ako kolektívny
orgán nie je nositeľom zodpovednosti), mám eminentný záujem na

vzájomnej spolupráci, som za odbornosť a systematickosť krokov,
ktoré v konečnom dôsledku budú v prospech rozvoja mesta Zlaté
Moravce a jeho obyvateľov.
Ďalej úplne odmietam tvrdenie o nedostatkoch spojených s výberovými konaniami. Pričom ani nie je známe, aké výberové konania mal
pán poslanec pri svojom vyjadrení na mysli? Výberové konania na
nejaké odborné miesta, funkcie na MsÚ? Alebo vo verejnom obstarávaní? Podotýkam, že exekutívu, t.j. úrad riadi prednosta MsÚ, pričom
mestský úrad podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zabezpečuje organizačné a administratívne veci zastupiteľstva a primátora,
a teda je to úrad, ktorý ako taký realizuje výberové konania, verejné
obstarávania a ďalšiu potrebnú agendu.
Ako štatutár mesta zastávam verejnú funkciu! Podotýkam, že je to
funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Funkciu primátora
si plním v súlade s platnými zákonmi, štatútom mesta a inými
záväznými predpismi a dokumentmi. Nezbavujem sa zodpovednosti,
ba práve naopak, volám po nej. Súčasná doba si však vyžaduje
komplexné „nazeranie“ na všetkých volených funkcionárov. V
tomto zmysle som aj navrhoval, aby nebol môj plat rozhodnutím MsZ
podľa § 4 ods. 2 zvýšený až o zákonom povolených 70%, ale aby toto
percentuálne zvýšenie bolo nižšie, avšak podľa zásady rovnakého
zaobchádzania, aby bolo realizované súčasne aj so znížením
odmien poslancov MsZ.
V neposlednom rade chcem uviesť, že ako primátor mesta z pohľadu
ochrany pred diskrimináciou mám právo, aby prístup pri schvaľovaní môjho platu bol korektný a aby prinášal do rozhodovania
argumenty a vecný základ a nie nepodložené pohľady.

V tomto zmysle považujem uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 300/2012 zo dňa 26.04.2012 za nezákonné a
z tohto dôvodu jeho výkon pozastavujem.“
- Ing. Peter Lednár, CSc.

Nové nefrologické centrum v Zlatomoraveckej nemocnici

-LR-

Dňa 17. apríla sa slávnostne a
Novej Bani). Poskytujú sa tu
dialyzačnej liečby pacientov.
nané účely. Samozrejme je to
oficiálne otvorilo nové dialyzačné
komplexné nefrologické služby.
Centrum sme pripravili pre osem
vítaná zmena hlavne zo strany
centrum ako súčasť poskytovania
Predovšetkým ide o hemodialýzu,
pacientov v jednej smene, čiže
pacientov v tom, že dochádzať
zdravotnej
starostlivosti
v
poskytovanie všetkých metodík
máme osem lôžok. Okrem toho v
trikrát do týždňa niekoľko
Mestskej nemocnici prof. MUDr. R.
vrátane hemodiafiltrácie, čo je
prípade potreby (akútnej dialýzy –
desiatok kilometrov je určite iné,
Korca,DrSc. v Zlatých Moravciach
modernejší postup hemodialýzy a
rôzne otravy a komplikované
ako keď je tá možnosť v ich meste,
(priestory bývalého detského
v krátkom čase uvažujeme aj nad
pooperačné stavy) sme spoločne s
kde žijú. My sa budeme snažiť, aby
oddelenia na treťom poschodí).
zavedením peritoneálnej dialýzy,
nemocnicou zriadili samostatné
naši pacienti boli len spokojní.“
Bližšie informácie sme získali
ktorá je jedným z ďalších postupov
lôžko na oddelení OAIM na spomíPodľa slov primátora Ing. Petra
priamo od človeka, ktorému
Lednára, CSc. je to obrovza tieto nadštandardné
ský krok vpred pre obyvaslužby v našej nemocnici
teľov
celého
patrí najväčšia vďaka, riadizlatomoraveckého
teľa spoločnosti GENEA
regiónu. „Videl som veľa
s.r.o. - MUDr. Stanislava
laboratórií, hoci iného
Gerbela:
charakteru,
ale
pred
„S hrdosťou môžem
dielom, ktoré tu bolo
povedať, že som rád, že sa
urobené, skladám trikrát
nám podarilo zrealizovať
dolu svoj imaginárny
toto krásne nefrologické
klobúk. Zlaté Moravce si
centrum práve tu v Zlatých
môžu gratulovať a občania
Moravciach,
ktorého
si môžu v tomto smere
hlavnou súčasťou je dialyvydýchnuť. Som neskuzačné stredisko. O nefrolotočne rád, že sa takýmto
gickom centre hovoríme aj
centrom môže pochváliť
preto, lebo ide o dve nefropráve naše mesto.“
logické ambulancie (v
-Ľ. Rosinskán Ing. Peter Lednár, CSc. n MUDr. Dagmar Radimáková n MUDr. Stanislav Gerbel
Zlatých Moravciach a v

Časť príhovoru primátora k poslancom MsZ
V úvode 14. zasadnutia MsZ zaznel
príhovor primátora Petra Lednára,
ktorý obsahoval niekoľko návrhov,
ktoré však poslanci nevzali na
vedomie. Pre lepšiu informovanosť
občanov mesta, ide o nasledovné:

„Doprava v súčasnosti je fenomén,
ktorý trápi každé mesto. Praktický
každý občan má návrhy na riešenie
dopravy v meste. Podľa môjho
názoru sa tento problém musí riešiť
komplexne a koncepčne. Ide o súhrn
problémov a následných variant
riešení, ktoré pokrývajú dynamickú
a statickú dopravu. V tejto kombinácii sú však veľmi dôležité i riešenia
pre bezpečnosť chodcov, ako najzraniteľnejších účastníkov dopravy. S
chodníkmi, s priechodmi pre n Ing. Peter Lednár, CSc
chodcov, s bezbariérovosťou, ale aj
vhodnými trasami pre cyklistov musí ísť ruka v ruke orientácia a systém
dopravy jednoducho povedané, treba určiť, kde napríklad urobiť jednosmerky, kde rozšíriť cestu, kde posilňovať hlavne ľavé odbočovacie
pruhy alebo kde urobiť okružné križovatky. Dôležitý je aj stav a údržba
komunikácií a chodníkov. Je konečne treba prijať postupnosť týchto
riešení a určiť si priority. Chcem len ako laik načrtnúť nejaké riešenia, na
ktorých by sme sa mohli momentálne zhodnúť.
1. – vybudovanie okružnej križovatky na problematickom
dopravnom vstupe do mesta, ktorý je neúmerne zaťažený: Prílepská – Sládkovičova – 1. mája
Okamžite treba vyhodnotiť majetkovú podstatu vlastníkov pozemkov
v danej lokalite, zmapovať siete infraštruktúry a následne vstúpiť do
jednania so zainteresovanými, mám na mysli VÚC, ako správcu komunikácií II. a III. triedy. To všetko v súčinnosti s dopravným inžinierom
okresného riaditeľstva policajného zboru v Nitre. Náčrt a akýsi zámer
vám predkladám / spracoval Ing. Štefan Lisý/. Ak sa príjme tento zámer,
návrh, je nutné vyčleniť následne finančné prostriedky najprv na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a samozrejme na realizáciu.
2. – vybudovanie Centrálneho parkoviska v centre mesta –
„Mexikoplac“
Je nevyhnutné urobiť zásadný krok na vybudovanie takéhoto parkoviska, ktoré je veľmi výhodne dostupné. Nebáť sa urobiť rozhodnutie
účelného a rozumného presunutia Centrálnej mestskej tržnice do nádvoria Župného domu, avšak podotýkam, že nie tie ohavné stánky ale
pripraviť jednoduché, cenovo dostupné stánky a pulty. To chce aj pripraviť nový „Trhový poriadok mesta“ s prísnymi pravidlami a poriadkom.
Určite by nám toto riešenie mohlo v budúcnosti pomôcť s projektom
obnovy tejto skvostnej stavby a žiadaním nenávratných fondov, či už z
Únie alebo Nórskeho fondu. Stavebne a štruktúrovane sa to dá zvládnuť.
Týmto krokom získame prakticky dvojitú účelnosť a výhodu: spoplatnené a kontrolované Centrálne parkovisko a modernejšiu koncepciu
Tržnice a navyše môžme do budúcna získať bonus v podobe získavania
finančných zdrojov na úpravu Župného domu, je dostupnejšie žiadať
prostriedky, keď potencionálny možný donor týchto financií vie, že aj
mesto má záujem v rámci svojich možností oživiť túto pamiatku, inštitúciu. Ponúkali by sa tak ďalšie riešenia na expanziu umiestnenia služieb
alebo využitie priestorov pre spoločenské, či samosprávne účely. Nemali
by sme sa báť urobiť tento krok. Bližšie to doplním v druhej časti môjho
vystúpenia.
3. – vybudovanie Účelového parkoviska mesta pri nemocnici R.
Korca
V areáli nemocnice máme budovu, ktorá ohrozuje zdravie a bezpečnosť zamestnancov nemocnice. Je staticky narušená, nevhodná a nerentabilná na rekonštrukciu. Súhlas statika i Pamiatkového úradu na
sanáciu tejto budovy je. Vzniklo by tu parkovisko nielen pre potreby
návštevníkov nemocnice, pacientov, či zamestnancov, ale čiastočne by
sa zmiernili „tlaky“ na parkovanie počas nedeľňajších bohoslužieb.
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4. - vypracovanie dokumentu
pre
postupné
zabezpečenie
opravy a rekonštrukcie miestnych
komunikácií v správe mesta,
chodníkov a odstraňovanie bariér
Odborný útvar MsÚ v spolupráci s
Technickými službami a hlavne
odporúčaniami výborov mestských
častí a komisie dopravy by mal
pripraviť dokument, ktorý by jasne
určil priority v otázke pravidelnej
údržby, oprave, či rekonštrukcií
mestských komunikácií, chodníkov a
riešením
bezbariérovosti.
Je
potrebná väčšinová zhoda na
postupnosti priorít pre mesto a
samozrejme
podporiť
takýto
dokument aj finančnou analýzou a
rôznymi spôsobmi prefinancovania
týchto potrebných riešení. Chcem
pripomenúť, že treba venovať v
tomto dokumente aj nutný priestor pre prípadnú zmenu v systéme a
organizovanosti dopravy.
5. - príprava koncepcie spoplatneného parkovania v meste
O tejto závažnej otázke potrebujeme širšiu diskusiu nielen s občanmi,
ale aj s podnikateľmi, ktorých prevádzky sú v dotykovom pásme prípadného spoplatnenia za parkovanie, resp. za dočasné zabratie verejného
priestranstva. Ďalej je potrebné rokovať s VÚC ako správcom niektorých
komunikácií, ale aj preveriť majetkovú podstatu pozemkov, ktoré
chceme spoplatniť, získať potrebné súhlasy a podobne. Správcovia
komunikácií totiž niekedy nie sú aj vlastníkmi pozemkovej nehnuteľnosti pod cestou, či priľahlých prípadných miest na parkovanie, ktoré
sú vedľa takejto komunikácie. Sú vlastníkmi a správcami cestného telesa,
či odľahčene povedané – asfaltu alebo tých našich povestných kociek.
Teleso komunikácie sú povinní zo zákona udržiavať v bezpečnom stave
a príslušnej údržbe počas celého roka.

Ako primátor mesta však chcem dať v prípade spoplatneného parkovania aj tieto návrhy:
■ každý občan /rodina/, ktorý má za posledné 2 roky splnené všetky
záväzky voči mestu /mám na mysli dane, miestne poplatky/ a nie je s
mestom v súdnom a ani v žiadnom inom správnom konaní z vlastného
previnenia, by mal na nasledujúci kalendárny rok bezodplatnú parkovaciu kartu pre jedno svoje motorové vozidlo na ním určenú ŠPZ.
Je to akýsi princíp partnerstva s občanmi, ktorí si plnia svoje povinnosti, záväzky a navyše tým, že majú trvalý pobyt v meste prinášajú aj
bonus do pokladnice mesta v podobe podielových daní
■ na druhé a prípadne ďalšie osobné vozidlo vo vlastníctve by si
mohol uplatniť zľavu pri parkovaní vo výške 50% z určenej ceny parkovného, čiže by mal na dané ŠPZ „zľavovú parkovaciu kartu“
Myslím si, že v prípade vlastníctva druhého, či ďalších vozidiel by sa
už čiastočne malo platiť, nakoľko ich používaním sa aj násobí, zhusťuje
doprava, čím sú následné aj nároky na prípadnú údržbu. Je to na zváženie, ale podávam na zamyslenie i tento návrh.
■ výber poplatkov realizovať cez vlastných zamestnancov a nie cez
automaty parkovacie, ktoré vyžadujú údržbu, investície, ale dať možnosť
vytvoreniu takéhoto pracovného miesta – ide aj o spoločenský efekt,
takýto zamestnanec svojim príjemným vystupovaním môže urobiť
vhodnú reklamu mestu. Určite by sme však takýchto ľudí odborne
vyškolili a boli by tak akýsi – asistenti mestskej polície s náplňou práce
na výber parkovného.
■ systém spoplatneného parkovania spustiť až od 1. februára 2013.
Je potrebné do daného termínu vygenerovať občanov, ktorí majú nárok
na bezodplatnú parkovaciu kartu, čas, priestor na prevzatie tejto karty
■ Ďalej je potrebné venovať sa aj otázkam rezidenčného parkovania,
vyhradeného spoplatneného parkovania pre majiteľov „dotknutých“
prevádzok , výhodné ročné karty na spoplatnené parkovanie a priestory
pre parkovanie vozidiel s označením preukazu ZŤP. Samozrejme ďalšie
problémy a otázky s touto problematikou bude potrebné zvážiť.
...pokračovanie na strane č. 5
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...pokračovanie zo strany č. 4

Prosím o zváženie mojich návrhov. Žiadam v tejto etape a v tomto čase
o ich podporu tak, že odsúhlasíte skutočnosť:
MZ prerokovalo prednesené návrhy na čiastočné zlepšenie
dopravy v meste, berie ich na vedomie a ukladá prednostovi MsÚ
do najbližšieho MsZ pripraviť ich analýzu v súčinnosti s pripomienkami poslancov a odporúčaniami komisie dopravy.
Ďalej by som vás chcel informovať o postupnom obnovovaní
a sfunkčnení priestorov Župného domu vlastnými silami a
prostriedkami:
Prevádzka kvetinárstva v Župnom dome predstavuje prvú lastovičku
projektu podpory zamestnanosti mesta so vznikom takýchto drobných
prevádzok o počte zamestnancov do 10 ľudí. Éra veľkých projektov a
investícií je za nami, veľkí zamestnávatelia prichádzajú sporadicky. Je
lepšie orientovať sa na tvorbu menších prevádzok s perspektívou vytvorenia 10-20 pracovných miest. Takéto podniky a prevádzky nie sú
ovplyvnené problémami trhu v takej miere ako veľké fabriky. Je menšia
pravdepodobnosť toho, že prevádzka skončí svoje fungovanie a
negatívne ovplyvní zamestnanosť vo veľkom rozsahu.
Prevádzka predajne kvetov bola prvá z dôvodu, že sa nejedná o podnikanie atraktívne pre súkromníka a mesto by malo podporovať hlavne
aktivity vo verejnoprospešnom záujme. My musíme mať na zreteli aj
sociálny rozmer našej činnosti. Ďalšími prevádzkami v areáli Župného
domu by mohli byť napríklad:
- širšie samosprávne a štátne obslužné centrum pre mesto a okres
Zlaté Moravce, aby obyvatelia nemuseli behať po úradoch, ale našli
všetky inštitúcie na jednom mieste
- turisticko - informačná kancelária
- suveníry mesta
V tomto bode by som rád odovzdal pozdrav od Veľvyslankyne
Nórskeho kráľovstva, ktorá navštívila naše mesto. Ako uviedla, zriedkavo sa stretáva s takou výnimočnou spoluprácou orgánov samosprávy

POZOR! Zlatomoravecký jarmok
Informácie pre predajcov

Tradičný
Zlatomoravecký
jarmok 2012 sa uskutoční v
dňoch 21. 09. 2012 a 22. 09.
2012 v centre mesta Zlaté
Moravce.
Záujemcovia o predaj sú povinní
doručiť Mestu Zlaté Moravce –
MsÚ, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté
Moravce poštou alebo osobne do
podateľne MsÚ
Dotazník –
Záväznú prihlášku do 15. júna
2012. Prihlášky doručené po
tomto termíne nebudú akceptované! Cenník je súčasťou uvedenej
Záväznej prihlášky.
Po obdržaní Záväznej prihlášky
bude vybraným záujemcom (z
kapacitných dôvodov), v období
od 16. júna do 15. júla 2012
zaslané oznámenie o pridelení
miesta, údaje o spôsobe a termíne
úhrady dane za užívanie verejného
priestranstva a ďalšie pokyny.
Mesto Zlaté Moravce si vyhradzuje právo prihliadať pri výbere
záujemcov na sortiment predávaného tovaru, jeho rôznorodosť a
pestrosť v závislosti od dopytu
účastníkov
Zlatomoraveckého
jarmoku.
Po zaplatení dane za užívanie
verejného priestranstva bude
možné umiestniť stánok na pride-

lené miesto dňa 20. 09. 2012 od
1800 h do 21. 09. 2012 do 800 h.
Rezervácia na pridelené predajné
miesto na základe záväznej prihlášky je v prvý deň konania príležitostného trhu do 800 h,
neobsadené predajné miesto bude
ponúknuté inému záujemcovi o
predaj. Umiestnený stánok nesmie
svojimi rozmermi presahovať
pridelené predajné miesto! Pridelené čísla predajných miest sa
nesmú meniť bez písomného
súhlasu organizačného výboru!
Motorové vozidlo umiestnené za
stánkom nesmie presahovať dĺžku
čela predajného stánku, prípadne
prekážať susedným predávajúcim.
Výber dane za užívanie verejného
priestranstva pre parkovanie
vozidiel za stánkom bude uskutočnené
členmi
organizačného
výboru v deň konania príležitostného trhu.
Priebeh
Zlatomoraveckého
jarmoku sa bude riadiť Všeobecne
záväzným nariadením Mesta Zlaté
Moravce č. 4/2012 - Trhový
poriadok pre príležitostné trhy /s
uvedeným VZN sa môžete oboznámiť na internetovej stránke Mesta
Zlaté Moravce: www.zlatemoravce.eu, Mesto, Samospráva, VZN

v projektoch podpory skvalitnenia životných podmienok pre obyvateľov. Zároveň ma ubezpečila, že náš zlatomoravecký projekt obnovy
Župného domu v spojení s vytváraním pracovných miest bude zaradený
v top 3 projektoch, ktoré sa môžu uchádzať o finančnú podporu z
nórskych kráľovských fondov. Ako mi však pani veľvyslankyňa prízvukovala aj v našom poslednom telefonickom rozhovore, so žiadosťou na
čerpanie fondov musí ísť aj dôkaz o tom, že sme s projektom začali sami.
V tomto bode by som vás tiež rád informoval o tom, že naše mesto
navštívil majiteľ siete kúpeľov v strednej Európe Ing. Alexander Hradil,
ktorý po vzhliadnutí vystavovaných aranžérskych prác našich
zamestnancov okamžite objednal výzdobu do svojich kúpeľných prevádzok. Určite vás ako aj mňa poteší, že sa takto naše mesto bude propagovať v Európe, lebo pri tejto výzdobe bude uvádzaný pôvodca tejto
dekorácie.
Taktiež si vás dovolím informovať, že v nadchádzajúcich rokoch bude
prebiehať posledná fáza možnosti čerpania fondov z európskej únie, s
ktorých čerpaním v uvedených projektoch počítame. Ako povedala pani
veľvyslankyňa, v duchu hesla „Pomôž si človeče sám aj Pánboh ti
pomôže“, si je istá, že mesto Zlaté Moravce bude môcť čerpať finančné
prostriedky z týchto fondov v najvyššej možnej miere.
Mnohí z vás „četujú“ a určite ste vo významných európskych a slovenských metropolách videli, že podobné projekty sú bežnou praxou.
Kultúra národa sa predsa posudzuje aj kultúrou spoločenského stretávania ľudí a jedným takýmto miestom na uspokojenie služieb obyvateľstvu je aj tržnica.
Vyzývam poslancov, aby pripravili takéto podnikateľské zámery
pre samosprávu a ponúkli ďalšie návrhy pre podporu zamestnanosti a skvalitnenie života pre obyvateľov nášho mesta: Sám chcem
predložiť ďalšie projekty, ktoré som dal analyzovať. Po ukončení
tejto analýzy ich rád zverejním a predložím Mestskému zastupiteľstvu.“
-red-

mesta, rok 2012 (prílohou uvedeného VZN je DOTAZNÍK – Záväzná
prihláška na Zlatomoravecký
jarmok) /.
Predávajúci musí mať doklad
oprávňujúci
k
podnikaniu,
preukaz totožnosti, pokiaľ to
vyžaduje charakter predávaného
sortimentu (potravinársky sortiment) - predávajúci musí mať
posudok príslušného orgánu na
ochranu zdravia z miesta bydliska,
zdravotný preukaz a doklad o
odbornej spôsobilosti pracovníkov
manipulujúcich s potravinárskym
tovarom.

Kontakt:
Tel.: 037/69 239 22, 037/69
239 27, 037/69 239 28
e-mail:
meskova@zlatemoravce.eu, petrovicova@zlatemoravce.eu, kmet@zlatemoravce.eu
ORGANIZAČNÝ VÝBOR ZLATOMORAVECKÉHO JARMOKU SA
TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ
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Zmena vo výške úhrad za poskytované sociálne služby v ZOS

Z

dôvodu potreby zapracovania legislatívnych zmien
bol predložený a zároveň
schválený nasledovný návrh
dodatku č. 1, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za tieto služby.
Novela zákona č. 50/2012, Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov je účinná od 01.03.2012. V §
72 ods. 2 nám ukladá povinnosť,
ako verejnému poskytovateľovi
sociálnych služieb za služby
uvedené v §34 až 41 (patrí aj
Zariadenie opatrovateľskej služby
na Rovňanovej 3 v Zlatých Moravciach, kapacita 13 lôžok - § 36)
určiť vo všeobecne záväznom
nariadení úhradu za túto službu
tak, aby suma úhrady od klienta
bola najmenej vo výške 50%
ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním
tejto sociálnej služby.
ovela zákona zároveň
určuje aj výšku finan čného príspevku na
financovanie tejto služby a to v
sume 320 € pre tento druh sociálnej služby na klienta na jeden
mesiac z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
Ekonomicky oprávnené náklady
sa vypočítavajú z roku 2011 a na
jedného klienta vychádzajú 769 €.
Najmenej 50 % si musí podľa
zákona platiť klient, čo predstavuje sumu podľa stupňa odkázanosti od 385,50 € do 397,50 € –
úhrada od klienta. Financovanie
sociálnej služby bude nasledovné
– 320 € finančný príspevok z
ministerstva, od 385,50 € do
397,50 € úhrada od klienta podľa
stupňa odkázanosti a zvyšok je
potrebné dofinancovať z rozpočtu
mesta v sume 63,50 € na jedného
klienta a mesiac. V dodatku VZN je
stanovená úhrada aj pre klientov,
ktorí nemajú trvalý pobyt v meste
Zlaté Moravce. Tí si budú platiť
úhradu upravenú v § 5 bod 2.,
ktorý znie nasledovne - V nevyhnutných
prípadoch
možno
sociálnu službu v Zariadení
opatrovateľskej služby poskytnúť
fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý
pobyt v meste Zlaté Moravce za

N

podmienok, že si bude uhrádzať
ekonomicky oprávnené náklady
znížené o finančný príspevok z
Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. To znamená, že
ekonomicky oprávnené náklady
určené podľa stupňa odkázanosti
od 769 € do 781 € sa znížia len o
sumu finančného príspevku z
ministerstva, t. j. o 320 € a zvyšok
si musí zaplatiť klient.
a dofinancovanie tejto
sociálnej
služby
sú
finančné
potrebné
prostriedky vo výške cca 15 000
až 20 000 € a tieto sa získajú
presunom finančných prostriedkov z rozpočtu opatrovateľskej
služby na rok 2012.
Zákon platný od 1. marca 2012
síce umožňuje prechodné obdobie
na vykonanie zmien v úhradách
do 30. júna 2012, ale pri súčasných platbách od klientov
(približne 160 € mesačne), je
potrebné tieto úhrady zmeniť čo
najskôr, aby nám nevznikli
prevádzkové problémy. V súčasnosti máme umiestnených v
zariadení 11 klientov a 2 klienti si
podali žiadosť o posúdenie
odkázanosti na túto sociálnu
službu. Títo klienti majú záujem o
poskytovanie sociálnych služieb v
zariadení opatrovateľskej služby
aj naďalej a to aj za predpokladu,
že sa zvýši úhrada za poskytované
sociálne služby.
zvyšovaniu úhrad sme
museli pristúpiť z dôvodu,
že novela zákona o sociálnych službách (č. 50/2012 Z. z.)
zaviedla nový spôsob financovania sociálnych služieb. Dotácia,
ktorú sme dostávali každý rok z
Ministerstva financií SR v roku
2011 to bolo vo výške 118 972 €,
pokryla náklady na financovanie
tejto sociálnej služby. Poskytovanie tejto dotácie zaniklo účinnosťou novely zákona o sociálnych
službách od 1.3.2012. Finančný
príspevok stanovený v novele v
sume 320 € na mesiac na jedného
klienta (v zariadení je kapacita 13
lôžok), ktorý dostaneme z Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR, nepostačuje na chod
uvedeného zariadenia. Ďalším
dôležitým faktom je, že zákon nám
ukladá povinnosť stanoviť výšku
úhrady od klienta tak, aby bola
najmenej 50 % ekonomicky
oprávnených
nákladov,
to
znamená že doteraz, ak si klient
platil okolo 160 € na mesiac a po
novom si musí platiť od 385,50 €

N

K

do 397,50 €, aby bol dodržaný
zákon.

Monitorovanie a
signalizácia
potreby

N

akoľko
mesto
Zlaté
Moravce začalo poskytovať novú sociálnu službu,
bolo potrebné doplniť do VZN č.
4/2011 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad
za tieto služby § 13a – Monitorovanie a signalizáciu potreby
pomoci, ktorá upravuje podmienky jej poskytovania.
omáce tiesňové volanie –
telefónna
asistenčná
služba spočíva v tom, že
sa občanovi v byte namontuje
zariadenie DVT Neat NEO ktorého
cena je 280 € , poplatok za inštaláciu DVT a materiál potrebný na
inštaláciu je v sume 25,90 €
(zabezpečuje Asociácia samaritánov Slovenskej republiky a uhradí
mesto zo svojho rozpočtu.) Na
tento rok je na to vyčlenených
1550 €, čo je cca pre 5 klientov.
Zariadenie je majetkom Mesta a v
prípade, že klient nebude z
rôznych dôvodov službu naďalej
využívať, alebo v prípade úmrtia
klienta, bude pridelené ďalšiemu
záujemcovi. Výhodou tiesňového
tlačidla je jeho jednoduché
ovládanie a vodotesnosť. Stlačením v núdzi v ktorejkoľvek časti
bytu dochádza k automatickému
spojeniu s operátorkou a hlasitou
komunikáciou s ňou (dosah cca
150m). Operátorka má všetky
potrebné údaje pre zabezpečenie
adekvátnej pomoci (rodina,
susedia, záchranná zdravotná
služba, polícia, hasiči). Služba sa
poskytuje 24 hodín denne, 7 dní v
týždni, zabezpečujú ju profesionálne vyškolení operátori.

D

M

esačný poplatok za
poskytovanie
tejto
služby je 8,90 € a
uhrádza si ho klient na základe
zmluvy, ktorú uzatvára s Asociáciou samaritánov Slovenskej
republiky a táto potom zabezpečuje dispečing.
astokrát žije klient izolovane od spoločnosti, bez
možnosti
akejkoľvek
komunikácie a z jeho pohľadu je
jediným
možným
riešením
odchod do sociálneho zariadenia,
čo je v mnohých prípadoch
zbytočné, pre spoločnosť finančne
náročné a pre mnohých klientov
veľmi traumatizujúce. Chcú zostať
aj naďalej v pohodlí svojho
domova, čo im táto sociálna
služba umožňuje. Prostredníctvom tiesňovej pomoci sa reálne
predlžuje schopnosť seniorov a
zdravotne
postihnutých
na
samostatný a nezávislý život vo
svojom prirodzenom domácom
prostredí.
zmysle § 52 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách – monitorovanie a signalizácia potreby
pomoci, je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má
nepriaznivý zdravotný stav s
cieľom zabrániť vzniku krízovej
sociálnej situácie alebo zabezpečiť
jej riešenie. Táto služba je určená
pre seniorov/dôchodcov žijúcich
osamele v domácnosti, zdravotne
ťažko postihnutých a seniorov
žijúci v rodinách, kde sociálna
situácia nedovoľuje zabezpečiť im
intenzívny dohľad zo strany
rodiny (pracujúci členovia). V
súčasnosti túto službu využíva 1
klientka.
-lr(informácie poskytla vedúca
ZOS Jana Bošiaková)

n prof. Ján Kramár, Jana Bošiaková

Č

V

7

Rozhovor s poslancom NR SR

Mgr. Marián Kéry
Na poslednom zasadnutí
Mestského
zastupiteľstva
vystúpil so svojim príhovorom aj
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Marián Kéry,
aby predovšetkým poďakoval za
podporu svojim voličom v
posledných
parlamentných
voľbách nielen zo svojej pozície,
ale aj za celú stranu SMER – SD.
Po zaujímavom príhovore, v
ktorom poslanec Kéry okrem
iného vyjadril svoju nespokojnosť s ľuďmi (nie konkrétne),
akými sa primátor Lednár obklopuje so zdôvodnením, že nemôžu
prospešne
zastávať
svoje
funkcie, pretože nie sú pôvodom
zo Zlatých Moraviec, sme mu
položili zopár zvedavých otázok:
Pán poslanec, vo Vašom
príhovore dnes zaznelo, že sa
pán
primátor
obklopuje
ľuďmi, ktorí nie sú citovo a

emočne spriaznení so Zlatými
Moravcami. Ako ste citovo a
emočne spriaznený s mestom
Zlaté Moravce vy?
Veľmi
citovo,
pretože
podstatnú časť života som prežil
v Zlatých Moravciach. To neznamená, že keď nemám trvalý
pobyt v meste Zlaté Moravce, že
nemám nejaký pozitívny vzťah k
tomuto mestu.
V príhovore ďalej zaznelo,
ako by ste chceli pomôcť
mestu Zlaté Moravce. Ako by
teda mala z Vášho pohľadu
táto pomoc vyzerať?
Pani redaktorka, ja som jasne
načrtol, že sme ochotní pomáhať,
na druhej strane som jasne
pomenoval veci, ktoré sa v
Zlatých Moravciach stali. Pán
primátor kandidoval na kandidátke aj strany SMER – SD. Po
krokoch, ktoré sa stali sme sa

Vieme, že osud Mestskej nemocnice prof. MUDr Rudolfa Korca,
DrSc. je stále neistý, čo nám
nemôže byť ľahostajné z viacerých
dôvodov. Nemocnica v Zlatých
Moravciach je takmer rodinného
typu. Pracujú v nej lekári,
zdravotné sestry a personál z
najbližšieho regiónu. Pacient vidí
známu tvár a psychicky to lepšie
na neho pôsobí ako anonymita
prostredia veľkej nemocnice. Je
veľký rozdiel chodiť na návštevu
ležiaceho pacienta 5 – 10 km do
nemocnice v Zlatých Moravciach aj

častejšie alebo chodiť 30 – 40 km
do Nitry raz za týždeň. Možno
bohatí a zdraví (dokedy?) nemajú
problém dostať sa do Nitry, ale čo
dôchodcovia? Dnes si dôchodca
rozmyslí každú cestu do Nitry.
Veď návšteva chorého, hospitalizovaného v nitrianskej nemocnici,
je autobusom poldňová záležitosť.
Pri známom spôsobe cestovania
ochorie aj zdravý.
Určite, niektoré diagnózy si
vyžadujú liečenie vo väčšej nemocnici, ale väčšina chorôb hlavne
starších občanov, sa úspešne lieči

museli od neho dištancovať a
ďalšie kroky pána primátora boli
také, že sa zbavil všetkých ľudí,
ktorí boli buď nominanti alebo
členovia strany SMER – SD.
Takže v tejto chvíli my nenesieme priamu zodpovednosť za
vývoj v Zlatých Moravciach. My
nemáme ani svojho primátora,
ani svojho viceprimátora a
nemáme ani žiadnych ľudí vo
významných funkciách v meste
Zlaté Moravce.
Aké ústretové kroky z
vedenia by ste preto očakávali,
aby k tým kompromisom
prišlo, aby tá pomoc bola
obojstranná a aby sa občanom
nášho mesta lepšie žilo?
Viete čo? Nebolo by z mojej
strany teraz korektné, aby som ja
teraz začal hovoriť o nejakých
možno
cieľoch
alebo
pohnútkach. Ja som v mojom
príhovore mnohé veci predostrel
a je teraz na pánovi primátorovi
a vedení Mesta, aby si to zvážili a
budeme čakať na jeho ďalšie
rozhodnutia a kroky.
Takže pomoc z Vašej strany
je prisľúbená?
My vyjdeme s otvorenou
náručou a na druhej strane
budeme očakávať a citlivo sledovať kroky Mesta.
Veľmi pekne ďakujeme a
rovnako sa pripájame ku
gratulácii pána primátora.
Aj ja ďakujem veľmi pekne.

Snáď
už
len
nevinná
poznámka... Aký rozdiel je v tom
akej politickej príslušnosti sú
primátori a iní, ktorí zastávajú
vedúce posty? To znamená, že
zaslúži si len ten, alebo nárok má
len ten, ktorý je „náš“? Nie je snáď
primátor rovnako primátorom
všetkým bez prihliadnutia na to, v
ktorej strane je? Mal by občan
tohto mesta doplácať na to, či je
vo vedení zástupca „tej alebo
onakej“ strany?

A ešte jeden postreh... Podľa
Mariána Kéryho nemá strana
SMER – SD svojho zástupcu vo
vedení Mesta. Ale vedenie Mesta
je predsa primátor a Mestské
zastupiteľstvo, ktorého sedem z
devätnástich poslancov sa hlási
ku strane SMER – SD, či už ako jej
členovia (Mgr. Milan Galaba, Ivan
Madola, Mgr. Denisa Uhrinová,
Ing. Ladislav Boršč, Miroslav
Zachenský), nominovaní nestranníci (Ing. Jozef Škvarenina) alebo
síce nezávislý poslanec no člen
tejto strany (Ľudovít Chládek).
-Ľ. Rosinská-

Nemocnicu potrebujeme všetci
aj v malej nemocnici. Môžem to
potvrdiť aj osobnou skúsenosťou.
V apríli t.r. som bol dva týždne
hospitalizovaný na internom
oddelení Mestskej nemocnice prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v
Zlatých Moravciach. Po tom, čo sa
o zdravotníctve pohovorilo a
popísalo v médiách, o mojom
liečení na uvedenom oddelení
môžem vyjadriť veľkú spokojnosť
so zdravotnou starostlivosťou
lekárov, zdravotných sestier a
všetkých pracovníkov. Týmto im aj
úprimne ďakujem.

Nielen ja, ale väčšina občanov
okresu má vážnu obavu o osud
nemocnice v Zlatých Moravciach.
Jej záchranu má v rukách Mesto
Zlaté Moravce, poslanci mestského
zastupiteľstva, vedenie nemocnice, ale osud nemocnice by nemal
byť ľahostajný ani samosprávam
všetkých obcí okresu a podnikateľom. Pomôžme nemocnici, potrebujeme ju všetci!
PaedDr. Ondrej Valach

Návšteva Bauer Gear Motor
Medzi významné firmy pôsobiace v Zlatých Moravciach
nesporne patrí Bauer Gear Motor
Slovakia, s.r.o.
V stredu 28. marca zavítal na
oficiálne stretnutie s riaditeľom
tejto spoločnosti, s Ing. Richardom Orgoníkom primátor mesta
Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár,
CSc.
„Zaujímala ma aktuálna
situácia v spoločnosti, najmä v
súvislosti šírenia sa poplašných
správ
o
možnom
prepúšťaní, ale aj ďalších
správ, ktoré hovorili o prijímaní nových pracovníkov.
Napokon som sa počas vyše
hodinového stretnutia s riaditeľom spoločnosti Richardom
Orgoníkom
dozvedel,
že
spoločnosť
má
výrobný
program nastavený tak, že v
súčasnosti nemusí nikoho
prepúšťať, ani prijímať“ povedal nám primátor mesta.
Taká je teda súčasnosť, ale aj
predpokladaná
budúcnosť
spoločnosti. Tá si dokonca hľadá
možnosti rozšírenia výroby do
ďalších priestorov. V súčasnosti
však nevie nájsť nič vhodného. So
všetkou pravdepodobnosťou sa
obrátia na niektorú stavebnú
spoločnosť, aby im postavila
výrobnú halu, ktorú by si potom
Bauer Gear Motor zobral do
prenájmu.
„My sa špecializujeme na
výrobu elektronických prevodoviek do vozidiel, nepotrebujeme
sa zaoberať výstavbou nejakej
haly. Nech každý robí to čo vie,
my si tú halu potom radi prenajmeme“ - dodal Orgoník.
Pokiaľ ide o koncepciu

n Richard Orgoník

zamestnanosti, našťastie s ňou
nemajú väčšie starosti. Odborníkov s praxou získali aj medzi
ľuďmi, ktorí v minulosti pracovali
napríklad v Calexe. Ako v
mnohých odvetviach, aj tu občas
zakolíše pravidelnosť objednávok. Kríza sa totiž dotkla aj
automobilového priemyslu.
Raz je potrebné vyrábať viac,
inokedy menej. Vedenie spoločnosti sa práve z tohto dôvodu s
odborármi a pracovníkmi dohodli
na zavedení započítavania nadčasov s tým, že za tie pracovníkom
mzdu nevyplácajú ihneď, ale
nechávajú si časť ich peňazí v
„zálohe“. Keď nastane istý
výpadok v objednávkach, ľudia
zostanú doma, ale plat dostanú
normálny, akoby chodili do
práce. Mzda sa im totiž dopláca z
predtým nazbieraných nadčasov.
„Hovoríme tomu flexikonto.
Ľudí tak nemusíme prepúšťať
a potom znovu s ťažkosťami
hľadať a zaúčať nejakých
iných. Stále máme k dispozícii
tých svojich ľudí“ - ozrejmil
systém fungovania osvedčeného
flexikonta Richard Orgoník. Pri
dlhodobom výpadku objednávok
by im to samozrejme nebolo k
ničomu,
pretože
napríklad
dvojtýždňový výpadok objednávok by jednoducho nepokryli
nijaké nadčasy. K takejto situácii
našťastie zatiaľ neprišlo.
Akousi zábezpekou, že sa tak
v blízkej budúcnosti nestane je
skutočnosť, že Bear Gear
Motor kúpila americká spoločnosť Altra, ktorá sa špecializuje
práve
na
výrobu
motorových prevodoviek a je v
jej záujme rozšíriť svoju

výrobu práve v Európe, so
všetkou pravdepodobnosťou
práve v Zlatých Moravciach.

O firme Bauer
v skratke

Každého obyvateľa mesta
určite zaujíma aj sféra rozvoja a
inovácií firiem a spoločností,
ktoré majú sídlo v Zlatých Moravciach. Zmenami prešla aj jedna z
nich, konkrétne firma teraz už
známa pod názvom Bauer Gear
Motor Slovakia s.r.o., so sídlom na
Továrenskej 49. História tejto
firmy je naozaj bohatá a siaha až
do roku 1927, v ktorom bola
založená pánom Bauerom v
Nemecku ako jediným jej majiteľom. Veľkým míľnikom pre firmu
bol rok 1999, v ktorom Bauer
kúpil Danfoss, od syna jeho
pôvodného majiteľa. Napriek
tomuto obchodu sa názov firmy
zmenil až v máji minulého roku,
ktorý sa pre firmu niesol v duchu
zmeny aj majiteľa. Tým sa stal
americký priemyselný holding
Altra Industrial Motion. Význam
slova holding v sebe ukrýva
skupinu viacerých poskupovaných značiek, pričom pre každú z
nich je základným pojítkom
výroba zariadení pre priemysel,
do ktorého spadajú prevody a
pohyb ( spojky, brzdy, ozubené
kolesá). Firma sa prezentuje
svojimi kvalitnými produktmi
motorových
prevodoviek
(kombinácia
prevodovky
s
elektromotorom), v štyroch
štandardných typoch, pričom v
Zlatých Moravciach sa vyrábajú
malé typy rôznych veľkostných
radov. Nejedná sa o konečný
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produkt, ktorý je bežný k odberu
v obchodoch. Vyrába sa pre
zákazníkov, ktorí sa zaoberajú
výrobou technológií, strojov a
liniek. Svoj výrobok dodávajú pre
rôzne druhy priemyslu. Firma
vyrába okrem štandardných aj
špeciálne produkty, prvým z nich
je produkt napasovaný na
potravinárskeho
požiadavky
priemyslu, ktorého kritériom
bola odolnosť voči baktériám a
stálemu umývaniu. Pod špeciálne
produkty spadá aj tzv. oblasť SSD.
Zahŕňa produkty špeciálne
vykonštruované pre konkrétneho
zákazníka spolu s jeho účasťou,
pričom sa vyrobí iba jeden svojho
druhu. Dodacia lehota na produkt
je 2 až 3 týždne a priemerné
objednávacie množstvo sú 4 kusy
na zákazku. V súčasnosti firma
zamestnáva v Zlatých Moravciach
260 zamestnancov, pričom s
priberaním nových sa vzhľadom
k momentálne ustálenej situácii
nepočíta. O prijímaní nových
zamestnancov ako aj o rozširovaní výroby sa dá hovoriť do
budúcna v súvislosti s tým, či sa
bude firme dariť na trhu a ako si
poradí so získavaním nových
zákazníkov
pre
špeciálne
produkty. Vedenie firmy si však
svojich zamestnancov váži a
pokladá ich za lojálnych a spoľahlivých. Aktuálna je aj spolupráca
s Mestom Zlaté Moravce a to v
súvislosti s novou nájomnou
zmluvou na nasledujúcich 5
rokov, pričom túto spoluprácu
vníma ako plodnú a verí, že bude
pretrvávať aj do budúcnosti,
pretože s istotou bude naozaj čo
riešiť.
-red-
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Posolstvo k XXX. letným olympijským hrám v Londýne

n zástupcovia Olympijského klubu

● Prezraďte nám niečo o
svojich športových úspechoch.
Bol som 7x majster Slovenska,
7x som zlepšil slovenský rekord,
10x som bol majster Slovenka
vysokých škôl, získal som 5
medailí na Majstrovstvách Československa, z toho jednu zlatú.
Ďalej som obsadil 4. miesto na
Majstrovstvách sveta vysokých
škôl, ktoré sa konali v Sofii v roku
1961. Ako veterán som ešte nebol
majstrom sveta ani Európy, vždy
sa mi podarilo umiestniť na 2.- 3.
mieste.

Pomaly, ale isto sa blíži začiatok
jubilejných XXX. letných olympijských hier, ktoré sa budú konať od
27. júla 2012 v Londýne. Pri tejto
príležitosti naše mesto Zlaté
Moravce prevzalo posolstvo.
11. apríla v doobedňajších
hodinách dorazil na námestie A.
Hlinku bežecký sprievod spolu s
horiacou
pochodňou,
ktorú
prevzal primátor mesta Peter
Lednár. Zároveň privítal účastníkov olympijského behu spolu s
predsedom Olympijského klubu
regiónu Nitra, bývalým olympionikom Ing. Ladislavom Petrovičom
a
tajomníkom
Mgr.
Miroslavom
Mlynekom.
Po
úvodných príhovoroch predviedli
žiaci základných škôl svoje
tanečné
vystúpenia,
vďaka
ktorým roztancovali v tento
chladný deň všetkých účastníkov.
Program pokračoval v obradnej
sále MSKŠ, kde sa konala pútavá

beseda. Žiaci dostali odpovede na
všetky otázky, ktoré boli smerované na pána Petroviča a Mlyneka.
Oboch sme si zobrali na mušku
a trochu sme ich vyspovedali aj za
vás.
● Pán Petrovič, priblížte nám,
za akým účelom ste dnes navštívili
naše mesto?
Tak viete, že sa chystajú
jubilejné tridsiate olympijské hry
a pri tejto príležitosti posielame
posolstvo aj zo Slovenska, jednak
zo Slovenského olympijského
výboru a v rámci toho aj nášho
olympijského klubu v Nitre.
● Vy ste olympionikom v hode
diskom. Ako ste sa dopracovali
práve k tejto disciplíne?
Vďaka bratovi, ktorý robil
atletiku. Ten mi priblížil kúzlo a
krásu diskárskeho pohybu, tak
som sa k tomu dostal ako dieťa.
Ale až ako 16 – 17 – ročný som
začal skutočne trénovať.

Zopár otázok sme položili aj
pánovi Mlynekovi.
● Čo so sebou prináša funkcia
tajomníka?
V prvom rade množstvo času,
ktorý musím venovať zbieraniu
informácií a samozrejme ich
šíreniu v tomto regióne aj vzhľadom k tomu, že Nitra neoplýva
veľkým množstvom olympionikov. Olympionikov, ktorých
máme, pokladáme za vzácnych a v
súčasnosti konkrétne z tých
mladých sa dvaja, traja objavujú v
sfére atlétov. Toto sú budúci
olympionici, na ktorých dávam
veľký akcent, šírenie myšlienky a
hlavne posolstva, ktoré aj teraz
realizujeme k XXX. letnej olympiáde v Londýne 2012. To je takým
hlavným cieľom, aby sa táto
myšlienka šírila a mala čo najširší
záber pre občanov v celom
regióne.
● Kto zastrešuje jednotlivé
olympijské kluby?
V krajských mestách, kde má

Premietanie ekofilmov a vyhodnotenie výtvarnej súťaže
edeľa 22. apríl patrila podľa
kalendára Dňu zeme a práve
pri tejto príležitosti sa vo
štvrtok 19. apríla uskutočnilo v
divadelnej sále MSKŠ pre žiakov
základných škôl premietanie filmov s
environmentálnou tematikou. Pred
samotným zhliadnutím pripravených
filmov všetkých privítala Mgr. Danuša
Hollá a k žiakom sa prihovoril v
súvislosti s ochranou prírody viceprimátor mesta Zlaté Moravce Ing. Jozef
Škvarenina a strážca prírody Viktor
Mlynek. V hľadisku okrem zvedavých
študentov,
ktorých
sprevádzali
pedagógovia, sedel prednosta mesta
Ing. Ján Jamrich a za oddelenie život-

ného prostredia Ing. Júlia Bacigalová.
Prvý film pod názvom Neviditeľný
fotograf a vtáky zachytával maďarského fotografa, ktorého meno je
Bence Máté a jeho vášňou je, ako inak,
pozorovanie a fotografovanie vtáctva.
Druhý študentský film Arsy – Versy
vtiahol žiakov do sveta netopierov.
Oba filmy zožali veľký aplauz. Deň
zeme bol aj hlavnou témou výtvarnej
súťaže, ktorej vyhodnotenie sa konalo
v ten istý deň v priestoroch obradnej
miestnosti. Všetkých za spoločný
školský úrad privítala Mgr. Danuša
Hollá. Gratulácie, diplomy a vecné
ceny výhercom odovzdávali Ján
Jamrich, Júlia Bacigalová a Viktor
Mlynek.
Zoznam ocenených za jednotlivé

školy:
MŠ Kalinčiakova – Júlia Kordošová,
Matúš Želiba, MŠ Prílepy – Jozef Krúpa,
MŠ Slnečná – Nina Nevínová, Fabián
Pupák, MŠ Štúrova – Daniela Drienovská, Mária Ilčíková, MŠ Žitavské nábrežie – Alexandra Brezinová, Šimon
Pánik, ZŠ Mojmírova – Bianka Beľová,
Diana Antalíková, Nicole Švajčíková,

Deň zeme

N

šport zázemie a hlboké korene,
začali vznikať olympijské kluby.
My sme vznikli v Nitre roku 1996
a všetko to zastrešuje Slovenský
olympijský výbor. V súčasnosti je
na Slovensku 17 olympijských
klubov a ich činnosť spadá pod
Združenie olympijských klubov
(organizačná zložka Slovenského
olympijského výboru), kde sa
pravidelne stretávame. Na stránke
www.olympic.sk nájdete všetky
dostupné informácie o tom, čo
ponúka olympizmus a jeho myšlienka, ako sa dá všetko realizovať a
hlavne históriu.
● Dnes ste k nám priniesli
olympijský oheň. Čoho symbolom je, keď sa zavŕtame do
histórie?
Je to oheň z Atén. Tento rok
však neprichádza olympijský
oheň z Atén. Olympijská pochodeň, ako symbol k tridsiatej
letnej olympiáde Londýn 2012,
bol zapálený na našom území s
možnosťou propagovať posolstvo a tým podporiť našich aj
všetkých olympionikov.
● Na záver sa spýtame, pre
akú športovú disciplínu ste
zapálený vy?
Ja som bol od malička futbalistom, bol som reprezentantom Slovenska vo futbale a
Československa v doraste.
Obom želáme pri šírení
myšlienky olympizmu veľa
zdaru a všetkým účastníkom
letných olympijských hier
podávanie tých najlepších
športových výkonov.
-mp-

ZŠ Pribinova – Terézia Matyoová,
Vratko Moravčík, ZŠ Robotnícka –
Viktória Gašparíková, Sabína Kukučková, ZUŠ – Klára Orbanová, Zuzana
Pavlendová.
Všetkým výhercom gratulujme a
želáme veľa kreativity a hravosti pri
ich ďalšom tvorení.
-mp-

Zbierka šatstva
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67. výročie oslobodenia
mesta Zlaté Moravce

D

n Bc. Veronika Šabová, Bc. Mária Vrábelová
Terénna sociálna práca v Zlatých Moravciach organizuje zbierku
šatstva, obuvi, hračiek, nábytku a iných potrieb do domácnosti.
Zbierka je určená pre sociálne slabších ľudí a rodiny.
Prebieha každý pracovný deň v čase od 7.30 do 11.30 h v priestoroch
kancelárie terénnej sociálnej práce (MŠ – Slnečná, Zlaté Moravce).

Projekt terénnej práce realizovaný s podporou:

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ
Názov prijímateľa: Mesto Zlaté Moravce
Názov projektu: Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach
Typ projektu: dopytovo - orientovaný projekt
Trvanie projektu: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2014
Výška NFP: 34 575 €
Spolufinancovanie mesta: 1 819 €
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Cieľ projektu: Zabezpečením špecializovanej starostlivosti o sociálne
znevýhodnené skupiny obyvateľstva, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu, napomôcť k ich postupnému začleneniu sa do
spoločnosti.
Cieľové skupiny:
● Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby,
rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované.
● Rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej
školskej dochádzky.
● Nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s
problémami čítania, písania a počítania, ktorí sú nezamestnaní 24
mesiacov a viac.
● Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým
zdravotným stavom, seniori.
● Starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc.
INFO na: www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk
Kalendár podujatí
16. 5. – Materská škola a rodičovské združenie, Kalinčiakova 12, Vás
srdečne pozývajú na slávnostný program „45. rokov v Slniečku“, ktorý
sa uskutoční o 15.30 h v DS MSKŠ
17. 5. – Materská škola „Dúha“ Vás pozýva na galaprogram, ktorý sa
uskutoční o 15.30 h v priestoroch DS MSKŠ
18. 5. – sa v čase od 17.00 h uskutoční akcia pod názvom Noc v múzeu
– nádvorie MSKŚ, múzeum

ňa 28. marca sa pri príležitosti 67. výročia oslobodenia nášho
mesta konalo spomienkové stretnutie s programom, ktorý prebiehal v divadelnej sále MSKŠ. Organizáciu tejto udalosti zastrešilo
Mesto Zlaté Moravce a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB), ktorá vznikla v roku 1945. V súčasnosti
má 70 členov a ide väčšinou o starších ľudí vo veku okolo 80 – 90 rokov.
Mnohí z nich sú už imobilní a preto organizácia veľa akcií neusporadúva.
Začiatok spomienky patril štátnej hymne, po ktorej nasledovali
slávnostné prejavy v podaní primátora mesta Petra Lednára a predsedu
ZO SZPB Ivana Malého. O kultúrny program sa postarali žiaci Základnej
umeleckej školy hrou na trubku, husle a spevom.
Po ukončení programu sa pristúpilo ku kladeniu vencov k pamätníku
partizána pri autobusovej stanici, kde nám predseda ZO SZPB Ivan Malý
priblížil viac históriu tohto dňa.
● Čo sa pripisuje k tomuto významnému dátumu?
Je to významný deň pre naše mesto. Mesto bolo obsadené Nemcami a
vykonávali sa rôzne represie voči obyvateľstvu. Úľava prišla, keď prvý
sovietsky vojak prešiel po moste pri terajšom pomníku partizána a to 28.
marca 1945 o 9. h ráno.
● Čo by ste odkázali v spojitosti s touto udalosťou mladým ľuďom?
Mrzí ma, že hlavne mládež sa o takéto udalosti nezaujíma. Predsa, ako
obyvatelia tohto mesta musíme byť hrdí na všetky udalosti, ktoré prispeli
k tomu, aby sa zviditeľnilo. Myslím si, že predovšetkým v školách by im
mali pedagógovia viac pripomínať, čo sa udialo, čo bolo pred tým a to, že
keď sa tieto udalosti skončili, tak sa naše mesto zviechalo len pomaly. Oni
si to nepamätajú a tak im to treba pripomínať, pretože vojny sú nezmysel,
padajú tam milióny ľudí.
Spomienkového stretnutia sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, učitelia spolu so žiakmi a mnohí iní.
Pre každého z nás platia slová, ktoré odzneli v prejave primátora mesta:
„Zastavme sa pri pamätníkoch, nájdime si čo i len krátku chvíľu a
minútou ticha alebo zelenou ratolesťou vzdajme úctu a vďaku tým, ktorí
stáli so zbraňou v ruke na začiatku písania úspešnej súčasnosti nášho
mesta.“
-mp-

n pomník na Námestí Hrdinov
26. 5. – oslava sviatku sv. Urbana (patróna vinohradníkov) o 16.00 h
v Chyzeroveckých viniciach
28. 5. – DS MSKŠ o 14.00 h – seminár zdravotných sestier
30. 5. – DS MSKŠ hudobno – tanečný program SĽUK Gašparko pre
deti MŠ, ZŠ so začiatkom o 10.00 a 12.30 h
30. 5. – Slovenský ľudový umelecký kolektív SĽUK predvedie
hudobno – tanečný program (výber z tvorby) o 18.00 h v DS MSKŠ,
vstupné 10 €, predpredaj v kancelárii MSKŠ a Repromix Zlaté Moravce
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Výročná schôdza SČK

Dňa 28. marca sa konalo
v Klube dôchodcov stretnutie
členov SČK územného spolku č. 2
v Zlatých Moravciach. Schôdzu
pozdravila riaditeľka územného
spolku v Nitre pani Barbora
Benďáková a popriala jej zdarný
priebeh. Podpredsedníčka SČK
Eva Behulová pozdravila členov
a oboznámila ich s programom,
predsedníčka Viera Rakovská
predniesla správu o činnosti
a vyzvala členku Rozáliu
Kováčovú k prevzatiu bronzovej
Janského
plakety
za
jej
dlhoročnú prácu v SČK. Hoci
pracovala na vyššom poste v n.p.
Calex Zlaté Moravce, vždy si
našla čas pre darcov krvi
a spomína si, ako ich aj s ostat-

nými členmi výboru očakávali
s pohostením, rezňami ako
mužské dlane a polievkou ako od
babičky. V priebehu roka 2011
boli odovzdané ďakovné listy od
prezidentky SČK Heleny Kobzovej, Mestskému úradu – Erike
Babockej, firme Matejov – Janke
Švecovej, fy Eminent – Eve
Dubajovej a členke Valike
Némethovej. Úprimné poďakovanie patrí i minimarketu Bali –
Balimu Blakčorimu za pohostenie, vie odkrojiť zo svojho bohatstva a podeliť sa s darcami –
bohatý, ale srdcom cítiaci.
Všetkým patrí naša vďaka
s prianím pre všetkých zdravia,
šťastia a hlavne veľa darcov.
Viera Rakovská

Obnovenie aktivity Matice slovenskej
v Zlatých Moravciach

V

eľmi šľachetná myšlienka a jej realizovanie
napadla funkcionárov
záujmového združenia Matice
slovenskej v Zlatých Moravciach.
Táto organizácia bola aktívna,
ale z neznámych príčin sa vytratila z povedomia ľudí. Stalo sa tak
kvôli časovej zaneprázdnenosti
vtedajšieho vedenia. Niekoľko
členov sa rozhodlo zvolať na 30.
marca t.r. ustanovujúcu schôdzu
a aj voľbu nového prípravného
výboru Miestneho odboru Matice
slovenskej v Zlatých Moravciach.
V úvodnom príhovore Jozef
Valent spomenul aktivity národných buditeľov Slovákov zo
vzniku MS z rokov 1863. Nevyhol
sa ani spomienke smutných
rokov 1875, kedy bola táto
ustanovizeň násilne zatvorená.
Vyzval k prehlbovaniu vzťahov
k slovenskej národnosti, čo
možno prejaviť aj rozširovaním
členskej základne. Ďalší člen
prípravného výboru Ing. Emil

n Rozália Kováčová, Viera Rakovská

Valent prítomných oboznámil
s plánom práce, v ktorom prízvukoval spoluprácu s inými záujmovými združeniami. Plán hlavných
úloh bol jednomyseľne schválený
prítomnými členmi. Do funkcie
predsedu bol zvolený Jozef
Valent. Prítomní mu úprimne
zablahoželali, popriali pevné
zdravie a prisľúbili mu nezištnú
pomoc. Podobné prianie celému
novému výboru MS vyslovil aj
viceprimátor mesta Ing. Jozef
Škvarenina, ktorý celé zasadnutie
pozorne sledoval a práve jeho
účasť zdôraznila vážnosť stretnutia matičiarov v Zlatých
Moravciach.
Blahoželáme
novozvoleným členom J. Valentovi, P. Kerešovi, Štefanovi
Chrobákovi, Helene Porubskej,
Marianovi Tomajkovi a Ivanovi
Malému, prajeme všetkým pevné
zdravie a veľa úspechov v novej
a ušľachtilej funkcii.
Mgr. Ľudovít Andor

Termíny výkupu a zberu papiera

Výkup naplánovaný v pondelok 04.júna:
16:00 – 16:15 hod. - roh ulíc Dlhá, Štefánikova, 16:15 – 16:30 hod. roh ulíc Dlhá, Tolstého, 16:30 – 16:45 hod. - roh ulíc Dlhá, Kollárova,
16:45 – 17:00 hod. - roh ulíc Dlhá, Vajanského, 17:00 – 17:15 hod. roh ulíc Vajanského, J. Jesenského, 17:15 – 17:30 hod. - roh ulíc Bernolákova, Vajanského, 17:30 – 17:45 hod. - ul. Tekovská. 17:45 – 18:00
hod. - roh ulíc Hollého, Čajkovského, 18:00 – 18:15 hod. - roh ulíc
Hollého, Murgašova, 18:15 – 18:30 hod. - ul. A. Kmeťa Výkup naplánovaný v stredu 06.júna:
16:00 – 16:15 hod. - roh ulíc Rázusova, Sl. Armády, 16:15 – 16:30 hod.
- roh ulíc Rázusova, Dobšinského, 16:30 – 16:45 hod. - roh ulíc Inovecká,
Sl. Armády, 16:45 – 17:00 hod. - roh ulíc E. M. Šoltésovej, Mojmírova,
17:00 – 17:15 hod. - roh ulíc Brezová, Mojmírova, 17:15 – 17:30 hod.
- roh ulíc Kalinčiakova, Brezová, 17:30 – 17:45 hod. - roh ulíc Staničná,

1. Mája, 17:45 – 18:00 hod. - roh ulíc Mojmírova, 1. Mája, 18:00 –
18:15 hod. - roh ulíc Železničiarska, Svätoplukova, 18:15 – 18:30 hod. roh ulíc Záhradnícka, Moyzesova
Výkup naplánovaný vo štvrtok 07.júna:
Mestská časť Prílepy
Zberné miesta a hod. ešte spresníme
Výkup naplánovaný v piatok 08.júna:
16:00 – 16:15 hod. - roh ulíc Sládkovičova, Spojovacia, 16:15 – 16:30
hod. - roh ulíc Spojovacia, Ľ. Podjavorinskej, 16:30 – 16:45 hod. - Pribinova, Smetanova, 16:45 – 17:00 hod. - Pribinova, J. C. Hronského,
17:00 – 17:15 hod. - Pribinova, Kukučínova, 17:15 – 17:30 hod. Hurbanova, Slavianska, 17:30 – 17:45 hod. - Pod dielami,
Ľ. Podjavorinskej, 17:45 – 18:00 hod. - Družstevná, Chyzerovecká,
18:00 – 18:15 hod. - Palárikova, Chyzerovecká, 18:15 – 18:30 hod. - B.
S. Timravy, Chyzerovecká
-r-

Vzácny jubilant

kresba – František Valenta

P

ozoruhodný amatérsky
výtvarník
František
Valenta
(Fana)
sa
narodil 7. mája 1927 v moravsko – slováckom mestečku
Dubňany v okrese Hodonín.
Absolvoval Baťovu školu
v odbore strojárskej technológie a Inštitút priemyselnej
výroby pri Vysokej škole
strojárskej v Brne. Maľovanie
ho priťahovalo už od detstva.
František Valenta prešiel
prakticky všetkými výtvarnými

K

technikami. Najväčšiu záľubu si
však našiel v maľovaní temperou, olejom a suchým akvarelom. Obľubuje aj abstraktné
umenie. V jeho tvorbe
dominujú krajinky, kvetinové
a iné zátišia, ale zvlášť sa
zameriava na staré ulice,
pamätné budovy a historické
miesta. Úchvatné sú jeho
akvarely z horného Požitavia,
stredného Slovenska a jeho
rodnej Moravy. Preto jeho
obrazy zdobia príbytky priateľov a známych v USA, vo Francúzsku, Nemecku a v Čechách.
Pre Fana je výtvarná činnosť
zameraná na krajinu, na vecné
a menej poetizujúce pohľady.
Pre neho je dôležité realistické
zvládnutie námetu, pokoj,
symetria,
proporčnosť
a poriadok. Patrí k zakladajúcim členom výtvarného
krúžku ZKO Calex (1954) spolu

Gratulujeme!

aždý jeden z nás si počas
svojho života stanovuje
svoj rebríček hodnôt.
U všetkých sa však na prvej
priečke ocitne zdravie, ktoré ako
prvoradé želáme jubilantom. Ich
vek sa uctil slávnostným obradom
v priestoroch MSKŠ 14. apríla
v
popoludňajších
hodinách.
Jubilantov privítal Ing. Peter Lisý,
ktorý im zároveň pogratuloval
a odovzdal kvety, darčeky
a finančný príspevok. Na tvárach
jubilujúcich sa odrážala radosť,
spokojnosť, ale aj starosti, ktoré so
sebou životná múdrosť prináša.

V tento deň svoj podpis pri tejto
výnimočnej príležitosti zvečnili do
pamätnej
knihy
nasledujúci
jubilanti:
Anna Kinclová, Mária Bíbelová,
Mária Benčíková, Ing. Andrej
Miklóš, Anna Szegényová, Ing.
Jaromír Gábriš, Anna Baranovská,
Ján Pintér, Helena Horvátová,
Rozália
Čambalová,
Tomáš
Rajnoha, Mária Godálová, Vojtech
Štefanec, Daniel Solárik, Barbora
Pajerská, Ľudmila Nosáľová, Jozef
Chabreček, Marta Brunclíková
a v zastúpení Paulína Bandová,
Mária Négliová.

s kolegami Hrubým, Čaládikom,
Kaiserom, Kordošom, Kňazem
a Segíňom. V rokoch 1966 –
1987 pracoval v Skalici, kde sa
venoval maľovaniu folklóru.
Zvlášť obdivuje maliarske
vzory Jožka Úprku, Mikoláša
Aleša, Maxa Švabinského,
Gustáva Malého, Dominika
Skuteckého, Martina Benku
a Márie Medveckej. Zúčastňuje
sa mnohých výstav, kde jeho
akvarely a tempery patria
k najpozoruhodnejším exponátom. Dosvedčujú to aj získané
uznania a ocenenia. Jeho personálne výstavy sa konali
v Zlatých Moravciach, Nitre,
Prievidzi, Dubnici nad Váhom,
Trenčíne a v ďalších galériách.
Nevynechal ani výstavu k 650.
výročiu
rodného
mesta
Dubňany, kde získal jednu
z cien. Významnou kapitolou
tvorby Františka Valentu je

O

týždeň
neskôr
v rovnakých priestoroch o 14. h Ing. Peter
Lisý
slávnostne
privítal
a obdaroval pozvaných rodičov
s deťmi. Medzi do života privítané deti patria:
Oliver Tonka, Lukáš Holota,
Erik Pekník, Bystrík Tonkovič,
Lilly Valkovičová, Adela Šalingová, Mia Fevereiro, Natália
Micheličová, Ján Rajnoha, Ema
Bieliková, Tomáš Rybár, Aneta
Chrenová, Sarah Pechová,
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karikatúrne uvedenie kreslených vtipov v tekovských
a Požitavských novinách pod
značkou ROVA. Nezabudne ale
dodať, že vo výtvarnom krúžku
ZKO Calex vyrástli známe
osobnosti Kaiser, Herman,
Kocian, Jelenák, Šúň a Horský.
Svoje pozoruhodné životné
jubileum
berie
Fana
s úsmevom. S neobyčajnou
pokorou sa vyznáva, že
maľovanie bolo, je a zostáva
jeho
vášňou,
potešením
a osobnou nevyhnutnosťou.
Povzbudzuje sa slovami Aristofanesa – deň, keď sa nezasmejem, pokladám za stratený!
Vzácnemu jubilantovi pri
jeho osemdesiatpäťke prajeme
zdravie, optimizmus a neustály
úsmev v tvári. Jeho tvorba totiž
hľadí dušu, pomáha srdcu
ľahšie biť a dodáva každému
obdivovateľovi emocionálny
náboj, ktorý ho poháňa ísť
ďalej a nevzdávať sa!
Ing. Gustav Stopka

Veronika
Búryová,
Kiara
Škulová, Tiffany Kotlárová.,
Amália
Blašková,
Tomáš
Blaško, Timea Rumanová, Zoe
Tothová, Svetlana Peceková,
Daniela Hercegová, Diana Malá,
Sofia Poliaková, Zara Petrovičová, Lukáš Obročník, Lea
Turzová, Michaela Bieliková,
Simona Matejovová.
Všetkým želáme veľa zdravia,
šťastia a lásky.
-mp-
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Májové tradície na Obchodnej akadémii

S

tavanie
„mája“
na
školskom dvore Obchodnej
akadémie v Zlatých Moravciach sa traduje od roku 1978. Za
zvukov reprodukovanej hudby
z magnetofónu postaveného na
švédskej debni
spontánne
študenti
uväzovali
farebné
krepové papierové pásiky na 5 m
vysoký brezový stromček, ktorý
sa posadil do zeme a zafixoval
drevenými kolíkmi. Ojedinelí

odvážlivci si zatancovali svoj
„májový tanec“. Divácka kulisa
bola vždy bohatá. Väčšinou pekné
počasie a hudba z reproduktorov
vytiahla z budovy skoro všetkých
študentov a učiteľov na čele
s vedením školy.
V posledných rokoch má stavanie mája na starosti vždy nejaká
trieda. Stavaniu predchádza
príprava – zabezpečenie stromčeka,
najčastejšie
borovice,

Stavali sme Máj

šmirgľovanie a natretie kovovej
tyče, do ktorej sa stromček osadí.
Aj tento rok to bolo podobné. Máj
stavala IV. B trieda. Dievčatá
a chlapci tejto triedy si obliekli
kroje nášho regiónu a 30. apríla
cez veľkú prestávku uviedli svoj
krátky nacvičený program pred
obecenstvom,
ktoré
tvorili
niektorí učitelia na čele s riaditeľom školy RNDr. Vladimírom
Gubišom, nepedagogickí pracovníci a samozrejme žiaci školy.
Najprv dievčatá za sprievodu
piesne hranej triednym učiteľom
na heligónke vyzdobili máj farebnými textilnými stuhami, potom
chlapci uchopili máj na ramená
a za sprievodu heligónky preniesli
a postavili máj do kovového
puzdra osadeného v zemi, na
ktorom bol pripravený veľký
visiaci zámok na uzam-knutie.
Po tomto akte dievčatá aj
chlapci zo IV. B zaspievali niekoľko
ľudových piesní za doprovodu už

spomínanej heligónky. Keď dospievali, dievčatá zatancovali veselú,
rytmickú „kozipolku“, po ktorej sa
do tanca pridali všetci žiaci triedy
spolu s triednym učiteľom.
Vydarená kultúrna „chvíľ-ka“
počas veľkej prestávky bola
umocnená pekným slnečným
počasím.
Májová tradícia však nie je
v posledných rokoch jediná.
Niekoľko rokov pravidelne tento
náš postavený máj niekto odnesie,
zlomí alebo inak poškodí, preto aj
ten spomenutý visiaci zámok na
kovovej tyči. Ani tieto opatrenia
nezabránili vandalom vykonať
svoj zámer aj tento rok. Kovová tyč
bola zlomená, vyzdobený máj
odhodený a namiesto neho
nechaný odkaz s pravopisnými
chybami
„nezabudly sme“.
Nevieme, čo to znamená. Ostáva
nám dúfať, že v budúcnosti už
zabudnú na túto druhú tradíciu.
Ján Szoboňa

Tak, ako to už býva zvykom, aj

tento rok zdobí mesto Zlaté
Moravce a jeho prímestské časti
Chyzerovce a Prílepy krásny,
rôznofarebnými

stužkami

zdobený Máj. Máj ako symbol
lásky alebo vítania jari sa staval
v sprievode bohatého a pútavého
kultúrneho

programu.

Okrem

n N ám

príhovorov sa spievalo, hralo,
tancovalo a nechýbali ani vsuvky
hovoreného slova. To, že záujem
obyvateľov o tradície spojené s 1.
májom nezanikajú, dokázala ich
účasť, zábava a radosť z tohto dňa.
Pozrieť sa boli aj niektorí poslanci
Mestského zastupiteľstva, ktorí sa
dali vtiahnuť do atmosféry vytvorenej jednotlivými vystúpeniami
folklórnych súborov (Zlatňanka,
Chyzerovčanka, Kolovrátok). K tradícii patrí aj povestné, konkurenčné spilovanie májov, ale my veríme, že na
tie naše si nikto pílku nebrúsi a na
nejaký čas spestria naše krásne
mesto.

-mp-
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V

piatok 30.3.2012 sa konal
siedmy ročník Noci s
Andersenom na Slovensku, počas ktorého strávilo
nezabudnuteľnú rozprávkovú noc
na „spacích miestach“ v 187 verejných, obecných a školských
knižniciach viac ako 7 500 slovenských detí. Úspešné podujatie na
podporu čítania detí bolo
vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc, ktorý začal
26.3.2012.
Mestská knižnica Zlaté Moravce
v spolupráci so Základnou školou
sv. Don Bosca Zlaté Moravce sa
aktívne zapojila do tohto medzinárodného podujatia, ktoré sa
každoročne koná posledný piatok
pred dňom narodenia významného dánskeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena.
Rozprávková noc v knižnici je
preto pomenovaná na jeho
počesť.
V piatok 30.3.2012 o 18.00
priniesli rodičia 30 žiakov pred
Mestskú knižnicu, kde sa s nimi

M

estská knižnica v Zlatých
Moravciach pripravila v
marci pre svojich čitateľov
i verejnosť niekoľko akcií. Boli to
informatické prípravy žiakov 1. - 4.
ročníkov ZŠ v našom meste a okolí,
literárne hodiny k výročiam spisovateľov, začali sme 4.ročník čitateľskej
súťaže pre deti „Čítajte s nami“,
uskutočnili sme dve autorské besedy
a záver mesiaca patril veľmi obľúbenému a známemu podujatiu „Noc
s Andersenom“, ktoré sme pripravili
a zrealizovali v spolupráci so ZŠ sv.
Don Bosca. Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 4.
roč. tejto školy. Deti prežili v knižnici
čarovnú noc plnú rozprávok, súťaží
a prekvapení a ráno spokojné a plné
zážitkov odchádzali domov.
Dňa 5. marca mestskú knižnicu
navštívila spisovateľka Marta Hlušíková. Besedy sa zúčastnili žiaci 2. – 4.
ročníka zo ZŠ na Robotníckej ul. Pani
Hlušíková je bezprostredná, vie
komunikovať s deťmi, čo ukázala aj na

NOC
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rozlúčili a zverili ich do rúk
knihovničiek a učiteliek z cirkev-

nej školy. Čakalo ich milé privítanie
pani
vedúcou
Annou
Šútorovou, ktorá ich oboznámila
s programom celého podujatia.
Deti, rozdelené do skupín, si
overili svoje vedomosti na šiestich
stanovištiach v HÁDANKOVE,
DRAKOVE,
PÍSMENKOVE,
MOZAIKOVE, HMATOVKOVE a
FARBIČKOVE,
kde
získavali
indície k hľadaniu ukrytého
pokladu. Po nájdení pokladu,
ktorým bola „Kniha rozprávok“
v podobe sladučkej torty (od p.uč.
I. Brojovej), ich čakala večera a
nočný pochod, kde sa stretli so
strašidlami. Zložili skúšku odvahy
a po príchode späť do knižnice ich
navštívili príslušníci Mestskej
polície, ktorí dohliadali na ich

tejto besede. Zamerala sa hlavne na
predstavenie svojej tvorby pre deti.
Čítala deťom úryvky zo svojich kníh
a deti ju zahrnuli otázkami o jej živote
a tvorbe. Na záver besedy si deti mohli
zakúpiť jej knihy, ktoré im potom
podpísala.
Marta Hlušíková sa narodila
9.10.1952 v Leopoldove. Detstvo
a mladosť prežila v Trenčíne.
V rokoch 1971-1976 bola poslucháčkou Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, odbor
slovenský jazyk a literatúra a latinčina.
V rokoch 1976-1977 pracovala ako
odborná redaktorka v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Keď sa jej
narodil syn a potom dcéra, presťahovala sa s rodinou v roku 1982 do
manželovho rodiska - Rimavskej
Soboty, kde žije doteraz. Je profesorkou slovenského jazyka a latinčiny na
Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej
Sobote. K jej záľubám patrí spev,
hudba, kreslenie a písanie. Začínala

s ANDERSENOM
bezpečnosť. Na dobrú noc im
prečítal rozprávkový kráľ (Peter
Kereš) nádhernú rozprávku H. CH.
Andersena, po ktorej sa im snívali
sladké sny.
kráľovstve
spáčov
vydržali až do 6.00 ráno,
kedy sa začali prebúdzať
prví čitatelia. Po raňajšej hygiene
čakala deti posledná úloha –
zasadiť strom „Rozprávkovník“ na
pamiatku tohto podujatia. Aj túto

úlohu zvládli výborne. Za odmenu
dostali sladké raňajky, certifikáty,
malé darčeky a o ôsmej hodine
ráno si ich prišli vziať ich nedočkaví rodičia. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek
pomocou prispeli k tomuto
nádhernému
rozprávkovému
podujatiu, na ktoré budú deti ešte
dlho spomínať.
Andrea Pinterová

básničkami a rozprávkami. Intenzívnejšie publikuje od roku 1989. Píše
poéziu, prózu i drámu, no orientuje sa
predovšetkým na detského čitateľa.
V rôznych časopisoch uverejnila pre
deti takmer 200 poviedok, básní
a rozprávok. Vyšlo jej niekoľko kníh
pre deti. Najznámejšie sú: Kde pavúky
tkajú cukrovú vatu, Písmenkovo alebo
Tam, kde pršia výkričníky, Bublinkové
rozprávky, Malá encyklopédia antickej kultúry nielen pre deti. Kniha
Neznášam, keď ma hladkajú po hlave
bola ocenená prémiou Literárneho
fondu za rok 2009 a cenou BIBIANY
Najlepšia kniha zimy 2009. Okrem
spomenutých detských kníh je autorkou viacerých knižných publikácií pre
dospelých Slovník latinských citátov,
Malá encyklopédia latinskej kultúry,
Latinsko-slovenský slovník, básnických zbierok Kamene, Rok červených
moruší a zbierky próz Záhrady.

Izabela. Láskou spútaní. Je to príbeh
plný lásky, romantiky, dobrodružstiev
a intríg, odohrávajúci sa v 15. storočí
vo Francúzsku. Sledujeme lásku
šľachtičnej Anny de Moselle a Filipa
de Vosges, ktorú kruto zmarí otec
dievčiny. Z vášnivého vzťahu sa
narodila Izabela, ktorú ale osud tiež
nešetrí. Zručne napísaný román verne
zachytáva okrem ľudských osudov aj
obdobie bojov medzi Francúzskom
a Anglickom. Dáva nám tušiť, že vo
svojom žánri sa stane bestsellerom.
Od októbra sa aj českí čitatelia môžu
začítať do osudov krásnej Francúzsky.
V češtine vyšiel román pod názvom „
Čas nevinnosti“. Autorka má už
napísaný aj druhý román, ktorý je
pokračovaním prvého. Mal by vyjsť
ešte tento rok. Spisovateľka v súčasnosti pracuje na svojom treťom
románe, ktorý je voľným pokračovaním prvých dvoch.

Druhá autorská beseda bola určená
pre verejnosť. Čitateľky knižnice
a široká verejnosť sa stretli so súčasnou slovenskou spisovateľkou Evou
Avou Šrankovou. Pani spisovateľka je
mladá, veľmi milá, priateľská a v tejto
atmosfére prebiehala celá beseda.
Čitateľky živo diskutovali s pani spisovateľkou a beseda bola zakončená
autogramiádou.
Eva Ava Šranková pochádza z Nitry
a je vyštudovaná chemička. Miluje
históriu, zvieratá, kvety, syr a vôňu
bergamotu. Okrem písania sa venuje
aj joge. Napísala historický román

V dňoch 16. – 17. apríla sme
uskutočnili tri autorské besedy
s regionálnym spisovateľom p.
Miroslavom Piusom, ktorý v tomto
roku oslávil životné jubileum – 70
rokov. Zúčastnili sa ich žiaci 6. - 8.
ročníka ZŠ na Robotníckej ul.
a študenti 1. B Gymnázia Janka Kráľa.
Besedy mali veľký úspech. Pán Pius
svojou bezprostrednosťou a spontánnosťou dokázal zaujať každého poslucháča. Žiaci a študenti sa dozvedeli
veľa nových poznatkov, ktoré sa
týkajú najmä nášho regiónu.
Anna Šútorová

V
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Pozvánka pre žiakov ôsmych ročníkov na súťaž
„Mladý elektrotechnik“

Riaditeľ SOŠ polytechnickej v
Zlatých Moravciach, Ing. Ján Solčiansky, pozýva žiakov ôsmych
ročníkov základných škôl na súťaž
"Mladý elektrotechnik", ktorá sa
bude konať dňa 5.júna 2012
(utorok) od 9-13 hod. v priestoroch SOŠ polytechnickej v Zlatých
Moravciach.
Cieľ súťaže: osvojenie základov
elektrotechniky a preukázanie
zručností v oblasti elektroniky a
informatiky.
Program:
•9.00 – 9.30 h - privítanie
žiakov na SOŠ polytechnickej ,

oboznámenie s podmienkami
súťaže
•10.00 – 12.00 h - samotná
súťaž :
- prekreslenie elektrotechnickej
schémy podľa predlohy
- práca s počítačom (jednoduché využitie programov pod MS
office)
- vytvorenie jednoduchého
plošného spoja podľa praktickej
ukážky
- meranie odporu podľa
Ohmovho zákona a vyhotovenie
grafického priebehu merania
•12.00 – 12.30 h - obed (zabez-

pečíme v priestoroch školskej
jedálne)
•12.30 – 13.00 h - vyhodnotenie
súťaže a odovzdanie hodnotných
cien
bonus súťaže - ukážky robotiky
(Juraj Fojtík - PrianicSlovakia
Team), možnosť ovládať robot
Organizácia súťaže: žiaci budú
súťažiť vo dvojiciach, jednotlivé
moduly budú pripravené podľa
počtu prihlásených žiakov v
učebniach elektrotechniky a
výpočtovej techniky, dozor budú
vykonávať odborní učitelia SOŠ
polytechnickej.

V termíne od 18.03.2012 do
31.03.2012 sa 12 študentov
odboru elektrotechnika z litovských miest Kaunas, Ukmergé a
Alitus zúčastnilo pracovnej stáže
na našej škole v rámci projektu
Leonardo da Vinci. Bol to v poradí
už štvrtý takýto pobyt študentov z
Litvy na našej škole, keď predchádzajúce pobyty prebehli v rokoch
2010, 2009 a 2008. Projekt bol
plne hradený z prostriedkov ktoré
naši hostia získali z fondov poskytovaných Európskou komisiou.
Hlavným cieľom študijného
pobytu bolo prostredníctvom
účasti na teoretickom a praktickom odbornom vyučovaní na našej
škole
nadobudnúť
odborné
vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti elektrotechniky a
zároveň spoznávať nové technológie vyučované na našej škole. V
rámci odbornej časti stáže boli
študenti rozdelení do zmiešaných
pracovných skupín spolu s našimi

študentmi a postupne absolvovali
pracovné moduly: Pneumatické
systémy FESTO - Ing. Oľga Bančáková, Elektrotechnické merania Ing. Peter Levický, Programovanie
- Ing. Daniela Valkovičová, Programovanie jednočipových mikropočítačov - Ing. Jozef Singer, Kreslenie
v COREL DRAW - Mgr. Dušan
Turčan, Odborná prax - Bc. Štefan
Obert, Odborná prax - inteligentné
elektroinštalácie - Bc. Ivan Kozai a
Anglický jazyk - Mgr. Barbora
Podskalická. Keďže pracovným
jazykom všetkých modulov bol
anglický jazyk, všetci zúčastnení si
takto mohli zdokonaľovať svoje
komunikačné schopnosti v tomto
jazyku. Všetci litovskí študenti si
na základe úspešného absolvovania uvedených modulov z rúk
riaditeľa školy Ing. Jána Solčianskeho
prevzali
certifikát
EUROPASS - medzinárodne akceptovaný dokument o odborných
zručnostiach a kompetenciách jeho

vlastníka.
Naša škola tradične vytvorila
pre litovských študentov aj podmienky pre kultúrne a športové
vyžitie. Žiaci absolvovali počas
pobytu viaceré exkurzie a výlety. V
rámci voľnočasových aktivít spolu
s našimi študentmi spoznali hostiteľské mesto, navštívili neďaleké
Topoľčianky kde si prezreli známy
kaštieľ, absolvovali pešiu "túru"
jarnou prírodou k farme Národného žrebčína Hostianske a k
zrúcaninám
hradu
Hrušov.
Postupne spoznávali mestá Nitra,
Banská
Bystrica,
Liptovský
Mikuláš, spolu s našimi študentmi
absolvovali aj exkurziu do Bratislavy a neďalekej Viedne, ktorú
pripravila učiteľka nemeckého
jazyka Mgr. Zuzana Čižmáriková.
Asi najväčším zážitkom bola pre
našich litovských hostí možnosť
navštíviť
najväčšie
atrakcie
Liptova: Demänovskú jaskyňu
slobody, prvý krát si vyskúšať

V
dňoch
19.4.2012
až
21.04.2012 sa v areáli výstaviska
Agrokomlex – Výstavníctvo Nitra,
uskutočnila
medzinárodná
výstava stredných škôl „Mladý
tvorca 2012“. Výstavy sa zúčastnilo 123 stredných škôl zo Slovenska a zo zahraničia. Školy
prezentovali svoje výrobky a
súťažili v rôznych súťažiach, ako
napr. „TOP výrobok a Cena za
inováciu a technickú tvorivosť“.
Naša škola vystavovala inovatívne
inteligentné solárne technológie.

Tieto technológie svojou inovatívnosťou a technickým riešením
zaujali nielen širokú verejnosť, ale
aj odborníkov.
Počas slávnostného ukončenia
výstavy predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Doc. Ing.
Milan Belica PhD., udelil našej
škole „Cenu a pohár predsedu
NSK“ za najlepšiu expozíciu strednej
školy
Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
PaedDr. Dušan Husár, riaditeľ
školy

Na Vašu účasť sa teší riaditeľ
školy Ing. Ján Solčiansky a kolektív odborných učiteľov SOŠ
polytechnickej v Zlatých Moravciach.
Ing.Vaškovičová, SOŠ
polytechnická

Odborná stáž študentov z Litvy na SOŠ polytechnickej

Mladý tvorca

zjazdové lyžovanie v stredisku
Jasná, či kúpanie v známom
Aquaparku Tatralandia.
Keďže na našej škole si plne
uvedomujeme vzájomnú prospešnosť spolupráce škôl v rámci
európskeho priestoru, hodláme aj
v budúcich rokoch s podporou
fondov poskytovaných Európskou
komisiou rozvíjať dlhodobú spoluprácu nielen s našimi partnermi z
Litvy, ale aj s tradičnými partnerskými školami z Belgicka, Nemecka
či Českej republiky a aj takto
zvyšovať kvalitu a atraktivitu
vzdelania poskytovaného našou
školou.
Som presvedčený, že odborná
stáž rozšírila našim hosťom nielen
odborné vedomosti a praktické
zručnosti, ale zároveň spoznali aj
našu krajinu a získali pritom
množstvo nezabudnuteľných zážitkov a nové priateľstvá.
Mgr. Dušan Turčan
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yslím, že byť v dnešnej
dobe učiteľom je veľmi
obdivuhodné.
Táto
práca si zaslúži neskutočný obdiv,
ak ju človek, ktorý sa pre ňu
rozhodne , robí od srdca. Pretože
v čase, kedy už neplatia isté
zásady a morálka, v čase, v ktorom
sa naše deti snažia byť sami sebou
a správajú sa ako nevyčerpateľný
zdroj energie, sú „najmúdrejšie“ a
neskutočne individuálne bytosti
už od narodenia, všetkým učiteľom , ktorí statočne zvládajú svoje
remeslo s nadhľadom, obrovskou
dávkou trpezlivosti a k tomu s
úsmevom na tvári patrí vďaka.
Vďaka predovšetkým za ich
prístup k deťom či už z pozície
pedagóga, priateľa alebo „rodiča“,
pretože s nimi trávia väčšiu časť
dňa a na to, akí ľudia z nich časom
vyrastú, majú veľký vplyv.
Deň 29-marec v kalendári patrí
každoročne Dňu učiteľov. Na
margo tohtoročného sviatku, si
Mesto Zlaté Moravce tých najlepších z nich uctilo slávnostným
ceremoniálom spojeným s odovzdaním ocenení za ich skvelý
prístup a zodpovednú prácu, s
krásnym divadelným predstavením zo života v podaní hercov
Divadla Jozefa Gregora Tajovského „Nesmejte sa prosím“.
Ocenení boli:
Mgr. Marta Košútová –
učiteľka 1.stupňa ZŠ Pribinova. Za

P

Deň učiteľov

dosahovanie výborných výsledkov vo výchovno-vzdelávacom
procese, za prípravu žiakov na
súťaže a olympiády a prácu s
imobilnými žiakmi. Vedie krúžok
mažoretiek, s ktorými reprezentuje školu na rôznych podujatiach,
organizuje podujatia a prácu v
školskej knižnici. Je aktívna, iniciatívna, pracovitá.
Viera Sýkorová – učiteľka MŠ
Žitavské nábrežie. Dosahuje
výborné výsledky v práci s deťmi,
uplatňuje inovačné metódy práce,
vedie metodické združenie v
škole. Je priateľská, flexibilná,
komunikatívna a kreatívna.
Anna Strečková – učiteľka MŠ
Štúrova. Zvyšuje odborné kompetencie, vyhodnocuje ich dosiahnu-

tie u detí, pracuje v Rade školy,
aktívne sa zapája do podujatí
organizovaných školou a Mestom,
je ochotná a zodpovedná.
Gabriela Šabová – učiteľka
spevu v ZUŠ. Jej žiaci úspešne
reprezentujú školu na súťažiach a
prehrávkach, zúčastňuje sa ako
členka v odborných porotách na
súťažiach žiakov ZUŠ - Slávik
Slovenska, je pracovitá, svedomitá, tvorivá.
Marta Taligová – učiteľka MŠ
Kalinčiakova, dosahuje veľmi
dobré výsledky v metodickej
činnosti a pri práci s deťmi,
podieľa sa na tvorbe školského
vzdelávacieho programu. Je cieľavedomá, tvorivá a iniciatívna.
PaedDr. Hana Verešpejová –

Tomajko (riaditeľ Záhradníckych
služieb). Deti sa postarali o
kvalitné
zalievanie
nových,
zelených prírastkov. Celá akcia
prebehla s cieľom podporiť u detí
záujem o čistotu životného
prostredia, čo sa vďaka hravému
spôsobu naozaj podarilo. Veľmi
d o b r é

vedomosti preukázali v kvíze, čo
dokazuje, že sa deti o prírodu
zaujímajú a veľa o nej vedia. V
jednotlivých vytvorených tímoch
boli zastúpení žiaci zo všetkých
tried, pričom treba vyzdvihnúť, že
starší pomáhali mladším, čo vedie
len k upevňovaniu
vzťahov v škole. Pojmy
ekológia,
životné
prostredie a recyklo-

učiteľka prírodopisu a zemepisu v
ZŠ
Robotnícka,
každoročne
pripravuje žiakov na olympiády,
ktorý
dosahujú
vynikajúce
výsledky v okresných a krajských
kolách. Vedie krúžok šikovných
rúk, učí nové techniky, postupy
prác, spolupracuje s mimovládnymi environmentálnymi organizáciami, každoročne organizuje
charitatívnu zbierku ku Dňu
narcisov. Je veľmi pracovitá,
húževnatá, zodpovedná, neustále
na sebe pracuje, vzdeláva sa.
Mgr. Štefan Horváth – učiteľ
fyziky a ZPRV v ZŠ Mojmírova.
Dosahuje veľmi dobré výsledky v
príprave žiakov na fyzikálnu a
technickú olympiádu, vedie
šachový a stolnotenisový krúžok,
pripravuje žiakov na súťaže v
orientačnom behu. Je zodpovedný,
kolegiálny, už niekoľko rokov
vykonáva funkciu predsedu ZO
OZPŠaV pri ZŠ.
Ing. Marián Kadlec – vychovávateľ centra voľného času. Vedie
strelecký, počítačový a fotografický krúžok, organizátor okresnej
streleckej ligy, spoluorganizátor
projektu
Infovek,
spravuje
webové stránky CVČ, je predsedom Rodičovského združenia,
predseda Rady školy, dokumentuje všetky kultúrno-spoločenské
a športové podujatia, je zodpovedný a pracovitý.
Ľ. Rosinská

EKO popoludnie na „Mojmírke“

ri príležitosti Dňa zeme
(22. apríl) usporiadala
Základná škola na Mojmírovej ul. EKO popoludnie ako
súčasť celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“, ktoré vyhlásilo
Ministerstvo životného prostredia
SR. Podujatie sa konalo 12. apríla v
priestoroch základnej školy. Celé
popoludnie sa nieslo pod
heslom „Spoločne za čistú a
peknú krajinu...“, ktoré si zvolila
sama škola. Program bol
zameraný na tvorbu diel z
odpadového materiálu (plastové
fľaše), rôzne hry, súťaže a
vedomostný eko-kvíz. EKO
popoludnie odštartovalo o 14.
hodine rozdelením žiakov do
tímov a privítaním, o ktoré sa
postarala aj v mene všetkých
zamestnancov riaditeľka Mgr.
Dagmar Chrenková. Potom sa vo
vonkajších priestoroch školy
uskutočnilo vysádzanie stromčekov, kde ruku k dielu priložila
riaditeľka školy Mgr. Dagmar
Chrenková, Mgr. Danuša Hollá
(školský úrad), Ing. Júlia Bacigalová (oddelenie výstavby a
komunálnych služieb) a Marian

vanie si žiaci osvojujú nielen počas
vyučovacieho procesu, ale aj
pomocou iných aktivít, medzi
ktoré patria výtvarné súťaže.
Dúfame, že aj vďaka takýmto
akciám sa počet eko-zmýšľajúcich
ľudí rôznych vekových kategórií
bude len zvyšovať, za čo nám bude
príroda veľmi vďačná tým najkrajším a najzelenším spôsobom.
M. Petrovičová
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ri príležitosti Svetového
dňa vody dňa 24. marca
2012 v rámci projektu
Zelené Požitavie sa aj tohto roku
zúčastnili čistenia rieky Žitava
zlatomoraveckí dobrovoľníci s
predsedom okresného centra
KDH v Zlatých Moravciach Bc.
Miroslavom Kráľom.
Za krásneho slnečného počasia
sa zišlo niekoľko milovníkov
prírody, ktorým nie je súčasný
stav našej rieky ľahostajný a v
spoločnosti príjemných ľudí
vyčistili jeden najznečistenejších
úsekov mestského vodného toku
pri bývalom Pérove. Ako vidieť,
rieka Žitava začína spájať ľudí,
dobrých priateľov pri aktívnom

D

Čistenie rieky Žitava

odpočinku na čerstvom vzduchu.
Je naozaj smutné až alarmujúce,
že rieka Žitava je natoľko zdevastovaná, že patrí medzi najšpinavšie vodné toky na Slovensku.
Preto tieto sekundárne akcie sú
skutočnou výzvou pre zodpovednosť a riešenie dlhodobo zanedbávaného problému zamorovania
našej okolitej prírody. Skutočnou
výzvou, aby sa počas Svetového
dňa vody nemusel riešiť takýto
katastrofálny stav našich vodných
tokov brigádnickou činnosťou.
Tento krásny deň by sa konečne
využíval
na
zmysluplnejšie
aktivity. Pre našu mladú generáciu by sa mohli organizovať zaujímavé vzdelávacie podujatia pre

Prvá jarná túra

ňa 25. marca 2012 zorganizoval Klub slovenských
turistov Mestská organizácia Zlaté Moravce pre milovníkov prírody prvú jarnú túru na
zrúcaniny hradu Gýmeš.
Na stredovekú historickú
pamiatku sa turisti vydali za
krásneho slnečného počasia po
značkovanom
chodníku
z
vinohradníckej obce Ladice, ktorá
je jednou z východiskových turistických oblastí do pohoria Tribeč.
Cesta viedla okrajom vresovísk
ponad kameňolom k okraju lesa a
v strmom stúpaní ponad kremencové skaly Studeného hradu na
zrúcaniny hradu, kedysi honosné
sídlo Forgáčovcov, jednej z
najvplyvnejších a najbohatších
rodín v Uhorsku. Príroda pod
hradom hýri v jarnom období
rôznofarebnými kvetmi, medzi
ktoré patria najmä scile a chochlačky. Zakladateľom hradu bol v
13. storočí rod Huntovcov –
Poznanovcov. V 14. storočí sa stal

súčasťou majetkov Matúša Čáka
Trenčianskeho a neskôr sa
majiteľmi Gýmeša stali Forgáčovci. Po vypálení hradu Turkami
došlo k jeho novému opevneniu a
v 18. storočí sa uskutočnila jeho
ďalšia prestavba. Obývaný bol do
začiatku 19. storočia.
Stredoveký
architektonický
skvost nás privítal vynovený po
rekonštrukčných prácach OZ
LEUSTACH a peknými informačnými turistickými tabuľami.
Členovia združenia na záchranu
stredovekého architektonického
dedičstva Nitrianskeho kraja sa
venujú zveľaďovaniu Gýmešského
hradu od roku 2004. Najväčšiu
pozornosť návštevníkov hradu
vzbudzuje baroková kaplnka sv.
Ignáca so zachovalými zvyškami
omietky, s takmer neporušenými
okennými otvormi a vstupnou
gotickou bránou. Hrad postavený
na kremencovej hôrke Dúň (514
m) je dominantným miestom
horného Požitavia. Poskytuje

rozvíjanie kladného vzťahu k vode
a životnému prostrediu. Devastácia rieky Žitava a okolitej prírody
sa môže stať minulosťou. Aby
Svetový deň vody bol sviatkom

našej ekologicky krásnej prírody,
ktorá patrí do veľkého spoločenstva tých najvyspelejších krajín
Európy.
Anton Kaiser

pekné výhľady na Studený hrad,
Jelenec - Remitáž, Kostoľany pod
Tribečom, Veľký Lysec, Veľký
Tribeč, rozľahlé okolité lesy až po
horskú skupinu Zobora. K hradu
sa viaže aj zaujímavá historka o
vítaní hostí. Po zrušení telesných
trestov v roku 1730, zaviedli tzv.
lopatový tanec. Každého návštevníka hradu vítali 4 údermi a
zápisom do pamätnej knihy.
Po prehliadke hradu sme sa
vydali turistickým chodníkom do
Kostolian pod Tribečom, kde sa

nachádza najstaršia zachovaná
predrománska architektonická
sakrálna pamiatka na Slovensku,
Kostol sv. Juraja z 10. storočia a
podľa nových výskumov ešte z
čias Veľkej Moravy. Po výstupe do
sedla pod Veľkým Lyscom sme
prvú jarnú túru ukončili vo Velčiciach a priniesli si domov krásny
zážitok z príjemne stráveného dňa
v prírode Tribečského pohoria.
Anton Kaiser

Výzva: Vyčistime si Slovensko. My sme začali doma

A

j tento rok, už po druhýkrát, sa žiačky ZŠ a SOŠ
pri Reedukačnom centre
Zlaté Moravce zapojili do výzvy
Ministerstva životného prostredia SR „Vyčistime si Slovensko“.
V pondelok 2. 4. 2012 sa dievčatá
z oboch škôl stretli v Parku
mládeže, aby vyzbierali odpady a
vyčistili kúsok nášho okolia.
Pracovali usilovne a s chuťou.
Výsledok
činnosti
potešil
všetkých - vyčistený park,
odpady pozbierané do vriec,
naukladané na obrovskej kope,
ktoré čakali na svoj odvoz. My

všetci – pedagógovia i žiačky sme mali radosť z dobre vykonanej práce. Pretože nám leží na
srdci čistota našej prírody a stav
životného prostredia, tešili sme
sa, že sa nám podarilo upevniť
ekologické cítenie a myslenie
mladých ľudí a prispieť svojou
troškou k oslave Dňa Zeme, ktorý
oslavujeme dňa 22. 4 .
Odvoz odpadov zabezpečili
Technické služby mesta Zlaté
Moravce, ktorým touto cestou
srdečne ďakujeme.
RNDr. M. Cibirová

P r e d a j ,
Predám 1000-l nádrže na vodu.
Kontakt: 0904 158 259
4/024/2012/PČ, 2/010/2012-27/DZ

Ubytovanie vašich domácich
miláčikov, vonkajšie a vnútorné
voliéry – PSÍ HOTEL
Kontakt: 0904 158 259
4/025/2012/PČ, 2/011/2012-28/DZ

k ú p a

Predám 8 – árový stavebný
pozemok v Dolných Sľažanoch –
smer Neverice.
Kontakt: 0908 123 910
4/026/2012/PČ, 2/014/2012-46/DZ

Kopem, čistím, prehlbujem
kopané studne. Čistím vŕtané
studne. Kontakt: 0907 963 352
4/027/2012/PČ, 4/020/2012-74/DZ
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N e b e z p e č n ý
v ý r o b o k !
Predajňa 39, Župná 15, Zlaté
Moravce, Róbert Greguš, Skalité
1111, okres Čadca, oznamuje
zákazníkom, že hračka doktorská sada, ITEM NO: 491 7843
bola vyhlásená za nebezpečný
výrobok.
Z uvedeného dôvodu máte
možnosť vrátenia tovaru a po
zdokladovaní kúpy Vám bude
vrátená suma hodnoty výrobku.
4/028/2012/PČ, 4/021/2012-81/SZ

Pozývame Vás do
super nového 3D
internetového
hypermarketu.

4/32/2012/PČ, 4/25/2012 - 92/DZ

Výberové konanie
na riaditeľa (ku) Materskej školy

Obec Choča, zastúpená starostkou obce Alenou Záhoreczovou v
zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ
KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA Materskej školy Choča
Kvalifikačné predpoklady:
● odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy (alebo
školského zariadenia) v zmysle vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
● najmenej päť rokov praxe
Požadované doklady:
● žiadosť o zaradenie do výberového konania
● overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom odbornom
vzdelaní
● čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu
● výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
● profesijný životopis v štruktúrovanej forme
● doklad o dĺžke pedagogickej praxe
● písomný návrh koncepcie rozvoja školy
● súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prijímania prihlášok je 15. mája 2012 (v utorok) do 15.00
hod.
Prihlášky s označením „ výberové konanie + neotvárať“ posielajte
na adresu:
Obecný úrad Choča č.55, okr. Zlaté Moravce, 951 76, alebo osobne
4/34/2012/PČ, 4/27/2012-94/SZ
do kancelárie OcÚ Choča.

Pohotovosť lekární

V dňoch 14. – 27. 5. Lekáreň U
ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, v
pracovné dni od 7.00 do 21.00 h,
víkendy od 8.00 do 20.00 h. V
dňoch 28. – 31. 5. Lekáreň IRIS,
Nám. A. Hlinku č. 28, od 7.00 do
21.00 h.
V dňoch 1. – 10. 6. Lekáreň IRIS,

Nám. A. Hlinku č. 28, v pracovné
dni od 7.00 do 21.00 h, víkendy od
8.00 do 20.00 h. V dňoch 11. – 17.
6. Lekáreň U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, v pracovné dni od 7.00
do 21.00 h, víkend od 8.00 do
20.00 h.

Pošlite prázdny email na well.kancelaria@gmail.com a do
predmetu napíšte
LINK.
Do 24 hodín
obdržíte link na
bezplatnú registráciu.
Pri nakupovaní Vám
veľa zábavy praje tím
WELL.

4/31/2012/PČ, 4/24/2012-91/sz

Obecný úrad CHOČA dáva do
prenájmu budovu bývalej
Základnej školy.
Kontakt: 037/6331 121, 0905
919 940, email:
obecchoca@stonline.sk

4/33/2012/PČ, 4/26/2012-93/SZ

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili poslednej
rozlúčky s našim drahým manželom, oteckom, starým oteckom,
príbuzným, priateľom a známym –
pánom

Rudolfom
Holečkom

z Hosťoviec,
ktorý
nás
opustil
dňa
17.04.2012 vo
veku 68 rokov.
Ďakujeme
za
prejavy sústrasti, kvetinové dary a

pomoc v našom hlbokom žiali.
Touto cestou by sme chceli
poďakovať celému zdravotnému
personálu interného oddelenia
NsP v Zlatých Moravciach pod
vedením pani primárky MUDr.
Márie Končálovej a zdravotnému
personálu oddelenia ARO pod
vedením pani primárky MUDr.
Jarmily Dekrétovej za príkladnú
starostlivosť a nesmierne hlboký,
ľudský prístup.
Smútiaca manželka a dcéry s
rodinami.
4/30/2012/PČ, 4/23/2012-89/DZ
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Program Kina Tekov

15. 5. Prci, Prci, Prcičky:
Stretávka, USA
Hovorí sa, že to najlepšie na
koniec, ale tomu snáď už asi nikto
neverí. Prcičky pred niekoľkými
rokmi definitívne prestali natáčať
a každý normálny filmový
labužník si myslel, že ďalší
filmový príbeh už nikdy neuvidí.
Ale opak je pravdou a je tu ďalšie
pokračovanie
tejto
úžasnej
komédie. Zostarli, ale aj tak sa
radšej pre istotu pripravte na
všetko!
Ut: 18.00, vstupné 2,50 €, MN do
15 r.
16. 5. Silvestrovská noc, USA
Je tu veľmi dobrá komédia, ktorá
oslavuje lásku, nádej, odpustenie,
druhé šance, ale aj nové začiatky
v najrušnejšom meste sveta - New
Yorku - počas najočarujúcejšej
noci roka.
St: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do
12 r.
18. – 19. – 20. 5. Útek z MS-1, FR
Ľudstvo našlo spôsob, ako ochrániť svet pred zločincami. Tí
najhorší z najhorších sú držaní na
mieste, z ktorého niet úniku.
Utiecť odtiaľ, je nemožné a dostať
sa tam, je šialenstvo. Brilantné
akčné sci-fi Luca Bessona nemá
chybu!
Pi: 19.00, so: 19.00, ne: 18.00,
vstupné 2,30 €, MN do 15 r.

22. – 23. 5. Probudím se včera,
ČR
Perfektná česká komédia zo
študentského prostredia o ceste
za študentskou láskou do hlbín
nedávnej minulosti. Je tu naozaj
skvelý príbeh, nevšedná milostná
zápletka a celkom nečakaná
pointa.
Ut: 18.00, st: 19.00, vstupné 2,30
€, MN do 12 r.
25. – 26. – 27. 5. Šmolkovia, USA
Príďte si pozrieť dobrodružstvá
tejto modrej rasy malých bytostí
v dobách stredoveku, ktoré sa
musia vysporiadať samé so sebou
a tiež s ľuďmi, no predovšetkým
so zlým čarodejom, ktorý je
posadnutý tým, aby sa ich zmocnil
pre svoje nekalé zámery.
Pi: 18.00, so, ne: 18.00, vstupné 2
€, vhodné pre všetky vekové
skupiny maloletých.
29. – 30. 5. Le Harve, FR
Je tu film plný irónie a čierneho,
ale jemného humoru. Zaujímavý
príbeh sympatického Marcela,
ktorému do života náhle vpadne
13-ročný africký chlapec na
úteku. Marcel sa chce zachovať
ako správny muž a rozhodne sa
chlapca ochrániť pred políciou a
deportáciou.
Ut: 19.00, st: 18.00, vstupné 2 €,
MN do 12 r.
www.kinotekov.eu
www.jatt.szm.sk

Sp o m i en k a

„Všetko má svoj začiatok
a všetko má svoj koniec.
Smrť patrí k životu
rovnako ako nádej. Tí čo
nás opúšťajú, žijú v
našich srdciach ďalej.“

S láskou a úctou spomína celá
rodina, primátor mesta Zlaté
Moravce Peter Lednár, redakcia
Tekovských novín a všetci jeho
priatelia.

11.3.NinaJuhásová,(N)Nitra
15.3.AndrejKáčer,(N)Levice
16.3.RenátaRafaelová,(N)Nitra
18.3.MariánRafael,(N)Nitra

18.3.TiborSuchý,(N)Nitra
19.3.KristiánTomáška,(N)BanskáŠtiavnica
26.3.JurajOndrejka,(N)Martin
3.4.IvanaMravíková,(N)Nitra

26. 3. Šimon Cigáň, 1936, Jedľové
Kostoľany
26. 3. Štefan Hudec, 1948, Zlaté
Moravce
29. 3. Anna Chrenová, 1931,
Žitavany
31. 3. Mária Uhrecká, 1922, Zlaté
Moravce
31. 3. Mária Lazoríková, 1952,
Bratislava - Podunajské Biskupice
2. 4. Peter Šabo, 1929, Obyce
4. 4. Július Bogdan, 1937, Zlaté
Moravce
5. 4. Eugen Novák, 1935, Zlaté
Moravce
5. 4. Elena Berecová, 1923, Zlaté
Moravce
9. 4. Tibor Ovsenák, 1947,

Hosťovce
6. 4. Gabriela Gellerová, 1926,
Zlaté Moravce
7. 4. Zdena Rafajová, 1942, Zlaté
Moravce
10. 4. Helena Chrenková, 1948,
Čierne Kľačany
11. 4. Valéria Hrúziková, 1936,
Lovce
12. 4. Tibor Grossmann, 1950,
Topoľčianky
16. 4. Ján Šútor, 1935, Machulince
18. 4. Vladimír Horný, 1951, Zlaté
Moravce
21. 4. Štefan Černák, 1934, Kostoľany pod Tribečom
21. 4. Jozef Chren, 1948, Zlaté
Moravce

Opustili nás

Povedali si áno

13. 4. Ing Tomáš Laurinc, Bratislava a Mgr. Vladimíra Bíbelová, Bratislava
14. 4. Mgr. Andrej Šimek, Hosťovce a Ing. Denisa Jankulárová, Zlaté
Moravce
14. 4. Mgr. Milan Varga, Zlaté Moravce a Ing. Jarmila Bernáthová, Nová
Ves nad Žitavou
1. 5. MUDr. Jozef Molnár, Zlaté Moravce,
2. 5. Terézia Juhásová, Zlaté Moravce,
7. 5. František Valenta, Zlaté Moravce,
8. 5. Emil Kopačka, Zlaté Moravce,
10. 5. Peter Očovský, Zlaté Moravce,
13. 5. Mária Chirová, Zlaté Moravce,
18. 5. Mária Šabíková, Zlaté Moravce,
21. 5. Eugen Andor, Zlaté Moravce,
25. 5. Júlia Čajdová, Zlaté Moravce,

Vladimíra Horného

Právom mu patrí naša
obrovská vďaka!

Narodili sa

Jubilanti

Medzitým je život pomaly
plynúci a nám je zo srdca
veľmi ľúto, že ten

už skončil.
Všetkým verným čitateľom
Tekovských novín so smútkom
v srdci oznamujeme, že nás
dňa 18. apríla 2012 navždy
opustil náš dlhoročný spolupracovník – grafik, ktorý
veľkou mierou prispel k tomu,
aby osemsto ročná história
Tekovských novín bola zachovaná až podnes.

Spoločenská kronika

Sp o m i en k a

O su d m u n edop ria l dl hšie s
n a mi b yť,
a l e on veľm i, veľmi chcel
ešt e s n a mi žiť.
B oh m a l s n ím vša k in é
p l á n y,
a zda za hoj a sa všet k ých
ra n y.
Už sa n esp l n í n ik omu z n á s
t en sen ,
u vidieť j eho t vá r n a chvíľu
l en .

Dňa 21.5.2012 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil môj
manžel, otec

Vladimír Holečka
So spomienkou manželka a
synovia.

4/029/2012/PČ, 4/022/2012-85/DZ

80 r.
95 r.
85 r.
85 r.
85 r.
80 r.
80 r.
85 r.
90 r.
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Edelweiss Cup 2012 – preteky v športovom lezení

Dňa 14.4.2012 sa na novej
lezeckej stienke na SOŠ technickej
konalo 1.kolo slovenského pohára
detí a mládeže v disciplíne bouldering a poobede sa všetci presunuli
do Sokolovne na 2.kolo pohára v
disciplíne lezenie na rýchlosť.
Úvodné slovo patrilo primátorovi
Ing. Petrovi Lednárovi, CSc., ktorý
zahájil otvorenie pretekov. Pretekov sa zúčastnilo nakoniec 33
pretekárov z rôznych kútov
Slovenska – Žiaru nad Hronom,
Handlovej, Bratislavy, Banskej
Bystrice, domáci pretekári zo
Zlatých Moraviec a jeden pretekár
z Čiech. Celkovo deti liezli v disciplíne bouldering 15 krátkych
lezeckých problémov, zameraných na – silu, techniku aj vytrvalosť. Na rýchlosť sa liezla jedna
cesta, na ktorú mali pretekári 3
pokusy a rátal sa im ten najrýchlejší. Všetky cesty pre pretekárov
postavili organizátorky tohto
podujatia Lucia a Simona Korcové.
Ku koncu pretekov mali všetci za

sebou naozaj slušnú dávku
lezenia. Počas pretekov sa v
telocvični premietali lezecké a
outdoorové filmy z nedávneho
festivalu Hory a mesto, takže bolo
postarané aj o program divákov a
rodičov.
Z domáceho klubu HK Zlaté
Moravce štartovalo celkovo 8
pretekárov rôznych vekových
kategórií: Juraj Šumný, Samko
Dekrét, Ivana Solčianska, Izabela
Novosadová, Lenka Andrýsková,
Bianka Andrýsková, Marianna
Šabová a najmladší iba štvorročný
Timko Dekrét. Najlepšie sa
umiestnili
v
boulderingu
desaťročný Juraj Šumný na

Dňa 29.3.2012 zorganizovalo
CVČ Zlaté Moravce z poverenia
KŠÚ v Nitre MO Zlaté Moravce v
malom futbale žiakov ZŠ.
Podujatie sa konalo v športovej
hale Mestského strediska kultúry a
športu
Zlaté Moravce. Počet účastníkov
42.
Výsledky stretnutí:
ZŠ Topoľčianky - ZŠ Žitavany 0 :
0, ZŠ Mojmírova, ZM - ZŠ Pribinova
ZM 2 : 2, ZŠ Mojmírova, ZM - ZŠ
Topoľčianky 3 : 0, ZŠ Mojmírova,
ZM - ZŠ Žitavany 2 : 4, ZŠ Pribinova,
ZM - ZŠ Žitavany 2 : 0, ZŠ Topoľčianky - ZŠ Pribinova, ZM 1 : 3

Konečné poradie:
1.miesto - ZŠ Pribinova, Zlaté
Moravce, 2.miesto - ZŠ Žitavany,
3.miesto - ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce,
4.miesto - ZŠ Topoľčianky, 5.miesto - ZŠ
Robotnícka, Zlaté Moravce, 6.miesto ZŠ Tesárske Mlyňany, 7.miesto - ZŠ
Tekovské Nemce, 8.miesto - ZŠ Červený
Hrádok, 9.miesto - ZŠ Jedľové Kostoľany, 10.miesto - ZŠ Sľažany, 11.miesto
- ZŠ Obyce
Do krajského kola postupujú žiaci zo
ZŠ na Pribinovej ul. v Zlatých Moravciach.

1.mieste a v tej istej kategórii
sedemročný Samko Dekrét na
3.mieste, v lezení na rýchlosť Juraj
Šumný 1.miesto. Ocenení si
domov odniesli diplomy, víťazné
poháre a vecné ceny. Gratulujeme
nielen víťazom, ale všetkým
zúčastnením z nášho klubu za
predvedené výkony. Mnohí z nich
štartovali v týchto disciplínach
prvýkrát, ale statočne bojovali.
„Vedeli sme, že zorganizovať
dve kolá slovenského pohára v
jeden deň bude náročné z
časového aj organizačného hľadiska, preto sme dlho zvažovali či
sa do pretekov pustíme. Pretože je
ale čoraz menej klubov ochotných

zorganizovať preteky kvôli náročnosti, tak sme to nakoniec riskli a
šli do toho. Po pretekoch odchádzali deti aj rodičia s úsmevmi na
tvárach a spokojní, preteky nám
chválili. Až vtedy sme si vydýchli
a vedeli, že to dopadlo nad naše
očakávania. Touto cestou by sme
však chceli úprimne poďakovať
ľuďom, ktorí k úspešnosti pretekov prispeli: primátorovi mesta
Ing. Petrovi Lednárovi, CSc.,
riaditeľovi
SOŠ
technickej
PaedDr. Dušanovi Husárovi za
ústretovosť a ochotu, hlavnému
sponzorovi Edelweiss a ďalším,
ktorí toto podujatie podporili –
SHS JAMES, Yak a rysy, Protoservis, Toferer Textil, Mesto
Zlaté Moravce a Nitriansky
samosprávny kraj. Ďakujeme
svojim priateľom z rady lezcov, že
obetovali svoj čas a pomohli pri
rozhodovaní a dodržiavaní pravidiel“ ďakujú obe sestry za celý
Horolezecký klub Zlaté Moravce.
Horozecký klub

Školské majstrovstvá v malom futbale žiakov ZŠ

Mgr. Jozef Zlatňanský, riaditeľ CVČ

Dňa 12.4.2012 zorganizovalo
CVČ Zlaté Moravce z poverenia
KŠÚ v Nitre MO Zlaté
Moravce v malom futbale
žiakov ZŠ – školský pohár.
Podujatie sa konalo v športovej
hale
Mestského
strediska
kultúry a športu Zlaté Moravce.
Počet účastníkov 32.
Výsledky stretnutí:
ZŠ Pribinova, ZM - ZŠ
Červený Hrádok 6 : 0, ZŠ
Sľažany - ZŠ Červený Hrádok 3
: 0, ZŠ Pribinova, ZM - ZŠ
Sľažany 3 : 0

Konečné poradie:
1.miesto - ZŠ Pribinova, Zlaté
Moravce, 2.miesto - ZŠ Sľažany,
3.miesto - ZŠ Červený Hrádok,
4.miesto - ZŠ Topoľčianky,
5.miesto - ZŠ Robotnícka, Zlaté
Moravce,
6.miesto
ZŠ
Beladice, 7.miesto - ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 8.miesto ZŠ Žitavany, 9.miesto - ZŠ
Jedľové Kostoľany
Do krajského kola postupujú
žiaci zo ZŠ na Pribinovej ul. v
Zlatých Moravciach.
Mgr. Jozef Zlatňanský, riaditeľ CVČ
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